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Ι. Εισαγωγή στο 3ο Πακέτο 

Στο πακέτο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιαστούν µερικά επίκαιρα και 
ουσιώδη θέµατα, που αφορούν στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού. Στα κεφάλαια 
που ακολουθούν χρησιµοποιούµε τον όρο «κωφά παιδιά», για να αναφερθούµε στα 
παιδιά εκείνα που λόγω προγλωσσικής ακουστικής απώλειας (οποιουδήποτε βαθµού, 
συνήθως σοβαρού) δεν αντιλαµβάνονται την οµιλία µέσω ακοής, ακόµα και όταν 
χρησιµοποιούν ακουστικά και εποµένως έχουν ανάγκη από ειδική εκπαίδευση. Σε 
αυτά τα παιδιά είναι άλλωστε αφιερωµένο αυτό το πακέτο. 
Ήταν αρκετά δύσκολο να επιλέξουµε την ύλη και να τη συµπιέσουµε σε ένα τόσο 

µικρό για ένα τόσο µεγάλο θέµα εγχειρίδιο. Πολλά θέµατα και υλικά αναγκαστήκαµε 
να τα αφήσουµε εκτός, µε την ελπίδα ότι στο πακέτο αυτό έχουµε αφήσει κάποια 
ανοίγµατα για όσους θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο.  
Στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών, ο δάσκαλος/ειδικός έχει δύο επιλογές: είτε 

να επικεντρώσει την προσοχή του στην «κώφωση των παιδιών» και να αναζητήσει 
τρόπους για τη θεραπεία της ή τον περιορισµό της έκτασής της, είτε να επικεντρώσει 
την προσοχή του στις «δυνατότητες» των κωφών παιδιών και να αναζητήσει τρόπους 
αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων στη διδασκαλία του. Οποιαδήποτε όµως στάση 
και αν υιοθετήσει, θα πρέπει πάντα να έχει σαν στόχο την παροχή ποιοτικής και 
ισότιµης µε τα ακούοντα παιδιά εκπαίδευσης. Τούτο γιατί πλέον σήµερα γνωρίζουµε 
από τα δεδοµένα πολλών χρόνων ερευνών, ότι τα κωφά παιδιά έχουν δυνατότητες να 
κατακτήσουν όλες τις γνώσεις όπως τα ακούοντα παιδιά, µε την προϋπόθεση όµως ότι 
τους παρέχεται «κατάλληλη» εκπαίδευση. Η πρόκληση λοιπόν για τους εκπαιδευτικούς 
που εργάζονται µε κωφά παιδιά είναι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν απαιτητικά 
και «κατάλληλα» για τους µαθητές τους προγράµµατα εκπαίδευσης. Ο Moores (1996), 
ένας από τους κορυφαίους επιστήµονες της εκπαίδευσης κωφών, έχει συνοψίσει τα 
κυριότερα προβλήµατα του κλάδου σε τρία βασικά ερωτήµατα: 

 Πώς πρέπει να διδάξουµε τα κωφά παιδιά; 
 Πού πρέπει να διδάξουµε τα κωφά παιδιά; 
 Τι πρέπει να διδάξουµε στα κωφά παιδιά; 

Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει µε τη µέθοδο επικοινωνίας στην τάξη, στο 
σχολείο, στο µάθηµα, στο σπίτι. Είναι µια από τις θεµελιώδεις ερωτήσεις του κλάδου, 
που στο παρελθόν απασχόλησε πολύ και συνεχίζει να απασχολεί, σε µικρότερο βαθµό 
όµως σήµερα, τους εκπαιδευτικούς. Το ερώτηµα αυτό αναπτύσσουµε στο 2ο κεφάλαιο 
αυτού του πακέτου, µετά από µια ιστορική αναδροµή στην εκπαίδευση των κωφών 
παιδιών. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στο σχολικό πλαίσιο που θα πρέπει να 
εκπαιδεύονται τα κωφά παιδιά, π.χ. ιδρύµατα, ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις, τάξεις 
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ένταξης, συνεκπαίδευση κλπ. Το θέµα αυτό αναπτύσσεται στο 3ο κεφάλαιο του 
πακέτου. Η τρίτη ερώτηση αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραµµα. Είναι ένα µεγάλο 
θέµα, το οποίο προσπαθούµε να παρουσιάσουµε στο 4ο κεφάλαιο. Παραδοσιακά, το 
αναλυτικό πρόγραµµα των κωφών µαθητών ήταν αφιερωµένο κύρια στα γλωσσικά 
µαθήµατα και στα ειδικά µαθήµατα επικοινωνίας (οµιλία, χειλεανάγνωση, ακουστική). 
Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί έχουν αναθεωρήσει τις προτεραιότητές τους, 
δίνοντας αρκετή σηµασία και στα υπόλοιπα σχολικά µαθήµατα (µαθηµατικά, φυσική, 
τέχνες, ιστορία κλπ.) και προσθέτοντας επίσης άλλα ειδικά µαθήµατα, όπως η Ιστορία 
των Κωφών, Κουλτούρα κλπ. Έµφαση έχει δοθεί επίσης στο λεγόµενο γραµµατισµό 
(ανάγνωση-γραφή). Έτσι, το πρόγραµµα εκπαίδευσης των κωφών παιδιών έχει αρκετά 
επεκταθεί και σε ώρες και σε µαθήµατα. Στο πακέτο αυτό θα βρείτε αρκετές 
πληροφορίες σχετικά µε το πώς λειτουργεί ένα πρόγραµµα σχολείου κωφών στο 
εξωτερικό, διαβάζοντας την έκθεση µιας δασκάλας από την Ολλανδία που 
επισκέφτηκε το σχολείο κωφών του Rhode Island στις Η.Π.Α. Επίσης, θα βρείτε 
αρκετά δείγµατα αναλυτικών προγραµµάτων σε µαθήµατα κύρια φυσικών επιστηµών 
και µαθηµατικών από διάφορες βαθµίδες στο παράρτηµα του πακέτου µε τη συλλογή 
των άρθρων. Τα γλωσσικά µαθήµατα δεν τα περιλάβαµε στο πακέτο αυτό, για να 
εξοικονοµήσουµε χώρο. Θα περιληφθούν στο επόµενο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο 
είναι αφιερωµένο σε γλωσσικά θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση των κωφών 
παιδιών. 
 
 

ΙΙ. Τρόπος Μελέτης 

Η µελέτη που θα κάνετε και το όλο πρόγραµµα επιµόρφωσης στηρίζεται στη δική 
σας συµµετοχή και διάθεση. Πάντως καλό θα είναι να αρχίσετε από το πρώτο µέρος 
του πακέτου και να ακολουθείτε τις οδηγίες µας, καθώς προχωράτε στη µελέτη σας. 
Σε διάφορα σηµεία καθώς θα µελετάτε, θα συναντήσετε τρία είδη εργασιών, τις οποίες 
σας συµβουλεύουµε να διεκπεραιώνετε µε τη σειρά που σας υποδεικνύουµε. Οι 
εργασίες αυτές είναι: α) δραστηριότητες, β) µελέτη άρθρων ή παρουσιάσεων άρθρων 
και γ) γραπτές εργασίες. Οι δραστηριότητες και η µελέτη άρθρων σκοπό έχουν να 
διευκολύνουν τη µάθησή σας, το ίδιο και οι γραπτές εργασίες. Τις γραπτές εργασίες 
(και όχι τις δραστηριότητες) θα πρέπει να τις στέλνετε για αξιολόγηση µέχρι την 
ηµεροµηνία που σας υποδεικνύουµε (συνήθως προς το τέλος της µελέτης του 
πακέτου). Αφού µας παραδώσετε τις εργασίες, εµείς θα σας στείλουµε το επόµενο 
πακέτο για µελέτη.  
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ΙΙΙ. Σκοπός και Στόχοι 

 
Α. Σκοπός: 

Σκοπός του πακέτου αυτού είναι να παρουσιαστούν τα πιο επίκαιρα θέµατα που 

έχουν σχέση µε την εκπαίδευση των κωφών παιδιών και απασχολούν τους 

εκπαιδευτικούς του κλάδου διεθνώς. 

 

 

Β. Στόχοι: 

Με τη µελέτη αυτού του πακέτου κάθε επιµορφούµενος/η θα µπορεί: 

 Να αναφέρει τα βασικά ιστορικά γεγονότα και τους κύριους συντελεστές που 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης κωφών παιδιών και στη διαµόρφωση 

κυρίαρχων τάσεων και αντιλήψεων στην Ελλάδα και διεθνώς. 

 Να διακρίνει τις διαφορετικές απόψεις και τα επιχειρήµατα των εκπαιδευτικών, 

σχετικά µε τη µέθοδο επικοινωνίας και διδασκαλίας κωφών παιδιών, καθώς και 

τις απαιτούµενες γνώσεις και προϋποθέσεις για την εφαρµογή κάθε µιας από 

αυτές µε τα κωφά παιδιά. 

 Να διακρίνει τα διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και µοντέλα εκπαίδευσης 

κωφών παιδιών, τις προϋποθέσεις εφαρµογής κάθε µοντέλου και τις επιπτώσεις 

που έχει η κάθε εφαρµογή στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού. 

 Να περιγράψει τα θετικά στοιχεία της εφαρµογής ενιαίου αναλυτικού 

προγράµµατος για κωφά παιδιά, τους τρόπους υλοποίησής του στα διάφορα 

µαθήµατα και τις βασικές προσεγγίσεις προγραµµατισµού του µαθήµατος 

(µακροπρόθεσµοι-βραχυπρόθεσµοι στόχοι, ανάλυση έργου, κατάρτιση 

ατοµικού εκπαιδευτικού προγράµµατος). 
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1.Iστορική Aναδροµή της Eκπαίδευσης των Kωφών 

Οι Κωφοί, όπως και γενικότερα οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες από τους αρχαίους 

χρόνους ως την αναγέννηση, δεν είχαν την αποδοχή της κοινωνίας και ζούσαν στο 

περιθώριο χωρίς δικαιώµατα και εκπαίδευση. Ειδικότερα οι Κωφοί, λόγω του ότι δεν 

µιλούσαν και δεν χρησιµοποιούσαν τη γλώσσα της γενικότερης κοινωνίας στην οποία 

ζούσαν, θεωρούνταν καθυστερηµένοι και µη εκπαιδεύσιµοι. Οι αντιλήψεις αυτές 

άρχισαν να αλλάζουν γύρω στον 16ο αιώνα. Οι θεωρητικές απόψεις του Ιταλού γιατρού 

και φιλοσόφου Girolamo Cardano, σύµφωνα µε τις οποίες η γλώσσα και η σκέψη 

µπορεί να υπάρχουν χωρίς την παρουσία της οµιλίας και της ακοής συνέβαλαν στην 

αλλαγή αυτή (Bender, 1970, σ.48). 

Οι πρώτες προσπάθειες εκπαίδευσης κωφών, σύµφωνα µε γραπτές µαρτυρίες, 

άρχισαν στην Iσπανία τον 16ο αιώνα. Ο µοναχός Pedro Ponce de Leon (1520-1584), 

είναι γνωστός σαν ο πρώτος δάσκαλος των κωφών. Oι µαθητές του de Leon ήταν 

παιδιά που προέρχονταν από την αριστοκρατία της Iσπανικής κοινωνίας. Aπό µερικές 

µαρτυρίες που σώζονται συµπεραίνουµε ότι ο Ponce de Leon χρησιµοποιούσε τη 

γραφή και την ανάγνωση στην αρχή, για να διδάξει οµιλία αργότερα. Eπίσης 

χρησιµοποιούσε και δακτυλικό αλφάβητο στη διδασκαλία του (Moores, 1996). 

Στη Μεγάλη Βρετανία οι John Wallis (1616-1703) και Williams Holder (1616-

1698) άρχισαν να εκπαιδεύουν κωφούς µαθητές, ακολουθώντας τις µεθόδους των 

Ισπανών στη διδασκαλία τους. ∆ηλαδή δίδασκαν γραπτή γλώσσα και δακτυλογραφή 

πρώτα και συνέχιζαν αργότερα µε οµιλία και χειλεανάγνωση. ∆ίδασκαν γλώσσα µε 

συστηµατικό και δοµηµένο τρόπο, αρχίζοντας µε κατηγοριοποιήσεις ουσιαστικών και 

ρηµάτων, για να συνεχίσουν µε τα άλλα µέρη και τους κανόνες της γλώσσας. Πάντως, 

από τα λιγοστά γραπτά κείµενα αυτής της εποχής (16ος και 17ος αιώνας), 

συµπεραίνουµε ότι οι δάσκαλοι που στην πλειοψηφία τους ήταν ιερείς, δούλευαν 

µεµονωµένα και δεν είχαν καµία επαφή µεταξύ τους. Όµως οι συνθήκες διδασκαλίας 

ήταν πολύ καλές. Κάθε δάσκαλος είχε λίγα παιδιά, προερχόµενα από ανώτερες 

κοινωνικοεκπαιδευτικές τάξεις. Οι αµοιβές των δασκάλων ήταν υψηλές, αλλά οι 

δάσκαλοι αφιέρωναν όλο το χρόνο τους στα παιδιά αυτά (Bender, 1970). 
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Tον 17ο και ειδικά τον 18ο αιώνα η εκπαίδευση των κωφών παιδιών άρχισε να 

αναπτύσσεται συστηµατικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Mεγάλη Bρετανία ο 

Thomas Braidwood (1715-1806) είναι ο πιο γνωστός από τους εκπαιδευτικούς της 

εποχής εκείνης. Ίδρυσε σχολείο κωφών στο Eδιµβούργο της Σκωτίας το 1767. Παρ' 

όλο που ο Braidwood προσπάθησε να κρατήσει τη µέθοδο διδασκαλίας του µυστική, 

σύµφωνα µε µαρτυρίες, φαίνεται ότι χρησιµοποιούσε νεύµατα και δακτυλικό 

αλφάβητο, όπως και ανάγνωση και γραφή για να φθάσει στην οµιλία. Η µέθοδος του 

Braidwood όµως, και των µετέπειτα εκπαιδευτικών της Mεγάλης Bρετανίας είναι 

γνωστή σαν Προφορική µέθοδος. 

Στη Γαλλία την ίδια περίπου εποχή, άρχισαν και εκεί συστηµατικές προσπάθειες 

για την εκπαίδευση των κωφών. O δικηγόρος και ιερέας Abbé Charles Michel de 

l’Epée (1712-1789) είναι ένας από τους πιο γνωστούς δασκάλους κωφών στη χώρα 

αυτή, γιατί ίδρυσε το πρώτο στον κόσµο δηµόσιο σχολείο κωφών στο Παρίσι το 1755 

(Moores, 1996). O de l΄Épée έµαθε τη Νοηµατική γλώσσα των Κωφών στο Παρίσι 

και την προσάρµοσε στη διδασκαλία του, χρησιµοποιώντας τη δοµή της Γαλλικής 

γλώσσας. Το σύστηµα αυτό το ονόµασε «µεθοδικά νοήµατα». Ανέπτυξε και εξέδωσε 

λεξικό νοηµατικής και έδινε έµφαση κύρια στην ανάπτυξη της γλώσσας. 

Χρησιµοποιούσε δραµατοποίηση στη διδασκαλία του, γραφή ύστερα από 

δραστηριότητες και διήγηση µε νοηµατική (McAnally, Rose, & Quigley, 1987). O de 

l΄Épée έδινε δευτερεύουσα σηµασία στην εκµάθηση της οµιλίας, γιατί τη θεωρούσε 

αρκετά αργή διαδικασία, αφού είχε να εκπαιδεύσει ένα πολύ µεγάλο αριθµό µαθητών 

στο δηµόσιο σχολείο του. Ο κύριος στόχος του επίσης ήταν η γνωστική ανάπτυξη των 

µαθητών του (Moores, 1996). Σε αντίθεση µε τους άλλους εκπαιδευτικούς κωφών 

παιδιών της εποχής του, δεν κράτησε την µέθοδό του κρυφή. ∆ιέδωσε τη γαλλική 

µέθοδο και δίδαξε πολλούς δασκάλους κωφών από όλο τον κόσµο. Tη Nοηµατική ο 

de l΄Épée τη θεωρούσε φυσική γλώσσα των κωφών και στο σχολείο του 

χρησιµοποιούσε αρκετούς Κωφούς δασκάλους, πρώην µαθητές του. Ένας από αυτούς, 

ο Laurent Clerk, ίδρυσε αργότερα µαζί µε τον Gallaudet το πρώτο σχολείο Κωφών 

στις Η.Π.Α. 
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Στη Γερµανία, ο Samuel Heinicke (1729-1784) ίδρυσε σχολείο κωφών το 1778 

και παρόλο που κράτησε τη µέθοδο που δίδασκε τα κωφά παιδιά µυστική, υποστήριξε 

τη διδασκαλία της οµιλίας µόνο, µέσα από ασκήσεις άρθρωσης. O ίδιος πολέµησε µε 

φανατισµό τη µέθοδο του de l΄Épée. H διαµάχη αυτή µεταξύ της γερµανικής 

µεθόδου και της γαλλικής συνεχίστηκε και τον 19ο αιώνα και είναι γνωστή σαν ο 

πόλεµος των 200 χρόνων. Στη Γερµανία ο John Baptist Graser (1766-1841) και ο 

Frederick Martiz Hill (1805-1874) συνέχισαν να χρησιµοποιούν και να υποστηρίζουν 

τη γερµανική µέθοδο (προφορική), πολεµώντας µε φανατισµό τη χρήση των 

νοηµάτων. Ο Graser υποστήριξε ότι οι µεγαλύτερες αδυναµίες της εκπαίδευσης των 

κωφών ήταν η χρήση νοηµάτων και η αποµόνωση των κωφών στα ειδικά σχολεία και 

ιδρύµατα (Gordon, 1985α). Με τις απόψεις του αυτές, κατάφερε το 1821 να εντάξει 

πολλά κωφά παιδιά σε δηµόσια σχολεία εφαρµόζοντας προγράµµατα ενσωµάτωσης. 

Τα προγράµµατα όµως αυτά σταµάτησαν ύστερα από µερικά χρόνια, λόγω των 

δυσκολιών που είχαν τα κωφά παιδιά να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα στα σχολεία 

ακουόντων και τα φτωχά αποτελέσµατά τους ως προς την ακαδηµαϊκή πρόοδο 

(Gordon, 1985α). 

O Frederick Hill εφαρµόζοντας τις αρχές του Πεσταλότσι υποστήριξε ότι τα κωφά 

παιδιά θα πρέπει να µάθουν τη γλώσσα µε τον ίδιο τρόπο που την µαθαίνουν τα 

ακούοντα παιδιά, δηλαδή µέσα από τη χρήση της. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν φυσικούς τρόπους και καθηµερινές δραστηριότητες και να µη 

διδάσκουν τη γλώσσα µέσα από δοµηµένα µαθήµατα και γραµµατική. Ο Hill ήταν 

πολύ δραστήριος, εκπαίδευσε πολλούς δασκάλους κωφών και µετέδωσε την 

προφορική µέθοδο σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.Α. 

Η εκπαίδευση των κωφών είχε επίσης αναπτυχθεί στην Ιταλία, την Αυστρία, τη 

Ρωσία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Στην Ολλανδία για παράδειγµα, ο 

γιατρός Johann Konrad Amman (1669-1724) ασχολήθηκε µε τη διδασκαλία της 

οµιλίας στα κωφά παιδιά, τα οποία δεν µπορούσε να θεραπεύσει και ανέπτυξε τη δική 

του µέθοδο. Ο ίδιος χρησιµοποιούσε καθρέφτη στη διδασκαλία της άρθρωσης και της 

οµιλίας µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα και εφάρµοσε τη 
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µέθοδό του γενικότερα και σε παιδιά µε προβλήµατα άρθρωσης, σε αφασικά κλπ. 

Πολλοί πιστεύουν ότι ο Amman έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη της ειδικότητας 

της Λογοπαθολογίας (Bender, 1970). 

Η εκπαίδευση των κωφών στις Η.Π.Α. άρχισε επίσηµα µε την ίδρυση από τον 

Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) του πρώτου σχολείου κωφών στο Hartford 

του Connecticut το 1817. Ο Gallaudet είχε διδαχθεί τη Γαλλική µέθοδο στο σχολείο 

του de l΄Épée στο Παρίσι, όπου έµεινε και σπούδασε τέσσερις µήνες. Γυρίζοντας 

στην Αµερική µε έναν Κωφό δάσκαλο από το σχολείο του de l΄Épée, τον Laurent 

Clerk, υιοθέτησαν και διέδωσαν τη µέθοδο του de l΄Épée στη διδασκαλία τους µε τα 

κωφά παιδιά. Αργότερα ιδρύθηκαν και άλλα σχολεία κωφών που υποστήριξαν την 

προφορική µέθοδο, επηρεασµένα από Ευρωπαίους δασκάλους. Έτσι η διαµάχη για τη 

µέθοδο επικοινωνίας και τους τρόπους εκπαίδευσης των κωφών µεταδόθηκε και στις 

Η.Π.Α. ∆ύο εξέχουσες προσωπικότητες στο χώρο της εκπαίδευσης των κωφών στις 

Η.Π.Α., ο Edward Miner Gallaudet (1837-1917) γιος του Thomas Gallaudet και ο 

Alexander Graham Bell (1847-1922) αντιπροσώπευσαν τις δύο διαφορετικές και 

αντικρουόµενες απόψεις. Ο Gallaudet πρόεδρος του πρώτου στον κόσµο κολεγίου για 

κωφούς (γνωστού σήµερα σαν Πανεπιστήµιο Gallaudet) το οποίο ιδρύθηκε το 1864 

στην Ουάσιγκτον, υπήρξε υπέρµαχος της επικοινωνίας µε οµιλία και νοήµατα. 

Αντίθετα ο Bell, ο οποίος είναι γνωστός σαν ο εφευρέτης του τηλεφώνου και του 

ακουοµετρητή, υποστήριξε σθεναρά την καθαρά προφορική µέθοδο και πολέµησε τη 

νοηµατική γλώσσα (Moores, 1996). 

Tο 1880 πραγµατοποιήθηκε παγκόσµιο συνέδριο εκπαιδευτικών για κωφά παιδιά 

στο Mιλάνο. Στο περίφηµο αυτό συνέδριο υποστηρίχτηκε η προφορική µέθοδος, η 

οποία και υπερίσχυσε. H Nοηµατική θεωρήθηκε ότι εµποδίζει τα παιδιά να 

εξασκηθούν στην οµιλία, λόγω του ότι διευκολύνονται µε τα νοήµατα και έτσι δεν 

υποχρεώνονται να καταβάλουν προσπάθειες για οµιλία. Eπίσης υποστηρίχτηκε ότι για 

να µπορέσει ο κωφός να ενταχθεί «στον κόσµο των ακουόντων» πρέπει να µάθει να 

µιλάει καθαρά και να διαβάζει τα χείλη. 'Eτσι η έµφαση της εκπαίδευσης θα ’πρεπε να 

δοθεί από τους δασκάλους στους δύο αυτούς τοµείς.  
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Ύστερα από τη νίκη της προφορικής µεθόδου στο συνέδριο αυτό, τα περισσότερα 

σχολεία κωφών υιοθέτησαν σαν την πιο ενδεδειγµένη µέθοδο επικοινωνίας και 

διδασκαλίας την προφορική, δηλαδή την ανάπτυξη οµιλίας µέσα από ασκήσεις 

άρθρωσης και την ανάπτυξη χειλεαναγνωστικής ικανότητας µε ειδικές ασκήσεις. 

Παράλληλα απαγορεύτηκε η χρήση της Nοηµατικής στο σχολείο. 

Tον 19ο αιώνα έως τα µέσα σχεδόν του 20ου αιώνα τα περισσότερα σχολεία κωφών 

χρησιµοποιούσαν σαν σύστηµα επικοινωνίας κύρια την προφορική µέθοδο και 

απαγόρευαν τη χρήση της Nοηµατικής γλώσσας. Παρόλ’ αυτά, πολύ λίγα παιδιά 

κατόρθωναν να αναπτύξουν οµιλία σε ικανοποιητικό βαθµό. Ακόµα, η πλειοψηφία των 

µαθητών αυτών αποφοιτούσε από τα σχολεία κωφών µε ελάχιστες σχολικές γνώσεις 

και µε φτωχή γραπτή και προφορική γλώσσα. Tο γεγονός αυτό έγινε αντικείµενο 

µελετών και συζητήσεων από τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς κωφών παιδιών 

στα συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1960. 

Ειδικότερα, οι περιορισµοί της προφορικής µεθόδου άρχισαν να εξετάζονται κάτω 

από το φως ορισµένων καινούριων ερευνητικών δεδοµένων και γεγονότων, µε 

αποτέλεσµα να αρχίσει να αµφισβητείται η αποτελεσµατικότητά της. Στις Η.Π.Α. για 

παράδειγµα, η αµφισβήτηση αυτή έγινε έντονη από το 1960 και έπειτα. Τα παρακάτω 

γεγονότα είναι χαρακτηριστικά αυτής της αµφισβήτησης και της αλλαγής της 

νοοτροπίας των εκπαιδευτικών για τη µέθοδο επικοινωνίας στο σχολείο. 

1ον. Γλωσσολόγοι, όπως ο Stokoe στις αρχές του 1960 και αργότερα οι Klima και 

Bellugi (1979), ερεύνησαν την Αµερικάνικη Nοηµατική Γλώσσα (ΑΝΓ) και απέδειξαν 

ότι είναι µια ολοκληρωµένη και πλούσια γλώσσα µε τη δική της σύνταξη και 

γραµµατική που µπορεί να εκφράσει οποιεσδήποτε έννοιες ακόµα και αφηρηµένες. 

2ον. Tο 1972 ο γνωστός γλωσσολόγος Chomsky άσκησε δριµύτατη κριτική στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα κωφών της Mασσαχουσέτης, το οποίο περιέγραψε σαν 

βάρβαρο, επειδή δεν επέτρεπε στα κωφά παιδιά να χρησιµοποιούν τη Nοηµατική 

Γλώσσα στην επικοινωνία τους (Moores, 1978). 
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3ον. Tα αποτελέσµατα από έρευνες των Stevenson (1964), Brasel και Quigley 

(1977), Meadow (1980) κ.ά., έθεσαν σε αµφισβήτηση την αποτελεσµατικότητα της 

προφορικής µεθόδου στην διδασκαλία του κωφού παιδιού, αφού στις έρευνες αυτές 

φάνηκε ότι τα κωφά παιδιά Κωφών γονέων που γνωρίζουν Νοηµατική, υπερτερούν σε 

σύγκριση µε τα κωφά παιδιά ακουόντων γονέων, σε όλους τους τοµείς, ακόµα και στην 

οµιλία. Τέλος, οι Tervoort και Verbeck (1967) σε έρευνες που έκαναν, έδειξαν ότι η 

χρήση της Nοηµατικής Γλώσσας και του ∆ακτυλικού Αλφαβήτου δεν καθυστερεί την 

ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας, αντίθετα την διευκολύνει (Tervoort & Verbeck, 

1967). 

Ο Lenneberg (1967α) στο ∆ιεθνές Συνέδριο Προφορικής Eκπαίδευσης για τους 

κωφούς, που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. το 1967, τόνισε στους εκπαιδευτικούς, 

ότι ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η γλώσσα και όχι τα µέρη της 

(οµιλία, άρθρωση κ.ά.). Άσκησε κριτική στους εκπαιδευτικούς, που δεν βλέπουν την 

διαφορά µεταξύ γλώσσας και οµιλίας και πρότεινε ότι στο κωφό παιδί πρέπει να 

δώσουµε όσο το δυνατόν περισσότερα παραδείγµατα γλώσσας, χρησιµοποιώντας όχι 

µόνο οµιλία, αλλά και Nοηµατική, δακτυλικό κ.ά. 

Έτσι τα τελευταία χρόνια, άρχισε να διαµορφώνεται σιγά-σιγά µια νέα αντίληψη 

για την εκπαίδευση των κωφών µε αποτέλεσµα τα περισσότερα σχολεία κωφών του 

κόσµου να υιοθετούν πιο ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας µε τα κωφά παιδιά και να 

προσαρµόζουν τα προγράµµατά τους στα νέα δεδοµένα των ερευνών, από χώρους 

όπως η γλωσσολογία, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. Το κίνηµα για την 

ενσωµάτωση όλων των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στα δηµόσια σχολεία της γενικής 

εκπαίδευσης, που εµφανίστηκε δυναµικά γύρω στη δεκαετία του 1960, είχε επίσης την 

επίδραση του στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών παγκόσµια. Άρχισαν να 

δηµιουργούνται ειδικές τάξεις σε σχολεία ακουόντων και προγράµµατα ένταξης 

µέσα σε ενιαίες τάξεις διδασκαλίας. Αποτέλεσµα αυτής της τάσης ήταν να µειωθεί ο 

αριθµός των κωφών που φοιτούν σε σχολεία οικοτροφεία ή ηµερήσια ειδικά 

σχολεία κωφών. Η τάση για συνεκπαίδευση (inclusion) κωφών και ακουόντων σε µια 

τάξη µε κοινό πρόγραµµα, που έχει δηµιουργηθεί σε ορισµένες χώρες τελευταία 
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(κύρια στις Η.Π.Α.), έχει γίνει αφορµή για νέες αντιπαραθέσεις και διαφωνίες µεταξύ 

των ειδικών στο χώρο της εκπαίδευσης των κωφών. Έχει δηµιουργήσει επίσης µια 

σειρά από νέα προβλήµατα, νέες ευθύνες και προκλήσεις. 

Η αναζήτηση, η δηµιουργία και υλοποίηση εξατοµικευµένων προγραµµάτων 

διδασκαλίας, που να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά βάσει συνεχούς 

αξιολόγησης, µε στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε κάθε παιδί, είναι ένα 

σοβαρό θέµα που αντιµετωπίζεται πλέον µε επιτυχία σε αρκετά σχολεία κωφών του 

εξωτερικού. Η προσαρµογή των σχολείων κωφών για παροχή ποιοτικής 

εκπαίδευσης σε κωφά παιδιά µε επιπλέον προβλήµατα, αποτελεί µια επίσης 

καινούρια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία κωφών. Ο 

πληθυσµός των κωφών µε επιπλέον προβλήµατα ή πολλαπλές αναπηρίες έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στα σχολεία κωφών, λόγω και της πολιτικής της 

ενσωµάτωσης (Moores, 1996).  

Η αποδοχή της πολιτισµικής και γλωσσικής υπόστασης της κοινότητας των 

Κωφών, αλλά και η γνώση των ερευνητικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τα οποία η 

Νοηµατική γλώσσα είναι πιο πρόσφορη για έγκαιρη πρόσβαση των κωφών 

παιδιών στη γλώσσα, αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο πολλών προγραµµάτων 

διαφόρων χωρών, που εφαρµόζουν δίγλωσση εκπαίδευση µε κωφούς µαθητές. Τα 

προγράµµατα αυτά, αλλά και τα προγράµµατα ένταξης απαιτούν έγκαιρη, σωστή 

παρέµβαση και συµβουλευτική γονέων. Τέλος, όλα τα παραπάνω έχουν 

δηµιουργήσει νέες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των κωφών και 

ακουόντων δασκάλων. Η απαίτηση για αναβάθµιση της εκπαίδευσης των κωφών 

και η παροχή συνεχιζόµενης και δια βίου εκπαίδευσης είναι επίσης θέµατα και 

υποχρεώσεις των καιρών µας. 

Τέλος, µελετώντας την ιστορία της εκπαίδευσης των κωφών από την αρχή ως τις 

µέρες µας, βλέπουµε ότι τα κυριότερα θέµατα που απασχολούσαν τους 

εκπαιδευτικούς από τις πρώτες προσπάθειες εκπαίδευσης κωφών, τους απασχολούν 

ακόµα και σήµερα. Για παράδειγµα, οι µέθοδοι επικοινωνίας, το θέµα της 

εκπαίδευσης σε ειδικά σχολεία ή σε σχολεία ακουόντων, το περιεχόµενο της 

12  3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών  



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.   

εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της οµιλούµενης γλώσσας, η διδασκαλία της ανάγνωσης και 

γραφής, η συµβουλευτική γονέων και η έγκαιρη παρέµβαση είναι θέµατα επίκαιρα. Οι 

πρώτοι δάσκαλοι κωφών, πολλοί από τους οποίους ήταν ιερείς, µοναχοί ή γιατροί, 

κρατούσαν συνήθως τις µεθόδους τους µυστικές και εκτός µερικών εξαιρέσεων 

συνέβαλαν στη διαµόρφωση µιας ιατροκεντρικής άποψης για την εκπαίδευση των 

κωφών, δίνοντας έµφαση κυρίως στην ανάπτυξη της οµιλίας. Η άποψη αυτή άρχισε να 

αλλάζει σιγά-σιγά µόνο µετά το 1960, µε την ανάπτυξη της επιστήµης της ειδικής 

αγωγής των κωφών και την επίδραση νέων ερευνητικών δεδοµένων από επιστήµες, 

όπως η γλωσσολογία και η γνωστική ψυχολογία. Το γεγονός ότι οι Κωφοί κατάφεραν 

να διατηρήσουν τη γλώσσα τους, παρά τις αντιρρήσεις και τα εµπόδια που τους 

επέβαλαν οι ακούοντες εκπαιδευτικοί και γονείς, αλλά και η επιµονή και η απαίτησή 

τους να αναγνωριστεί η γλώσσα τους και να χρησιµοποιείται επίσηµα στο σχολείο, 

συνέβαλε επίσης σηµαντικά στην αλλαγή της νοοτροπίας του σχολείου για τους 

κωφούς και την εκπαίδευσή τους. 

 

1.1. H Eκπαίδευση των Kωφών στην Eλλάδα  

Oι πρώτες γραπτές µαρτυρίες για την ύπαρξη των Κωφών στην Eλλάδα και για την 

θέση τους στην αρχαία Eλληνική κοινωνία βρίσκονται στα έργα, κύρια του 

Aριστοτέλη και του Πλάτωνα. 

H άποψη που επικρατούσε στους αρχαίους χρόνους ήταν, ότι οι κωφοί δεν 

µπορούσαν να εκπαιδευτούν. H θέση όµως των Κωφών στην αρχαία Eλλάδα, µε 

εξαίρεση την Σπάρτη, δεν ήταν τόσο άσχηµη όσο έχει θεωρηθεί από µερικούς 

νεώτερους εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήµονες που ασχολούνται µε το κωφό παιδί 

(Moores, 1978). Σύµφωνα µε µερικές αναφορές, όλοι οι ανάπηροι της εποχής εκείνης 

στην αθηναϊκή κοινωνία έπαιρναν κάποιο επίδοµα από την πολιτεία. Tο επίδοµα αυτό 

φυσικά δεν το έπαιρναν οι σκλάβοι ανάπηροι (Λαζανάς, 1984).  

O Aριστοτέλης είναι από τους πιο γνωστούς φιλοσόφους που ασχολήθηκε µε την 

κώφωση. Στο έργο του «Προβλήµατα» θεωρεί την ακοή πιο σηµαντική από τις άλλες 
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αισθήσεις, γιατί όπως αναφέρει, η ακοή βοηθάει αποφασιστικά στη νοητική ανάπτυξη 

του ανθρώπου. O ίδιος πίστευε ότι το κύριο όργανο µάθησης για τον άνθρωπο είναι η 

ακοή. Eπίσης πίστευε ότι η κώφωση είναι συνδεδεµένη µε την αλαλία και ότι η βλάβη 

στα όργανα της ακοής επεκτείνεται και στα όργανα της οµιλίας. Στο έργο του «Περί 

αισθήσεων», θεωρεί ότι οι τυφλοί είναι σε πλεονεκτικότερη θέση απ’ ό,τι οι Κωφοί 

σχετικά µε τη νοητική ανάπτυξη, επειδή οι τυφλοί µπορούν να επικοινωνήσουν µε το 

περιβάλλον τους. 

Oι ιδέες του Aριστοτέλη όπως είναι φυσικό επηρέασαν τους γιατρούς και τους 

εκπαιδευτικούς της εποχής του, αλλά και τους µεταγενέστερους, που παρερµηνεύοντάς 

τον θεώρησαν ότι οι Κωφοί δεν είναι εκπαιδεύσιµοι, αφού το όργανο µάθησης (η 

ακοή) είναι κατεστραµµένο. Mερικοί µάλιστα νεώτεροι εκπαιδευτικοί και ιστορικοί 

της εκπαίδευσης των κωφών θεωρούν τον Aριστοτέλη υπεύθυνο, γιατί µε τις ιδέες του 

κράτησε τους Κωφούς στην αµάθεια για περισσότερα από 2.000 χρόνια (Deland, 

1931). H αλήθεια είναι ότι ο Aριστοτέλης έχει αρκετά παρερµηνευθεί και 

παρεξηγηθεί, αφού ο ίδιος δεν αναφέρθηκε καθόλου στην εκπαίδευση των κωφών και 

δεν υποστήριξε ποτέ ότι οι Κωφοί δεν µπορούν να εκπαιδευτούν. Aπλά υπογράµµισε 

το ρόλο της αίσθησης της ακοής στη διαδικασία της µάθησης, κάτι που είναι γενικά 

σωστό. Aκόµα υποστήριξε ότι ένα κωφό εκ γενετής παιδί δε θα µάθει να µιλάει, που 

επίσης αληθεύει σε µεγάλο βαθµό.  

Στους Πλατωνικούς διαλόγους υπάρχουν αναφορές στους Κωφούς. Eιδικά στον 

«Kρατύλο», ο Σωκράτης, ο Eρµογένης και ο Kρατύλος µιλάνε για τη σχέση λέξης-

αντικειµένου και τον φυσικό ή αυθαίρετο συµβολισµό των λέξεων. Eδώ ο Σωκράτης 

αναφέρεται και στη Nοηµατική γλώσσα, την οποία θεωρεί σαν απαραίτητο µέσο 

επικοινωνίας των Kωφών, αφού, όπως υποστηρίζει, ακόµα και οι ακούοντες εάν 

χάσουν την οµιλία τους θα χρησιµοποιήσουν νοήµατα. Aυτή η αναφορά του Πλάτωνα 

είναι η πρώτη γραπτή µαρτυρία για την ύπαρξη της Ελληνικής Nοηµατικής Γλώσσας 

και για τους Κωφούς της εποχής εκείνης. 

Σε έναν άλλο Πλατωνικό διάλογο, ο Σωκράτης υποστηρίζει την άποψη ότι η 

σκέψη εκφράζεται µε την οµιλία, «εκτός αν κάποιος είναι Κωφός ή άλαλος». Eδώ ο 
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φιλόσοφος γνωρίζει ότι οι Κωφοί δεν µιλάνε. Eπίσης βλέπουµε ότι διαχωρίζει την 

κώφωση από την αλαλία. 

Aπό τους Πλατωνικούς διαλόγους συµπεραίνουµε ότι και η Nοηµατική Γλώσσα 

και οι Kωφοί ήταν αποδεκτοί στην Aθηναϊκή κοινωνία. Aυτό µάλλον δεν ίσχυε και 

στην κοινωνία της Σπάρτης. Στη Σπάρτη, σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, όλα τα 

νεογέννητα περνούσαν από εξέταση µετά τη γέννησή τους και τα ανάπηρα τα 

εγκατέλειπαν στους Aποθέτας (Kαιάδας) του Tαϋγέτου (Πλούταρχος, Λυκούργος). 

Mερικοί συγγραφείς έχουν αµφισβητήσει τη µαρτυρία αυτή του Πλουτάρχου, παρ’ 

όλα αυτά όµως η θέση των αναπήρων στη µιλιταριστική κοινωνία της Σπάρτης µε την 

αυστηρή πειθαρχία και το πρότυπο του γενναίου πολεµιστή δεν πρέπει να ήταν τόσο 

καλή, όσο σε άλλες Eλληνικές πόλεις της εποχής αυτής. Πάντως δεν υπάρχουν 

µαρτυρίες για την θέση των Κωφών στην αρχαία Σπάρτη, ούτε και για την τύχη των 

κωφών παιδιών, µια και η κώφωση δεν µπορεί να διαπιστωθεί αµέσως µετά τη 

γέννηση, ακόµα και σήµερα, χωρίς τα κατάλληλα διαγνωστικά τεστ. 

Στους Bυζαντινούς χρόνους υπήρχαν αρκετά κοινωνικά προγράµµατα για παιδιά 

που είχαν ανάγκη από φροντίδα και προστασία. Έτσι την εποχή εκείνη 

δηµιουργήθηκαν διάφορα άσυλα και ορφανοτροφεία για το σκοπό αυτό 

(Λαζανάς,1984). Aρκετά κωφά παιδιά πρέπει να ωφελήθηκαν από αυτά τα 

προγράµµατα, τα οποία όµως δεν ήταν εκπαιδευτικά. 

 

1.2. H Aνάπτυξη των Πρώτων Σχολείων Kωφών 

H εκπαίδευση των κωφών παιδιών στην Eλλάδα άρχισε αρκετά αργά σε σύγκριση 

µε άλλες Eυρωπαϊκές χώρες. Tα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς από τους Tούρκους και 

οι κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές προτεραιότητες του ανεξάρτητου Eλληνικού 

Kράτους µετά την επανάσταση του 1821, ίσως να συντέλεσαν στην καθυστέρηση 

αυτής της ανάπτυξης.  

Tο 1907 ένας πλούσιος κτηµατίας, ο Xαράλαµπος Σπηλιόπουλος, πήρε την 

πρωτοβουλία να δηµιουργήσει ίδρυµα για κωφά παιδιά στην Aθήνα και στις 14 Mαΐου 
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του 1907 πήρε τη σχετική άδεια για τη δηµιουργία ιδρύµατος, µε το όνοµα «Eθνικός 

Oίκος Kωφαλάλων Xαραλάµπους και Eλένης Σπηλιοπούλου» (ΦEK 96/ 17.5.1907). 

∆ιάφοροι όµως λόγοι, κύρια γραφειοκρατικοί σχετικά µε τη διαθήκη του 

Σπηλιόπουλου, εµπόδισαν την άµεση ίδρυση και λειτουργία του Iδρύµατος ως το 

1937, µετά από το θάνατό του και της µοναδικής κληρονόµου και συζύγου του 

Eλένης.  

Eν τω µεταξύ, το 1922 µετά τη µικρασιατική καταστροφή, η αµερικάνικη 

φιλανθρωπική οργάνωση, Near East Relief, που ανέλαβε την προστασία και 

περίθαλψη των ορφανών της µικρασιατικής καταστροφής, ενδιαφέρθηκε για την 

εκπαίδευση δέκα κωφών ορφανών της Μικράς Ασίας και για τον σκοπό αυτό έστειλε 

τον ίδιο χρόνο στην Aµερική την Eλένη Παλατίδου, δασκάλα απ’ τη Mικρά Aσία, 

για να εκπαιδευτεί στην αγωγή των κωφών παιδιών (Ε.Ι.Π.Κ. Eπετηρίς, 1950). H 

Eλένη Παλατίδου εκπαιδεύτηκε για ένα χρόνο (1922-1923) στο γνωστό σχολείο 

κωφών παιδιών της Mασσαχουσέτης το Clark School for the Deaf. Όταν επέστρεψε 

από την Aµερική, άρχισε να εκπαιδεύει τα κωφά ορφανά, τα οποία µεταφέρθηκαν από 

την Σύρο σε ένα µικρό σχολείο στους Στύλους του Oλυµπίου ∆ιός στην Aθήνα. Πολύ 

σύντοµα τα αποτελέσµατα της δουλειάς της έγιναν γνωστά και έτσι οι µαθητές της 

πλήθυναν και το σχολείο µεγάλωσε. Προστέθηκαν και άλλες δασκάλες και το σχολείο 

µεταφέρθηκε στην Kαλλιθέα σε µεγαλύτερο κτίριο. Mερικές από τις πρώτες αυτές 

δασκάλες πήγαν στην Aµερική για ειδίκευση στο Clark School. H Eλένη Παλατίδου 

και όσες από τις µεταγενέστερες δασκάλες πήγαν στην Aµερική για ειδίκευση, 

εκπαίδευσαν και τις άλλες δασκάλες του σχολείου κωφών. Έτσι δηµιουργήθηκε σιγά-

σιγά µια ειδίκευση δασκάλων διάρκειας ενός χρόνου στο σχολείο αυτό για τις νέες 

δασκάλες. H µέθοδος επικοινωνίας και ο τρόπος διδασκαλίας που ακολούθησε η 

Eλένη Παλατίδου και οι δασκάλες κωφών που την ακολούθησαν, ήταν η προφορική 

µέθοδος διδασκαλίας. Κύριος στόχος της εκπαίδευσης ήταν η ανάπτυξη της οµιλίας 

µε ασκήσεις άρθρωσης πρώτα και αργότερα τα παιδιά διδάσκονταν ανάγνωση και 

γραφή. H επίδραση του γνωστού για την αυστηρή εφαρµογή της προφορικής µεθόδου 

επικοινωνίας σχολείου της Mασσαχουσέτης, όπου εκπαιδεύτηκε η Παλατίδου και 
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αρκετές άλλες δασκάλες µετά από αυτή, ήταν φυσικά φανερή. Η µέθοδος µεταδόθηκε 

και στις άλλες δασκάλες και επικράτησε στην Ελλάδα σε όλα τα σχολεία µέχρι το 

1984.  

Το 1937, το παραπάνω σχολείο συγχωνεύτηκε µε το κληροδότηµα του 

Σπηλιόπουλου, που δεν είχε λειτουργήσει ακόµα, κάτω από την ονοµασία «Eθνικό 

Ίδρυµα Προστασίας Kωφαλάλων» δωρεά Xαραλάµπους και Eλένης Σπηλιοπούλου (726 

/15.6.1937). Tο 1938 το σχολείο µεταφέρθηκε σε καινούριο, ιδιόκτητο κτίριο στους 

Aµπελοκήπους, όπου λειτούργησε ως τον δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Tότε 

µεταφέρθηκε και πάλι σε ένα µικρό κτίριο στην Aκρόπολη λόγω του ότι το κτίριο των 

Aµπελοκήπων επιτάχθηκε και χρησιµοποιήθηκε ως το 1960 σαν Γενικό Nοσοκοµείο. 

Γύρω στα 1960 το «EΘνικό Ίδρυµα Προστασίας Kωφαλάλων» (Ε.Ι.Π.Κ.) 

εγκαταστάθηκε πάλι στο ιδιόκτητο κτίριό του και άρχισε πάλι να αναπτύσσεται. Aπό 

το 1956 ως το 1970 το Ίδρυµα δηµιούργησε παραρτήµατα στην Πάτρα, τη 

Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, το Bόλο και την Kρήτη. Σήµερα το ίδρυµα, το οποίο 

ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε παιδιά 

ηλικίας από 0-15 περίπου χρόνων. Περιλαµβάνει οικοτροφείο για παιδιά που 

προέρχονται από µακρινές περιοχές και δηµοτικό σχολείο σε όλα τα παραρτήµατά 

του. Στα µεγαλύτερα παραρτήµατα της Aθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας το ίδρυµα 

έχει και βρεφοσυµβουλευτικούς σταθµούς. Aκόµα στην Aθήνα λειτουργεί 

ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ακουολογική µονάδα και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Στην Aθήνα και Θεσσαλονίκη λειτουργούν επίσης περιοδικά και κάποια 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Στα ιδρύµατα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης 

και Πάτρας φιλοξενούνται τα τελευταία χρόνια και άλλες ΣΜΕΑ Κωφών του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (π.χ. Νηπιαγωγείο, Γυµνάσιο, Λύκειο). 

Mερικές δασκάλες έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του E.I.Π.K. Mια 

από τις πιο σηµαντικές προσωπικότητες, εκτός από την Eλένη Παλατίδου, σύµφωνα 

µε τις µαρτυρίες των κωφών αποφοίτων της σχολής, ήταν η Eλένη Bαρυτιµίδου. H 

Bαρυτιµίδου ήταν και αυτή πρόσφυγας από τη Mικρά Aσία, όπως πολλές από τις 

πρωτοπόρες δασκάλες κωφών, µε ευρεία µόρφωση και πολύ αγάπη στον άνθρωπο. 
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Eκπαιδεύτηκε στην Aµερική το 1945-46 και δίδασκε µε µεγάλη επιτυχία τους κωφούς 

µαθητές της. Eκπαίδευσε πολλές γενιές δασκάλων του Iδρύµατος και ήταν διευθύντρια 

του σχολείου και του οικοτροφείου αρκετά χρόνια. Σηµαντική ήταν η συµβολή της 

στην οργάνωση της Κοινότητας των Κωφών στην Ελλάδα. Το 1948 βοήθησε τους 

αποφοίτους Κωφούς να οργανωθούν και έτσι δηµιουργήθηκε η «Ένωση Kωφαλάλων 

Eλλάδας». Γενικά, η Bαρυτιµίδου αφιέρωσε τη ζωή της στη δουλειά της και στους 

κωφούς µαθητές της. Αρκετές από τις πρώτες δασκάλες κωφών, σύµφωνα µε 

µαρτυρίες των ίδιων των Κωφών αποφοίτων, πρόσφεραν σηµαντικό έργο και 

κατάφεραν να οργανώσουν ένα πρότυπο σχολείο κωφών για την εποχή τους. 

Mια άλλη προσωπικότητα µε σηµαντική παρουσία και συµβολή στο E.Ι.Π.K. αλλά 

και γενικότερα στην εκπαίδευση των κωφών, είναι ο Bασίλης Λαζανάς. O Λαζανάς 

ήταν διοικητικός διευθυντής του Ιδρύµατος από το 1955 έως το 1979. ∆εν είχε ο ίδιος 

σχέση µε την εκπαίδευση, αλλά σαν µελετητής και συγγραφέας ενδιαφέρθηκε, λόγω 

και της θέσης του στο Ίδρυµα, για την εκπαίδευση των κωφών και µελέτησε διεξοδικά 

την ξένη βιβλιογραφία σχετικά µε τους Κωφούς. Έγραψε πολλά άρθρα για το 

σύστηµα εκπαίδευσης των κωφών και τις υπάρχουσες τάσεις της εποχής του στην 

Eυρώπη. Aκόµα µελέτησε και άφησε σηµαντικό έργο σχετικά µε τη θέση των Kωφών 

στην ελληνική κοινωνία, αρχίζοντας από τη αρχαία ελληνική εποχή µέχρι τη 

σύγχρονη. O Bασίλης Λαζανάς είναι ο πρώτος Έλληνας µελετητής που ασχολήθηκε 

διεξοδικά µε τους Κωφούς. Tο έργο του έχει εκδοθεί σε τόµο µε τίτλο «Tο πρόβληµα 

των Kωφαλάλων» (Λαζανάς, 1984).  

Eν τω µεταξύ ένα άλλο σηµαντικό γεγονός επηρέασε την ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης των κωφών παιδιών στην Eλλάδα. O Aνδρέας Kοκκέβης, βουλευτής, 

πατέρας κωφού παιδιού, ενδιαφέρθηκε για την εκπαίδευση των κωφών. Aπό τη θέση 

του βουλευτή και αργότερα του υφυπουργού Πρόνοιας και υπουργού Yγείας 

(1964,1974) βοήθησε σηµαντικά και σε νοµοθετικού περιεχοµένου δραστηριότητες 

για την εκπαίδευση και αποκατάσταση των κωφών. Σύµφωνα µε την προσθήκη που 

πρότεινε το 1956 στη Βουλή στο νόµο περί τελών, ένα ποσό από τα προβλεπόµενα 

τέλη θα δινόταν σα βοήθεια (νοσήλεια) σε σχολεία για κωφά παιδιά. H προσθήκη 
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έγινε δεκτή από τη Bουλή και έτσι ψηφίστηκε ο πρώτος νόµος που αφορούσε κατά 

κάποιο τρόπο την εκπαίδευση των κωφών παιδιών (Πρακτικά Bουλής, Aύγουστος 

1956). Ο Kοκκέβης µαζί µε τη σύζυγό του Ηρώ ίδρυσαν το 1956 το πρώτο ιδιωτικό 

σχολείο κωφών παιδιών στο Eλληνικό της Γλυφάδας (ΦEK 185/6.9.1956). Tο 

σχολείο αυτό αναγνωρίστηκε σαν ισότιµο µε τα δηµόσια σχολεία. H Aµαλία 

Mαρτίνου, δασκάλα του E.I.Π.K., ήταν η πρώτη δασκάλα του ιδιωτικού αυτού 

σχολείου, η οποία αργότερα έγινε διευθύντρια και ιδιοκτήτριά του. 

H Aµαλία Mαρτίνου, δυναµικός άνθρωπος και σπουδαία δασκάλα, πρόσφερε 

σηµαντικό έργο στην εκπαίδευση των κωφών στη χώρα µας. Η ίδια, επηρεασµένη από 

τη µέθοδο που χρησιµοποιούσαν στο Ίδρυµα Kωφών, αλλά και από την προφορική 

µέθοδο των σχολείων κωφών της Aγγλίας που επισκεπτόταν συχνά, καθιέρωσε στο 

σχολείο της την καθαρά προφορική µέθοδο, την οποία προσπάθησε να εφαρµόσει µε 

αρκετά συστηµατικό τρόπο. Tο Πρότυπο Eιδικό Eκπαιδευτήριο της Aµαλίας Mαρτίνου, 

όπως ονοµαζόταν, ενώ είχε στην αρχή οικοτροφείο, σύντοµα έγινε ηµερήσιο σχολείο 

χωρίς οικοτροφείο και περιλάµβανε Nηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό και αργότερα, το 1966, 

Γυµνάσιο. Το 1986 το σχολείο αυτό δηµοσιοποιήθηκε και αποτέλεσε τη βάση για τα 

σχολεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Kωφών και Bαρηκόων Aργυρούπολης. Στα αυτοτελή αυτά 

σχολεία περιλαµβάνονται τα εξής: Nηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο.  

Στις αρχές του 1970 δηµιουργήθηκε ένα άλλο ιδιωτικό, µη κερδοσκοπικό σχολείο 

και πάλι µε ενέργειες γονέων, κύρια της Σοφίας Σταρόγιαννη, µητέρας δύο κωφών 

παιδιών. Συγκεκριµένα ο Σύλλογος Προνοίας Kωφών και Bαρηκόων Eλλάδος, ένας 

σύλλογος που είχε ιδρυθεί από το 1964 µε πρωτοβουλία της Hρώς Kοκκέβη και της 

Σοφίας Σταρόγιαννη, δηµιούργησε στη Φιλοθέη στις αρχές του 1970 έναν παιδικό 

σταθµό και Nηπιαγωγείο για κωφά παιδιά. Σύντοµα, το 1973, ιδρύθηκε επίσηµα 

Nηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο µε το όνοµα «Ίδρυµα Προνοίας Kωφών και 

Bαρηκόων Eλλάδος» (ΦEK ∆53/19.1.1973). Tο ίδρυµα αυτό που περιλάµβανε εκτός 

από τα παραπάνω σχολεία και οικοτροφείο, µεταφέρθηκε στην Eκάλη και 

λειτούργησε ως το 1984, οπότε δηµοσιοποιήθηκαν τα σχολεία και έµεινε µόνο το 

οικοτροφείο στο Ίδρυµα Πρόνοιας. ∆ιευθύντρια των σχολείων αυτών που 
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χρησιµοποιούσαν την προφορική µέθοδο διδασκαλίας ήταν η Bικτωρία ∆αούση, 

καθηγήτρια φιλόλογος, σπουδαία παιδαγωγός µε αφοσίωση και επιτυχία στο έργο της. 

Τα περισσότερα παιδιά από τα σχολεία αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τα σηµερινά 

σχολεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως το «Eιδικό Nηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο Kωφών και 

Bαρηκόων Φιλοθέης» και το «Eιδικό Γυµνάσιο και Λύκειο Kωφών και Bαρηκόων Aγίας 

Παρασκευής». 

 

1.3. Nεώτερες Eξελίξεις 

Όπως είδαµε παραπάνω η πρωτοβουλία για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των 

πρώτων σχολείων κωφών στην Eλλάδα ανήκει σε διάφορους ιδιώτες και φιλανθρωπικές 

οργανώσεις. H πολιτεία ενδιαφέρθηκε ελάχιστα για την εκπαίδευση των κωφών 

(∆ελτίο Πληροφοριών Eιδικής Aγωγής, 1988). 

Η πίεση των οργανώσεων γονέων και αναπήρων, τα τελευταία κυρίως χρόνια και 

ειδικά γύρω στη δεκαετία του 1980, ανάγκασαν την κυβέρνηση να αναλάβει κάποιες 

ευθύνες για την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένων και 

των κωφών. Μερικές οργανώσεις έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης των κωφών παιδιών. H Ένωση Kωφαλάλων Eλλάδος, η πρώτη οργάνωση 

των Kωφών που δηµιουργήθηκε το 1948, άρχισε το 1956 να εκδίδει εφηµερίδα. Mέσα 

από τις στήλες της εφηµερίδας αυτής που ονοµαζόταν «Eφηµερίς των Kωφαλάλων», 

το πρόβληµα της εκπαίδευσης των κωφών παιδιών έµπαινε σαν το κυριότερο 

πρόβληµα όλων των Kωφών (Eφηµερίς Kωφαλάλων, 1956). Mε την δηµιουργία και 

άλλων οργανώσεων Κωφών στη συνέχεια, τόσο στην Aθήνα όσο και στην επαρχία, η 

φωνή των Kωφών έγινε δυνατότερη. 

Tο 1968 δηµιουργήθηκε η Oµοσπονδία Kωφών Eλλάδας (ΟΜ.Κ.Ε.), η οποία 

αντιπροσωπεύει όλες τις οργανώσεις Κωφών, αλλά και τους Κωφούς της Eλλάδας. 

Ένας από τους στόχους της Oµοσπονδίας ήταν και είναι η αναβάθµιση της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης των κωφών παιδιών. Για το σκοπό αυτό η οµοσπονδία έχει 

συστήσει µόνιµη εκπαιδευτική επιτροπή, έχει οργανώσει µια σειρά από συνέδρια και 
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συνδιασκέψεις για το θέµα και έχει υποβάλει σειρά προτάσεων και υποµνηµάτων στα 

υπουργεία. Aπό το 1986, µετά από συνεχείς προσπάθειες και πιέσεις, η OΜ.K.Ε. 

εκπροσωπείται επίσηµα στο ∆.Σ του Eθνικού Iδρύµατος Προστασίας Kωφών µε έναν 

εκπρόσωπο (Eφηµερίδα «O Kόσµος της Σιωπής», 1986). 

Παράλληλα µε τους Κωφούς και οι γονείς άρχισαν να οργανώνονται. Tο 1954, οι 

δύο µητέρες, όπως αναφέραµε παραπάνω, η Hρώ Kοκκέβη και η Σοφία Σταρόγιαννη 

ίδρυσαν το Σύλλογο Προνοίας Kωφών και Bαρηκόων Eλλάδος. O σύλλογος αυτός είχε 

πλούσια δράση και ανέπτυξε δραστηριότητες που στόχο είχαν την καλυτέρευση των 

συνθηκών εκπαίδευσης και διαβίωσης των Κωφών στην Eλλάδα. Eπίσης, ο σύλλογος 

αυτός βοήθησε πολύ τις οργανώσεις ενηλίκων Kωφών, κύρια την Ένωση Kωφαλάλων 

Eλλάδος (Σαράντα χρόνια-Έκδοση της Ένωσης Kωφαλάλων Eλλάδος, 1988). 

Το 1965 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Eθνικού Iδρύµατος 

Kωφαλάλων και το 1980 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Kωφών και Bαρηκόων Παιδιών 

του σχολείου της Aµαλίας Mαρτίνου. Oι οργανώσεις αυτές των γονέων µαζί µε τις 

οργανώσεις των Kωφών, αποτέλεσαν έναν αρκετά σηµαντικό πόλο πίεσης για την 

κυβέρνηση ώστε να αναγκαστεί να πάρει µέτρα για την εκπαίδευση των κωφών 

παιδιών. Παρόλ’ αυτά, επίσηµα η πολιτεία, όπως γνωρίζουµε, άρχισε να ενδιαφέρεται 

για την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες µόλις τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο από το 1975 άρχισαν οι πρώτες επίσηµες ενέργειες 

από την πολιτεία για την οργάνωση της Eιδικής Aγωγής στην Eλλάδα. Τότε 

δηµιουργήθηκε το τµήµα της Eιδικής Aγωγής στο Mαράσλειο ∆ιδασκαλείο για την 

µετεκπαίδευση των δασκάλων (ΦEK 273/4.12.1975). Στη συνέχεια, το 1976, 

δηµιουργήθηκε ∆ιεύθυνση Eιδικής Aγωγής στο Yπουργείο Παιδείας (ΦEK 56/ 

15.3.1976 και το 1979 ψηφίστηκε ο νόµος για την επαγγελµατική αποκατάσταση των 

αναπήρων (ΦEK 202/1979 T.A). 

O πρώτος νόµος για την εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες, όµως, ψηφίστηκε το 1981 και αντικαταστάθηκε µε τον ισχύοντα νόµο 1566 

του 1985 (ΦEK Γ/287/20.1.1982 και 167/ 30.9.1985 A.T). Το 1982 ιδρύθηκαν τα 
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πρώτα σχολεία Κωφών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έτσι για πρώτη φορά στην Eλλάδα το 1982, 

το Υπουργείο Παιδείας αναλαµβάνει ουσιαστικά την ευθύνη για την εκπαίδευση των 

κωφών παιδιών, ενώ σε άλλες χώρες αυτό έχει κατοχυρωθεί πάνω από 200 χρόνια.  

Στη δεκαετία του 1980, µερικές εξελίξεις φαίνεται ότι επηρέασαν αρκετά την 

εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Tο 1982 ο Σύλλογος Γονέων και Kηδεµόνων του 

E.I.Π.K. µε πρόεδρο έναν δραστήριο γονέα, τον Xρήστο Nάσιο, οργάνωσε στην 

Aθήνα συνέδριο µε θέµα την εκπαίδευση του κωφού παιδιού. Στο συνέδριο πήραν 

µέρος επιστήµονες από το εξωτερικό και το θέµα της Νοηµατικής Γλώσσας θίχτηκε 

για πρώτη φορά από γνωστούς καθηγητές Πανεπιστηµίων των H.Π.A. H χρήση της 

Νοηµατικής Γλώσσας στην εκπαίδευση και τα θετικά αποτελέσµατα από τη χρήση 

της αναφέρθηκαν στο συνέδριο. Eπίσης για πρώτη φορά Eλληνες εκπαιδευτικοί, γονείς 

και Kωφοί είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν Κωφούς καθηγητές Πανεπιστηµίων και 

ν’ ακούσουν τις απόψεις και τα συµπεράσµατά των ερευνών τους σχετικά µε τον τρόπο 

κατάκτησης της γλώσσας από το κωφό παιδί. Για πρώτη φορά έκαναν την εµφάνισή 

τους επίσηµα και οι διερµηνείς της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. Tο συνέδριο 

αυτό είχε αρκετή απήχηση σε Κωφούς, γονείς και αρκετούς εκπαιδευτικούς που το 

παρακολούθησαν.  

Οι πρώτες έρευνες σχετικά µε την εκπαίδευση των κωφών παιδιών άρχισαν να 

εκπονούνται την εποχή εκείνη, παρέχοντας πληροφορίες για την ελληνική 

πραγµατικότητα (Λαµπροπούλου, 1984, Κουρµπέτης, 1985). Το 1986, 

δηµιουργήθηκαν στο ΕΙΠΚ βρεφοσυµβουλευτικοί σταθµοί, στην Aθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Oι σταθµοί αυτοί εξυπηρετούν σήµερα οικογένειες κωφών 

βρεφών και νηπίων ηλικίας από 0-3,5 χρόνων περίπου, παρέχοντας για πρώτη φορά 

στη χώρα µας προγράµµατα έγκαιρης παρέµβασης και συµβουλευτικής γονέων. 

Eπίσης την περίοδο αυτή, οργανώθηκαν αρκετά σεµινάρια για δασκάλους σε 

συνεργασία µε το Yπουργείο Παιδείας και εκδόθηκε αναλυτικό πρόγραµµα γραπτής 

γλώσσας µε τον τίτλο «Έλα να γράψουµε». Tέλος, δηµιουργήθηκαν προγράµµατα 

ταχύρυθµης επαγγελµατικής εκπαίδευσης για Kωφούς στο ∆ήµο Aργυρούπολης στα 

κοµπιούτερ, στις γραφικές τέχνες, στη διερµηνεία και τη διδασκαλία της Νοηµατικής 
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Γλώσσας κλπ. Παράλληλα το 1988 άρχισαν να διδάσκονται στο Παιδαγωγικό 

Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα µαθήµατα γύρω από την Εκπαίδευση των Κωφών Παιδιών σε µελλοντικούς 

δασκάλους. Έτσι, αρχίζει να δηµιουργείται υποδοµή για πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 

δασκάλων κωφών παιδιών στη χώρα µας. Σήµερα στο Πανεπιστήµιο Πατρών, εκτός 

από τα οργανωµένα µαθήµατα ειδίκευσης, έχει δηµιουργηθεί ερευνητική µονάδα 

µελετών για τους Κωφούς και την εκπαίδευσή τους. 

 

1.4. Tα Σχολεία Kωφών Σήµερα 

Aπό το 1982, όπως αναφέραµε, άρχισε το Yπουργείο Παιδείας να δηµιουργεί 

σχολεία για κωφά παιδιά. Aφού δηµοσιοποιήθηκαν τα δύο ιδιωτικά σχολεία που 

προϋπήρχαν στην Aθήνα, άρχισαν σιγά σιγά να δηµιουργούνται και νέες µονάδες σε 

άλλες πόλεις της Eλλάδας. Έτσι σήµερα η παρεχόµενη ειδική εκπαίδευση για κωφά 

παιδιά πραγµατοποιείται είτε σε σχολεία του Eθνικού Iδρύµατος Προστασίας 

Kωφών που ανήκουν στο Yπουργείο Yγείας και Πρόνοιας και εποπτεύονται από το 

Yπουργείο Παιδείας, είτε στα ειδικά σχολεία και τις ειδικές τάξεις του Yπουργείου 

Παιδείας.  

Tο Eθνικό Ίδρυµα Προστασίας Kωφών (Ε.Ι.Π.Κ.) διοικείται από ∆.Σ και έχει 

δηµοτικά σχολεία και οικοτροφεία στην Aθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την 

Kρήτη, τις Σέρρες. Συνολικά, σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέξαµε πρόσφατα, 

φοιτούν στα σχολεία του ιδρύµατος 129 κωφά παιδιά, µερικά από τα οποία είναι 

οικότροφα. Eπίσης, φοιτούν συνολικά στους βρεφοσυµβουλευτικούς σταθµούς του 

Ε.Ι.Π.Κ. Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, 24 βρέφη ηλικίας από 0-3,5 χρόνων. 

Στα σχολεία του Iδρύµατος εργάζονται περίπου 36 δάσκαλοι, οι οποίοι στην 

πλειοψηφία τους έχουν ειδικευτεί στο Ίδρυµα για ένα χρόνο, πριν την πρόσληψή τους. 

Όλοι επίσης έχουν παρακολουθήσει σειρά από σεµινάρια που διοργανώνονται τακτικά 

από το Ίδρυµα. ∆ύο από τους δασκάλους του Iδρύµατος είναι Kωφοί. 
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Στα σχολεία του Iδρύµατος προσφέρουν υπηρεσίες βοηθοί δασκάλων (5 στα 

σχολεία της Aθήνας, 2 στης Θεσσαλονίκης, 2 στην Πάτρα) και άλλοι ειδικοί 

(κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι Νοηµατικής, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, γιατροί, 

ηλεκτρονικοί ακουστικών). 

Tα σχολεία του Iδρύµατος Kωφών έχουν υιοθετήσει από το 1984, µετά από 

απόφαση των δασκάλων και αργότερα του ∆.Σ., επίσηµα την ολική µέθοδο 

επικοινωνίας. Αρκετοί δάσκαλοι και άλλοι ειδικοί που εργάζονται στο Ίδρυµα, στην 

καθηµερινή τους επικοινωνία µε τους Κωφούς χρησιµοποιούν οµιλία και νοήµατα. 

Μερικοί δάσκαλοι, που γνωρίζουν αρκετά νοήµατα, χρησιµοποιούν ταυτόχρονα 

νοήµατα και οµιλία. 

Tα σχολεία του Yπουργείου Παιδείας, σύµφωνα πάντα µε στοιχεία που συλλέξαµε 

πρόσφατα για τις ανάγκες τους προγράµµατός µας, αποτελούνται από:  

α) Εφτά νηπιαγωγεία, τρία από αυτά βρίσκονται στην Aθήνα (Aµπελοκήπους, 

Aργυρούπολη, Φιλοθέη), ένα στη Πάτρα, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στο Ηράκλειο 

Κρήτης και ένα στη Χαλκίδα. Tα Nηπιαγωγεία των Aµπελοκήπων Aθηνών, της 

Θεσσαλονίκης και της Πάτρας στεγάζονται στο Eθνικό Ίδρυµα Προστασίας Kωφών. 

Επιπλέον, υπάρχουν δύο ειδικές τάξεις κωφών-βαρηκόων σε νηπιαγωγεία ακουόντων 

(µια στην Κατερίνη και µια στη Θεσσαλονίκη). Συνολικά φοιτούν στα νηπιαγωγεία 

του Yπουργείου Παιδείας 44 νήπια. 

β) ∆ώδεκα δηµοτικά, από τα οποία τα δυο µεγαλύτερα βρίσκονται στην Aθήνα, 

ένα στην Aργυρούπολη και ένα στη Φιλοθέη και τα µικρότερα δέκα που είναι 

συνήθως µονοθέσια ή ολιγοθέσια, λειτουργούν είτε σαν ειδικές τάξεις µέσα στα 

σχολεία ακουόντων (δύο τάξεις στη Θεσσαλονίκη, µία στην Κατερίνη, µία στην 

Kαλαµάτα), είτε λειτουργούν σαν αυτόνοµες µονάδες, όπως τα σχολεία της 

Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Ρόδου, της Xαλκίδας, του Bόλου και του 

Hρακλείου Kρήτης. Συνολικά φοιτούν, στα ∆ηµοτικά Σχολεία Κωφών-Βαρηκόων του 

Yπουργείου Παιδείας, 143 παιδιά. 
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γ) Tρία γυµνάσια-λύκεια. ∆ύο από τα γυµνάσια-λύκεια βρίσκονται στην Aθήνα 

(ένα στην Aγία Παρασκευή και ένα στην Aργυρούπολη) και ένα γυµνάσιο-λύκειο 

βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, λειτουργούν εφτά ειδικές τάξεις κωφών-

βαρηκόων, από τις οποίες πέντε είναι µέσα σε γυµνάσια ακουόντων (µια στη 

Θεσ/νίκη, µια στην Πάτρα, µια στα Χανιά, µια στο Ηράκλειο και µια στην 

Καλαµάτα) και δύο σε λύκειο ακουόντων (µια στη Θεσ/νίκη και µια στην Πάτρα). 

Συνολικά φοιτούν στα γυµνάσια-λύκεια, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία µας, περίπου 

240 κωφοί µαθητές. Επιπλέον, λειτουργούν δύο Τ.Ε.Σ.Ε.Α. – Τεχνικές 

Επαγγελµατικές Σχολές Ειδικής Αγωγής (µια στην Αθήνα και µια στη Θεσ/νίκη) µε 

26 µαθητές. 

Συνολικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Yπουργείου Παιδείας (∆ελτίο Eιδικής 

Aγωγής, 1988) και τα πρόσφατα δικά µας, φοιτούν στα Σχολεία Kωφών του 

Yπουργείου Παιδείας 453 µαθητές. Eπίσης εργάζονται σε αυτά 11 νηπιαγωγοί, 40 

δάσκαλοι και 120 καθηγητές. Έξι καθηγητές και δύο δάσκαλοι είναι Κωφοί. Tα 

περισσότερα από τα σχολεία κωφών δεν διαθέτουν ειδικό προσωπικό ή βοηθούς 

δασκάλων. Tα µόνα σχολεία που διαθέτουν ειδικό προσωπικό (κυρίως κοινωνικούς 

λειτουργούς και ψυχολόγους ή λογοθεραπευτές) είναι τα ∆ηµοτικά Σχολεία της 

Aργυρούπολης, Φιλοθέης, Θεσ/νίκης, Χαλκίδας και Ιωαννίνων, τα Γυµνάσια-Λύκεια 

Αργυρούπολης, Αγίας Παρασκευής και Θεσ/νίκης. Στο δεύτερο µέρος αυτού του 

πακέτου, που είναι η συλλογή των άρθρων, θα βρείτε συγκεντρωτικό πίνακα µε τα 

σχολεία και τις µονάδες κωφών (διευθύνσεις, τηλέφωνα) από όλη την Ελλάδα. 

H µέθοδος επικοινωνίας που ακολουθείται στα σχολεία του Yπουργείου Παιδείας 

δεν έχει ακόµα επίσηµα καθοριστεί. Oι περισσότεροι όµως δάσκαλοι και καθηγητές, 

εκτός µερικών εξαιρέσεων, χρησιµοποιούν κατά κάποιο τρόπο κύρια την οµιλία. Πολύ 

λίγοι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές ξέρουν την Ελληνική Nοηµατική Γλώσσα. 

Επίσης, πολλοί λίγοι γνωρίζουν καλά Νοηµατική, για να χρησιµοποιούν νοήµατα 

ταυτόχρονα µε οµιλία. Έτσι, η πιθανότητα να χρησιµοποιήσουν ολική επικοινωνία, 

έστω και ανεπίσηµα, είναι µικρή. Σύµφωνα µε στοιχεία µας από προηγούµενες 

έρευνες, οι δάσκαλοι που εργάζονται στα δηµόσια σχολεία κωφών δηλώνουν ότι οι 
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γονείς είναι αρνητικοί στη χρήση της Nοηµατικής στην τάξη και γι’ αυτό δεν τη 

χρησιµοποιούν (Λαµπροπούλου, 1990). Oι περισσότεροι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι 

που εργάζονται στα δηµόσια σχολεία κωφών έχουν αποφοιτήσει από το τµήµα της 

µετεκπαίδευσης στην Eιδική Aγωγή του Mαράσλειου ∆ιδασκαλείου, ενώ οι υπόλοιποι 

δεν έχουν καµία ειδίκευση. Tο τµήµα της µετεκπαίδευσης του Mαρασλείου 

∆ιδασκαλείου παρ’ όλο που παρέχει µια γενική κατάρτιση στην ειδική αγωγή, δεν 

δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στην εκπαίδευση των κωφών, µε αποτέλεσµα οι 

δάσκαλοι που αποφοιτούν από το τµήµα αυτό µετά από δυο χρόνια σπουδών, να 

διαθέτουν ελάχιστα εφόδια και γνώσεις για τη διδασκαλία του κωφού παιδιού.  

Σύµφωνα µε στοιχεία ερευνών µας, πολλοί λίγοι δάσκαλοι ή καθηγητές έχουν 

ειδικευτεί µε µεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού (δύο 

δάσκαλοι και δύο µόνο καθηγητές διαθέτουν πτυχία Master, ενώ ένας καθηγητής 

διαθέτει και διδακτορικό). Επίσης, πολλοί λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει 

σεµινάρια και µαθήµατα σχετικά µε το αντικείµενο σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού 

(περίπου 6 άτοµα). Aρκετοί όµως από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς έχουν 

παρακολουθήσει σεµινάρια που έχουν οργανώσει το Ε.Ι.Π.Κ. ή το Yπουργείο 

Παιδείας. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα δηµόσια 

σχολεία κωφών διαθέτουν ελάχιστη πείρα µε τα κωφά παιδιά (η πλειοψηφία από 1-3 

χρόνια ή 3-5 χρόνια). Aυτό είναι φυσικό αφού τα σχολεία του Yπουργείου Παιδείας 

έχουν δηµιουργηθεί αρκετά πρόσφατα. Tέλος, συνολικά φοιτούν σε όλα τα σχολεία 

κωφών (και του Ε.Ι.Π.Κ.) περίπου 606 µαθητές (352 αγόρια, 254 κορίτσια) και 

υπηρετούν περίπου 207 εκπαιδευτικοί. H αναλογία µαθητών-δασκάλων είναι περίπου 1 

προς 3, αρκετά καλή αναλογία, η οποία προβλέπεται από το νόµο 1566/85 (ο 

µεγαλύτερος αριθµός µαθητών ανά δάσκαλο είναι οκτώ µαθητές). Στα σχολεία κωφών 

φοιτούν συνήθως παιδιά κωφά χωρίς άλλες αναπηρίες. Πολύ λίγα παιδιά, περίπου 59 

από τα 606 που φοιτούν στα Eιδικά Σχολεία Kωφών έχουν κάποια άλλη αναπηρία 

(ελαφριά συνήθως) εκτός από την κώφωση. H πλειοψηφία των κωφών παιδιών µε 

πολλαπλές αναπηρίες παραµένουν ανεκπαίδευτα στα σπίτια τους, γιατί δεν υπάρχει 
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συνήθως το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο για αυτά τα παιδιά (Λαµπροπούλου, 

1990). 

Στο σηµείο αυτό µπορείτε να διαβάσετε το άρθρο µε τίτλο Τάσεις και 
θέµατα που αντιµετωπίζει η εκπαίδευση των κωφών στις Η.Π.Α., που 
βρίσκεται στο δεύτερο µέρος του πακέτου, στη συλλογή των άρθρων  

2.ΣYΣTHMATA EΠIKOINΩNIAΣ ΣTHN EKΠAI∆EYΣH TOY KΩΦOY 

ΠAI∆IOY 

Tο µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πλειοψηφία των προγλωσσικά 

κωφών παιδιών (το 90%) από ακούοντες γονείς δεν είναι η έλλειψη ακοής, αλλά η 

δυσκολία, λόγω του ότι δεν ακούν οµιλία, να αναπτύξουν τη γλώσσα των γονιών τους 

και να µπορέσουν να επικοινωνήσουν µε το περιβάλλον τους. 

Tο πρόβληµα της επικοινωνίας του κωφού παιδιού µε το δάσκαλο και η αναζήτηση 

του κατάλληλου συστήµατος επικοινωνίας και διδασκαλίας στο σχολείο, έχει 

απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς, όπως είδαµε παραπάνω, από τις αρχές της 

εκπαίδευσης των κωφών. Tο θέµα αυτό θεωρείται ακόµα και σήµερα, σε µικρότερο 

όµως βαθµό, ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα και τα πιο πολυσυζητηµένα θέµατα του 

κλάδου. 

Σύµφωνα µε τον Moores (1996), οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι επικοινωνίας και 

διδασκαλίας στα σχολεία κωφών σήµερα είναι οι παρακάτω: 

1. Προφορική Μέθοδος, η οποία αποκαλείται και προφορικοακουστική. Με τη 

µέθοδο αυτή οι µαθητές πρέπει να χρησιµοποιούν την οµιλία όταν εκφράζονται 

και τη χειλεανάγνωση ή την ανάγνωση της οµιλίας (όπως λέγεται επίσης) σε 

συνδυασµό µε την ενισχυµένη µε ακουστικά υπολειµµατική ακοή τους, για να 

αντιλαµβάνονται τα γλωσσικά µηνύµατα. Στα σχολεία που χρησιµοποιείται η 

προφορική µέθοδος απαγορεύονται εντελώς τα νοήµατα και η δακτυλογραφή 

(η γραφή µε το δακτυλικό αλφάβητο). 

2. Ολική Επικοινωνία, είναι ο συνδυασµός της προφορικής µεθόδου, των 

νοηµάτων και της δακτυλογραφής. Οι µαθητές προσλαµβάνουν πληροφορίες 

µέσω χειλεανάγνωσης, υπολειµµατικής ακοής, νοηµάτων και δακτυλογραφής 
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και εκφράζονται µε οµιλία, γραφή, νοήµατα και δακτυλογραφή. Τα νοήµατα 

διαφοροποιούνται από τη δακτυλογραφή ως εξής: µε τη δακτυλογραφή κάθε 

γράµµα του αλφάβητου γράφεται στον αέρα, ενώ τα νοήµατα αντιστοιχούν σε 

λέξεις ή σε ιδέες. Παραδοσιακά στην ολική µέθοδο τα νοήµατα γίνονταν 

ταυτόχρονα µε την οµιλία και η µέθοδος αυτή ονοµαζόταν «ταυτόχρονη 

µέθοδος». Κατά καιρούς σε διάφορα σχολεία, ειδικά στις Η.Π.Α. και την 

Αγγλία, αναπτύχθηκαν ειδικά συστήµατα νοηµάτων προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες της οµιλούµενης γλώσσας. Αυτά τα συστήµατα δεν είχαν καµιά σχέση 

µε τη Νοηµατική Γλώσσα των Κωφών και έχουν γίνει αφορµή κριτικής και 

αµφισβήτησης από τους ειδικούς. Τελευταία, σε πολλά προγράµµατα ολικής 

επικοινωνίας βλέπουµε µια εναλλαγή κώδικα (code switching) µεταξύ των 

συστηµάτων αυτών και της Νοηµατικής Γλώσσας των Κωφών. 

3. ∆ίγλωσση-∆ιπολιτισµική Προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία η Νοηµατική 

γλώσσα των Κωφών (π.χ. η Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα) χρησιµοποιείται για 

όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας στο σχολείο, ενώ η οµιλούµενη γλώσσα (π.χ. 

η Ελληνική) χρησιµοποιείται µόνο για ανάγνωση και γραφή. 

Οι παραπάνω τρόποι επικοινωνίας, µε διάφορες παραλλαγές, είναι οι 

επικρατέστεροι σήµερα τρόποι επικοινωνίας στα σχολεία κωφών και αναλύονται 

παρακάτω. 

 

2.1. H Προφορική Mέθοδος Eπικοινωνίας 

H Προφορική µέθοδος επικοινωνίας που τελευταία ονοµάζεται και 

Προφορικοακουστική µέθοδος, χρησιµοποιεί τα παρακάτω κανάλια για επικοινωνία: 

A) Για την Aντίληψη της Γλώσσας κύριο κανάλι θεωρείται η χειλεανάγνωση. Tο 

κωφό παιδί για να αντιληφθεί το δάσκαλο (οµιλητή) πρέπει να µάθει να διαβάζει τα 

χείλη. Tα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής και των ακουστικών 

έχει προστεθεί από τους οπαδούς της προφορικής µεθόδου και η χρήση του 

ενισχυµένου ήχου (ακουστικού) στο αντιληπτικό κανάλι του παιδιού.  
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B) Για την Έκφραση της Γλώσσας οι οπαδοί της µεθόδου αυτής χρησιµοποιούν την 

οµιλία. Tο κωφό παιδί για να εκφραστεί πρέπει να µάθει να µιλάει. 

Σε γενικές γραµµές ο κωφός µαθητής για να επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του, 

πρέπει να µάθει να διαβάζει τα χείλη των άλλων, να µάθει να ερµηνεύει τις 

οποιεσδήποτε πληροφορίες παίρνει από την ακοή του µε τα ακουστικά και να µάθει 

να µιλάει αρκετά καθαρά για να τον καταλαβαίνουν οι άλλοι. 

Στο σχολείο κωφών, που ακολουθεί την προφορική µέθοδο, αφιερώνεται ένα 

σηµαντικό µέρος µιας σχολικής ηµέρας σε ασκήσεις άρθρωσης, οµιλίας, 

χειλεανάγνωσης και ακουστικής. H διδασκαλία της ανάγνωσης συνήθως γίνεται µετά 

την ανάπτυξη της οµιλίας, πιο αργά σε σχέση µε τα ακούοντα παιδιά. Τα νοήµατα 

απαγορεύονται γιατί, όπως υποστηρίζουν οι προφοριστές, η χρήση τους εµποδίζει 

την ανάπτυξη της οµιλίας στα παιδιά. Επίσης, στα σχολεία αυτά συνήθως δεν 

δουλεύουν Κωφοί δάσκαλοι και δεν επιτρέπεται η φοίτηση κωφών παιδιών από 

Κωφούς γονείς, για να µη διαδοθεί η Νοηµατική στο σχολείο. 

Mια παραλλαγή της προφορικής µεθόδου είναι η Aκουοεκπαιδευτική µέθοδος 

(Pollak, 1964). Oι οπαδοί αυτής της µεθόδου υποστηρίζουν ότι το κωφό παιδί πρέπει 

να εξασκηθεί από πολύ νωρίς στην ακουστική. Nα φορέσει αµέσως µετά τη διάγνωση 

της βαρηκοΐας το κατάλληλο ακουστικό και να βοηθηθεί µε ακουστικές ασκήσεις, 

ώστε να αναπτύξει στο µέγιστο δυνατό βαθµό την ακουστική του ικανότητα. Έτσι θα 

µάθει να αντιλαµβάνεται την οµιλία των άλλων µέσω της ακοής µόνο και συγχρόνως 

µε τη βοήθεια της ακοής του θα µάθει να µιλάει µε ευδιάκριτο τρόπο. Για να 

µπορέσει µάλιστα το κωφό παιδί να ασκηθεί καλύτερα στην ακουστική δεν πρέπει να 

έχει οπτικά βοηθήµατα. ∆εν πρέπει δηλαδή να κοιτάζει το πρόσωπο ή τα χείλη του 

συνοµιλητή του αλλά να τον «ακούει» µόνο. Φυσικά τα νοήµατα είναι τελείως 

απαγορευµένα στη µέθοδο αυτή.  

H µέθοδος αυτή έχει καλά αποτελέσµατα σε µερικά παιδιά µε ελαφριές και µέτριες 

βαρηκοΐες. ∆εν µπορεί να εφαρµοσθεί σε κωφά παιδιά, παρ’ όλο που µερικοί οπαδοί 

της µεθόδου αυτής υποστηρίζουν το αντίθετο. Oι πολύωρες ακουστικές ασκήσεις και η 
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επιµονή για επικοινωνία µέσα από ένα µόνο κανάλι που είναι και κατεστραµµένο (το 

ακουστικό), χωρίς οπτικά βοηθήµατα, έχει αρνητικά αποτελέσµατα για το κωφό παιδί. 

Πολλοί όµως γονείς προτιµούν τις πολύωρες ακουστικές ασκήσεις για τα κωφά παιδιά 

τους, ελπίζοντας ότι έτσι «θα ακούσουν». 

Tα κύρια επιχειρήµατα των οπαδών της προφορικής µεθόδου, όπως τονίστηκε 

παραπάνω, είναι ότι οι κωφοί για να ενταχθούν στον «κόσµο των ακουόντων» πρέπει 

να µάθουν να διαβάζουν τα χείλη των άλλων και να µιλάνε καθαρά. Aκόµα 

υποστηρίζουν ότι η χρήση των νοηµάτων είναι ευκολότερη για τα κωφά παιδιά και 

εποµένως αν αφεθούν ελεύθερα να τα χρησιµοποιούν θα προτιµούν τα νοήµατα και 

δεν θα καταβάλλουν προσπάθεια για οµιλία. Πιστεύουν δηλαδή ότι η χρήση των 

νοηµάτων δυσκολεύει την ανάπτυξη της οµιλίας.  

Τέλος, στα σχολεία που ακολουθούν προφορική µέθοδο επικοινωνίας πρέπει 

απαραίτητα να υπάρχουν πολύ καλά οργανωµένες ακουολογικές υπηρεσίες και να 

γίνεται πολύ καλή συντήρηση ατοµικών και οµαδικών ακουστικών. Οι αίθουσες πρέπει 

να έχουν άριστη ηχοµόνωση και όλοι οι δάσκαλοι να έχουν πολύ καλές γνώσεις 

ακουστικής και ανάπτυξης οµιλίας, την οποία διδάσκουν καθηµερινά, οµαδικά και 

ατοµικά και βάσει αναλυτικού προγράµµατος. Στα σχολεία αυτά, όλα τα παιδιά 

φοράνε ακουστικά όλες τις ώρες, ενώ οι δάσκαλοι ελέγχουν καθηµερινά τα ακουστικά. 

Το σχολείο παρέχει δανεικά ακουστικά, όταν χαλάνε, ενώ ο ακουολόγος είναι µέλος 

του δυναµικού του σχολείου. Οι γονείς, επίσης, εργάζονται στενά µε το σχολείο για 

την υλοποίηση του προγράµµατος. 

Το 1960, ύστερα από έναν αιώνα εκπαίδευσης µε την αυστηρή εφαρµογή της 

προφορικής µεθόδου, όπως αναφέραµε παραπάνω, τα αποτελέσµατα που παρουσίαζαν 

τα σχολεία κωφών σχετικά µε τη σχολική επίδοση των κωφών µαθητών ήταν πολύ 

φτωχά. Σύµφωνα µε έρευνες, το µέσο κωφό παιδί, που αποφοιτούσε από το Λύκειο 

κωφών µε προφορική µέθοδο, είχε αναγνωστική ικανότητα παιδιού 8½ χρόνων 

(Conrad, 1979). Πολλοί ερευνητές έχουν γενικά καταγράψει τη φτωχή ακαδηµαϊκή 

πρόοδο των κωφών παιδιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς (Meadow, 1984, Quigley 

and Paul, 1984, Kretschmer, 1985 κ.α.). Αυτά τα δεδοµένα άρχισαν να 
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προβληµατίζουν τους ειδικούς. Aκόµα σύµφωνα µε έρευνες, µόνο ένα 30% περίπου 

της οµιλίας είναι ευδιάκριτο στα χείλη µε τις καλύτερες συνθήκες (Moores, 1978). 

Έτσι το κωφό παιδί από τη χειλεανάγνωση µόνο, παίρνει αρκετά περιορισµένες 

πληροφορίες. 

Tέλος, το θέµα της ένταξης των κωφών στην κοινωνία είναι θέµα φιλοσοφικό-

ιδεολογικό και πολιτικό. Oι προφοριστές πιστεύουν ότι ένας κόσµος υπάρχει «ο 

κόσµος των ακουόντων». Για να ενταχθεί ο Κωφός σ’ αυτόν πρέπει να µοιάσει πιο 

πολύ στον ακούοντα. Να µάθει δηλαδή να µιλάει και να διαβάζει τα χείλη. Eποµένως 

η πλειοψηφία των κωφών αποφοίτων των προφορικών σχολείων που δεν έχουν µάθει 

οµιλία (σύµφωνα µε τον Montgomery, 1981,1987, ένα 3-5% των εντελώς κωφών 

παιδιών µαθαίνει οµιλία) δεν έχει θέση στην κοινωνία. Tο πρόβληµα της κοινωνικής 

ένταξης θα πρέπει να εξεταστεί συστηµατικά, όχι συναισθηµατικά και πάντα µε 

γνώµονα τα ερευνητικά δεδοµένα. Πάνω από όλα θα πρέπει να αποτελεί γενικότερο 

στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανάπτυξη 

του κωφού παιδιού σε όλους τους τοµείς και όχι µόνο στον τοµέα που έχει τους 

µεγαλύτερους περιορισµούς, δηλαδή της οµιλίας. 

 

2.2. ΗΝεοπροφορική Μέθοδος ή Μέθοδος Rochester   

Αυτή η µέθοδος είναι ένας συνδυασµός της προφορικής µε την προσθήκη όµως 

της δακτυλογραφής. Η δακτυλογραφή γίνεται στον αέρα µε τη χρήση του 

∆ακτυλικού Αλφάβητου. Στη δακτυλογραφή το χέρι που γράφει στον αέρα είναι 

µπροστά και πάνω από το στήθος του οµιλητή και κινείται από τα αριστερά προς τα 

δεξιά, όπως γίνεται και όταν γράφουµε. Tο Ελληνικό ∆ακτυλικό Αλφάβητο (Ε.∆.Α.) 

χρησιµοποιείται για την παρουσίαση των 24 γραµµάτων του Eλληνικού Αλφαβήτου, 

µε κινήσεις και καθορισµένα σχήµατα των χεριών και των δακτύλων. H γνώση του 

Ελληνικού ∆ακτυλικού Αλφάβητου, για παράδειγµα, επιτρέπει σε κάποιον να γράψει 

στον αέρα µε συγκεκριµένα σχήµατα δακτύλων κάθε γράµµα µιας ελληνικής λέξης, 

όπως ακριβώς θα έγραφε στο χαρτί ή στον πίνακα. Το Eλληνικό ∆ακτυλικό Αλφάβητο 
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χρησιµοποιεί το ένα χέρι, όπως και το Aµερικάνικο, το Γαλλικό κ.α., ενώ το Aγγλικό 

∆ακτυλικό Αλφάβητο χρησιµοποιεί και τα δύο χέρια (βλέπε τον πίνακα µε το Ε.∆.Α. 

στην επόµενη σελίδα). 

Η δακτυλογραφή χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση από το 1620, την εποχή του 

Bonet στην Iσπανία, εποχή δηλαδή της πρώτης προσπάθειας εκπαίδευσης κωφών 

(Best, 1943). Aπό την Iσπανία η δακτυλογραφή µεταφέρθηκε στη Γαλλία, όπου ο 

Abbé de l΄Épée την χρησιµοποιούσε σε συνδυασµό µε τα νοήµατα. Επίσης, 

µεταδόθηκε και σε άλλες χώρες. 

Σήµερα στα σχολεία κωφών σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως και 

στα αντίστοιχα της Aνατολικής Eυρώπης και σε πολύ λίγα στην Aµερική (π.χ. 

Rochester School), χρησιµοποιείται η µέθοδος Rochester ή Νεοπροφορική, 

δηλαδή η δακτυλογραφή ταυτόχρονα µε την οµιλία. O δάσκαλος µιλάει και 

ταυτόχρονα «γράφει» στον αέρα όλες τις λέξεις της οµιλίας του. O δάσκαλος που 

γνωρίζει αρκετά καλά το ∆ακτυλικό Αλφάβητο µπορεί να παρουσιάσει µε τη 

δακτυλογραφή 100 λέξεις το λεπτό (Moores,1978). Με το σύστηµα αυτό τα παιδιά 

παίρνουν τις πληροφορίες µέσω της χειλεανάγνωσης, της δακτυλογραφής και των 

ακουστικών τους. Όταν θέλουν να εκφραστούν, χρησιµοποιούν οµιλία και 

δακτυλογραφή ταυτόχρονα, όπως οι δάσκαλοί τους. 
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2.3. H Yποβοηθούµενη Oµιλία (Cued Speech) 

H Υποβοηθούµενη Οµιλία αποτελεί κύρια µέθοδο ανάπτυξης οµιλίας, όµως 

χρησιµοποιείται σε µερικά σχολεία και σαν µέθοδος επικοινωνίας και ανάπτυξης της 

γλώσσας στο κωφό παιδί. Aναπτύχθηκε από τον Cornett το 1965 (Cornett, 1967). 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο οµιλητής όταν µιλάει χρησιµοποιεί ταυτόχρονα 

συγκεκριµένα σχήµατα χεριών, για να διευκολύνει τον «ακροατή», ώστε να διακρίνει 

τα φωνητικά στοιχεία της οµιλίας, τα οποία δεν διακρίνονται οπτικά µέσω 

χειλεανάγνωσης. 

Tο σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί οκτώ διαφορετικά σχήµατα χεριών, τα οποία 

σχήµατα ακουµπούν σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις γύρω από τα χείλη του οµιλητή. 

Έτσι, παρουσιάζονται οι διαφορετικοί ήχοι της οµιλίας και διευκολύνεται η 

χειλεανάγνωση. Xρησιµοποιείται, όπως αναφέραµε παραπάνω, ταυτόχρονα µε την 

οµιλία την οποία υποβοηθά σε µεγάλο βαθµό. Στο επόµενο πακέτο θα επανέλθουµε 

στη µέθοδο αυτή, όταν θα µελετήσουµε την ανάπτυξη της οµιλίας στα κωφά παιδιά. 

 

2.4. H Oλική Mέθοδος Eπικοινωνίας 

Tο 1968, ο David Denton, διευθυντής του σχολείου κωφών του Maryland στις 

H.Π.A., πρότεινε µια καινούρια µέθοδο επικοινωνίας στην εκπαίδευση των κωφών, την 

Oλική Eπικοινωνία. Συγκεκριµένα υποστήριξε, ότι η ολική επικοινωνία είναι 

φιλοσοφία και όχι µέθοδος. Σύµφωνα µε την αντίληψη της ολικής επικοινωνίας το 

κωφό παιδί έχει το δικαίωµα να µάθει γλώσσα µε οποιοδήποτε κανάλι του είναι πιο 

πρόσφορο. Mπορεί δηλαδή να αντιληφθεί την οµιλία µέσα από νοήµατα, 

χειλεανάγνωση, ενισχυµένη ακοή, ανάγνωση, δακτυλoγραφή κλπ. Eπίσης, µπορεί 

να εκφραστεί και να επικοινωνήσει µε τους άλλους µε νοήµατα, µε οµιλία, µε γραφή, 

µε δακτυλογραφή κλπ. Όλα δηλαδή τα κανάλια και όλοι οι τρόποι θα πρέπει να 

είναι ελεύθερα στο παιδί, ώστε να µπορεί να επιλέξει αυτό ή το συνδυασµό αυτών 

που του ταιριάζει καλύτερα. 
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Συνήθως µε την ολική µέθοδο οι δάσκαλοι µιλάνε και κάνουν νοήµατα 

ταυτόχρονα. Oι οπαδοί αυτής της µεθόδου πρέπει να ξέρουν καλά όλα τα συστήµατα 

επικοινωνίας, ώστε να εφαρµόζουν το πιο κατάλληλο για κάθε παιδί. Eπίσης οι 

δάσκαλοι και οι εργαζόµενοι στο χώρο του σχολείου κωφών πρέπει να µιλάνε και να 

κάνουν νοήµατα όλες τις ώρες του σχολείου και οπουδήποτε βρίσκονται τα παιδιά 

(στις αυλές, στο οικοτροφείο κλπ.). Έτσι τα κωφά παιδιά θα βρίσκονται σε ένα 

πλούσιο, και οπτικό περιβάλλον γλώσσας. Θα έχουν περισσότερες δυνατότητες «να 

δουν» γλώσσα, όπως τα ακούοντα παιδιά έχουν απεριόριστες δυνατότητες να 

ακούσουν γλώσσα στο περιβάλλον τους (ραδιόφωνο, οµιλίες άλλων, τηλεόραση κλπ). 

H ανάπτυξη της γλώσσας και όχι µόνο της οµιλίας είναι ο κύριος στόχος της 

ολικής επικοινωνίας. H γλώσσα αναπτύσσεται όταν υπάρχει αρκετή και αβίαστη 

επικοινωνία. Aπό το 1968 αρκετά σχολεία κωφών άρχισαν να υιοθετούν τη φιλοσοφία 

της ολικής επικοινωνίας και να την εφαρµόζουν. Mια σειρά από έρευνες έδειξαν, ότι οι 

κωφοί µαθητές µε το σύστηµα της ολικής επικοινωνίας είχαν καλύτερη επίδοση σε 

όλους τους τοµείς της σχολικής και ακαδηµαϊκής προόδου σε σύγκριση µε τους 

κωφούς µαθητές των προφορικών σχολείων της ίδιας ηλικίας, του ίδιου βαθµού 

ακουστικής απώλειας και χρόνων εκπαίδευσης (Nix, G, 1975, Montgomery,1987 

κ.α.). 

Tο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι οπαδοί της ολικής επικοινωνίας, είναι η 

επιλογή του συστήµατος νοηµάτων που χρησιµοποιούν στην ταυτόχρονη χρήση 

οµιλίας και νοηµάτων. Πολλά σχολεία χρησιµοποιούν την οµιλούµενη γλώσσα της 

κοινωνίας τους (Aγγλικά, Eλληνικά, Γαλλικά κ.ο.κ.) και την αναπαριστούν ταυτόχρονα 

µε νοήµατα που δανείζονται από τη Nοηµατική Γλώσσα των Kωφών. Έχουν δηλαδή 

προσαρµόσει τα νοήµατα στις γραµµατικές και συντακτικές ανάγκες της οµιλούµενης 

γλώσσας. Tο σύστηµα δηλαδή αυτό για την Eλληνική γλώσσα, αν εφαρµοζόταν θα 

ονοµαζόταν Eλληνικά µε Νοήµατα και θα διέφερε από την Eλληνική Nοηµατική 

Γλώσσα, τη γλώσσα των Kωφών της χώρας µας. H Eλληνική Nοηµατική Γλώσσα 

(ΕΝΓ), όπως θα δούµε, είναι αυτόνοµη γλώσσα µε τη δική της σύνταξη και 

γραµµατική και διαφέρει αρκετά από την Eλληνική Γλώσσα. 
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Στο σύστηµα νοηµάτων, που συνήθως χρησιµοποιείται από τους οπαδούς της 

ολικής επικοινωνίας, κάθε λέξη (έννοια) έχει αντίστοιχο νόηµα. Tα νοήµατα αυτά οι 

εκπαιδευτικοί, στην καλύτερη περίπτωση, όπως αναφέραµε παραπάνω, τα δανείζονται 

από τη Nοηµατική Γλώσσα των Kωφών ή τα επινοούν οι ίδιοι. Στην Aµερική και 

στην Aγγλία υπάρχουν αρκετές παραλλαγές συστηµάτων µε νοήµατα που έχουν γίνει 

από εκπαιδευτικούς και εφαρµόζονται στα σχολεία κωφών. Όλα αυτά τα συστήµατα 

στόχο έχουν να αναπαραστήσουν την οµιλούµενη γλώσσα όσο καλύτερα γίνεται και µε 

όλα τα στοιχεία της (σύνταξη και γραµµατική). Oι καταλήξεις και τα άρθρα της 

οµιλούµενης γλώσσας στις περισσότερες περιπτώσεις συµπληρώνονται µε το 

∆ακτυλικό Αλφάβητο. Στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί παρόµοια συστήµατα. 

Μερικοί δάσκαλοι, κύρια από το Ε.Ι.Π.Κ., που χρησιµοποιούν νοήµατα µε κάπως 

συστηµατικό τρόπο, χρησιµοποιούν, απ’ ό,τι γνωρίζουµε, τα νοήµατα της ΕΝΓ, 

ακολουθώντας τη σειρά της Ελληνικής γλώσσας και προσθέτουν, όταν είναι 

απαραίτητο, στοιχεία (όπως π.χ. άρθρα, καταλήξεις) χρησιµοποιώντας το δακτυλικό 

αλφάβητο.  

Mερικοί οπαδοί της ολικής επικοινωνίας και άλλοι ερευνητές έχουν εκφράσει τις 

αντιρρήσεις τους σχετικά µε τη ταυτόχρονη χρήση δύο διαφορετικών συστηµάτων. Η 

σωστή εφαρµογή της ολικής επικοινωνίας επίσης προϋποθέτει, ότι οι δάσκαλοι 

χρησιµοποιούν σωστά και µε πολύ άνεση και τα δύο συστήµατα, προφορικό και 

νοηµατικό. Oι ασκήσεις ακουστικής, οµιλίας και χειλεανάγνωσης πρέπει να γίνονται 

καθηµερινά σε όλα τα παιδιά. Eπίσης η χρήση των νοηµάτων θα πρέπει να είναι 

συνεχής, να γίνεται µε ευχέρεια και να εφαρµόζεται σταθερά σε όλες τις 

δραστηριότητες της τάξης, αλλά και του σχολείου γενικότερα. H κάθε λέξη θα πρέπει 

πάντα να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο νόηµα. Όλο το προσωπικό του σχολείου 

(δάσκαλοι, ψυχολόγοι, βοηθοί, διοικητικοί, καθαρίστριες, επιµελητές κλπ.) και οι 

γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν το σύστηµα νοηµάτων και να το χρησιµοποιούν 

ταυτόχρονα µε την οµιλία τους, όταν είναι παρόντα τα παιδιά. Mόνο µε αυτές τις 

προϋποθέσεις το σύστηµα ολικής επικοινωνίας µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα 

(Quigley and Paul, 1984). 
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2.5. ∆ίγλωσση-∆ιπολιτισµική Εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια ειδικά στα σχολεία κωφών του εξωτερικού έχει σηµειωθεί 

µεγάλη πρόοδος µε την παροχή ολοένα και πιο βελτιωµένων ακουστικών, τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης δασκάλων και εξειδίκευσης του προσωπικού των σχολείων, την 

υιοθέτηση ευέλικτων συστηµάτων επικοινωνίας, την παροχή από πολύ νωρίς 

προγραµµάτων έγκαιρης παρέµβασης, οµιλίας και γλώσσας και τη γενικότερη 

αναβάθµιση των αναλυτικών προγραµµάτων. Παρόλ’ αυτά, αποτελέσµατα από έρευνες 

δείχνουν ότι τα κωφά παιδιά, ενώ έχει βελτιωθεί η πρόοδός τους από ό,τι στο 

παρελθόν, συνεχίζουν να υπολείπονται σε σύγκριση µε τα ακούοντα παιδιά στον τοµέα 

της ανάγνωσης, της γραφής και γενικότερα στη σχολική πρόοδο. Παράλληλα, τα 

κωφά παιδιά Κωφών γονέων υπερτερούν από τα κωφά παιδιά ακουόντων γονέων, όχι 

µόνο στον τοµέα της ανάγνωσης και της γραφής, αλλά σε όλους τους τοµείς της 

ακαδηµαϊκής προόδου (Corson, 1973) και στον κοινωνικό και γνωστικό τοµέα 

(Moores, 1987). Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

κωφών παιδιών (90%) προέρχονται από ακούοντες γονείς και εποµένως 

αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα στο σχολείο, έχει προβληµατίσει ιδιαίτερα τους 

εκπαιδευτικούς. Τα δεδοµένα των ερευνών σε συνδυασµό και µε τις προτάσεις των 

γλωσσολόγων, αλλά και των ίδιων των Κωφών για τη χρήση και αξιοποίηση αυτούσιας 

της Νοηµατικής Γλώσσας στην εκπαίδευση, είχε σαν αποτέλεσµα τελευταία να 

στραφεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στη δίγλωσση εκπαίδευση. 

Η πολιτική δηλαδή σχετικά µε τους Κωφούς και την εκπαίδευσή τους έχει αλλάξει 

αρκετά τα τελευταία χρόνια και σε αρκετές χώρες έχει αναγνωριστεί η πολιτισµική 

σηµασία των νοηµατικών γλωσσών και ο ρόλος που παίζουν οι γλώσσες αυτές στην 

κατάκτηση της οµιλούµενης γλώσσας. Σύµφωνα µε την UNESCO, για παράδειγµα, οι 

νοηµατικές γλώσσες θα πρέπει να έχουν σε όλες τις χώρες την ίδια θέση που έχουν και 

όλες οι άλλες γλώσσες και θα πρέπει να παίζουν σηµαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα των κωφών. Στη Σουηδία το 1981 ψηφίστηκε νόµος, ο οποίος 

αναγνωρίζει τη δίγλωσση-διπολιτισµική ιδιότητα των Κωφών. Σύµφωνα µε τον νόµο 

αυτό, τα κωφά παιδιά έχουν το δικαίωµα να εκπαιδεύονται µε τρόπο, ώστε να 
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µαθαίνουν πολύ καλά τη Σουηδική Νοηµατική Γλώσσα, αλλά και τη Σουηδική 

Γλώσσα µε έµφαση στο γραπτό λόγο. 

Στη Σουηδία, τη ∆ανία, τη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς και 

στις Η.Π.Α. σε αρκετά σχολεία Κωφών εφαρµόζονται σήµερα προγράµµατα 

δίγλωσσης εκπαίδευσης (Mahshie, 1995). Στα προγράµµατα αυτά, τα παιδιά από 

πολύ νωρίς (τη βρεφική τους ηλικία) µαθαίνουν τη φυσική ως προς την πρόσληψή 

τους γλώσσα, δηλαδή τη Νοηµατική που χρησιµοποιούν οι Κωφοί στην κοινότητά 

τους, όπως τη µαθαίνουν και τα κωφά παιδιά από Κωφούς γονείς. Συνήθως, µαθαίνουν 

τη Νοηµατική από Κωφούς ή ακούοντες δασκάλους, οι οποίοι εργάζονται στα κέντρα 

έγκαιρης παρέµβασης και συµβουλευτικής γονέων. Όλοι οι δάσκαλοι γνωρίζουν 

άπταιστα και τις δύο γλώσσες. Ταυτόχρονα, οι ακούοντες γονείς και οι συγγενείς των 

κωφών παιδιών µαθαίνουν από Κωφούς δασκάλους τη Νοηµατική Γλώσσα και τη 

χρησιµοποιούν στην επικοινωνία τους στο σπίτι. Οι οικογένειες των κωφών παιδιών 

στα προγράµµατα αυτά βοηθούνται να δεχτούν το γεγονός ότι το παιδί τους θα πρέπει 

σύντοµα να µάθει µια διαφορετική γλώσσα από ότι οι γονείς του, πράγµα που θα το 

βοηθήσει να προοδεύσει στο σχολείο. Στη συνέχεια, τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και το 

δηµοτικό σχολείο συνεχίζουν να διδάσκονται Νοηµατική Γλώσσα σαν πρώτη 

γλώσσα.  

Το σχολείο αποτελείται από Κωφούς και ακούοντες δασκάλους που είναι όλοι 

δίγλωσσοι, δηλαδή πολύ καλοί χρήστες της Νοηµατικής και της οµιλούµενης 

γλώσσας,. Τα δευτερεύοντα µαθήµατα διδάσκονται στη Νοηµατική, ενώ η 

οµιλούµενη γλώσσα (π.χ. τα Ελληνικά) διδάσκεται σαν δεύτερη γλώσσα χωριστά 

και αποκλειστικά µέσω του γραπτού λόγου. Η µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στη 

γραφή και την ανάγνωση. Το µέσο επικοινωνίας γενικά στο σχολείο, είναι η 

Νοηµατική Γλώσσα των Κωφών. Αυτό τηρείται ακόµα και στην επικοινωνία µεταξύ 

ακουόντων δασκάλων. Τούτο, γιατί η γλώσσα του σχολείου, όπως σε οποιοδήποτε 

ξενόγλωσσο σχολείο, είναι η Νοηµατική. Η οµιλία και η ακουστική γίνεται σαν 

µάθηµα στα παιδιά, δεν χρησιµοποιείται όµως σαν κύριο µέσο εκµάθησης της 

δεύτερης γλώσσας. Τα κωφά παιδιά δεν αντιµετωπίζονται σαν ανάπηρα, αλλά σαν 
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δίγλωσσα. Τέλος, το αναλυτικό πρόγραµµα όλων των άλλων µαθηµάτων, εκτός των 

Ελληνικών, είναι το ίδιο µε αυτό που ισχύει για τα ακούοντα παιδιά και οι 

απαιτήσεις οι ίδιες. 

Η εφαρµογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσµατα στα 

σχολεία που χρησιµοποιείται. Χρειάζονται όµως αρκετές προσπάθειες για να 

εφαρµοστεί σωστά. Θα πρέπει οι δάσκαλοι να µάθουν τη Νοηµατική Γλώσσα των 

Κωφών. Επίσης, θα πρέπει να προσληφθούν αρκετοί Κωφοί δάσκαλοι και να αλλάξει 

η προκατάληψη που υπάρχει σχετικά µε τη Νοηµατική Γλώσσα και τους Κωφούς. 

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η εφαρµογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης θα µπορούσε 

ίσως να καταφέρει αυτό που δεν έχουν καταφέρει οι προηγούµενες µέθοδοι: να 

βοηθήσει το κωφό παιδί να αποκτήσει γρήγορα γλώσσα και να εκπαιδευτεί στο ίδιο 

επίπεδο µε τα ακούοντα παιδιά. Το αίτηµα των Κωφών άλλωστε, για παροχή 

ποιοτικής και ισότιµης µε τους ακούοντες εκπαίδευσης για όλα τα κωφά παιδιά, είναι 

επίκαιρο και ρεαλιστικό απ’ ό,τι δείχνουν τα ερευνητικά δεδοµένα. Τα σχολεία, οι 

εκπαιδευτικοί και οι εργαζόµενοι γενικότερα στην εκπαίδευση των κωφών καλούνται 

να βρουν τρόπους και να εκπονήσουν προγράµµατα για να ανταποκριθούν και να 

προσαρµοστούν στις απαιτήσεις των καιρών µας. Τούτο είναι επιτακτικό ιδίως για τη 

χώρα µας, όπου τα προβλήµατα του κλάδου είναι πολλά και άλυτα. Για παράδειγµα, 

υπάρχει αρκετή ασάφεια για το σύστηµα επικοινωνίας που χρησιµοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί στα διάφορα σχολεία και τις τάξεις των κωφών παιδιών. Πιο 

ανησυχητικό όµως από όλα είναι το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα 

επιστηµονικός διάλογος µεταξύ των εκπαιδευτικών για τα θέµατα που αφορούν την 

εκπαίδευση των κωφών παιδιών στη χώρα µας.  

 

2.6. H Nοηµατική Γλώσσα 

Η Νοηµατική Γλώσσα, όπως είδαµε παραπάνω, χρησιµοποιείται στα σχολεία 

Κωφών που εφαρµόζουν δίγλωσση εκπαίδευση. Στο επόµενο εκπαιδευτικό πακέτο, το 

οποίο είναι αφιερωµένο σε γλωσσολογικά θέµατα, σχετικά µε την εκπαίδευση των 
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κωφών παιδιών, θα επανέλθουµε στο θέµα. Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουµε µια 

συνοπτική µόνο παρουσίαση. 

H Nοηµατική Γλώσσα, όπως είδαµε στο 1ο εκπαιδευτικό πακέτο, είναι η γλώσσα 

που χρησιµοποιούν οι Κωφοί στη µεταξύ τους επικοινωνία και στην Κοινότητα των 

Κωφών. Είναι οπτική γλώσσα που σχηµατίζεται από συγκεκριµένες κινήσεις και 

σχήµατα των χεριών, των µατιών, του προσώπου, του κεφαλιού και της στάσης του 

σώµατος. Είναι οπτική γλώσσα, γιατί προσλαµβάνεται από το οπτικό κανάλι και όχι 

από το ακουστικό, αποτελείται από κινήσεις και όχι από ήχους. Επειδή όλες οι 

γλωσσολογικές πληροφορίες πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τα µάτια, η Nοηµατική 

είναι φτιαγµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

όρασης (όπως η οµιλία υπακούει στους κανόνες της ακοής). 

H Nοηµατική Γλώσσα δηµιουργήθηκε αυθόρµητα από τους ίδιους τους Kωφούς 

για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Nοηµατικές Γλώσσες υπάρχουν από τότε που 

υπάρχουν και οι Kωφοί. Έτσι έχουµε την Eλληνική Nοηµατική Γλώσσα, την 

Aµερικανική Nοηµατική Γλώσσα, τη Γαλλική Nοηµατική Γλώσσα, την Kινέζικη 

Nοηµατική Γλώσσα κ.ο.κ. Kάθε δηλαδή εθνική οµάδα Kωφών ανέπτυξε την δική της 

Nοηµατική Γλώσσα µέσα από τα ιδιαίτερα βιώµατά της και τις κοινωνικές και 

πολιτισµικές ανάγκες της. H Nοηµατική Γλώσσα κάθε εθνικής οµάδας Kωφών είναι 

τελείως διαφορετική από τις αντίστοιχες Nοηµατικές Γλώσσες άλλων εθνικών οµάδων 

Kωφών. Mε την έννοια αυτή δεν υπάρχει µια διεθνής Νοηµατική Γλώσσα, όπως δεν 

υπάρχει µια διεθνής οµιλούµενη γλώσσα (η Esperanto δεν έχει ευρεία εφαρµογή για 

να θεωρηθεί από τις οµιλούµενες διεθνής, ούτε και η ανάλογη Gestuno από τις 

Nοηµατικές Γλώσσες). 

H Nοηµατική Γλώσσα, λόγω του ότι χρησιµοποιείται κύρια από τους Kωφούς και 

λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων µέχρι πριν από το 1960, δεν εθεωρείτο 

αυτόνοµη και πλήρης γλώσσα. Aκόµα και οι ίδιοι οι Kωφοί επηρεασµένοι από τους 

ακούοντες, παρ’ όλο που χρησιµοποιούσαν τη Nοηµατική µεταξύ τους και γνώριζαν 

ότι αυτή η γλώσσα ικανοποιούσε τις επικοινωνιακές τους ανάγκες, πίστευαν ότι ήταν 

ένα σύντοµο σύστηµα επικοινωνίας και όχι µια πλήρης γλώσσα µε γραµµατικούς και 
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συντακτικούς κανόνες. ∆εν ένοιωθαν δηλαδή ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη γλώσσα τους 

(Baker and Battison,1980). 

O Stokoe ήταν ο πρώτος ερευνητής που ασχολήθηκε µε την Aµερικάνικη 

Nοηµατική Γλώσσα (ASL) το 1958. Mελέτησε το σχηµατισµό και τη δοµή των 

νοηµάτων σχετικά µε τη χειρολογία (Cherology) όπως την ονόµασε, κάτι αντίστοιχο 

µε τη φωνολογία στις οµιλούµενες γλώσσες. Σύµφωνα µε τον Stokoe, όπως οι 

οµιλούµενες λέξεις αποτελούνται από φωνηµικά στοιχεία, έτσι και τα Nοήµατα 

αποτελούνται από χειριµικά στοιχεία. O Stokoe διέκρινε και κατέγραψε για την ASL 

τρία στοιχεία σε κάθε Nόηµα: 1) Tο σχήµα του χεριού (χειροµορφή), 2) τη θέση 

του χεριού σε σχέση µε το σώµα και 3) την κίνηση του χεριού. O Battison (1974) 

διέκρινε ένα τέταρτο στοιχείο, τον προσανατολισµό της παλάµης. Oποιοδήποτε 

νόηµα σχηµατίζεται από τον συνδυασµό των παραπάνω τεσσάρων στοιχείων (Stokoe, 

1958,1972). 

H γλωσσολόγος Bellugi και οι συνεργάτες της στις Η.Π.Α. µελέτησαν τη 

µορφολογία, τη σύνταξη και τη σηµασιολογία της Aµερικάνικης Nοηµατικής 

Γλώσσας και έδειξαν ότι διαθέτει µια αρκετά πολύπλοκη δοµή µε συγκεκριµένη 

σύνταξη και γραµµατική (Klima & Bellugi, 1979). H κίνηση του χεριού µελετήθηκε 

προσεκτικά από τη Bellugi και τους συνεργάτες της που είδαν ότι για παράδειγµα στα 

ρήµατα και στα επίθετα µια µικρή αλλαγή στο µέγεθος της κίνησης ή στην ταχύτητα 

που κινείται το χέρι δίνει τελείως διαφορετική έννοια στο Nόηµα, παρόλο που το 

σχήµα του χεριού είναι το ίδιο. Eπίσης, µια µικρή αλλαγή σε ένα είδος κίνησης 

διαχωρίζει αρκετά τα ουσιαστικά και τα ρήµατα. Oι Supalla και Newport (1978) 

µελέτησαν 100 ζεύγη ουσιαστικών - ρηµάτων όπου το ρήµα και το ουσιαστικό είχαν 

περίπου την ίδια σηµασία και υποθετικά καµία διαφορά στα νοήµατα. Για 

παράδειγµα, προσπάθησαν να δουν αν υπάρχει διαφορά σε Nοήµατα όπως 

«κάθοµαι»-«καρέκλα», «αεροπλάνο»-«πετάω µε αεροπλάνο», «σκουπίζω»-«σκούπα» κ.α. 

Bρήκαν ότι τα ρήµατα αυτά σχηµατίζονται συνήθως µε µια µεγάλη κίνηση, όπως 

«πετάω»-«κάθοµαι». Tα αντίστοιχα ουσιαστικά όµως σχηµατίζονται µε µικρότερες 

κινήσεις, οι οποίες είναι επαναλαµβανόµενες και κοφτές. H κατεύθυνση της κίνησης 
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στα ρήµατα της Nοηµατικής Γλώσσας έχει σχέση µε γραµµατικούς κανόνες 

(συµφωνία υποκειµένου-αντικειµένου). Eπίσης ο πληθυντικός αριθµός σχηµατίζεται 

συνήθως µε την κατεύθυνση της κίνησης του Nοήµατος σε συνδυασµό µε κάποιες 

µικρές προσθήκες ή παραλλαγές της βασικής κίνησης του Nοήµατος. 

Γενικά, ενώ στις οµιλούµενες γλώσσες συνήθως για τις αλλαγές στη σηµασία 

προστίθενται λέξεις, στις Nοηµατικές γλώσσες αυτό γίνεται µε την αλλαγή στην κίνηση 

του βασικού Nοήµατος («αυτός µου έδωσε» στην οµιλούµενη γλώσσα, ενώ στη 

Nοηµατική το νόηµα για παράδειγµα «δίνω» αλλάζει κατεύθυνση στη βασική κίνησή 

του, για να εκφράσει το ποιος έδωσε σε ποιον). 

Η Nοηµατική Γλώσσα δηλαδή, αντί να προσθέσει επιπλέον Nοήµατα, αλλάζει 

απλά τη µορφή του βασικού Nοήµατος για να αποδώσει διαφορετικές έννοιες. Σ’ αυτό 

το σηµείο η δοµή της Αµερικάνικης Nοηµατικής Γλώσσας, που έχει ερευνηθεί 

αρκετά, µοιάζει µε την Λατινική και τη Pώσικη και όχι µε την Aγγλική Γλώσσα 

(Baker and Padden, 1978).  

Λόγω του ότι η Nοηµατική Γλώσσα είναι οπτική και επειδή το πρόσωπο και τα 

µάτια βρίσκονται στην περιοχή του οπτικού πεδίου του ακροατή (δέκτη), η κίνηση και 

η έκφραση του προσώπου και των µατιών αποτελούν στοιχεία της γραµµατικής της. H 

έκφραση του προσώπου και των µατιών δίνουν τον τονισµό στα Nοήµατα, την 

κατάφαση, την ερώτηση και την άρνηση. Tα επιρρήµατα επίσης σχηµατίζονται µε τις 

εκφράσεις του προσώπου. Mερικά επιρρήµατα σχηµατίζονται και µε µια ελαφριά 

κίνηση του ώµου προς το πρόσωπο. Γενικά σύµφωνα µε έρευνες, µερικές κινήσεις του 

προσώπου, των µατιών, του κεφαλιού και της στάσης του σώµατος αποτελούν βασικά 

στοιχεία της σύνταξης και γραµµατικής της Nοηµατικής Γλώσσας και ονοµάζονται µη 

χειρονοµικά στοιχεία (Baker and Padden, 1978).  

H Nοηµατική Γλώσσα έχει αποτελέσει αντικείµενο αρκετών ερευνών τα τελευταία 

χρόνια από γλωσσολόγους στις H.Π.A., την Aγγλία, την Κίνα, την Αυστραλία, τη 

Κένυα, τη Σουηδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα µας έχει αρχίσει η έρευνα 
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της καταγραφής των γλωσσολογικών στοιχείων της Eλληνικής Nοηµατικής Γλώσσας 

στο Πανεπιστήµιο Πατρών.  

Mερικά Πανεπιστήµια σε άλλες χώρες έχουν ερευνητικά κέντρα για τη Nοηµατική 

Γλώσσα και τα αποτελέσµατα των ερευνών τους παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον 

τόσο από γλωσσολογική άποψη όσο και από την πλευρά της βιολογίας, της 

νευρογλωσσολογίας και της ψυχογλωσσολογίας γενικότερα. Tα αποτελέσµατα από τις 

έρευνες σε όλα αυτά τα κέντρα συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι κάθε εθνική 

Nοηµατική Γλώσσα- σε όσες χώρες έγιναν σχετικές έρευνες- είναι µια πλήρης και 

ανεξάρτητη γλώσσα, που ανήκει στις µη γραπτές γλώσσες, περιέχει όλα τα 

γλωσσολογικά φαινόµενα που παρατηρούνται και στις οµιλούµενες γλώσσες 

(γραµµατική, σύνταξη, λεξικό, φωνολογία, πραγµατολογία) και µαθαίνεται από τα 

κωφά παιδιά Κωφών γονέων µε τον ίδιο τρόπο, όπως µαθαίνεται οποιαδήποτε γλώσσα 

από τα ακούοντα παιδιά. Τα κωφά παιδιά ακουόντων γονέων σε σχολεία όπου δεν 

υπάρχουν προγράµµατα έγκαιρης δίγλωσσης εκπαίδευσης µαθαίνουν τη Νοηµατική 

σε µεγαλύτερη ηλικία µέσα στα σχολεία κωφών από τα άλλα κωφά παιδιά. 

 

Στο σηµείο αυτό, µπορείτε να διαβάσετε από τη συλλογή άρθρων τα 
εξής: 1) Ολική Επικοινωνία – Η άποψη µιας µητέρας της L. Fletcher και 2) 
Ισότητα στις Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες: Η Άποψη των Κωφών του S. Supalla. 
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∆ραστηριότητες 
1) Με βάση αυτά που διαβάσατε για κάθε µέθοδο επικοινωνίας, φτιάξτε 
έναν κατάλογο µε τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά κάθε µιας από τις 
κυρίαρχες µεθόδους. Τέλος, επιλέξτε αυτή που εσείς θα υποστηρίζατε 
και αναπτύξτε τους λόγους που την επιλέξατε. 
2) Για όσους εργάζονται µε κωφά παιδιά: µε οδηγό τις προϋποθέσεις 

που απαιτούνται για την εφαρµογή κάθε µιας από τις παραπάνω µεθόδους 
επικοινωνίας, όπως αυτές αναπτύχθηκαν, ποια µέθοδο χρησιµοποιείτε α) στην τάξη 
σας; β) στο σχολείο σας; 
3) Παρατηρείστε τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιµοποιούν οι µαθητές σας και 
φτιάξτε έναν κατάλογο µε τις µεθόδους επικοινωνίας που αρµόζουν σε κάθε µαθητή 
σας ξεχωριστά. 

3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών   



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

 

 

3.Η Εκπαίδευση των Kωφών Παιδιών σε ∆ιάφορα 

Εκπαιδευτικά Πλαίσια 

3.1. Ειδικά Σχολεία και Σχολεία Οικοτροφεία 

Στις αρχές του αιώνα η πλειοψηφία των κωφών παιδιών εκπαιδευόταν στα Eιδικά 

Σχολεία - Oικοτροφεία. Συγκεκριµένα γύρω στο 1900, ένα ποσοστό 90% από τα 

κωφά παιδιά εκπαιδεύονταν σε διάφορα δηµόσια Iδρύµατα ή Σχολεία µε 

Oικοτροφεία Κωφών (Moores, 1996).  

Στη δεκαετία του 1960 όµως, µε την εφαρµογή της πολιτικής της ενσωµάτωσης 

άρχισε να µειώνεται ο αριθµός των κωφών που φοιτούσαν στα ειδικά σχολεία-

οικοτροφεία. Στις Η.Π.Α. για παράδειγµα, το 1966 µόνο το 51% των παιδιών εκείνη 

τη χρονιά εκπαιδευόταν στα Iδρύµατα (Craig and Craig, 1975). O λόγος για τη 

µείωση αυτή των κωφών παιδιών στα διάφορα ειδικά δηµόσια σχολεία- οικοτροφεία, 

ήταν από τη µια η πίεση των γονέων και από την άλλη η ίδρυση πολλών ειδικών 

ηµερήσιων σχολείων κωφών κοντά στα σπίτια τους. Έτσι τα κωφά παιδιά µπορούσαν 

να µένουν µαζί µε τους γονείς τους και να µεγαλώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Πολλά από αυτά τα ηµερήσια σχολεία ανέπτυξαν καλά προγράµµατα και άρχισαν να 

υιοθετούν ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας. Άρχισαν επίσης να χρησιµοποιούν 

νοήµατα για να καλύψουν τις επικοινωνιακές ανάγκες όλων των παιδιών.  

Η µείωση του πληθυσµού όµως των κωφών παιδιών συνεχίστηκε και από τα ειδικά 

ηµερήσια σχολεία και τα σχολεία-οικοτροφεία κωφών ως αποτέλεσµα της γενικότερης 

πια τάσης για ενσωµάτωση. Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. σήµερα το µεγαλύτερο 

ποσοστό των κωφών παιδιών (περίπου 70%) φοιτούν σε προγράµµατα ενσωµάτωσης 

(Moores, 1996).  

Όπως έχει τονιστεί στο 1ο πακέτο, τα δηµόσια σχολεία-οικοτροφεία αποτελούν 

σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τους Kωφούς και επηρεάζουν άµεσα τη ζωή 

τους. Σύµφωνα µε ερευνητές, αλλά και τους ίδιους τους Kωφούς, τα σχολεία αυτά 
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αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της Kοινότητας και της κουλτούρας των Kωφών. 

Για το λόγο αυτό, οι Κωφοί αγωνίζονται για τη διατήρηση των ειδικών σχολείων και 

οικοτροφείων και εναντιώνονται µε την τάση της ενσωµάτωσης. 

Tα τελευταία χρόνια τα ιδρύµατα των Kωφών σε πολλά µέρη του κόσµου έχουν 

αλλάξει αρκετά υιοθετώντας τις σύγχρονες απόψεις της παιδαγωγικής, της εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης του παιδιού. Παλαιότερα υπήρχε µεγάλη αυστηρότητα και 

περιορισµένη ελευθερία στους κωφούς οικότροφους. Aντίθετα σήµερα, τα παιδιά που 

µένουν στο οικοτροφείο έχουν συχνή επαφή µε τους γονείς τους και συνήθως περνούν 

τα Σαββατοκύριακα µαζί τους.  

Έρευνες που έχουν γίνει σε οικότροφους µαθητές, έχουν δείξει ότι η παραµονή στο 

οικοτροφείο δεν έχει αρνητική επίδραση στη γενικότερη πρόοδο και την 

ψυχοκοινωνική προσαρµογή των παιδιών αυτών (Quigley and Frisina, 1961, Meadow, 

1980). Τα περισσότερα από τα παιδιά των σχολείων - οικοτροφείων παρουσιάζουν 

καλή προσαρµογή λόγω του ότι συναναστρέφονται µε άλλα κωφά παιδιά, µαθαίνουν 

τη Νοηµατική Γλώσσα καλά, αποκτούν την αίσθηση της οµάδας και γενικά έχουν 

θετική εικόνα για τον εαυτό τους (Kyle, 1993, Λαµπροπούλου, 1995). 

 

3.2. Ένταξη ή Eνσωµάτωση 

Από τη δεκαετία του 1960 άρχισε να διαµορφώνεται η τάση για την ένταξη των 

κωφών παιδιών στα σχολεία ακουόντων. Πολλοί γονείς και αρκετοί εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι το καλύτερο και πιο φυσικό περιβάλλον για το κωφό παιδί είναι το 

περιβάλλον του σχολείου ακουόντων της γειτονιάς του. Eπίσης πολλοί πιστεύουν, ότι 

η ένταξη των κωφών παιδιών στο σχολείο ακουόντων θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν 

περισσότερο τις προφορικές ικανότητες της γλώσσας τους και να γίνουν αποδεκτά από 

τα άλλα παιδιά. Έτσι πιστεύουν ότι θα ενσωµατωθούν µε τα ακούοντα και θα 

ξεπεράσουν την «αναπηρία» τους πλησιάζοντας περισσότερο το «φυσιολογικό» 

πρότυπο του ακούοντος µαθητή.  
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H ένταξη αναφέρεται στην τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε ένα εκπαιδευτικό 

πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει την επαφή και την αλληλεπίδραση µε ακούοντα παιδιά 

της ηλικίας του. Η ενσωµάτωση αποτελεί την πιο ακραία µορφή ένταξης που είναι η 

τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη ακουόντων της γειτονιάς του (Meadow, 

1980). 

H µεγαλύτερη πίεση για ενσωµάτωση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασκήθηκε 

στην αρχή στις H.Π.A από γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόµενους και 

αφορούσε παιδιά µε ελαφριά νοητική καθυστέρηση. Aργότερα η τάση ενσωµάτωσης 

γενικεύτηκε για όλες τις κατηγορίες παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Όµως οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών µε κάποια νοητική καθυστέρηση είναι τελείως 

διαφορετικές από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών παιδιών που χρειάζονται 

εξειδικευµένες παροχές και καλά εκπαιδευµένους δασκάλους.  

Yπάρχουν διάφορα προγράµµατα και µοντέλα ένταξης. Tα πιο συνηθισµένα από 

αυτά είναι:  

α) H τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη µε ακούοντα παιδιά και η 

παρακολούθησή του από µια ειδική δασκάλα, η οποία επισκέπτεται το σχολείο 

περιοδικά και βοηθάει το παιδί φροντιστηριακά, κύρια στον τοµέα της γλώσσας και 

οµιλίας. 

β) H τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη ακουόντων παιδιών και η παροχή 

φροντιστηριακής βοήθειας σε ειδική τάξη και σε διάφορα µαθήµατα καθηµερινά και 

µε πρόγραµµα από ειδικό δάσκαλο, ο οποίος εργάζεται γι’ αυτό το σκοπό στο 

σχολείο ακουόντων. 

γ) H τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε ειδική τάξη κωφών µέσα στο σχολείο 

ακουόντων µε ειδικό δάσκαλο. Η φοίτηση στην ειδική τάξη είναι συνεχής και η 

ένταξη µε τα ακούοντα παιδιά γίνεται µέσα από κοινές σχολικές δραστηριότητες και 

µερικά κοινά µαθήµατα. 

δ) H τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη ακουόντων και η παροχή 

διερµηνέα Nοηµατικής σε µόνιµη βάση στην τάξη αυτή (Vernon and Pricket, 1976).  
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Tέλος, µια πιο ακραία περίπτωση από όλα τα παραπάνω µοντέλα, είναι η 

τοποθέτηση του κωφού παιδιού στο σχολείο της γειτονιάς του, που τις περισσότερες 

φορές είναι το µοναδικό κωφό παιδί σε ολόκληρο το σχολείο. Στις περιπτώσεις αυτές, 

που είναι σπάνιες σε σχολεία του εξωτερικού, η πρόοδος του κωφού παιδιού 

αξιολογείται περιοδικά από ειδικούς. 

H ένταξη και η ενσωµάτωση των κωφών παιδιών στα σχολεία ακουόντων, σαν ιδέα 

φαίνεται αρκετά προοδευτική και στοχεύει στην προετοιµασία και την µελλοντική 

ένταξη τους στην κοινωνία. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία και 

περιορισµοί για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Για παράδειγµα, ενώ τα κωφά 

παιδιά µε την ένταξή τους σε σχολεία κοντά στα σπίτια τους, βρίσκονται περισσότερες 

ώρες µε την οικογένειά τους που είναι πολύ θετικό στοιχείο, αντιµετωπίζουν όµως 

αρκετά προβλήµατα στο σχολείο τους. Συνήθως η επικοινωνία τους µε τα ακούοντα 

παιδιά είναι ελάχιστη και η ένταξή τους στο σχολείο περιορίζεται στην απλή παρουσία 

τους κάποιες ώρες στην αυλή ή στο µάθηµα της γυµναστικής. Mέσα στην πολυπληθή 

τάξη (30 παιδιά) των ακουόντων το κωφό παιδί έχει πολύ λίγες ευκαιρίες για να 

επικοινωνήσει µε το δάσκαλο και τους συµµαθητές του. O δάσκαλος συνήθως έχει 

πολύ λίγες γνώσεις για το κωφό παιδί και φυσικά δεν ξέρει τις απαιτήσεις που πρέπει 

να έχει από αυτό και πώς να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. H οποιαδήποτε ένταξη 

βασίζεται στην επικοινωνία και η αποδοχή απαιτεί κάτι παραπάνω από µια απλή 

διάθεση. H αλληλεπίδραση του κωφού παιδιού µε τους συµµαθητές του είναι δύσκολη 

και πολλές φορές αδύνατη (Lampropoulou, 1995, Λαµπροπούλου, 1997). 

H Meadow (1980) υποστηρίζει ότι το κωφό παιδί από πολύ νωρίς διαισθάνεται 

από το περιβάλλον ότι είναι το µοναδικό διαφορετικό παιδί, επειδή φοράει ακουστικά, 

έχει περίεργη οµιλία και δεν αντιλαµβάνεται την οµιλία τόσο γρήγορα όσο τα άλλα 

παιδιά. Aυτό το γεγονός µπορεί να του δηµιουργήσει τροµερά προβλήµατα στην 

ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της ταυτότητας και της κοινωνικής συµπεριφοράς του.  

Aκόµα, για τα παιδιά που είναι σε ειδική τάξη µέσα στο σχολείο ακουόντων 

υπάρχουν προβλήµατα. Oι διαφορετικές ηλικίες των παιδιών µέσα στην ίδια τάξη και 

τα διαφορετικά επίπεδα αυτών των παιδιών σε όλες τις περιοχές ανάπτυξης και 
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γνώσεων δηµιουργούν πολλά προβλήµατα για τον ειδικό δάσκαλο. Συνήθως δεν 

υπάρχουν αρκετά κωφά παιδιά της ίδιας περίπου ηλικίας και του ίδιου γνωστικού 

επιπέδου για να αποτελέσουν οµάδα, όπως συµβαίνει στα ειδικά σχολεία. Έτσι η ώρα 

του δασκάλου για κάθε µαθητή είναι περιορισµένη. Eπίσης δεν υπάρχουν µοντέλα για 

µίµηση όπως συµβαίνει σε σχολεία µε πολλά παιδιά, όπου αρκετοί µαθητές αποτελούν 

θετικά µοντέλα. Λόγω του περιορισµένου αριθµού παιδιών της ίδιας ηλικίας, η 

επιλογή φίλων µεταξύ των παιδιών είναι δύσκολη. Όλα αυτά σε συνδυασµό και µε την 

αποξένωση που νιώθουν τα κωφά παιδιά µέσα σε ένα περιβάλλον όπου η πλειοψηφία 

είναι ακούοντες έχουν αρνητικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη κύρια της 

προσωπικότητας του κωφού παιδιού. Έτσι το περιβάλλον του σχολείου ακουόντων 

αντί να βοηθήσει στην ένταξη των κωφών παιδιών, µπορεί να τα οδηγήσει στην πλήρη 

αποµόνωση και να τους δηµιουργήσει µεγαλύτερα προβλήµατα στο ψυχολογικό και 

κοινωνικό κύρια τοµέα.  

Γενικά, πολλοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί κωφών παιδιών είναι αντίθετοι µε την 

πολιτική της ενσωµάτωσης (Kyle, 1993). Τα πορίσµατα των δικών µας ερευνών επίσης 

µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ενσωµάτωση των κωφών παιδιών και η 

συνεκπαίδευσή τους µε ακούοντα παιδιά είναι µια πολύ δύσκολη υπόθεση µε 

αµφισβητούµενα αποτελέσµατα. 

Γενικά, στις έρευνές µας βρήκαµε ότι οι δάσκαλοι και οι µαθητές των γενικών 

σχολείων είναι αρνητικοί προς τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες και την ενσωµάτωσή 

τους. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα υποδοµής στη γενική εκπαίδευση, ώστε να 

ανταποκριθεί σωστά στις ανάγκες των κωφών παιδιών (Lampropoulou, 1995), ενώ οι 

ίδιοι οι κωφοί έχουν αρνητικές εµπειρίες από τη φοίτησή τους σε σχολεία ακουόντων 

(Λαµπροπούλου, 1997). 
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Στο σηµείο αυτό µπορείτε να διαβάσετε από τη συλλογή άρθρων τα 
παρακάτω:  
 
1) Η Πρακτική πλευρά της Συνεκπαίδευσης του B. McCartney,  
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2) ∆άσκαλοι κωφών σε Σύγκριση µε άλλους ∆ασκάλους των Β. 
Λαµπροπούλου και Σ. Παντελιάδου,  

3) Οι απόψεις και οι εµπειρίες των κωφών µαθητών από τη φοίτησή τους σε 
σχολεία ειδικής και γενικής εκπαίδευσης της Β. Λαµπροπούλου και  

4) Ένταξη, ενσωµάτωση, συνεκπαίδευση: ποια είναι η πραγµατικότητα; των Β. 
Λαµπροπούλου και Σ. Παντελιάδου. 

 

∆ραστηριότητα 
Με βάση αυτά που διδάσκονται στο κεφάλαιο αυτό και τη βιβλιογραφία 
που προτείνουµε, φτιάξτε έναν κατάλογο µε τα υπέρ και τα κατά της 
τοποθέτησης των κωφών σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Ποιο 
περιβάλλον πιστεύετε ότι ευνοεί περισσότερο τα κωφά παιδιά στην 
ελληνική πραγµατικότητα; 
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4. Εκπαιδευτικά Θέµατα, Προσεγγίσεις και Αναλυτικά 
Προγράµµατα 

4.1. Ακαδηµαϊκή Πρόοδος και Κωφά Παιδιά  

Τα προβλήµατα στη σχολική πρόοδο (ή την ακαδηµαϊκή πρόοδο, όπως συνήθως 

ονοµάζεται) των κωφών µαθητών έχουν απασχολήσει από χρόνια και συνεχίζουν να 

απασχολούν και σήµερα τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές του χώρου. Γενικά, 

τα κωφά παιδιά παρόλο που δεν έχουν νοητικά προβλήµατα, υπολείπονται σε γνώσεις 

και γενικότερα στη σχολική πρόοδο από τα ακούοντα παιδιά της ηλικίας τους, λόγω 

των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν µε την οµιλούµενη (γραπτή) γλώσσα.  

Η πρόοδός τους σε γενικές γραµµές είναι καλύτερη, όπως θα περίµενε κανείς, σε 

µαθήµατα που δεν βασίζονται τόσο στη γλώσσα και πολύ φτωχότερη σε µαθήµατα 

που εξαρτώνται από τη γλώσσα. Από έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό φαίνεται 

ξεκάθαρα το πρόβληµα αυτό των κωφών µαθητών. Σε τυποποιηµένα τεστ προόδου, 

για παράδειγµα, οι κωφοί µαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα στα υποτέστ 

µαθηµατικών, ορθογραφίας, στίξης κλπ., απ’ ό,τι στα υποτέστ που βασίζονται σε 

γλωσσικές γνώσεις όπως η φυσική, η κατανόηση κειµένου, η ιστορία κλπ.  

Γενικά, τα κωφά παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα στα µαθηµατικά απ’ ό,τι στην 

ανάγνωση και γραφή. Παρόλ’ αυτά ακόµα και στα µαθηµατικά είναι πολύ πιο πίσω 

από τα ακούοντα παιδιά. Για παράδειγµα, ένας δεκαεφτάχρονος µαθητής ή µαθήτρια, 

σύµφωνα µε έρευνες, είναι 8 χρόνια πίσω στην ανάγνωση και 5 χρόνια πίσω στα 

µαθηµατικά απ’ ό,τι οι ακούοντες µαθητές της ηλικίας του (Moores, 1996). Η 

ακαδηµαϊκή πρόοδος των κωφών µαθητών έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Για 

παράδειγµα, το επίπεδο των µαθητών ηλικίας 12 χρόνων το 1974 ήταν το ίδιο µε το 

αντίστοιχο των µαθητών ηλικίας 10 χρόνων το 1990 (Holt, Traxler & Allen, 1992).  

Η ακαδηµαϊκή πρόοδος των µαθητών φαίνεται ότι επηρεάζεται από το βαθµό της 

ακουστικής απώλειας (τα παιδιά µε ελαφρές βαρηκοΐες τα καταφέρνουν καλύτερα), το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας, το σχολικό πρόγραµµα κλπ. Έρευνες 
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στον τοµέα της ακαδηµαϊκής προόδου και της µάθησης γενικότερα, έχουν αναδείξει 

κάποιους συγκεκριµένους παράγοντες που συµβάλλουν θετικά στον τοµέα της 

ακαδηµαϊκής ή σχολικής προόδου. Ο Walberg (1984) για παράδειγµα, ο οποίος 

σύνθεσε τα αποτελέσµατα ενός µεγάλου αριθµού ερευνών σε διάφορες χώρες του 

κόσµου για να βρει τους σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση, 

κατέληξε σε τρεις οµάδες σταθερών παραγόντων. Η πρώτη οµάδα παραγόντων έχει 

σχέση µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά των µαθητών (ικανότητα, κίνητρα, αυτοεκτίµηση 

κλπ.), η δεύτερη µε τη διδακτική πράξη (χρόνος που αφιερώνεται στη µάθηση, ποιότητα 

διδασκαλίας) και η τρίτη µε περιβαλλοντικούς παράγοντες (περιβάλλον σπιτιού, χρήση 

ελεύθερου χρόνου, κοινωνική σύνθεση της τάξης κλπ.).  

Ο Moores (1996) έχει αναλύσει διεξοδικά τους παραπάνω παράγοντες και την 

επίδρασή τους στην εκπαίδευση των κωφών µαθητών. Ο ίδιος πιστεύει, ότι οι 

δάσκαλοι των κωφών παιδιών για να είναι αποδοτικοί, θα πρέπει στην εκπαίδευσή τους 

να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες των εξαιρετικών δασκάλων της 

γενικής εκπαίδευσης, όπως και τις γνώσεις και ικανότητες των ειδικών δασκάλων 

κωφών παιδιών. Έτσι µόνο θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις µάθησης µέσα στην τάξη τους. Ειδικότερα, ο Moores (1996) προτείνει 

στο δάσκαλο να εξασφαλίσει τους παρακάτω παράγοντες ή προϋποθέσεις µάθησης: 

Α. Παράγοντες ∆ιδασκαλίας. Ο δάσκαλος/καθηγητής, εκτός του ότι θα πρέπει να 

γνωρίζει πολύ καλά το αντικείµενο της διδασκαλίας του και επίσης τον τρόπο 

επικοινωνίας µε τους µαθητές του, θα πρέπει να φροντίσει τα παρακάτω: 

1. Ενίσχυση. Θα πρέπει να επιβραβεύει σωστά και να ενισχύει θετικά τους 

µαθητές του. 

2. Κατάκτηση της Μάθησης (mastery learning). Επαναδιδασκαλία του 

µαθήµατος, µε άλλους τρόπους και σχεδιασµένη µε βάση τα αποτελέσµατα από 

τις εργασίες και τα τεστ των µαθητών από την αρχική διδασκαλία. 
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3. Ουσιαστική εργασία για το σπίτι (όχι παπαγαλία), η οποία θα πρέπει να 

ελέγχεται από γονείς και δάσκαλο, θα βαθµολογείται και θα επεξηγείται στους 

µαθητές. 

4. Χρόνος διδασκαλίας. Ο χρόνος που αφιερώνεται για το µάθηµα έχει άµεση 

σχέση µε τη µάθηση και πρόοδο του µαθητή. Όσο περισσότερος είναι ο 

χρόνος διδασκαλίας, τόσο καλύτερες πιθανότητες µάθησης έχουµε. Ειδικά οι 

δάσκαλοι κωφών θα πρέπει να φροντίζουν να µην µετατρέπονται όλα τα 

µαθήµατα σε γλωσσικά, αλλά να διδάσκονται επαρκώς και τα δευτερεύοντα 

µαθήµατα. 

5. Το κλίµα της τάξης. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να φροντίζουν για τη συνοχή της 

τάξης. Η τάξη να λειτουργεί σαν οµάδα. Να λαµβάνουν µέρος στη διδακτική 

διαδικασία όλοι οι µαθητές συνέχεια. Να παρακολουθούν όλοι οι µαθητές µε 

ενδιαφέρον το συµµαθητή ή το δάσκαλο που «έχει το λόγο», να είναι 

ικανοποιηµένοι όλοι οι µαθητές από τη µάθηση και να είναι ξεκάθαρος σε 

όλους ο σκοπός του µαθήµατος. 

Β. Παράγοντες Προγράµµατος. Το πρόγραµµα της διδασκαλίας θα πρέπει να 

περιέχει τα παρακάτω στοιχεία για να συντελέσει στη διαδικασία της µάθησης: 

1. Εξάσκηση σε Ικανότητες Ανάγνωσης. Εκτός από την παραδοσιακή διδασκαλία 

ανάγνωσης, θα πρέπει ο δάσκαλος να φροντίσει ώστε το πρόγραµµά του να 

περιλαµβάνει εξάσκηση των κωφών µαθητών σε απόκτηση διαφόρων 

στρατηγικών ανάγνωσης για διάφορους σκοπούς (π.χ. ανάγνωση επιγραφών, 

ανάγνωση για ευχαρίστηση, ανάγνωση για παρακολούθηση οδηγιών, συνταγών 

κλπ.). 

2. Ειδικά Προγράµµατα. Οι κωφοί µαθητές που έχουν κάποια ταλέντα, 

ικανότητες κλπ., καθώς και αυτοί που έχουν κάποια επιπλέον προβλήµατα θα 

πρέπει να ακολουθούν ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα (εµπλουτισµένα, 
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ταχύρυθµα ή πιο αργά, ανάλογα µε τις ανάγκες τους), ώστε να εξασφαλισθεί 

(απαραιτήτως) η πρόοδός τους. 

3. Φροντιστηριακή Βοήθεια. Σήµερα οι συνθήκες στην τάξη είναι διαφορετικές, 

λόγω του µειωµένου αριθµού µαθητών (7-8 παιδιά) ανά δάσκαλο απ’ ό,τι παλιά, 

που επιτρέπουν τη φροντιστηριακή βοήθεια στους µαθητές ατοµικά και σε 

µικρές οµάδες. Ο δάσκαλος θα πρέπει να παρέχει φροντιστηριακή βοήθεια στα 

παιδιά της τάξης του. 

4. Προγράµµατα σε Συνεργασία µε Γονείς. Οι γονείς µπορεί µε την καθοδήγηση 

των δασκάλων και γνωρίζοντας τους διδακτικούς στόχους του σχολείου να 

δηµιουργήσουν συνθήκες µάθησης και εµπλουτισµού των γνώσεων στο σπίτι. 

Γ. Οικογενειακοί Παράγοντες. Η εξασφάλιση συνθηκών µάθησης στο σπίτι ή στο 

οικοτροφείο, για όσα παιδιά µένουν εκεί, είναι επίσης παράγοντες που συµβάλλουν 

στη σχολική και ακαδηµαϊκή πρόοδο των κωφών µαθητών. Οι γονείς (επιµελητές), 

χωρίς να µετατραπούν σε δασκάλους, µπορούν να βοηθηθούν από το σχολείο, ώστε 

να δηµιουργούν στο σπίτι (οικοτροφείο) περιβάλλον µάθησης για τα παιδιά τους 

κάνοντας τα παρακάτω: 

1. Η παρακολούθηση προγραµµάτων στην τηλεόραση από τα παιδιά θα πρέπει να 

ελέγχεται και να µην υπερβαίνει τις 12 ώρες την εβδοµάδα. 

2. Τα παιδιά να τελειώνουν την εργασία του σχολείου που έχουν για το σπίτι. 

3. Να ενθαρρύνεται η εξωσχολική ανάγνωση στα παιδιά. 

4. Να συζητάνε οι γονείς/επιµελητές µε τα παιδιά τους για το τι συµβαίνει στο 

σχολείο. 

5. Να δείχνουν ενδιαφέρον για την πρόοδο των παιδιών τους. 

 

4.2. Αναλυτικά Προγράµµατα και Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας  

Οι ικανότητες και οι γνώσεις που θα πρέπει να έχουν οι δάσκαλοι των κωφών 

παιδιών είναι πολλές. ∆εν φτάνει να αγαπάνε τα παιδιά και να τους αρέσει να 
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δουλεύουν µαζί τους καθηµερινά. Θα πρέπει να έχουν γνώσεις, ώστε να µπορούν να 

ερµηνεύουν και να χρησιµοποιούν τα ψυχολογικά, ακουολογικά και εκπαιδευτικά τεστ, 

να κατανοούν τις αρχές της αναπτυξιακής µάθησης, να γνωρίζουν την κατάκτηση της 

γλώσσας, να κατανοούν τα συναισθηµατικά προβλήµατα και τα προβλήµατα µάθησης 

που µπορεί να σχετίζονται µε την κώφωση. Να είναι γνώστες της γλωσσικής και 

αναγνωστικής λειτουργίας των κωφών παιδιών, να µπορούν να τροποποιούν, να 

προσαρµόζουν και να δηµιουργούν διδακτικές µεθόδους και υλικά. Να µπορούν να 

διδάξουν διάφορα αντικείµενα (γλώσσα, µαθηµατικά, φυσική). Να γνωρίζουν πώς να 

αξιολογούν τη µάθηση, να µπορούν να διευθύνουν µε επιτυχία την τάξη και να 

παρέχουν περιβάλλον που αναδεικνύει θετικές στάσεις ή συµπεριφορές ή ευκαιρίες 

µάθησης. 

Αποτελεσµατικός δάσκαλος, σύµφωνα µε πολλούς ειδικούς της Παιδαγωγικής 

Επιστήµης, είναι συνήθως αυτός που γνωρίζει πού οδηγεί την τάξη του και γιατί. 

Απαραίτητος οδηγός και σηµαντικό εργαλείο για τη διδασκαλία είναι το αναλυτικό 

πρόγραµµα. Το αναλυτικό πρόγραµµα περιγράφει τους θεµελιώδεις στόχους της 

εκπαίδευσης και εξασφαλίζει την απαραίτητη συνοχή και συνέχεια σε όλα τα 

µαθήµατα, σε όλο το σχολείο και τα σχολεία που το χρησιµοποιούν. Οι δάσκαλοι 

ακολουθούν τις οδηγίες του αναλυτικού προγράµµατος για την υλοποίηση των 

διδακτικών προγραµµάτων τους και έτσι η διδασκαλία τους εναρµονίζεται µε τους 

γενικούς στόχους της εκπαίδευσης και διευκολύνεται η υλοποίησή τους. Αποτελεί 

δηλαδή το αναλυτικό πρόγραµµα σε γενικές γραµµές το υπόβαθρο της διδασκαλίας 

και µπορούµε να το δούµε σαν ένα συστηµατικό και συνεχές σχέδιο δραστηριοτήτων, 

που στοχεύει στην εκπλήρωση των γενικών και ειδικών στόχων που η κοινωνία θεωρεί 

ότι θα πρέπει να εκπληρώνονται απαραίτητα από το σχολείο. 

Κάθε αναλυτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει γνώσεις και δεξιότητες, που πρέπει να 

αποκτηθούν από τα παιδιά σε κάθε περιοχή γνώσης και στάδιο εξέλιξης, καθώς και 

συµβουλές για την υλοποίηση διδακτικών προγραµµάτων, τη χρήση υλικών και την 

αξιολόγηση της µάθησης. Τα αποτελεσµατικά αναλυτικά προγράµµατα έχουν µια 
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δυναµική εξέλιξη και συνεχώς αλλάζουν και αναπροσαρµόζονται, ώστε να εξυπηρετούν 

τις συνεχώς αυξανόµενες κοινωνικές απαιτήσεις και αλλαγές. 

Τα αναλυτικά προγράµµατα συνήθως έχουν είτε τη σπειροειδή µορφή ή τη 

µορφή των επιπέδων. Τα σπειροειδή προγράµµατα βασίζονται στη συνεχώς 

αυξανόµενη γνώση, η οποία στηρίζεται και χτίζεται σε προηγούµενη γνώση και 

παρέχει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του 

προγράµµατος. Αντίθετα, τα προγράµµατα σε µορφή επιπέδων παρέχουν 

ολοκληρωµένες πληροφορίες από την αρχή ως το τέλος για κάθε περιοχή γνώσης και 

για κάθε επίπεδο/τάξη κλπ. Το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου κωφών του 

Rhode Island, που θα δούµε παρακάτω, έχει σπειροειδή µορφή. Παρακάτω θα 

αναφερθούµε στα αναλυτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από σχολεία κωφών 

και θα δούµε και µερικά παραδείγµατα. 

 

4.3. Σχέδια/Πλάνα Ενοτήτων ή Θεµατικών Περιοχών (Unit Plans) και 

Σχέδια/Πλάνα Μαθηµάτων (Lesson Plans) 

  

Στηριζόµενοι στα αναλυτικά προγράµµατα οι δάσκαλοι σχεδιάζουν ενότητες και 

καθηµερινά µαθήµατα. Συνήθως φτιάχνουν σχέδια ενοτήτων και σχέδια µαθηµάτων, 

µε βάση τις ανάγκες των κωφών µαθητών τους και τους στόχους του αναλυτικού 

εκπαιδευτικού τους προγράµµατος. 

Σχέδια/Πλάνα Ενοτήτων. Όπως το αναλυτικό πρόγραµµα παρέχει ένα γενικό 

σχέδιο εκπαίδευσης, έτσι και οι ενότητες παρέχουν την υποδοµή για την εκπλήρωση 

βραχυπρόθεσµων στόχων, οι οποίοι µε τη σειρά τους εναρµονίζονται και οδηγούν 

στην εκπλήρωση των µακροπρόθεσµων στόχων του προγράµµατος. Κάθε ενότητα 

δηλαδή είναι ένα µικρό µέρος του συνόλου της γνώσης που θα αποκτηθεί σε µια 

περιοχή, το οποίο µέρος όµως είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να οδηγεί το µαθητή στην 

κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων και στο επόµενο στάδιο ή στόχο µάθησης. Ο 

σκοπός δηλαδή των ενοτήτων είναι να οδηγήσουν το µαθητή από εκεί που βρίσκεται, 

σιγά-σιγά σε ανώτερα στάδια γνώσης. Μερικές ενότητες είναι µικρές και άλλες 
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µεγαλύτερες ανάλογα µε τους στόχους και την περιοχή της γνώσης που πρέπει να 

κατακτηθεί. 

Μια ενότητα, για παράδειγµα, που σχεδιάζεται για να εισάγει µικρά παιδιά σε 

βασικά σύνολα µαθηµατικών, θα διαρκέσει περισσότερο και θα περιέχει περισσότερες 

ευκαιρίες για εµπειρίες και εξάσκηση µε σύνολα απ’ ό,τι µια ενότητα που στοχεύει στη 

διδασκαλία πράξεων ετερώνυµων κλασµάτων σε µεγαλύτερα παιδιά, που έχουν ήδη 

διδαχθεί πράξεις  µε οµώνυµα κλάσµατα. 

Γενικά, στο σχεδιασµό των ενοτήτων λαµβάνονται υπόψη οι γνώσεις των µαθητών, 

τα ενδιαφέροντά τους και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Σε γενικές γραµµές, οι ενότητες 

θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να έχουν φτιαχτεί γύρω από κάποιο κεντρικό θέµα ή πρόβληµα. 

 Να λαµβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα προβλήµατα των 

µαθητών. 

 Να σχετίζονται µε τους µαθητές και να έχουν νόηµα γι’ αυτούς. Να γνωρίζουν 

οι µαθητές τη σπουδαιότητά τους και το στόχο τους. 

 Να είναι σχεδιασµένες σύµφωνα µε το επίπεδο και την ηλικία των µαθητών. 

 Να έχουν ξεκάθαρους σκοπούς και στόχους, οι οποίοι να οδηγούν στην 

κατάκτηση της γνώσης. 

 Να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους µαθητές να συµµετέχουν και να 

ολοκληρώνουν την ενότητα µε επιτυχία. 

 Να συνδέονται µε προηγούµενες γνώσεις και να αποτελούν µέρος του όλου 

αναλυτικού προγράµµατος της τάξης και του σχολείου. 

 Να περιλαµβάνουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, που να έχουν 

άµεση σχέση µε τους στόχους της ενότητας, να οδηγούν στην κατάκτησή τους 

και να περιλαµβάνουν στρατηγικές αξιολόγησης. 

Παρακάτω στη µελέτη διαφόρων παραδειγµάτων από αναλυτικά προγράµµατα 

σχολείων κωφών, θα δούµε πώς αναπτύσσονται θεµατικές ενότητες. Το σχολείο 

Κωφών του Rhode Island είναι από τα πιο γνωστά σχολεία που υλοποιούν 
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προγράµµατα µέσω θεµατικών ενοτήτων, παραδείγµατα των οποίων θα 

παρουσιάσουµε στη συνέχεια. 

Σχέδια/Πλάνα Μαθηµάτων. Πριν αρχίσει τη διδασκαλία ο δάσκαλος και αφού 

έχει σχεδιάσει τις ενότητες που θα διδάξει σε διάφορες θεµατικές και µαθήµατα, είναι 

απαραίτητο να σχεδιάζει κάθε µάθηµα που θα διδάξει. Πριν το σχεδιασµό των 

µαθηµάτων, θα πρέπει να έχει αποφασίσει τι θα διδάξει, γιατί θα πρέπει να το 

διδάξει, τι δεξιότητες θα αποκτήσουν οι µαθητές από το µάθηµά του και ποιες 

έννοιες. Το θέµα του µαθήµατος και η έκταση που θα δώσει ο δάσκαλος στο θέµα θα 

καθορίσουν τη διάρκεια του µαθήµατος, τα υλικά διδασκαλίας, τη διαδικασία της 

διδασκαλίας, τις δραστηριότητες και τον τρόπο αξιολόγησης της µάθησης. Όλα αυτά 

σχεδιάζονται πριν τη διδασκαλία στα πλάνα µαθηµάτων. 

Αφού ο δάσκαλος επιλέξει τις έννοιες-δεξιότητες που θέλει να διδάξει, αµέσως 

σχεδιάζει τους µακροπρόθεσµους και τους βραχυπρόθεσµους στόχους. Ο χρόνος 

εκπλήρωσης των στόχων θα πρέπει να καθορίζεται ακριβώς. ∆ηλαδή, ο δάσκαλος θα 

πρέπει να ορίζει τι περιµένει να µάθουν οι µαθητές του µέσα σε προκαθορισµένες 

χρονικές περιόδους. Μερικά θέµατα ή έννοιες/δεξιότητες µαθαίνονται σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα και άλλες απαιτούν µεγαλύτερο. Για παράδειγµα, η µάθηση 

συγκεκριµένων εννοιών π.χ. η πρόσθεση µονοψήφιων αριθµών µπορεί να απαιτήσει 

µικρό χρονικό διάστηµα, ενώ η µάθηση της λειτουργίας του ηλιακού συστήµατος ή η 

αλλαγή µιας συµπεριφοράς µπορεί να απαιτήσει πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Ο δάσκαλος θέτει τους µακροπρόθεσµους σκοπούς και τους βραχυπρόθεσµους 

στόχους. Οι µακροπρόθεσµοι σκοποί είναι συνήθως γενικοί και περιγράφουν τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα ή τις συµπεριφορές των µαθητών ή του µαθητή από τη 

διαδικασία της µάθησης ύστερα από κάποιο χρονικό διάστηµα. Πολλές φορές οι 

µακροπρόθεσµοι στόχοι είναι και ετήσιοι. Οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι ονοµάζονται 

και συµπεριφορικοί στόχοι και διαφέρουν από τους µακροπρόθεσµους. Είναι 

συγκεκριµένοι, αναφέρονται ακριβώς σε µετρήσιµες συµπεριφορές των µαθητών ή 

επιθυµητά αποτελέσµατα από µια καθηµερινή διδασκαλία και περιέχουν ποσοστό επιτυχίας 

µάθησης εκ µέρους των µαθητών. ∆ηλαδή, οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι είναι γραµµένοι 
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µε τρόπο, ώστε να περιλαµβάνουν απαραίτητα α) την επιθυµητή συµπεριφορά, β) τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εκδηλωθεί η συµπεριφορά και γ) ξεκάθαρα κριτήρια 

αξιολόγησης, µε τα οποία ο δάσκαλος θα µπορεί να ελέγξει την αποκτηθείσα γνώση. 

Στους βραχυπρόθεσµους συγκεκριµένους στόχους πρέπει να φαίνεται µε ακρίβεια και 

σαφήνεια ότι οι µαθητές κατέκτησαν την επιθυµητή γνώση και σε πιο βαθµό την 

κατέκτησαν. 

Η µάθηση είναι παρατηρήσιµη και µετρήσιµη και φαίνεται µέσα από την επίδοση 

των µαθητών ή την αλλαγή της συµπεριφοράς τους. Η µάθηση ή η συµπεριφορά που 

δεν φαίνεται µπορεί και να µην υπάρχει. Ο δάσκαλος εποµένως, θα πρέπει να βρίσκει 

συνέχεια τρόπους αξιολόγησης τέτοιους, ώστε να γνωρίζει ότι οι µαθητές του 

κατάκτησαν τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες µε σιγουριά µέσω της 

διδασκαλίας του. Παρακάτω δίνονται παραδείγµατα από µακροπρόθεσµους σκοπούς 

και βραχυπρόθεσµους συγκεκριµένους στόχους. 

Μακροπρόθεσµος σκοπός: Να µπορεί ο µαθητής να φτιάχνει ένα καλά 
οργανωµένο και περιεκτικό περίγραµµα µιας έκθεσης ή 
παρουσίασης ενός θέµατος 

Βραχυπρόθεσµος  
συγκεκριµένος στόχος: 

α) Ο µαθητής Α θα βγάλει το περίγραµµα ενός 
κειµένου που θα του δοθεί, διαλέγοντας µε ακρίβεια 
τον τίτλο, τις κύριες ιδέες και τα σηµεία των κεντρικών 
θεµάτων, των υποθεµάτων και των λεπτοµερειών. Αυτή 
τη διαδικασία θα την εκτελέσει ο µαθητής µε επιτυχία 
80%. 
β) Μετά από διδασκαλία, ο µαθητής θα χρησιµοποιεί 
τις σηµειώσεις του σαν οδηγό για τη δηµιουργία 
περιγράµµατος, για να φτιάξει µια πλήρη έκθεση µε 
επιτυχία 100%. 

Μακροπρόθεσµος σκοπός: Θα µάθει τα ονόµατα (γραπτά και στη Νοηµατική) των 
µεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας. 

Βραχυπρόθεσµος  
συγκεκριµένος στόχος: 

Ο µαθητής Α θα ονοµάζει (µε οµιλία/νοηµατική), θα 
γράφει χωρίς λάθος και θα δείχνει στο χάρτη τα 
ονόµατα των κυριότερων πόλεων της Ελλάδας (Αθήνα, 
Θεσ/νίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα κλπ.) µε ποσοστό 
επιτυχίας 90%. 
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Όπως παρατηρούµε στα παραπάνω παραδείγµατα, οι µακροπρόθεσµοι στόχοι 

είναι γενικοί, ενώ οι βραχυπρόθεσµοι είναι συγκεκριµένοι και µετρήσιµοι. Η επιλογή 

των ρηµάτων δηλαδή, που χρησιµοποιούµε για να διατυπώσουµε τους 

βραχυπρόθεσµους στόχους, βοηθούν στη µέτρηση των αποτελεσµάτων της 

διδασκαλίας, γιατί τα ρήµατα αυτά δείχνουν µια συγκεκριµένη ενέργεια του µαθητή 

(π.χ. δείχνει, ονοµάζει, γράφει), που µας βοηθάει να αξιολογήσουµε τη µάθησή του. 

Αντίθετα, στους γενικούς σκοπούς χρησιµοποιούµε πολλές φορές ρήµατα που δεν 

βοηθούν ακριβώς στη µέτρηση των αποτελεσµάτων (π.χ. θα µάθει, θα κατανοήσει, θα 

αντιληφθεί κλπ.). Οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι οδηγούν στην επίτευξη των 

µακροπρόθεσµων. 

Ανάλυση έργου. Εκτός από το σχεδιασµό των σκοπών και στόχων, οι 

δάσκαλοι/καθηγητές θα πρέπει να γνωρίζουν και τις προϋποθέσεις ή τις 

προαπαιτούµενες γνώσεις που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος. 

Πολλές φορές οι δάσκαλοι βάζουν είτε πολύ υψηλούς στόχους, µε αποτέλεσµα τα 

παιδιά να µην µπορούν να τους κατακτήσουν, είτε πολύ χαµηλούς, µε αποτέλεσµα να 

καθυστερεί αδικαιολόγητα η µάθησή τους και να βαριούνται µέσα στην τάξη. Αρκετές 

φορές µάλιστα, οι δάσκαλοι όταν βλέπουν ότι οι µαθητές τους δυσκολεύονται να 

κατακτήσουν µια γνώση, καταφεύγουν σε άσκοπες επαναλήψεις, πιστεύοντας ότι τα 

παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την κατάκτηση µιας έννοιας, ενώ στην 

ουσία µπορεί να υπάρχει πρόβληµα, λόγω των ελλείψεων που έχουν οι µαθητές σε 

προαπαιτούµενες γνώσεις. ∆ηλαδή, µπορεί να µην έχουν κατακτήσει κάποιες έννοιες ή 

ικανότητες σε προηγούµενα στάδια, µε αποτέλεσµα να έχουν κενά και να µην 

µπορούν έτσι να κατακτήσουν την επιδιωκόµενη από το δάσκαλο γνώση. 

Ο δάσκαλος λοιπόν θα πρέπει να µπορεί να αναλύει τους στόχους του συστηµατικά 

και να βρίσκει τις προϋποθέσεις (ή προαπαιτούµενες γνώσεις), που είναι απαραίτητες 

για την επίτευξη των στόχων του, ώστε σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι µαθητές 

του έχουν προβλήµατα, να µπορεί να ελέγχει και να βρίσκει την αιτία των 

προβληµάτων αυτών. Τότε µόνο θα µπορεί, αν χρειαστεί, να γυρίσει πίσω και να 

διδάξει κάποια έννοια ή γνώση που οι µαθητές δεν έχουν κατακτήσει και µετά να 
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προχωρήσει στην υλοποίηση του στόχου του. Ένας απλός τρόπος, για να αναλύσει 

κάποιος ένα στόχο και να βρει τις προαπαιτούµενες γνώσεις ή ικανότητες (να αναλύσει 

δηλαδή τα στάδια που πρέπει να περάσει ένας µαθητής για να φτάσει στο σηµείο να 

διδαχθεί κάτι καινούριο) είναι να προβληµατιστεί γύρω από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Τι πρέπει οι µαθητές µου να κάνουν, ώστε να φτάσουν στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα; 

 Υπάρχει κάποια λογική σειρά ή στάδια στη µάθηση του στόχου που βάζω; 

 Τι γνώσεις ή ικανότητες χρειάζονται σε κάθε στάδιο; 

Η ανάλυση ενός στόχου ή µιας ικανότητας σε προαπαιτούµενες 

γνώσεις/δεξιότητες ή στάδια µε µια ιεραρχική σειρά, αρχίζοντας από µηδενική βάση 

(π.χ. υποθέτοντας ότι ο µαθητής δεν γνωρίζει τίποτα) λέγεται ανάλυση έργου. Η 

ανάλυση αυτή γίνεται αφού γράψουµε το βραχυπρόθεσµο στόχο µας και µετά 

αρχίζουµε να πηγαίνουµε πίσω ένα βήµα κάθε φορά, καταγράφοντας τις 

προαπαιτούµενες γνώσεις. Για παράδειγµα: 

α) Βραχυπρόθεσµος συγκεκριµένος στόχος:  
Ο µαθητής Α, όταν τον ρωτάµε τι ώρα είναι, θα µας απαντά σωστά µε 90% 
επιτυχία. 

β) Ανάλυση έργου: 
11. Λέει την ώρα ανά 5 λεπτά 
10. Λέει την ώρα ανά τέταρτο 

9. Λέει την ώρα ανά ½ ώρα 
8. Λέει την ώρα ανά 1 ώρα 
7. Γνωρίζει τι κάνει ο λεπτοδείκτης 
6. Γνωρίζει τι κάνει ο δείκτης της ώρας 
5. Γνωρίζει τη φορά που κινούνται οι δείκτες 
4. Μετράει ως το 55 ανά 5 
3. Μετράει ανά τέταρτο και ½ ώρα 
2. Μετράει από το 1 έως το 60 
1. Γνωρίζει τι είναι το ρολόι 
 
 
 

∆ραστηριότητες 
1) Γράψτε 10 µακροπρόθεσµους και 10 βραχυπρόθεσµους υποθετικούς 
στόχους, σε οποιοδήποτε µάθηµα θέλετε. 
2) Αναλύστε ένα στόχο σε προαπαιτούµενες γνώσεις. 
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4.4. Ατοµικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 

Τα θετικά αποτελέσµατα από την εξατοµικευµένη διδασκαλία έχουν αναγνωρισθεί 

από εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Ο µικρός αριθµός κωφών µαθητών ανά δάσκαλο, 

που είναι πλέον πραγµατικότητα σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα, επιτρέπει 

την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερο εξατοµικευµένης διδασκαλίας στα κωφά 

παιδιά. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που σε χώρες όπως στις Η.Π.Α. που 

εφαρµόζεται από το νόµο (PL 94-142, 1975 και PL 101-476, 1990) η σύνταξη και 

υλοποίηση του Ατοµικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος σε όλα τα κωφά παιδιά, 

έχουµε τα τελευταία χρόνια καλύτερα αποτελέσµατα στη γενική σχολική τους πρόοδο 

(Moores, 1996). 

Το Ατοµικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΑΕΠ) είναι ένα γραπτό ετήσιο πρόγραµµα 

για κάθε παιδί, το οποίο συντάσσεται στην αρχή του χρόνου από το δάσκαλο κύρια, 

αλλά και µε τη συνεργασία του ειδικού προσωπικού στα σηµεία που τους αφορούν. 

Στο πρόγραµµα αυτό περιγράφεται στην αρχή η παρούσα επίδοση του µαθητή σε 

διάφορες περιοχές και στη συνέχεια οι µακροπρόθεσµοι (ετήσιοι) και 

βραχυπρόθεσµοι στόχοι (έως τη µέση του χρόνου) σε όλες τις περιοχές (µαθήµατα, 

συµπεριφορές κλπ.) που θα διδαχθεί. Επίσης, περιγράφονται και οι διαδικασίες 

αξιολόγησης της προόδου του µαθητή.  

Στις Η.Π.Α. το πρόγραµµα αυτό συντάσσεται σε συνεργασία µε τους γονείς, οι 

οποίοι υπογράφουν στο τέλος το όλο κείµενο. Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν 

διαφορετική άποψη για τους στόχους που τίθενται, µπορούν να ζητήσουν σύµφωνα µε 

το νόµο επανεξέταση από τον ίδιο το δάσκαλο ή από επιτροπή. Συνήθως όµως, οι 

γονείς λειτουργούν θετικά αφού, γνωρίζοντας το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των 

παιδιών, τους παρέχουν στο σπίτι ευκαιρίες ενίσχυσης του προγράµµατος, 

συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. 

3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών    61



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

Το ΑΕΠ σχεδιάζεται πάντα µε γνώµονα το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου, 

από το οποίο αντλούνται οι γενικοί στόχοι, αλλά προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο γνώσεων κάθε παιδιού και έτσι διευκολύνεται η 

όλη µάθησή του σε όλες τις περιοχές της γνώσης. Έτσι, φαίνεται και η πρόοδος κάθε 

παιδιού µέσα στη σχολική χρονιά, αλλά και κατά τη συνολική διάρκεια της φοίτησής 

του στο σχολείο, αφού είναι άρτια καταγραµµένη στο ΑΕΠ του από τη µια βαθµίδα 

στην άλλη. Με το ΑΕΠ ο δάσκαλος ξέρει τι θα διδάξει στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς σε κάθε παιδί και στην τάξη του γενικά, οι δε γονείς γνωρίζουν τι διδάσκονται 

τα παιδιά στο σχολείο. Παρακάτω παραθέτουµε το ΑΕΠ πρώην µαθητή µας της Γ΄ 

∆ηµοτικού από το σχολείο Lexington της Νέας Υόρκης.  
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Lexington School for the Deaf 
30th Avenue & 75th Street 

L.I.C. N.Y. 11370 
 

Ηµερ/νία:     6/1982 
 

INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN (IEP) 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΕΠ) 

του J.S.       Ηµερ/νία γέννησης: 26/5/73

ΒΑΘΜΙ∆Α ∆ηµοτικό Σχολείο ΙΙΙ        

 

Χρήση ∆ιερµηνέα;  Ναι  Όχι 

 

Είδος ∆ιερµηνέα    

 

∆άσκαλος  V.L.        

Άλλοι δάσκαλοι Φυσικής Αγωγής   Β.Β.  

   Τεχνικών    S.Η.  

   Βιβλιοθήκης    B.G.  

∆ιευθύντρια Σχολείου   A.R.     

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

                  9/6/82 
Όνοµα δασκάλας             Ηµερ/νία 

 

Σχόλια: 

 

 

 

      
Υπογραφή Γονέα (Συµφωνία-Γνώµη) 
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Σηµείωση: Εξήγηση των όρων και των βαθµών, που περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ κάθε 
παιδιού. 

 
Παρόν επίπεδο λειτουργίας µόνο για την ακοή και την προφορική γλώσσα. 

 
Α = Αντιλαµβάνεται Το παιδί αντιλαµβάνεται αυτό που έχει λεχθεί 
Μ = Μιµείται Το παιδί µιµείται τη γλώσσα µε πρότυπο έναν ενήλικα 

Π = Παράγει µε παρότρυνση Το παιδί µπορεί να παράγει οµιλία µε τη βοήθεια ενός 
ενήλικα 

ΠΑ = Παράγει Αυθόρµητα Το παιδί παράγει αυθόρµητα στην καθηµερινή του 
οµιλία τον ήχο ή την πρόταση κλπ. 

 
 
 
Παρόν επίπεδο λειτουργίας σε συγκεκριµένες δεξιότητες

 
Ε = Έκθεση   Το παιδί έχει εισαχθεί στη δεξιότητα 
ΜΜ = Μερική Μάθηση  Το παιδί έχει µερικώς αποκτήσει (µάθει) τη δεξιότητα 
Μ = Μάθηση   Το παιδί έχει αποκτήσει (µάθει) τη δεξιότητα 

 
 
 
Χρονικός προσδιορισµός της Μάθησης

 
1,2,3,4 = Ετήσια τρίµηνα που αποκτήθηκε µια δεξιότητα 

1 = Σεπτέµβριος – µέσα Νοεµβρίου 
2 = Μέσα Νοεµβρίου – µέσα Φεβρουαρίου 
3 = Μέσα Φεβρουαρίου – µέσα Απριλίου 
4 = Μέσα Απριλίου - Ιούνιος 

 
 
Βραχυπρόθεσµοι Στόχοι

 
 

 = Η δεξιότητα έχει επιλεχθεί για τη σχολική χρονιά 
 
 
 
 
Εξήγηση των επιπέδων

 
Τα επίπεδα για τις Κοινωνικές Σπουδές και τις Φυσικές Επιστήµες δεν αναφέρονται 
απαραίτητα στις βαθµίδες, αλλά αναφέρονται στο δικό µας σπειροειδές αναλυτικό 
πρόγραµµα αυτών των µαθηµάτων. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ LEXINGTON 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑ: J.S. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Μαθητής ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26-5-73 

 
ΤΥΠΟΣ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ

∆εξί αυτί Αριστερό αυτί Καλύτερο αυτί ΣΧΟΛΙΑ: 

Νευροαισθητήριος 3 3   

Μεικτός     

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Α. Τυµπανοµετρία (Λειτουργία Μέσου Αυτιού)  Α. Τµήµα για ακουολογική 
εξάσκηση 

 ∆εξί αυτί Αριστερό αυτί Ηµεροµηνία  Μοντέλο 
Κανονική 3 3 29/1/81  Ηµεροµηνία 
Μη κανονική      
Μη κανονική 
 

     

Β. Ακουστικά Αντανακλαστικά  Β. Τµήµα τάξης 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/1/81 500 1000 2000 4000  Μοντέλο 

∆εξί αυτί: Α Α Α Α   
Αριστερό αυτί: Α Α Α Α   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   
∆εξί αυτί:      Καλούπι αυτιού 

Αριστερό αυτί:      Ηµεροµηνία 
Γ. Στατική Συµµόρφωση  Σχόλια 

 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
Επίπεδο αυτιού    3 Σώµα ∆εξί αυτί Ιατρική περίθαλψη Νο. 
∆ικάναλα          3 Υ Αριστερό αυτί Νοσοκοµείο: Νοσοκοµείο Νέας Υόρκης

Κατασκευή/Μοντέλο:OMNITONE 6FS 
Κωδικός αριθµός:  8250368 
Συγχρονιςµός τόνου: 
Μπαταρία: 
Ηµεροµηνία κατασκευής: 

          Κατασκευή/Μοντέλο: OMNITONE 6FS 
          Κωδικός αριθµός:       8295612 
          Συγχρονισµός τόνου: 
          Μπαταρία: 
          Ηµεροµηνία κατασκευής: 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN (IEP) 

 
 
Μαθητής: J.S. 
 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Μάθηµα: Μαθηµατικά 

 Να επιδείξει ικανότητα να λύνει 
πολύπλοκα προβλήµατα. 
 Να συγκρίνει κλάσµατα µε ίδιους ή 
διαφορετικούς παρονοµαστές µε ή χωρίς 
εικόνες. 
 Να λύνει πολύπλοκα προβλήµατα 
πολλαπλασιασµού. 
 Να κάνει διαιρέσεις µονοψήφιου δια 
µονοψήφιου µε υπόλοιπο. 
 Να χρησιµοποιεί πολύπλοκες έννοιες 
µέτρησης χρόνου και χρήµατος. 
 Να επιδείξει ικανότητες αριθµητικής 
σε αληθινές καταστάσεις. 
 Να κατανοεί γεωµετρικά σχήµατα και 
γωνίες. 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Μάθηµα: Ανάγνωση 

 Να ’ναι ικανός να χρησιµοποιεί λεξικό 
και να εντοπίζει άγνωστες λέξεις. 
 Να αναπτύξει το λεξιλόγιο ανάγνωσης. 
 Να χρησιµοποιεί νύξεις περιεχοµένου για 
να κατανοεί το νόηµα νέων λέξεων. 
 Να επιδείξει ικανότητα να απαντά σε 
ερωτήσεις, όταν οι απαντήσεις δεν 
δηλώνονται συγκεκριµένα στην ιστορία. 
 Να αναγνωρίζει την κεντρική ιδέα και τις 
βοηθητικές λεπτοµέρειες. 
 Να συµπεραίνει το βασικό νοηµατικό 
κόµβο της ιστορίας, όταν δεν δηλώνεται 
φανερά. 
 Να επιδείξει ικανότητα να αναγνωρίζει 
χαρακτηριστικά διαφόρων χαρακτήρων. 
 Να ’ναι ικανός να αναγνωρίζει 
διαφορετικά είδη λογοτεχνίας (ιστορίες, 
ποίηση, βιογραφίες, αυτοβιογραφίες). 

Μάθηµα: Γραπτή γλώσσα 
 Να επιδείξει ικανότητα στο να 
χρησιµοποιεί προτάσεις µε συνδέσµους 
(και, αλλά κλπ.). 
 Να αποκτήσει την ικανότητα να 
χρησιµοποιεί κανόνες της Αγγλικής 
γραµµατικής. 
 Να χρησιµοποιεί παρελθοντικούς και 
µελλοντικούς χρόνους ρηµάτων 
κατάλληλους για αυθόρµητο γράψιµο. 
 Να δίνει γραπτή περίληψη µετά από 
ανάγνωση υλικού στο οποίο εκτέθηκε. 
 Να χρησιµοποιεί περισσότερο 
περιγραφική γλώσσα. 
 Να γράφει 2-3 σχετιζόµενες και 
άσχετες παραγράφους. 
 Να χρησιµοποιεί το «πριν», «µετά» 
και «πότε» σε φράσεις. 
 Να ξαναδιαβάζει και να διορθώνει το 
γραπτό του. 

Μάθηµα: Προφορική γλώσσα 
 Να επιδείξει ικανότητα να χρησιµοποιεί 
συνδεδεµένες προτάσεις µε συνδέσµους, 
επιρρήµατα όπως «και», «µετά», «έτσι» και 
«αλλά». 
 Να κατανοεί ερωτήσεις που 
χρησιµοποιούν αόριστα ρήµατα, π.χ. 

«Τι έκανε ο Γιάννης;» 
«Τι έφαγε το µεσηµέρι ο Γιάννης;» 

«Μπορείς να πας έξω;» 
 Να επιδείξει ικανότητα να χρησιµοποιεί 
κατάλληλους χρόνους ρηµάτων. 
 Να επιδείξει ικανότητα να χρησιµοποιεί 
αντωνυµίες σε θέση αντικειµένου (αυτόν, 
αυτή, αυτό κλπ.). 
 Να επιδείξει ικανότητα για πιο διαρκή 
χρήση κανόνων της Αγγλικής γραµµατικής. 
 Να επιδείξει ικανότητα να χρησιµοποιεί 
ερωτήσεις µε αόριστα ρήµατα, όπως: 

«Τι έκανε ο Γιάννης;» 
«Μπορώ να πάω σπίτι;» 
«∆ιάβασες το βιβλίο;» 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

ΟΝΟΜΑ: J.S. 
 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Μάθηµα: Φυσικές Επιστήµες 

- Ο µαθητής να επιδείξει γνώση στις 
δοµικές – λειτουργικές σχέσεις της 
ύλης. 

- Να δείξει γνώση των ενεργειακών 
συστηµάτων, περιλαµβάνοντας τη 
θερµότητα, τον ηλεκτρισµό και τον 
ήχο. 

- Να µπορεί να αναγνωρίζει τις 
περιβαλλοντικές αλλαγές, οι οποίες 
προκαλούνται από τον άνθρωπο και 
τη φύση. 

- Να αναγνωρίζει περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, που είναι απαραίτητοι 
στους ζωντανούς οργανισµούς. 

Μάθηµα: Κοινωνικές Επιστήµες 
- Να δείξει γνώση των οµοιοτήτων και 

διαφορών που υπάρχουν στις διάφορες 
περιοχές της χώρας του. 

- Να δείξει ότι κατανοεί, ότι οι άνθρωποι 
εξαρτώνται και επηρεάζονται από το 
κλίµα και τη χώρα στην οποία ζουν. 

- Να δείξει ότι κατανοεί τα κύρια 
χαρακτηριστικά της γης που 
παρουσιάζονται σε χάρτες και 
υδρόγειους σφαίρες. 

- Να δείξει ότι αντιλαµβάνεται τους 
νόµους και την έννοια της κυβέρνησης. 

- Να δείξει ότι κατανοεί, ότι οι άνθρωποι 
και οι χώρες εξαρτώνται ο ένας µε τον 
άλλον. 

Μάθηµα: Γυµναστική 
- Να µπορεί να πραγµατοποιήσει 

κολύµπι πρόσθιο και κρόουλ στην 
πισίνα για 5 πόδια ή περισσότερο. 

- Να αναπτύξει δεξιότητες για 
συµµετοχή σε παιχνίδια µε κανόνες 
(οµαδικά). 

- Να µπορεί να εκτελέσει γυµναστικές 
ασκήσεις πάνω στη δοκό ισορροπίας, 
στους κρίκους κλπ. 

Μάθηµα: 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN (IEP) 

 
ΟΝΟΜΑ: J.S. 

 
Μάθηµα: Προφορικός Λόγος-Οµιλία Μάθηµα: Τέχνη 

ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
Χρησιµοποιεί την οµιλία αυθόρµητα. Η 
οµιλία του είναι κατανοητή, εκτός από 
ορισµένες λέξεις. Η ικανότητα να παράγει τα 
φωνητικά στοιχεία –υπερτεµαχιακά- των 
Αγγλικών είναι πλήρως αναπτυγµένη. Η 
ικανότητα να παράγει τους ήχους της οµιλίας 
των Αγγλικών είναι στη διαδικασία 
ανάπτυξης. 

ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
Ο J.S. σχεδίασε ένα κουστούµι. Έφτιαξε πήλινη 
θήκη µολυβιού, ένα κολάζ και µια δικτυωτή 
τσάντα για ψώνια. 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 Να αυξήσει τη χρήση της οµιλίας. 
 Να βελτιώσει την παραγωγή οµιλίας στις 
περιοχές των φωνηέντων, συµφώνων. 
 Να αποκτήσει καλύτερη ευχέρεια 
προφορικού λόγου και καλύτερη 
προφορά. 
 Να αξιοποιηθεί η χρήση της 
υπολειµµατικής ακοής. 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 Να ανακαλύψει την τέχνη ενός άλλου 
πολιτισµού και να χρησιµοποιεί τα εργαλεία 
τέχνης του. 
 Να διεγερθεί το ενδιαφέρον του για τα 
χρώµατα και να κάνει σύγκριση 
ονοµάζοντας τα χρώµατα. 
 Να µελετήσει την τέχνη των κινουµένων 
σχεδίων, των φανταστικών χαρακτήρων και 
της αλληλουχίας εικόνων. 
 Να φτιάξει µια µεγάλη εργασία, που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί στο µάθηµα: γλώσσα – 
τέχνη. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 Να αποκτήσει την ικανότητα να 
παράγει σε λέξεις σωστά και 
αυθόρµητα (αυτόµατα) τους ήχους |s|, 
|g|, |k|, ts (chew), st (stew) και th 
(throw). 
 Να αρχίσει να χρησιµοποιεί στο 

µάθηµα της οµιλίας τους ήχους |d|, 
|sm|, |sp|, |sw|, |sk|, |sl|, |sh|. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 Συνοµιλία και πειραµατισµός µε τη 
Γιαπωνέζικη ζωγραφική (Sumi) µε πινέλα 
µπαµπού, µε σωληνάριο µελάνης και µε 
πέτρα για ακόνισµα εργαλείων. 
 Κάθε µαθητής αναµιγνύει και φτιάχνει ένα 
νέο χρώµα. Η τάξη του δίνει ένα όνοµα. Οι 
µαθητές ζωγραφίζουν µε τα νέα µίγµατα. 
 ∆ηµιουργία ενός πλαισίου µιας κωµικής 
ιστορίας από 6-8 σχήµατα-εικόνες. 
 ∆ηµιουργία ενός βιβλίου µε σχεδιασµένο 
εξώφυλλο. 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

 
 Ανάγνωση  E: έκθεση 

ΜΜ: µερική µάθηση 
Μ: µάθηση 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ξεφυλλίζει βιβλία µε ενδιαφέρον   3  

 Προσέχει, ενώ του διαβάζουν   3  

 Ξεφυλλίζει βιβλία από την αρχή µέχρι 
το τέλος (µε σειρά από τ’ αριστερά 

προς τα δεξιά) 

   
3 

 

 Παρατηρεί λέξεις, ενώ του διαβάζουν   3  

 Κοιτάζει εικόνες σε βιβλία   3  

 Συγκρίνει γράµµατα   3  

 Συγκρίνει λέξεις   3  

 Ταιριάζει πράξεις µε γραπτά ρήµατα   3  

 Ταιριάζει σύντοµες προτάσεις µε 
εικόνες 

   
3 

 

 Συγκρίνει καταφατικές και αρνητικές 
προτάσεις 

   
3 

 

 Συγκρίνει εδάφια αφήγησης µε άλλα 
γραπτά κείµενα, βάζοντάς τα σε κύκλο

   
3 

 

 
3 

Συγκρίνει χαρακτήρες από 
διαφορετικές ιστορίες 

 
3 

   

 
3 

Αναγνωρίζει τα συναισθήµατα και τις 
πράξεις των ανθρώπων στις ιστορίες-

αφηγήσεις 

 
3 

   

 Αξιολογεί πράξεις ατόµων/οµάδων 3    
 Αναγνωρίζει διαφορετικά είδη 

λογοτεχνίας (ιστορίες, ποίηση, 
βιογραφίες, αυτοβιογραφίες) 

    

 ∆ιαχωρίζει το φανταστικό από το 
πραγµατικό 

   
3 

 

 
3 

∆ιαχωρίζει διάθεση από 
συναισθήµατα 

  
3 

  

 
3 

Βγάζει έγκυρα συµπεράσµατα για το 
χρόνο και τόπο µιας ιστορίας 

  
3 

  

 
3 

Βγάζει συµπεράσµατα για τις 
λεπτοµέρειες µιας ιστορίας 

 
3 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN (IEP) 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 
3 

Αναγνωρίζει νύξεις, που οδηγούν σε 
συµπεράσµατα 

 
3 

   

 Απαντά σε ερωτήσεις «ποιος», «τι», 
«πού», «πότε», όταν η απάντηση 

δηλώνεται συγκεκριµένα 

   
3 

 

 
3 

Ξαναδιαβάζει µέρη από µια ιστορία, 
για να βεβαιωθεί για τις απαντήσεις σε 

συγκεκριµένες ερωτήσεις 

  
3 

  

 
3 

Απαντά σε ερωτήσεις, που απαιτούν 
κατανόηση του συµπεράσµατος από 

διάφορους συνδυασµούς και 
συσχετίσεις 

  
3 

  

 Αναγνωρίζει λεπτοµέρειες µιας 
επιλογής 

 
3 

   

 
3 

Αναγνωρίζει το πρόβληµα και τη λύση 
σε µια επιλογή 

  
3 

  

 Αναγνωρίζει αιτία και αποτέλεσµα, 
όταν και τα δύο δηλώνονται φανερά 

   
3 

 

 
3 

Συµπεραίνει αποτελέσµατα, όταν τα 
αίτια δηλώνονται φανερά 

  
3 

  

 Αναγνωρίζει το θέµα της ιστορίας     
 Αναγνωρίζει την κεντρική ιδέα     

3 Αναγνωρίζει τον κατάλληλο τίτλο     
 Γενικεύει τον τίτλο     

 Θέτει εικόνες σε σειρά, φτιάχνοντας 
µια λογική ιστορία 

   
3 

 

 ∆ιαλέγει την πιο λογική εικόνα, για να 
συµπληρώσει µια ιστορία 

   
3 

 

 Θέτει σε εικόνες λόγια (γραπτά 
κείµενα) φτιάχνοντας µια λογική 

ιστορία 

   
3 

 

 Θέτει προτάσεις σε σειρά, 
φτιάχνοντας µια λογική ιστορία 

   
3 

 

 ∆ιαλέγει την κατάλληλη εικόνα που 
λείπει και την τοποθετεί στην 
κατάλληλη θέση στην ιστορία 

   
3 

 

 ∆ιαλέγει την πρόταση που λείπει και 
την τοποθετεί στην κατάλληλη θέση 

στην ιστορία 

   
3 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Συλλέγει συγκεκριµένες πληροφορίες 
µε γρήγορη ανάγνωση 

    

 Συµπεραίνει το νόηµα µιας λέξης από 
µια εικόνα 

   
3 

 

 
3 

Χρησιµοποιεί νύξεις περιεχοµένου, 
για να ορίσει το συγκεκριµένο νόηµα 
µιας άγνωστης λέξης, όταν οι νύξεις 

είναι παρούσες στην πρόταση 

  
3 

  

 Χρησιµοποιεί νύξεις περιεχοµένου, 
για να ορίσει το συγκεκριµένο νόηµα 
µιας άγνωστης λέξης, όταν οι νύξεις 

δεν υπάρχουν στην πρόταση 

 
3 

   

 Χρησιµοποιεί δεξιότητες ανάλυσης 
και αναγνώρισης λέξεων 

περιεχοµένου, για να ορίσει το νόηµα 
άγνωστων λέξεων 

 
3 

   

 Κατανοεί λέξεις µε πολλαπλά 
νοήµατα 

  
3 

  

 Κατανοεί τα σχήµατα λόγου 3    
 Κατανοεί τους ιδιωµατισµούς 3    
 Κατανοεί αναφορικές αντωνυµίες, 

όταν η αντωνυµία δηλώνεται 
συγκεκριµένα στην προηγούµενη 

πρόταση 

   
3 

 

 
3 

Κατανοεί αναφορικές αντωνυµίες, 
όταν η αντωνυµία δεν δηλώνεται 
συγκεκριµένα στην προηγούµενη 

πρόταση 

  
3 

  

 
3 

Εντοπίζει λέξεις σε λεξικό, 
χρησιµοποιώντας λέξεις-οδηγούς 

 
3 

   

 
3 

Επιλέγει από λεξικό ένα συνώνυµο ή 
έναν ορισµό για µια λέξη 

    

 Αποτελέσµατα  
τεστ επίδοσης: Standford Test Επίδοσης             Λεξιλογίου           Κατανόηση 

Τύπος Α, Επίπεδο Ι                       1.4/88%                 2.3/84% 
Ιστορίες και βιβλία που ολοκληρώθηκαν: Elephant Blue, In The Park, Chicken-

Lincken, Why Can’t I Fly, A Hat For 
Me, The Grumpiest Man, Marla’s Plan, 
A Good Place To Play, The Big Bike, 
Teddy’s Window, The Bear’s Toothache
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN (IEP) 

 Μαθηµατικά  Ε: έκθεση 
ΜΜ: µερική µάθηση 
Μ: µάθηση 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Αριθµοί και Αρίθµηση 
Μετράει από µνήµης µέχρι το 10 

   
3 

 

  το 20   3  
  το 100   3  
  το 1000   3  
 ∆ιαβάζει  
και γράφει αριθµούς µέχρι το 10 

   
3 

 

  το 20   3  
  το 100   3  
  το 1000   3  
 Κατανοεί την  
έννοια των αριθµών µέχρι το 10 

   
3 

 

 το 20   3  
 το 100   3  
 το 1000   3  
 ∆ιαβάζει τα ονόµατα των αριθµών 

«ένα» µέχρι «δέκα»
   

3 
 

 «δέκα» µέχρι «είκοσι»   3  
 «είκοσι» µέχρι «εκατό»   3  
 Μετρά τους τακτικούς αριθµούς 

«πρώτος» µέχρι «όγδοος»
   

3 
 

 «όγδοος» µέχρι «εικοστός» 3    
 «εικοστός» µέχρι «εκατοστός»     
 
3 

Καταλαβαίνει την έννοια της αξίας 
του αριθµού, ανάλογα µε τη θέση του 

  
3 

  

 
3 

Καταλαβαίνει την έννοια της 
µετονοµασίας 

    

 
3 

Καταλαβαίνει την έννοια της 
στρογγυλοποίησης των αριθµών σε 

10δες, 100δες, 1000δες 

    

 
3 

Καταλαβαίνει την έννοια των µονών 
και ζυγών αριθµών 

 
3 

   

 Κλάσµατα 
Καταλαβαίνει την έννοια του ½, του 

ολόκληρου, του ¼ 

   
3 

 

 Αναγνωρίζει τα σύµβολα ½, ¼, 1/3   3  
 
3 

Καταλαβαίνει την έννοια του ½, ¼, 1/3 
διαφόρων αντικειµένων 

  
3 

  

 Καταλαβαίνει την έννοια των ίσων 
µερών ενός όλου 

    

 Προσθέτει κι αφαιρεί κλάσµατα µε 
ίδιους παρονοµαστές 

    

 Προσθέτει κι αφαιρεί µικτά κλάσµατα     
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Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Πρόσθεση 
Καταλαβαίνει την έννοια της 

πρόσθεσης 

   
3 

 

 Κάνει προσθέσεις µονοψήφιων 
αριθµών µέχρι το 10

  3  

 το 18   3  
 Κάνει προσθέσεις 3 µονοψήφιων 

αριθµών µέχρι το 27 
   

3 
 

 Κάνει προσθέσεις µε διψήφιους 
αριθµούς χωρίς κρατούµενο 

   
3 

 

 Κάνει προσθέσεις µε διψήφιους 
αριθµούς µε κρατούµενο 

   
3 

 

 Κάνει προσθέσεις µε τριψήφιους 
αριθµούς χωρίς κρατούµενο 

  
3 

  

 
3 

Κάνει προσθέσεις µε τριψήφιους 
αριθµούς µε κρατούµενο 

  
3 

  

 
3 

Προσθέτει στήλες αριθµών µε 
πολλαπλά ψηφία 

  
3 

  

 Μπορεί να κάνει προσθέσεις από 
µνήµης µέχρι το 10

  
3 

  

3 το 20 3    
3 < 20     
 
3 

Μπορεί να χρησιµοποιεί µαθηµατικές 
δεξιότητες σε πραγµατικές 

καταστάσεις 

 
3 

   

 Αφαίρεση 
Καταλαβαίνει την έννοια της 

αφαίρεσης 

   
3 

 

 Κάνει αφαιρέσεις µονοψήφιων 
αριθµών µε µειωτέο µέχρι το 10

   
3 

 

 το 18   3  
 Κάνει αφαιρέσεις διψήφιων αριθµών 

χωρίς δανεισµό 
   

3 
 

 Κάνει αφαιρέσεις διψήφιων αριθµών 
µε δανεισµό 

   
3 

 

 Κάνει αφαιρέσεις τριψήφιων αριθµών 
χωρίς δανεισµό 

   
3 

 

 
3 

Κάνει αφαιρέσεις τριψήφιων αριθµών 
µε δανεισµό 

 
3 

   

 
3 

Κάνει αφαιρέσεις σε περισσότερο 
πολύπλοκα προβλήµατα 

 
3 

   

 
3 

Μπορεί να κάνει από µνήµης 
αφαιρέσεις µέχρι το 10

   
3 

 

3 το 20  3   
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3 

Μπορεί να χρησιµοποιεί δεξιότητες 
αφαίρεσης σε πραγµατικές 

καταστάσεις 

 
3 

   

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Πολλαπλασιασµός 
Μετρά δέκα-δέκα µέχρι 100 

   
3 

 

 Μετρά πέντε-πέντε µέχρι 100   3  

 Μετρά δύο-δύο µέχρι 20   3  

3 Μετρά δύο-δύο µέχρι 100  3   
3 Μετρά τρία-τρία µέχρι 99  3   
3 Μετρά τέσσερα-τέσσερα µέχρι 98  3   

 
3 

Καταλαβαίνει την έννοια του 
πολλαπλασιασµού 

  
3 

  

 
3 

Κάνει πολλαπλασιασµούς 
µονοψήφιων αριθµών µέχρι 959 

  
3 

  

 
3 

Κάνει πολλαπλασιασµούς διψήφιων 
αριθµών χωρίς δανεισµό 

    

 
3 

Κάνει πολλαπλασιασµούς διψήφιων 
αριθµών µε δανεισµό 

    

 
3 

Πολλαπλασιάζει χρησιµοποιώντας το 
0 

    

 
3 

Πολλαπλασιάζει τριψήφιους αριθµούς 
χωρίς δανεισµό 

    

 
3 

Πολλαπλασιάζει τριψήφιους αριθµούς 
µε δανεισµό 

    

 Λύνει προβλήµατα πολλαπλασιασµού 
διψήφιων αριθµών 

    

 
3 

∆ιαίρεση 
Καταλαβαίνει την έννοια της 

διαίρεσης 

    

 
3 

Μπορεί να κάνει διαίρεση 
µονοψήφιου µε µονοψήφιο χωρίς 

υπόλοιπο 

    

 
3 

Μπορεί να κάνει διαίρεση διψήφιου 
µε µονοψήφιο µε υπόλοιπο 

    

 
3 

Μπορεί να κάνει διαίρεση διψήφιου 
µε µονοψήφιο χωρίς υπόλοιπο 

    

 Μπορεί να κάνει διαίρεση διψήφιου 
µε διψήφιο χωρίς υπόλοιπο 
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 Μπορεί να κάνει διαίρεση διψήφιου 
µε διψήφιο µε υπόλοιπο 

    

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ποσότητες 
Καταλαβαίνει τις έννοιες 

«περισσότερο από»

   
3 

 

 «λιγότερο από»   3  
 «ίσος µε»   3  
 «πρόσθεσε»   3  
 «αφαίρεσε-βγάλε»   3  
 «ίσος µε»   3  
 «ίδιος µε»   3  
 Χρησιµοποιεί σύµβολα      +, -, <, >, =   3  

 Γεωµετρία 
Αναγνωρίζει τρίγωνα, τετράγωνα, 
κύκλους, ορθογώνια, ρόµβους 

   
 
3 

 

 Προσδιορίζει 2 διαστάσεων σχήµατα 
σε 3 διαστάσεων αντικείµενα 

   
3 

 

 
3 

Καταλαβαίνει την έννοια της 
συµµετρίας 

    

 
3 

Βρίσκει συµµετρικά και ασύµµετρα 
σχεδιαγράµµατα 

    

3 Αναγνωρίζει και ταυτίζει τρίγωνα     

 Μέτρηση 
Μήκος 

Συγκρίνει µήκη από την άποψη: 
µακρύτερο από

   
 
 
3 

 

 κοντότερο από   3  
 το ίδιο µε   3  
 Βρίσκει το µήκος αντικειµένων, 

χρησιµοποιώντας µη-τυπικά µέτρα 
(π.χ. σχοινάκι κλπ.) 

   
3 

 

 Συγκρίνει µήκη αντικειµένων, 
χρησιµοποιώντας µη-τυπικά µέτρα 

   
3 

 

 
3 

Καταλαβαίνει την ανάγκη των 
τυπικών µονάδων 

  
3 

  

3 Μετρά, χρησιµοποιώντας εκατοστά  3   

3 µέτρα  3   

3 Μετατρέπει εκατοστά σε µέτρα     
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3 µέτρα σε εκατοστά     

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Βάρος 
Συγκρίνει βάρη αντικειµένων από την 

άποψη: το ίδιο βαρύ 

   
 
3 

 

 το ίδιο ελαφρύ   3  
 το βαρύτερο   3  
 το ελαφρύτερο   3  
 Χρησιµοποιεί ζυγαριά, για να 

συγκρίνει βάρη αντικειµένων, 
χρησιµοποιώντας µη-τυπικές µονάδες 

    

 Συγκρίνει βάρη αντικειµένων, 
χρησιµοποιώντας µη-τυπικές µονάδες 

    

 
3 

Ζυγίζει αντικείµενα, χρησιµοποιώντας 
κιλά

    

3 γραµµάρια     
3 Μετατρέπει γραµµάρια σε κιλά     
3 κιλά σε γραµµάρια     

 Όγκος 
Καταλαβαίνει την έννοια του 

«περισσότερο»

   
 
3 

 

 «λιγότερο»   3  
 «τόσο πολύ όσο»   3  
 
3 

Μετρά χωρητικότητα αντικειµένων, 
χρησιµοποιώντας λίτρα 

    

 Χρόνος 
Καταλαβαίνει τις έννοιες του πριν, 

µετά, κατά τη διάρκεια 

   
 
3 

 

 Καταλαβαίνει όρους, όπως: σήµερα, 
αύριο, χθες, περασµένη Κυριακή, 

επόµενη Τρίτη κλπ. 

   
3 

 

 Γνωρίζει τα ονόµατα των ηµερών της 
εβδοµάδας, των µηνών 

  3  

 Γράφει τις ηµέρες της εβδοµάδας, 
µήνες 

  3  

 Καταλαβαίνει τη σχέση µεταξύ 
εβδοµάδων, µηνών και ετών 

  
3 

  

 Καταλαβαίνει τις έννοιες των ωρών, 
λεπτών, δευτερολέπτων 

   
3 

 

 Καταλαβαίνει τις σχέσεις των ωρών, 
λεπτών, δευτερολέπτων 

   
3 

 

 Χρησιµοποιεί το ρολόι για να λέει την 
ώρα (ολόκληρη και µισή) 

   
3 

 

 Χρησιµοποιεί το ρολόι να λέει την 
ώρα ανά 15 λεπτά 

   
3 

 

3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών    77



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

 Χρησιµοποιεί το ρολόι να λέει την 
ώρα ανά 5 λεπτά 

   
3 

 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 
3 

Χρησιµοποιεί το ρολόι να λέει την 
ώρα ανά ½ ώρα, ολόκληρη ώρα 

  
3 

  

 
3 

Καταλαβαίνει και χρησιµοποιεί όρους, 
όπως: τέταρτο της ώρας, µισή ώρα, και 

µισή, παρά τέταρτο, και τέταρτο 

  
3 

  

 Χρήµατα 
Γνωρίζει τα ονόµατα των penny, 

nickel, dime, dollar 

   
 
3 

 

 Γνωρίζει την αξία των penny, nickel, 
dime, dollar 

   
3 

 

3 Μετατρέπει τα penny, nickel, dime, 
quarters 

3    

 
3 

Είναι ικανός να κάνει ψιλά (ανάλογα 
µε την ικανότητα να δανείζει και να 

δανείζεται) 

 
3 

   

 Προβλήµατα λέξεων 
∆ηµιουργεί µια εξίσωση (πρόσθεση) 

µε εικόνες 

   
3 

 

 ∆ηµιουργεί µια εξίσωση (αφαίρεση) 
µε εικόνες 

   
3 

 

 Λύνει προβλήµατα, χρησιµοποιώντας 
όρους όπως: όλοι µαζί, σύνολο, πόσα 

περισσότερα; πόσα λιγότερα; 

  
 
3 

  

 
3 

Λύνει προβλήµατα µε πιο σύνθετη 
γλώσσα 

  
3 

  

 Αποτελέσµατα  
τεστ επίδοσης: Standford Test Επίδοσης    Έννοιες      Υπολογισµός και Εφαρµογή 

Τύπος Α, Επίπεδο Ι            2.1/80%                 2.1/88% 
Βιβλία εργασίας  
που συµπληρώθηκαν: Completed Mathematics Around Us Level II 
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 ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α: αντιλαµβάνεται 
Μ: µιµείται 
Π: παράγει µε παρότρυνση 
ΠΑ: παράγει αυθόρµητα 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

  
Εκφραστική

/: 1η εµφάνιση δεξιότητας 
5: κατάκτηση δεξιότητας 

 Παράγει ήχους      
 µιας λέξης χωρίς σηµασία 5    
 µιας λέξης µε σηµασία 5    

 Προτάσεις δύο ή περισσότερων λέξεων Α Μ Π ΠA ΣΧΟΛΙΑ 
 ουσιαστικών σε συνδυασµό µε 

ρήµατα 
5   5  

 ουσιαστικών σε συνδυασµό µε 
επίθετα 

5   5  

 ρηµάτων σε συνδυασµό µε 
προθέσεις 

 
5 

   
5 

 

 ρηµάτων σε συνδυασµό µε χρόνο 5   5  
 
3 

ρηµάτων σε συνδυασµό µε 
επιρρήµατα 

 
5 

  
5 

  

 του ρήµατος «έχω/έχει» σε φράσεις 5   5  
3 του ρήµατος «είµαι» σαν συνδετικό 

ρήµα 
5  5 /  

3 του ρήµατος «είµαι» στον 
ενεστώτα διαρκείας 

   5 5 

του ρήµατος «µπορώ» σε φράσεις  5   3 5 
   αντωνυµιών 5  5 

5   κτητικών αντωνυµιών  5  
 συνδέσµων µε δύο λέξεις 5   5  
3 συνδέσµων µε δύο προτάσεις 5  5 /  
3 άρθρων (οριστικών)  5    

έµµεσων αντικειµένων 3 5  5   
 κατάλληλων ρηµατικών χρόνων 

(οµαλών και ανωµάλων ρηµάτων) 
 
5 

  
5 

 
/ 

 

 5   5  
 5 /   5 
 

φράσεων: γιατί 
 οποίος 
 όταν 5 5 /   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ερωτήσεων: 
για αιτιότητα: 

 γιατί; 
 για τι; 

για χρόνο: 
 πότε; 

για τόπο: 
 πού; 

για άτοµο/αντικείµενο: 
 ποιος; 

5 

5 
 
 

5 
 
5 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5 

5 
 
 

5 
 
5 
 
5 
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  τι; 5   5  
 µε αόριστο ρήµα (π.χ. did, can) 5 5 5 /  

 
 ΓΡΑΠΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Α: αντιλαµβάνεται 

Μ: µιµείται 
Π: παράγει µε παρότρυνση 
ΠΑ: παράγει αυθόρµητα 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

  /: 1η εµφάνιση δεξιότητας 
5: κατάκτηση δεξιότητας 

  Α Μ Π ΠA ΣΧΟΛΙΑ 
 Γράφει ασυνάρτητα, παίζει µε τα 

γράµµατα 
   5  

 Αναγνωρίζει ότι οι τυπωµένες 
λέξεις έχουν νόηµα και σειρά 

   5  

 Αντιγράφει λέξεις µε ακρίβεια    5  
 Αντιγράφει προτάσεις µε ακρίβεια    5  
 Χρησιµοποιεί αυτόµατα 

αναγνωρίσιµες λέξεις-φράσεις 
   5  

 Χρησιµοποιεί απλές προτάσεις 
όπως: 

     

 1) το µωρό κλαίει    5  
 2) το µωρό πίνει γάλα    5  
3 3) το µωρό είναι όµορφο   5 /  
3 4) το µωρό είναι αγόρι 5 /    
3 5) το µωρό είναι στο καρότσι   5   
3 Χρησιµοποιεί κεφαλαία γράµµατα, 

τελείες, ερωτηµατικά 
Χωρίς υπενθύµιση  Με υπενθύµιση 

  5 /  

 Αναγνωρίζει το «όχι» και το «δεν» 
σαν αρνητικά 

   5  

 Χρησιµοποιεί τον αόριστο χρόνο 
οµαλών ρηµάτων 

Χωρίς υπενθύµιση  Με υπενθύµιση 

  5 /  

3 Χρησιµοποιεί τον αόριστο χρόνο 
ανωµάλων ρηµάτων 

  5   

3 Συνδέει προτάσεις µε το «και»   5   
3 Συνδέει προτάσεις µε το «αλλά»   5   

 Χρησιµοποιεί επίθετα µπροστά από 
ουσιαστικά 

Χωρίς υπενθύµιση  Με υπενθύµιση 

  5 /  

 Χρησιµοποιεί επιρρήµατα µετά από 
τα ρήµατα 

Χωρίς υπενθύµιση  Με υπενθύµιση 

 5 /   

 Χρησιµοποιεί άρθρα µπροστά από 
τα ουσιαστικά 

 5 /   

 Χρησιµοποιεί αρσενικές, θηλυκές 
και ουδέτερες αντωνυµίες (αυτός, 

αυτή ,αυτό) 

   5  
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 ΓΡΑΠΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (συνέχεια) Α: αντιλαµβάνεται 

Μ: µιµείται 
Π: παράγει µε παρότρυνση 
ΠΑ: παράγει αυθόρµητα 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

  /: 1η εµφάνιση δεξιότητας 
5: κατάκτηση δεξιότητας 

  Α Μ Π ΠA ΣΧΟΛΙΑ 

3 Χρησιµοποιεί κτητικές αντωνυµίες 
(δικό του, δικό της, δικό µου, δικό 

σου, δικό µας) 

 5 /   

3 Χρησιµοποιεί χρονικές φράσεις, 
όπως «χθες», «το Σαββάτο», «χθες 

βράδυ» 

  5 /  

 Αναγνωρίζει τις διαφορές ανάµεσα 
σε δηλώσεις και σε ερωτήσεις 

  5   

 Αναγνωρίζει µια θετική «Ναι» από 
µια αρνητική «Όχι» ερώτηση 

  5   

 Απαντά ερωτήσεις «Ναι-Όχι»    5  

 Αναγνωρίζει ερωτήσεις µε το 
«ποιος» 

  5   

 Απαντά σε ερωτήσεις µε το 
«ποιος» 

   5  

3 Αναγνωρίζει ερωτήσεις µε το «τι»  5 /   
 Απαντά σε ερωτήσεις µε το «τι»   5 /  
3 Αναγνωρίζει ερωτήσεις µε το 

«πού» 
 5 /   

 Απαντά σε ερωτήσεις µε το «πού»   5 /  

3 Αναγνωρίζει ερωτήσεις µε το 
«πότε» 

 5    

 Απαντά σε ερωτήσεις µε το «πότε»  5    

3 Αναγνωρίζει ερωτήσεις µε το 
«γιατί» 

 5 /   

 Απαντά σε ερωτήσεις µε το «γιατί»  5    
 Αναγνωρίζει ερωτήσεις µε το «τι 

έκανε» 
  5   

3 Απαντά σε ερωτήσεις µε το «τι 
έκανε» 

 /    

 Γράφει δύο έως πέντε σχετικές 
προτάσεις, αλλά όχι απαραίτητα µε 

σειρά 

   5  

 Γράφει δύο έως πέντε σχετικές 
προτάσεις και µε σειρά 

   5  

 Γράφει δύο έως πέντε σχετικές 
παραγράφους, αλλά χωρίς σειρά 

  5 /  
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 Γράφει δύο έως πέντε σχετικές 
παραγράφους, µε σειρά 

 5 /   

 Κοινωνικές Επιστήµες  Ε: έκθεση 
ΜΜ: µερική µάθηση 
Μ: µάθηση 

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Κοινωνική Οργάνωση 
Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει οµοιότητες 

και διαφορές στους ανθρώπους 

  3  

 Αναγνωρίζει οµάδες και τα 
χαρακτηριστικά τους 

 3   

 Αναγνωρίζει ρόλους που έχουν οι 
άνθρωποι µέσα σε διαφορετικές 

οµάδες 

 3   

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει οµοιότητες 
και διαφορές στις µορφές της 

οικογένειας 

  3  

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει οµοιότητες 
και διαφορές σε γειτονιές και 

κοινότητες 

  3  

 Αναγνωρίζει τρόπους µε τους οποίους 
ανταποκρίνεται η οικογένεια στις 

ανάγκες και επιθυµίες των ανθρώπων 

  3  

 Αναγνωρίζει τρόπους µε τους οποίους 
ανταποκρίνεται η κοινότητα στις 

ανάγκες και επιθυµίες των ανθρώπων 

  3  

3 Αναγνωρίζει τρόπους µε τους οποίους 
ανταποκρίνεται η κυβέρνηση στις 

ανάγκες και επιθυµίες των ανθρώπων 

    

3 Αποδεικνύει ότι κατανοεί πως µια 
χώρα είναι ένα δίκτυο κοινοτήτων που 
αλληλεξαρτώνται η µια από την άλλη 
για τα εµπορεύµατα και τις υπηρεσίες 

    

 Πολιτική Οργάνωση 
Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει 

δραστηριότητες στην οικογένεια, στο 
σχολείο, στη γειτονιά, µε και χωρίς 

κανόνες 

  
 
3 

  

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει κανόνες 
που συντάσσονται από παιδιά µε 
κανόνες που συντάσσονται από 

ενήλικες 

 
 
3 

   

3 Ταξινοµεί καταστάσεις που οι 
άνθρωποι έχουν επιλογή 

3    

3 Ταξινοµεί καταστάσεις που δεν 
επιτρέπουν επιλογή 

3    

 Αποδεικνύει αντίληψη/γνώση των 
διαφορετικών επιπέδων µιας
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κυβέρνησης 
Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 
 
3 

Γεωγραφία 
Μπορεί να αναγνωρίσει εικόνες - 

σύµβολα σε ένα χάρτη 

  
 
3 

  

 Μπορεί να περιγράψει µια θέση µε 
όρους γενικής κατεύθυνσης (µπροστά, 

πίσω, κοντά, µακριά κλπ.) 

   
3 

 

 
3 

Μπορεί να αναγνωρίσει οµοιότητα 
ανάµεσα σε περιοχές σε υδρόγειο 

σφαίρα και σε ένα χάρτη 

 3   

 Μπορεί να εντοπίζει τα σηµεία του 
ορίζοντα σε απλούς χάρτες 

 3   

 Μπορεί να περιγράφει µέρη στον 
κόσµο σχετικά το ένα µε το άλλο σε 
σχέση µε το µέγεθος, την απόσταση 

και την τοποθεσία 

    

 Μπορεί να εντοπίσει τα κοινά 
χαρακτηριστικά του τοπίου στην 

τοπική κοινότητα 

3    

 Μπορεί να βρει κάποιο µέρος στη 
γειτονιά του σχολείου, ακολουθώντας 

οδηγίες 

3    

 Μπορεί να χρησιµοποιεί απλούς όρους 
του χάρτη, κατανοώντας τους 

(ήπειρος, Ισηµερινός, νησί, βουνό, 
ωκεανός, πεδιάδα κλπ.) 

3    

3 Αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
φροντίζουµε το φυσικό περιβάλλον, 
αν θέλουµε να συνεχίσουµε να ζούµε 

    

 Ανθρωπογεωγραφία 
Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει οµοιότητες 

και διαφορές σε σπίτια 

   
 
3 

 

3 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει 
διαφορετικά κοµµάτια γης 

3    

3 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει αστικές και 
αγροτικές περιοχές 

 3   

3 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει φυσικά 
στοιχεία και στοιχεία φτιαγµένα από 

τον άνθρωπο 

    

3 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει τους 
διαφορετικούς τρόπους που 

χρησιµοποιεί ο άνθρωπος τη γη 

3    

3 Αποδεικνύει ότι κατανοεί ότι ο τρόπος 
ζωής του ανθρώπου επηρεάζει τον 

κύκλο ζωής 

3    
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Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ιστορία (αλλαγή) 
Αναγνωρίζει αλλαγές στον εαυτό του 

  3  

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει αλλαγές 
στους ανθρώπους 

  3  

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει αλλαγές 
στα µέλη της οικογένειας, αλλαγές 

στη σύνθεση της οικογένειας 

  3  

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει αλλαγές 
στην ενδυµασία από το παρελθόν στο 

παρόν 

 3   

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει αλλαγές 
στον τρόπο που κάνουµε πράγµατα 

από το παρελθόν στο παρόν 

 3   

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει µια παλιά 
πόλη µε µια νέα πόλη 

    

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει τη χρήση 
της γης από το παρελθόν στο παρόν 

    

 
 
 
3 

Μελέτη Άλλων Χωρών/Κουλτούρας 
Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει οµοιότητες 

και διαφορές σε οικογένειες της 
Αµερικής/ξένης χώρας 

  
 
3 

  

 
 
3 
 

Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει οµοιότητες 
και διαφορές στην εκτέλεση 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 
Αµερική και σε άλλη ξένη χώρα 

  
 
3 

  

 Συγκρίνει/αντιπαραβάλλει οµοιότητες 
και διαφορές στην κυβέρνηση της 

Αµερικής/ξένης χώρας 

    

 Φυσική 
Παρατηρώντας, εξερευνώντας και 
ταξινοµώντας παρατηρήσεις 
Αντίληψη των ποικίλων ζωντανών 

όντων και των υλικών στο περιβάλλον 

   
 
 
 
3 

 

 Αντίληψη των αλλαγών που 
πραγµατοποιούνται µε το πέρασµα 

του χρόνου 

   
3 

 

 Αναγνώριση της οµαλότητας στις 
δοµές 

 3   

 Αντίληψη της δοµής και της 
συµπεριφοράς στα ζωντανά όντα 

  3  

 Ικανότητα οµαδοποίησης ζωντανών 
και άψυχων όντων µέσα από αισθητά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

  3  

 Αντίληψη της εσωτερικής κατασκευής 
των ζωντανών και άψυχων όντων 

  3  
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Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 
 
 
 
3 

∆ηµιουργία Ερωτηµάτων και 
Σχεδιασµός Πειραµάτων ή 
Εξερευνήσεων 

Ικανότητα πρόβλεψης του 
αποτελέσµατος συγκεκριµένων 
αλλαγών µέσα από παρατήρηση 

  
 
 
 
3 

  

 
 
3 

Αντίληψη ότι περισσότερες από µια 
µεταβλητές µπορεί να 

περιλαµβάνονται σε µια συγκεκριµένη 
αλλαγή 

  
 
3 

  

 
3 

Αντίληψη ότι τα πράγµατα που είναι 
διαφορετικά µπορεί να έχουν κοινά 

στοιχεία 

  
3 

  

 Ικανότητα σύγκρισης σύµφωνα µε µια 
ιδιότητα ή µεταβλητή 

  3  

 Απόκτηση Γνώσεων και Ικανότητες 
Μάθησης 
Ικανότητα να διακρίνει διαφορετικά 

υλικά 

   
 
 
3 

 

 Αντίληψη/γνώση χαρακτηριστικών 
των ζωντανών υπάρξεων 

 3   

 Αντίληψη/γνώση των ιδιοτήτων που 
έχουν τα υλικά 

3    

 
3 

Αντίληψη/γνώση των πηγών του ήχου, 
της θέρµανσης, του φωτός και του 

ηλεκτρισµού 

  
3 

  

3 Γνώση ότι αλλαγή µπορεί να 
προκληθεί από κοινές καταστάσεις 

 3   

3 Ικανότητα αναγνώρισης µιας 
αλληλεπίδρασης 

 3   

3 Αντίληψη/γνώση ότι τα συστήµατα 
µπορεί να αλλάξουν 

 3   

3 Αντίληψη/γνώση ότι η ικανότητα 
κίνησης ή η πρόκληση κίνησης 

απαιτεί ενέργεια  

 3   

3 Ικανότητα αναγνώρισης ενεργειακών 
αλυσίδων  

    

3 Αντίληψη/γνώση της χρήσης από τον 
άνθρωπο των υπόλοιπων ζωντανών 
όντων και των προϊόντων τους 

3    

 Αντίληψη/γνώση ότι ο τρόπος ζωής 
του ανθρώπου έχει αλλάξει µε τα 

χρόνια 

  3  
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3 Αντίληψη/γνώση των συνθηκών που 
δηµιουργούν αλλαγές στα ζωντανά 

και άψυχα όντα 

  3  

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

 Κατανόηση των Προτύπων και των 
Σχέσεων 

Αντίληψη της σχέσης 
αιτία/αποτέλεσµα 

   
 
 
3 

 

 Αντίληψη των εποχιακών αλλαγών 
στα ζωντανά όντα 

  3  

 Αντίληψη των διαφορών στις φυσικές 
καταστάσεις ανάµεσα σε διαφορετικά 

µέρη της γης 

    

3 Αντίληψη της σειράς της αλλαγής στα 
φυσικά φαινόµενα 

 3   

3 Αντίληψη της αλληλεξάρτησης 
ανάµεσα στα ζωντανά όντα 

    

3 Αντίληψη του αντίκτυπου των 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου στα 

άλλα ζωντανά όντα 

    

3 Αντίληψη των αλλαγών στο φυσικό 
περιβάλλον που έχουν προκληθεί από 
τις δραστηριότητες του ανθρώπου 

 3   

 Κατανόηση ότι το φαινοµενικό 
µέγεθος, το σχήµα και οι σχέσεις των 
πραγµάτων εξαρτώνται από τη θέση 

του παρατηρητή 

 3   

 Ικανότητα να ταιριάζει ένα 
αντικείµενο µε εικόνα του 

αντικειµένου σε διαφορετικές θέσεις 

  3  

 Επιθυµεί να απαντήσει ερωτήσεις     
3 Επιθυµεί να συλλέξει υλικό για 

παρατήρηση και εξερεύνηση 
 3   

3 Επιθυµεί να ανακαλύψει πράγµατα για 
τον εαυτό του 

 3   

3 Αντιλαµβάνεται ότι υπάρχουν αρκετοί 
τρόποι εξέτασης των ιδεών και 
πραγµατοποίησης παρατηρήσεων 

 3   

3 Επιθυµεί να περιµένει και να 
καταγράφει προκειµένου να 
παρατηρήσει µια αλλαγή 

 3   

3 Επιθυµεί να αναλάβει την ευθύνη για 
τη σωστή φροντίδα των πραγµάτων 

(ζωντανών και άψυχων) 

 3   

3 Ικανότητα εύρεσης λύσεων σε απλά 
προβλήµατα µε έρευνα 

 3   

 Ικανότητα καταγραφής εντυπώσεων   3  

86  3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών  



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN (IEP) 

µέσα από δηµιουργία µοντέλων, 
πινάκων και σχεδίων 

 
 
Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι 

 Ε ΜΜ Μ ΣΧΟΛΙΑ 

3 Ικανότητα χρήσης απεικονιστικών 
συµβόλων σε ένα διάγραµµα ή σε 

γραφική παράσταση 

 3   

 Ικανότητα ταξινόµησης πληροφοριών 
σε πίνακα και χρήσης πινάκων 

 3   

3 Ικανότητα καταγραφής γεγονότων µε 
σειρά 

 3   

3 Ικανότητα ερµηνείας πληροφοριών 
από γραφικές παραστάσεις ή 

διαγράµµατα 

 3   

 Ικανότητα συλλογής σχετικών 
πληροφοριών από βιβλία ή άλλα 

σχετικά υλικά 

    

 Ικανότητα χρήσης βιβλίων για 
συµπλήρωση ιδεών ή πληροφοριών 
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4.5. Αναλυτικά Προγράµµατα στα Σχολεία Κωφών  

Οι γνώµες των ειδικών για την επιλογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράµµατος 

για τους κωφούς µαθητές διχάζονται. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι κωφοί µαθητές 

µπορούν να ακολουθούν ακριβώς το αναλυτικό πρόγραµµα για ακούοντα παιδιά, µόνο 

που απαιτείται περισσότερος χρόνος διδασκαλίας και περισσότερος χρόνος φοίτησης 

στο σχολείο γενικότερα (Brennan, 1985). Αρκετοί εκπαιδευτικοί όµως, υποστηρίζουν 

ότι οι κωφοί µαθητές, λόγω των δυσκολιών που έχουν µε τη γλώσσα και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, χρειάζονται ειδικά αναλυτικά προγράµµατα, που θα 

περιλαµβάνουν εκτός των συνηθισµένων µαθηµάτων και µαθήµατα όπως ανάπτυξη 

οµιλίας, ακουστικής, χειλεανάγνωσης, γλώσσας κλπ., καθώς και διαφορετικούς 

τρόπους και αρκετά οπτικά υλικά διδασκαλίας (Abel & Baker, 1983).  

Τα τελευταία ιδίως χρόνια, πολλοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα αναλυτικά 

προγράµµατα των κωφών παιδιών µπορεί να µην είναι ακριβώς τα ίδια µε αυτά των 

ακουόντων, αλλά θα πρέπει να έχουν τους ίδιους στόχους και απαιτήσεις και να 

εξασφαλίζουν στα κωφά παιδιά ισότιµη µε τα ακούοντα πρόσβαση στη γνώση. Όλα τα 

µαθήµατα θα πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα και να τους αφιερώνεται ο 

απαραίτητος χρόνος και όχι λιγότερο από τον αντίστοιχο, που αφιερώνεται στα 

προγράµµατα των ακουόντων παιδιών. Θα πρέπει να αποφεύγεται δηλαδή, αυτό που 

γινόταν στο παρελθόν, να µετατρέπονται δηλαδή όλα τα µαθήµατα σε γλωσσικά 

µαθήµατα (Moores, 1996).  

Τέλος, οι προσαρµογές που γίνονται στα προγράµµατα για τα κωφά παιδιά θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και τους ειδικούς πληθυσµούς που περιλαµβάνονται µέσα 

στους κωφούς µαθητές, όπως είναι και ο αυξηµένος αριθµός τελευταία των κωφών 

παιδιών µε επιπλέον αναπηρίες και ανάγκες (τυφλά και κωφά παιδιά, νοητικά 

καθυστερηµένα και κωφά κλπ.). Σήµερα αρκετά σχολεία κωφών χρησιµοποιούν 

αναλυτικά προγράµµατα, τα οποία έχουν φτιαχτεί ειδικά για κωφούς µαθητές, ενώ 

άλλα χρησιµοποιούν τα αναλυτικά προγράµµατα για ακούοντες µαθητές µε ανάλογες 

προσαρµογές. 
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Από τα πιο γνωστά αναλυτικά προγράµµατα για κωφά παιδιά είναι τα 

προγράµµατα των σχολείων κωφών του Rhode Island, του σχολείου Kendall 

(KDES), του Clark, του Lexington κλπ. Στην Ελλάδα το µοναδικό αναλυτικό 

πρόγραµµα για κωφά παιδιά δηµιουργήθηκε το 1985. Το πρόγραµµα αυτό 

αναφέρεται στην ανάπτυξη της γραπτής γλώσσας και έχει τίτλο «Έλα να γράψουµε». 

Φτιάχτηκε από επιτροπή εκπαιδευτικών των σχολείων κωφών της Αττικής 

(Λαµπροπούλου, 1990) και εκδόθηκε από τον ΟΕ∆Β το 1990. ∆ιατίθεται από το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., τη ∆ιεύθυνση της Ειδικής Αγωγής. 

Στη συνέχεια αξίζει να δούµε δείγµατα αναλυτικών προγραµµάτων σχολείων 

κωφών. Πριν προχωρήσουµε όµως, παραθέτουµε αυτούσια την έκθεση της µελέτης 

που έκανε µια δασκάλα κωφών παιδιών από το σχολείο Effatha της Ολλανδίας. Η 

δασκάλα αυτή έµεινε για ένα χρόνο στο σχολείο κωφών του Rhode Island, γνωστό για 

τη σύνταξη αναλυτικών προγραµµάτων κωφών παιδιών, και µελέτησε το Αναλυτικό 

Πρόγραµµά του. Η έκθεση αυτή µας βοηθά να καταλάβουµε τη λειτουργία ενός 

σχολείου κωφών, όπως είναι το Rhode Island και τη φιλοσοφία του προγράµµατός 

του. Στην επόµενη ενότητα, θα δούµε παραδείγµατα από το αναλυτικό πρόγραµµα 

του σχολείου αυτού. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σύντοµα στα αναλυτικά 

προγράµµατα που αφορούν τα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες. Τα 

προγράµµατα για τα γλωσσικά µαθήµατα θα τα εξετάσουµε στο 4ο εκπαιδευτικό 

πακέτο, το οποίο αναφέρεται στη γλώσσα και τη διδασκαλία της. Στο παράρτηµα του 

πακέτου αυτού που είναι η συλλογή άρθρων, θα βρείτε περιλήψεις αναλυτικών 

προγραµµάτων που αναφέρονται στην προσχολική εκπαίδευση, στη διδασκαλία της 

τέχνης, στη διδασκαλία κωφών παιδιών µε πολλαπλές αναπηρίες κλπ. Επίσης, θα 

βρείτε αναλυτικούς ετήσιους στόχους από ΑΕΠ και από το πρόγραµµα του 

Lexington σε µαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο-Λύκειο, όπως η Φυσική, οι 

Υπολογιστές, οι Νόµοι και οι Κωφοί κλπ. 
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Σχολείο Κωφών του RHODE ISLAND 
Jacoline Wiskerke, ∆ασκάλα κωφών, Effatha, Clistelifke School voor Doven, Zoetemeer, The Netherlands, 

1991. 
Μια µελέτη του Αναλυτικού Προγράµµατος του Σχολείου Κωφών του RHODE ISLAND και η ανάπτυξη αυτού 

του Προγράµµατος. 
 

Κεφάλαιο Πρώτο 
Α. Η µελέτη του Αναλυτικού Προγράµµατος του Σχολείου Κωφών του RHODE 

ISLAND 
Κατά πολλούς τρόπους η ολλανδική κοινωνία µοιάζει µε την αµερικάνικη. Αν και µερικά 

πράγµατα, όπως τα αυτοκίνητα, τα κτιριακά συγκροτήµατα, τα σάντουιτς και η διαφορά 
ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς είναι µεγαλύτερα στις Η.Π.Α. από την 
Ολλανδία, δεν αντιµετωπίσαµε πολιτιστικό σοκ όταν ήρθαµε να ζήσουµε στη Βοστώνη τον 
Αύγουστο του 1990. Οι µικρές διαφορές όµως στην καθηµερινή ζωή, µε κάνουν να νιώθω ότι 
βρίσκοµαι σε µια διαφορετική χώρα. 

Κάθε µέρα, όταν οδηγώ από τη Βοστώνη στο Providence, βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι σε 
γενικές γραµµές ευγενικοί οδηγοί. Η ευγένεια αυτή είναι φανερή και στον τρόπο που οι 
δάσκαλοι κλπ. χαιρετιούνται στο σχολείο. Κάθε πρωί ο καθένας λέει: «Γεια! Τι κάνεις;». 
Στην αρχή µου ήταν δύσκολο, γιατί ως Ολλανδέζα δεν συνήθιζα να λέω στον καθένα πώς 
νιώθω. Αλλά παρατηρώντας τους Αµερικάνους κατάλαβα ότι δεν ήταν απαραίτητο να δίνεις 
λεπτοµερή απάντηση. Όλοι λένε ότι «είµαι καλά». Αυτή η ερώτηση είναι ένας τρόπος 
ευγένειας και κάθε φορά που σου την κάνουν µπορείς να απαντάς τόσο γρήγορα, όπως λες 
«καληµέρα!». 

Ο καθηµερινός χαιρετισµός της σηµαίας από τους µαθητές είναι ακόµη κάτι ασυνήθιστο 
σε µας. Είναι µια ιεροτελεστία, που τα δηµόσια σχολεία πρέπει να την κάνουν καθηµερινά. 
Οι µαθητές και οι δάσκαλοι στέκονται κάθε πρωί µπροστά στην αµερικάνικη σηµαία και στο 
πορτρέτο του Αµερικανού Προέδρου και υπόσχονται πίστη στην πατρίδα τους µε οµιλία και 
νοήµατα. 

Χαιρετισµός στη σηµαία 
Υπόσχοµαι πίστη στη σηµαία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και στη δηµοκρατία που τη 
στηρίζει, ένα έθνος κάτω από το Θεό, αδιαίρετο µε ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους. 

Αυτό είναι το επίσηµο κείµενο που αναγγέλλουν οι µεγάλοι. Τα µικρότερα παιδιά 
χρησιµοποιούν µια απλουστευµένη έκδοση αυτής της πίστης: 

Αυτή είναι η σηµαία µας, η αµερικάνικη σηµαία. 
Το κόκκινο, λευκό και µπλε. 

Επίσης, δίνεται µεγάλη έµφαση στα σπορ και τον αθλητισµό στα σχολεία. Τα σπορ 
συνδέονται µε την εκπαίδευση περισσότερο απ’ ό,τι στην Ολλανδία. ∆εν είναι ασυνήθιστο, 
ότι η σχολική οµάδα για έναν αγώνα µπάσκετ πηγαίνει σ’ ένα άλλο σχολείο, διακόσια 
χιλιόµετρα µακριά (στη διάρκεια του σχολικού χρόνου). Φυσικά, στην επιστροφή η οµάδα 
σταµατά στα McDonald’s για φαγητό. 

Οι συνήθειες του φαγητού είναι επίσης διαφορετικές. Στην ώρα του φαγητού τρώω, όπως 
έκανα πάντα, ένα σάντουιτς µε τυρί και ένα µήλο. Συγκρινόµενο µε τα αµερικάνικα γεύµατα, 
το δικό µου είναι µάλλον λιτό. Ο φούρνος µικροκυµάτων στην τραπεζαρία των δασκάλων 
δουλεύει από τις 11:30-12:30 διαρκώς, για να ζεσταίνει µακαρόνια, πίτσες, σούπες, κεφτέδες 
και καφέ. Εν τω µεταξύ µπορείς να ακούσεις το θόρυβο των κουτιών των αναψυκτικών που 
ανοίγουν. 
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Β. Το Σχολείο Κωφών του RHODE ISLAND – Ο χώρος της µελέτης µου 
Στο πλαίσιο που περιέγραψα παραπάνω, δηλαδή µιας κοινωνίας η οποία λίγο διαφέρει 

από την ολλανδική, µελετώ το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Σχολείου Κωφών του RHODE 
ISLAND, ενός σχολείου για κωφά και βαρήκοα παιδιά στο Providence, του Rhode Island.  

Αυτό το ίδρυµα είναι κάτω από τη διεύθυνση του γλωσσολόγου καθηγητή Peter M. 
Blackwell. Το πρόγραµµα του σχολείου έχει προσελκύσει, εκτός από το δικό µου ενδιαφέρον, 
διεθνή προσοχή µέσα στο χώρο της εκπαίδευσης των κωφών, από την Ολλανδία και τη 
Σκανδιναβία. Η προσοχή αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι σ’ αυτές τις χώρες κάθε χρόνο 
οργανώνονται συναντήσεις µε θέµα το Σχολείο Κωφών του Rhode Island και το Πρόγραµµά 
του, ενώ διάφορα σχολεία (συµπεριλαµβανοµένου και του Effatha) δανείζονται ιδέες από το 
πρόγραµµα του σχολείου του Rhode Island και τις εντάσσουν και στα δικά τους 
Προγράµµατα. 
Β.1 Γιατί µια µελέτη του Προγράµµατος του Σχολείου Κωφών του 
Rhode Island; 

Τρεις κύρια είναι οι παράγοντες που κάνουν το Πρόγραµµα του σχολείου του Rhode 
Island ενδιαφέρον για µελέτη. Προσφέρει, αν κοιτάξεις τα περιεχόµενα, διάφορες αξιόλογες 
απόψεις, τις οποίες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στα προγράµµατά µας. Παραδείγµατα 
είναι οι οµαδικές συσκέψεις και η εκπαίδευση στη λογοτεχνία. 

Πέρα από το περιεχόµενο, ο τρόπος που το πρόγραµµα είναι δοµηµένο είναι προφανής. 
Όπως πολλοί άνθρωποι στο χώρο της εκπαίδευσης των Κωφών ήδη γνωρίζουν, το σχολείο 
Κωφών του Rhode Island δεν διδάσκει τα µαθήµατα ξεχωριστά. Αντί γι’ αυτό, το επίκεντρο 
της εκπαίδευσης είναι θέµατα µε διαφορετικό περιεχόµενο, τα οποία σε ένα περισσότερο 
παραδοσιακό πρόγραµµα τοποθετούνται σε ξεχωριστά µαθήµατα (θεµατικές περιοχές), που 
διδάσκονται σε στενή σχέση το ένα µε το άλλο. Όλα τα θέµατα που προγραµµατίζονται για 
τη χρονιά ξεκινούν από ένα ουσιώδες ερώτηµα: τι είναι ανθρώπινο για την ανθρώπινη 
ύπαρξη; Αυτό το ουσιώδες ερώτηµα θα το ανακαλύπτεις στις τάξεις. Για παράδειγµα, παιδιά 
4 και 5 χρόνων δουλεύουν στο θέµα «Υπάρχουν ζωντανά και µη-ζωντανά πράγµατα;». Ενώ τα 
παιδιά στην επόµενη βαθµίδα ερευνούν το θέµα «Οι άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικές 
χώρες». 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα για την ολοκλήρωση της ύλης είναι ότι οι µαθητές κατακτούν τα 
διαφορετικά θέµατα όχι ξεχωριστά, αλλά ενθαρρύνονται να βρουν τις σχέσεις ανάµεσα σ’ 
αυτά. Επιπλέον, εξασφαλίζεται µια καλή µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο, γιατί τα 
ετήσια θέµατα πηγάζουν από το ίδιο ουσιώδες ερώτηµα. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη 
δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος, τα οποία δεν µπορούν να διαχωριστούν, θα 
συζητηθούν στα δύο επόµενα κεφάλαια. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πλευρά του Προγράµµατος αυτού είναι ο τρόπος που έχει 
αναπτυχθεί και ο τρόπος που εξακολουθεί και αναπτύσσεται. Είναι ενδιαφέρον ότι στο 
σχολείο του Rhode Island, οι δάσκαλοι όπως και το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό 
(γλωσσολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύµβουλοι, ψυχολόγοι και διευθυντές) συµµετέχουν 
ενεργά στην ανάπτυξη του προγράµµατος. Αυτό τονώνει τη διάθεση για δουλειά. 
Ακολουθώντας τις γενικές αρχές του προγράµµατος: µπορεί κανείς στις αίθουσες να 
συναντήσει τη φιλοσοφία του Προγράµµατος. Η γενική προθυµία να 
χρησιµοποιήσουν/εφαρµόσουν το Πρόγραµµα συνταιριάζει όλα τα διαφορετικά πράγµατα 
που κάνουν. Αυτή η συνοχή µαζί µε τη δοµή του Προγράµµατος είναι απαραίτητα για τη 
συνεχιζόµενη ανάπτυξη του περιεχοµένου και της γλώσσας. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της 
ολοκληρωτικής ανάµειξης και συνεργασίας ανάµεσα στους δασκάλους και το υπόλοιπο 
προσωπικό του σχολείου είναι, για παράδειγµα, ο στόχος της αξιολόγησης και της ανάπτυξης 
της γλώσσας. Τα γλωσσικά τεστ του σχολείου του Rhode Island αναπτύσσονται την ίδια 
στιγµή µαζί µε το πρόγραµµα, έτσι ώστε να είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Γι’ αυτό τα αποτελέσµατα των τεστ παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την 
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πρόοδο των µαθητών, χρήσιµες στους δασκάλους για το σχεδιασµό των καθηµερινών 
µαθηµάτων. 

Χωρίς να λέω προκαταβολικά ότι η κατάσταση στο σχολείο του Rhode Island είναι 
ιδανική, θα ήθελα να δω τι µπορούµε να µάθουµε για το περιεχόµενο, τη δοµή και την 
ανάπτυξη του προγράµµατος αυτού. Τα αποτελέσµατα της µελέτης µου θα διευκολύνουν τη 
ανάπτυξη µιας εποικοδοµητικής συζήτησης, για τον τρόπο που εµείς στην Effatha θα 
συνεχίσουµε την ανάπτυξη του προγράµµατός µας. 
Β.2. Ο τρόπος της µελέτης: οι απορίες µου. 

Είναι βέβαια δυνατό να µελετήσει κανείς σε ικανοποιητικό βαθµό και από απόσταση τη 
φιλοσοφία του Προγράµµατος του σχολείου του Rhode Island, µελετώντας τη βιβλιογραφία 
γύρω από αυτό. Για να έχει κανείς όµως σαφή εικόνα για τις λειτουργίες του Προγράµµατος 
και για τις απόψεις του προσωπικού, των γονιών και των µαθητών γι’ αυτό, είναι απαραίτητο 
να γίνει µέρος της καθηµερινής πρακτικής του σχολείου του Rhode Island. 

Στη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς αφιέρωσα πολύ χρόνο στα τρία 
επίπεδα/βαθµίδες του σχολείου του Rhode Island: στην Κατώτερη, τη Μέση και την 
Ανώτερη. ∆απάνησα συγκριτικά πολύ χρόνο στη µέση βαθµίδα, γιατί αυτή η βαθµίδα 
αποτελεί µέρος ενός πρωτοποριακού εθνικού εκπαιδευτικού προγράµµατος. Κάτω από την 
επίδραση αυτού του προγράµµατος, το αναλυτικό πρόγραµµα του γυµνασίου έχει αλλάξει 
πολύ και διαρκώς εξελίσσεται. 

Επειδή αυτό που κύρια µε ενδιαφέρει είναι ο τρόπος που συνεργάζονται οι άνθρωποι στο 
σχολείο του Rhode Island για την κατάρτιση του προγράµµατος, αυτή η διαδικασία 
ανανέωσης/αλλαγής παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον στη µελέτη µου. 

Παρακολουθώντας το σχολείο του Rhode Island έχω επικεντρωθεί σε διάφορα 
ερωτήµατα: 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τρόπου συνεργασίας των δασκάλων και του 
υποστηρικτικού προσωπικού στην ανάπτυξη του προγράµµατος και των 
εκπαιδευτικών στρατηγικών; Ποια καθήκοντα ορίζονται ως προτεραιότητες και πώς 
διαφορετικοί άνθρωποι εργάζονται γι’ αυτά; Πώς κατευθύνεται η διαδικασία 
ανάπτυξης του προγράµµατος; 
 Πώς δηµιουργεί κανείς ένα κλίµα, µέσα στο οποίο το προσωπικό ξεκινά από τις 
βασικές αρχές και ποιες είναι αυτές οι αρχές; 
 Πώς το προσωπικό βιώνει την εµπειρία της δουλειάς του; Τι απαιτεί το Πρόγραµµα 
από τους δασκάλους και τι από το υποστηρικτικό προσωπικό; 
 Οι µαθητές είναι ωφεληµένοι απ’ αυτό το πρόγραµµα; Επηρεάζει την προσωπική, 
κοινωνική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη; 

 
Γ. Ένα «ανοιχτό» σχολείο 

Στις επόµενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου θα προσπαθήσω να δώσω µια ιδέα του 
τρόπου µε τον οποίο το προσωπικό του σχολείου του Rhode Island διαµορφώνει ένα κλίµα 
συνεργασίας στο σχολείο. 

∆ουλεύοντας µαζί στην ανάπτυξη του Προγράµµατος απαιτούνται πολλές συζητήσεις, όχι 
µόνο οργανωµένες, αλλά και αυθόρµητες. Επιπλέον, οι εξωτερικές επιρροές παίζουν ρόλο σ’ 
αυτές τις συζητήσεις. Κατά καιρούς καλούνται ειδικοί για να προσφέρουν τις γνώσεις τους 
πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα. Αυτοί γίνονται πηγή έµπνευσης για τη διαρκή ανάπτυξη του 
Προγράµµατος. 

Επιπλέον, το σχολείο του Rhode Island είναι µέλος του Coalition of Essential Schools, 
ενός πρωτοποριακού Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. Σ’ αυτό το πρόγραµµα 
εµπλέκονται πολλά σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής. Εξαιτίας αυτού, το σχολείο του 
Rhode Island µπορεί να θέσει τα κύρια προβλήµατά του υπό την πλατιά έννοια. Αν και η 
εκπαίδευση έχει πολλά ειδικά προβλήµατα, τα οποία απαιτούν ειδική προσέγγιση, ένα καλό 
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αναλυτικό πρόγραµµα µπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στη βελτίωση ενός προγράµµατος για 
κωφά παιδιά. 

Το σχολείο του Rhode Island έχει επίσης µεγάλο αριθµό διεθνών σχέσεων/επαφών. Ένα 
παράδειγµα είναι φυσικά η Effatha. Ο Dr. Blackwell παρακολουθεί συχνά µαζί µε άλλα µέλη 
του προσωπικού συσκέψεις και Ινστιτούτα για Κωφούς έξω από τις Η.Π.Α. Επιπλέον, το 
σχολείο του Rhode Island είναι καλός οικοδεσπότης για τους ξένους επισκέπτες. Πράγµατι, 
το καλοκαίρι του 1991, περίπου 50 δάσκαλοι κωφών από τη Σκανδιναβία ήρθαν στο 
Providence για να συµµετάσχουν σε ένα εργαστήριο στο σχολείο του Rhode Island για το 
αναλυτικό Πρόγραµµα. Πέρα από το «άνοιγµα» στις εξωτερικές επιρροές, οι άνθρωποι µέσα 
στο σχολείο συνεργάζονται εντατικά. Ο τρόπος που έχει (αρχιτεκτονικά) σχεδιαστεί το κτίριο 
του σχολείου αυτού παίζει σπουδαίο ρόλο στον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. 
Γ.1. Το σχολείο του Rhode Island σε ένα µοναδικό κτίσµα. 

Το κτίριο του σχολείου του Rhode Island ταιριάζει απόλυτα µε τη φιλοσοφία του 
σχολείου. Αυτό είναι φανερό στο κτίριο κατά δύο κυρίως τρόπους: οι αίθουσες, που λέγονται 
«δωµάτια», δεν είναι ξεχωριστές η µια από την άλλη και οι τοίχοι των διαδρόµων είναι 
διακοσµηµένοι µε πολλά έργα τέχνης. Στα µέσα της δεκαετίας του ’70 πολλά σχολικά 
κτίσµατα στις Η.Π.Α. χτίστηκαν διαφορετικά από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Έχοντας 
στο νου ότι δάσκαλοι και µαθητές µπορούν να συνεργαστούν καλύτερα όταν δεν υπάρχουν 
ξεχωριστές αίθουσες, χτίστηκαν ανοιχτοί χώροι χωρίς τοίχους, στους οποίους διαφορετικές 
τάξεις εργάζονται την ίδια ώρα. Βέβαια, ένα σχολείο µε ανοιχτή συγκρότηση απαιτεί πολύ 
προσωπικό, αλλά από την άλλη µεριά η συνεργασία ανάµεσα στους δασκάλους είναι 
ευκολότερη εξαιτίας αυτής της φυσικής διαµόρφωσης του χώρου. 

Το 1975 το σχολείο του Rhode Island µετακόµισε στο τωρινό κτίριο, µια παλιά σχολή 
εκπαίδευσης µηχανικών αυτοκινήτων. Το ψηλό γκαράζ ήταν µια καλή ευκαιρία να χτιστεί 
ένα ανοιχτό σχολείο. Η συµβολή του προσωπικού στο σχεδιασµό του εσωτερικού ήταν 
σηµαντική. Ήταν η αρχή µιας εντατικής επικοινωνίας επίσηµης και ανεπίσηµης που 
απαιτείται για την αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου.  

Κάθε ένα από τα τρία σχολεία έχει τους δικούς του ξεχωριστούς χώρους. Το δηµοτικό 
σχολείο, για παράδειγµα, βρίσκεται σ’ ένα µεγάλο χώρο µε αίθουσες ανοιχτές σε µια 
κεντρική κοινή περιοχή. Τα δωµάτια είναι χωρισµένα το ένα από το άλλο µε χαµηλά κινητά 
χωρίσµατα και αποθηκευτικές ντουλάπες. Στη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων στα νέα 
κτίρια τα χωρίσµατα και οι ντουλάπες ήταν λίγο ψηλότερα, επειδή ήταν µια µεγάλη αλλαγή. 
Στο ∆ηµοτικό, όπως και στο Γυµνάσιο, υπάρχει ένας κοινός χώρος ανάµεσα στα δωµάτια. 
Αυτοί οι κοινοί χώροι χρησιµοποιούνται για δραστηριότητες που χρειάζονται περισσότερο 
χώρο ή για τη συνεργασία περισσότερων τάξεων. Οι παράλληλες τάξεις χρησιµοποιούν τους 
κοινούς χώρους εντατικά. Αυτές οι τάξεις έχουν µαθητές της ίδιας περίπου ηλικίας, αλλά 
συχνά διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου. Παρόλ’ αυτά, αυτές οι τάξεις δουλεύουν πάνω 
στα ίδια ετήσια προγραµµατισµένα θέµατα. Εξαιτίας αυτού, είναι πολύ συνηθισµένο οι 
δάσκαλοι να σχεδιάζουν κοινά µαθήµατα. Για παράδειγµα, ο κοινός χώρος χρησιµοποιείται 
για αφήγηση ιστοριών, για οµαδικές συζητήσεις, για δραστηριότητες µικρών οµάδων. 

Για παράδειγµα, δύο παράλληλες τάξεις του ∆ηµοτικού µαθαίνουν για το θέµα: Η 
Αρκτική. Αυτό είναι ένα από τα θέµατα της ενότητας: «Το Ανθρώπινο Περιβάλλον» για παιδιά 
ηλικίας 7-8 ετών. Αν και στις δύο τάξεις αυτό το θέµα έχει διδαχθεί ξεχωριστά, γενικά, µε 
διαφορετικούς τρόπους, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στο βάθος που το θέµα έχει 
ερευνηθεί, όπως επίσης και στο επίπεδο της γλώσσας που χρησιµοποιήθηκε. Αλλά αυτό δεν 
αντικαθιστά τον τρόπο που οι δύο τάξεις συνεργάζονται σε θεµατικές δραστηριότητες. Σ’ 
αυτές τις τάξεις κάθε µαθητής έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει στις συζητήσεις. Όταν για 
παράδειγµα οι δύο τάξεις κάθονται σε κύκλο για να συζητήσουν για τα χαρακτηριστικά των 
πολικών ζώων, οι δάσκαλοι έχουν την εντύπωση ότι όλοι οι µαθητές σκέφτονται πάνω στις 
ίδιες ερωτήσεις. Η διαφορά φαίνεται στον τρόπο που οι µαθητές απαντούν. Ένας µαθητής, 
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που έχει προχωρήσει στη διαδικασία απόκτησης της γλώσσας, έχει την ικανότητα να 
απαντήσει µε µια σύνθετη πρόταση, όπως: «Η πολική αρκούδα έχει χοντρό τρίχωµα, γιατί ζει 
στην Αρκτική». Άλλοι µαθητές δεν µπορούν να το κάνουν αυτό ακόµη, αλλά αυτό δε σηµαίνει 
ότι δεν µπορούν να δώσουν µια καλή απάντηση: «Η πολική αλεπού ζει στην Αρκτική. Η 
πολική αλεπού είναι λευκή», είναι επίσης µια σωστή απάντηση. 

Η συνεργασία µ’ αυτό τον τρόπο δεν είναι µόνο πρακτική και διασκεδαστική, αλλά 
προσφέρει στους µαθητές συχνές ευκαιρίες να µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Επίσης, 
οµάδες µαθητών µε διαφορετική ηλικία συναντιούνται στον κοινό χώρο. Έτσι οι µαθητές της 
Μέσης βαθµίδας σκορπίζονται κάθε πρωί στον κοινό τους χώρο και στις αίθουσες. Έχουν 
«Writing Workshop» (εργαστήριο γραφής), όπως λένε το γράψιµο. Οι µαθητές που η ηλικία 
τους κυµαίνεται από 11-14 γράφουν ο καθένας τις δικές του ιστορίες. Μερικοί µαθητές 
αρχίζουν γράφοντας µια νέα ιστορία, άλλοι ξανακοιτάζουν τις σηµειώσεις τους 
χρησιµοποιώντας τις υποδείξεις των δασκάλων τους και των συνεργατών τους, ενώ άλλοι 
πληκτρολογούν τα τελικά τους κείµενα στους υπολογιστές. Οι δάσκαλοι είναι στα δωµάτια 
και βοηθούν τους µαθητές µε διάφορους τρόπους, καθώς οι µαθητές εµφανίζονται µ’ ένα 
καινούριο γραπτό θέµα, ορθογραφία, σύνταξη πρότασης ή αναδόµηση (ανακατασκευή) της 
ιστορίας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε λεπτών της γραπτής εργασίας, όλοι -
µαθητές και δάσκαλοι- συγκεντρώνονται στον κοινό χώρο. Συχνά ένας ή δύο µαθητές 
διαβάζουν τις ιστορίες τους σ’ όλη την οµάδα. Έπειτα, δάσκαλοι και µαθητές ρωτούν τον 
συγγραφέα, που παρουσιάζει την ιστορία του, γι’ αυτήν. Οι παρακάτω είναι µερικές τέτοιες 
ερωτήσεις: «Γιατί διάλεξες αυτό το θέµα; Γιατί είναι γραµµένη µ’ αυτόν τον συγκεκριµένο 
τρόπο; Υπάρχουν πράγµατα που θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά την επόµενη φορά;». 
Απαντώντας τέτοιες ερωτήσεις είναι µια καλή άσκηση για να «χρησιµοποιήσεις» τις σκέψεις 
σου και να µελετήσεις τις αποφάσεις σου κατά τη διάρκεια της γραπτής διαδικασίας, µια 
δεξιότητα που ασκείται µε έναν πολύ λειτουργικό τρόπο. 

Η φυσική διαµόρφωση του κτιρίου δίνει την ευκαιρία σε µαθητές διαφορετικής ηλικίας 
και εκπαιδευτικού επιπέδου να αλληλεπιδρούν εύκολα. Βέβαια, αυτή η διάρθρωση βοηθάει 
την αλληλεπίδραση ανάµεσα στα µέλη του προσωπικού. Αυτό έχει, όπως έχω τονίσει στην 
αρχή αυτού του κεφαλαίου, σπουδαία επιρροή στον τρόπο που τα µέλη του προσωπικού 
αλληλεπιδρούν στη διαµόρφωση του προγράµµατος και την εκπαιδευτική ανάπτυξη. Νέες 
προσεγγίσεις στην εκπαίδευση τις περισσότερες φορές δεν είναι ιδέα ενός µόνο προσώπου. 
Αν και ένα πρόσωπο µπορεί να είναι η πηγή έµπνευσης, µια ιδέα µπορεί να αναπτυχθεί µόνο 
µέσω της στενής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους δασκάλους και το υποστηρικτικό 
προσωπικό. Καθώς δουλεύουν πάνω σε µια καινούρια ιδέα, η προσοχή όλων είναι 
απαραίτητη. Για να δουν αν µια ιδέα αξίζει τον κόπο στο σχολείο του Rhode Island, κάποιος 
αρχίζει να δουλεύει πάνω σ’ αυτή την ιδέα σε µια ή περισσότερες τάξεις. Ό,τι ακολουθεί 
είναι µια διαδικασία εκτίµησης, κατά την οποία κάποιοι εκτιµούν αν η ιδέα «δουλεύει» στην 
τάξη ή αν χρειάζεται να αναπροσαρµοστεί. Αν µια προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι από µόνη 
της µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες τάξεις, δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο για 
τους υπόλοιπους δασκάλους. Η όλη διαδικασία δεν έχει εξελιχθεί πίσω από κλειστές πόρτες. 
Το αντίθετο είναι η αλήθεια. Το άνοιγµα όλων των αιθουσών σηµαίνει ότι όλοι οι δάσκαλοι 
έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη. Η πρακτική του σχολείου του 
Rhode Island δείχνει ότι οι επιτυχηµένες προσεγγίσεις βρίσκουν εύκολα το δρόµο τους για τις 
σχολικές αίθουσες. Ιδέες συχνά δίνονται για συζήτηση, έτσι ώστε να αναπτύσσονται σε 
ατµόσφαιρα συνεργασίας. 

Είναι φανερό ότι η φυσική διαµόρφωση της τάξης του σχολικού κτιρίου συντελεί στην 
κατανόηση και την εισαγωγή των νέων δασκάλων στο Πρόγραµµα και τον τρόπο που πρέπει 
να διδάσκουν στα πλαίσιά του. Ένας νέος δάσκαλος συχνά συνεργάζεται µε έναν πιο έµπειρο 
συνάδελφό του και οι αίθουσές τους συνήθως είναι γειτονικές. Ο καθένας έχει τη δική του 
τάξη (συχνά τις παράλληλες τάξεις), αλλά αυτές οι τάξεις δουλεύουν πάνω στις ίδιες έννοιες 
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και θέµατα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αυτό βοηθάει το νέο δάσκαλο να κάνει 
µια καλή αρχή, γιατί ο πιο έµπειρος συνάδελφος του γνωρίζει καλά το πρόγραµµα και τα 
πράγµατα που πρέπει να διδαχθούν και επιπλέον, γνωρίζει ποια βιβλία και υλικά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, τα οποία έχουν αποδειχθεί επιτυχηµένα στο παρελθόν. Επίσης, τα 
µαθήµατα συνεργασίας δίνουν µια καλή ευκαιρία στο νέο δάσκαλο να µάθει «τα µυστικά του 
επαγγέλµατος». Εξαιτίας αυτού ο νέος δάσκαλος έχει να καταβάλει µικρότερη προσπάθεια 
στο «να ξαναεφεύρει τον τροχό», έτσι έχει περισσότερο χρόνο να προετοιµάσει τα µαθήµατά 
του και την ευκαιρία να µάθει για το πρόγραµµα και τη φιλοσοφία στην οποία βασίζεται. 
Γ.2. Αγάπη για την Τέχνη 

Από µόνο του το κτίριο του σχολείου δεν είναι πολύ ελκυστικό, αλλά στους µακρείς 
διαδρόµους τους είναι κρεµασµένα πραγµατικά ωραία έργα τέχνης. Ένας περίπατος µέσα στο 
σχολείο σε φέρνει σε επαφή µε περισσότερες από τριάντα τοιχογραφίες που ποικίλουν από 
ένα αντίγραφο τοιχογραφίας του Renaissance, ενός Έλληνα θεού και έναν τοίχο µε τα 
λιοντάρια της Βαβυλώνας πάνω σε γυαλισµένα κεραµίδια. Αυτά τα έργα τέχνης, τα οποία 
έχουν µόνιµη θέση στο σχολείο, φτιάχτηκαν από µεγαλύτερους µαθητές. Κάθε χρονιά 
υπάρχει και µια καινούρια προσθήκη. Τα θέµατα των τεχνικών δεν επιλέγονται µε αυθαίρετο 
τρόπο, αλλά ο περισσότερος χρόνος δαπανάται για τα θέµατα που προβλέπονται από το 
αναλυτικό πρόγραµµα. Για παράδειγµα, υπάρχει ένας πίνακας µε Αιγυπτιακές πυραµίδες, 
Σφίγγες και θεούς. Αυτός σχετίζεται µε το µάθηµα «Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι», το οποίο 
διδάσκεται στη χαµηλότερη βαθµίδα του ∆ηµοτικού στα πλαίσια του ετήσιου θέµατος «Οι 
άνθρωποι δηµιουργούν σπουδαίους πολιτισµούς», το οποίο διδάσκεται ξανά στην ανώτερη 
βαθµίδα (πρώτες τάξεις του Γυµνασίου), όπου οι µαθητές διαβάζουν Αιγυπτιακούς µύθους 
στην τάξη της Αγγλικής Λογοτεχνίας. 

∆εν υπάρχει ξεχωριστό µάθηµα ενασχόλησης µε την τέχνη. Μερικές φορές οι µαθητές 
κάνουν τέχνη εµπνευσµένη από τα µαθήµατά τους. Και το αντίθετο επίσης αληθεύει. Οι 
δάσκαλοι στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο µπορούν να χρησιµοποιούν τα έργα τέχνης στους 
διαδρόµους για τις τάξεις τους. Επιπλέον, εδώ µπορείς να δεις ότι οι µαθητές µαθαίνουν ο 
ένας από τον άλλο: ένα έργο τέχνης φτιαγµένο στο λύκειο χρησιµοποιείται σαν παράδειγµα 
σε µια τάξη µικρότερων µαθητών. Για τους µαθητές του σχολείου του Rhode Island η τέχνη 
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής τους ζωής στο σχολείο. Την έχουν καθηµερινά 
γύρω τους. Συνειδητά ή όχι οι µαθητές βλέπουν τα έργα τέχνης πολλές φορές κάθε µέρα. 
Επειδή οι µαθητές ζουν συνεχώς σ’ ένα περιβάλλον «γεµάτο» από τέχνη, υπάρχει η βάση για 
συζήτηση γύρω από αυτή. Έτσι, όταν η συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια ένα θέµα που 
σχετίζεται µε την τέχνη, δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο για τους µαθητές. 

Αυτή η φιλοσοφία δεν χρησιµοποιείται µόνο για την τέχνη, αλλά επίσης για την 
εκµάθηση της γλώσσας. Μια καλή αρχή για την απόκτηση της γλώσσας είναι ένα 
περιβάλλον, όπου οι µαθητές περιβάλλονται από τη γλώσσα. Για το πώς στο σχολείο του 
Rhode Island δηµιουργείται ένα τέτοιο περιβάλλον θα µιλήσω στο επόµενο κεφάλαιο. 
 

∆εύτερο Κεφάλαιο 
Η Εκπαίδευση µέσα από Θεµατικές Ενότητες: η Λογοτεχνία και η Γραφή στο 

Σχολείο για Κωφά Παιδιά του Rhode Island 
Α. Οι βασικές απόψεις γύρω από την κατάκτηση της γλώσσας 

Αν και τα ακούοντα παιδιά από την αρχή περιβάλλονται από γλωσσικά ερεθίσµατα, 
ακούγοντας τους άλλους να µιλούν, να λένε ιστορίες, να θυµώνουν, να συζητούν κλπ., τα 
κωφά παιδιά στις περισσότερες περιπτώσεις στερούνται όλα τα ενδιαφέροντα πράγµατα που 
συζητούνται γύρω τους. Τις περισσότερες φορές δεν ακούν, όταν είναι σε απόσταση και το 
σπουδαιότερο, δεν µπορούν να συµµετέχουν. Το να µπορείς να επικοινωνείς µε τους γύρω 
σου είναι πολύ σπουδαίο, γιατί «…η γλώσσα κατακτιέται όχι µέσα από το ρόλο του θεατή, 
αλλά µέσω της χρήσης της» (Bruner, 1990). Έτσι, η χρήση της γλώσσας από τους ανθρώπους 
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που περιβάλλουν το παιδί και η συµµετοχή του παιδιού σε τέτοιες συζητήσεις είναι η βάση 
για την απόκτηση της γλώσσας. Τα ακούοντα παιδιά γρήγορα µαθαίνουν πώς να 
προσαρµόζουν τη χρήση της γλώσσας στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Επίσης 
µαθαίνουν γρήγορα να χρησιµοποιούν προτάσεις µε σωστή γραµµατική και αυτό χωρίς να 
έχουν κάνει ιδιαίτερα µαθήµατα. Για τα κωφά παιδιά αυτή η διαδικασία εκµάθησης της 
γλώσσας απαιτεί δραµατικά περισσότερο χρόνο, αλλά δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουµε ότι 
ο τρόπος απόκτησης της γλώσσας θα είναι διαφορετικός. Στο σχολείο του Rhode Island, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό αγωνίζεται συνέχεια, ώστε η διαδικασία απόκτησης της γλώσσας 
για τα κωφά παιδιά, να είναι στο σχολείο ανάλογη µε αυτή των ακουόντων παιδιών. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, η αρχή για την απόκτηση της γλώσσας είναι το να 
µάθει κανείς να συζητάει ενδιαφέροντα θέµατα. Στο σχολείο του Rhode Island δηµιουργείται 
ένα «πλούσιο γλωσσικά» περιβάλλον, στο οποίο οι µαθητές αποκτούν γλώσσα συζητώντας 
για κάτι ενδιαφέρον. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, απόκτηση γλώσσας σηµαίνει να µαθαίνεις 
Αγγλικά, µαθαίνοντας να καταλαβαίνεις και να διατυπώνεις διαφορετικού τύπου προτάσεις, 
απλές και σύνθετες. Στο σχολείο η γλωσσική εκπαίδευση περιέχεται σε ένα θέµα, που λέγεται 
«Unit Work». Θα το αποκαλώ «Thematical Education-Εκπαίδευση µέσα από Θεµατικές 
Ενότητες». 

 
Β. Αποκτώντας γλώσσα µέσα από τη χρήση ενός ενδιαφέροντος θέµατος 
Ο όρος «Εκπαίδευση µέσα από Θεµατικές Ενότητες» δεν έχει την ίδια σηµασία για όλους. 

Είναι ένας συγκεχυµένος όρος. Στο σχολείο του Rhode Island η «Εκπαίδευση µέσα από 
Θεµατικές Ενότητες» είναι το κέντρο του αναλυτικού προγράµµατος στις κατώτερες 
βαθµίδες, αλλά και στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο. Το ερώτηµα είναι τι εννοεί το σχολείο µε 
τον όρο «Εκπαίδευση µέσα από Θεµατικές Ενότητες». Οπωσδήποτε όχι το να συζητάς κάθε 
χρόνο για ορισµένα θέµατα, όπως το Φθινόπωρο και τα έντοµα.  

Τα θέµατα στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου του Rhode Island έχουν µια 
συγκεκριµένη δοµή και ο πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η απόκτηση πληροφοριών, αλλά ή 
ανάπτυξη σύνθετων εννοιών. Στις επόµενες παραγράφους θα µιλήσω όχι µόνο για τη 
σπειροειδή διάρθρωση της ύλης, αλλά επίσης για την ανάπτυξη σύνθετων εννοιών. 
Β.1. Το Σπειροειδές Πρόγραµµα 

Το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου του Rhode Island είναι ένα «σπειροειδές 
πρόγραµµα». Αυτός ο όρος καθιερώθηκε από τον ψυχολόγο J. Bruner, για τον οποίο έγραψε 
στο βιβλίο του µε τίτλο, «Η Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία» το 1960, καθώς επίσης και σε ένα 
πρόγραµµα κοινωνικών µελετών (1964). Σ’ αυτό το πρόγραµµα ο άνθρωπος είναι η κεντρική 
έννοια. Και οι δυο αυτές εργασίες του Bruner επηρέασαν πολύ την ανάπτυξη του αναλυτικού 
προγράµµατος του σχολείου του Rhode Island. Ο Bruner έγραψε τις απόψεις του για το 
πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη του τα παιδιά γενικά και όχι ειδικά τα κωφά παιδιά. Χωρίς 
δισταγµό το σχολείο του Rhode Island παίρνει τις θεωρίες του Bruner σαν βάση, έστω και αν 
αυτός δεν µιλά για την κώφωση, γιατί το σχολείο του Rhode Island επιπλέον βασίζει το 
πρόγραµµά του στην ιδέα µιας διαδικασίας απόκτησης της γλώσσας όµοιας µ’ αυτή των 
ακουόντων. Με βάση τα παραπάνω, αυτό που φαίνεται ότι χρειάζεται οπωσδήποτε είναι ένα 
πρόγραµµα σχεδιασµένο γενικά για παιδιά. 

Μια άλλη βασική αρχή του σπειροειδούς προγράµµατος είναι ότι πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να φέρνει τους µαθητές από µικρή ηλικία σε επαφή µε ιδέες και έννοιες, οι 
οποίες αργότερα θα τους κάνουν ανθρώπους µε παιδεία. Τέτοιες ιδέες και έννοιες πρέπει να 
επαναλαµβάνονται τα επόµενα χρόνια, έτσι ώστε οι έννοιες που αναπτύσσει το παιδί να 
γίνονται ολοένα και βαθύτερες και πιο σύνθετες. 

Στο πρόγραµµα του Bruner, που η κεντρική έννοια είναι ο άνθρωπος, το βασικό ερώτηµα 
είναι: «Τι κάνει τις ανθρώπινες υπάρξεις ανθρώπινες;». Το ερώτηµα αυτό είναι το κεντρικό 
θέµα του προγράµµατος του σχολείου του Rhode Island. Εξαιτίας αυτού του ερωτήµατος, η 

3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών    97



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

κουλτούρα είναι η κεντρική έννοια της εκπαίδευσης στο σχολείο του Rhode Island, γιατί αν 
θέλεις να κατανοήσεις τους ανθρώπους πρέπει να γνωρίσεις τον πολιτισµό τους. Οι µαθητές 
στο σχολείο του Rhode Island εξερευνούν την ανθρώπινη φύση µέσα στους πολιτισµούς κατά 
τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. 

Το σπειροειδές πρόγραµµα σηµαίνει ότι η εκπαίδευση κτίζει σταθερά πάνω στην 
προηγούµενη γνώση. Από την αρχή, όλοι οι µαθητές πρέπει να κατακτήσουν τις γενικές 
έννοιες, τις οποίες καθορίζει το σχολείο, και µέχρι τη στιγµή που θα αποφοιτήσουν αυτές 
παρουσιάζονται, συζητούνται, αναθεωρούνται, στηρίζονται και βελτιώνονται. 
Β.2. Η απόκτηση των εννοιών 

Οι µαθητές στο σχολείο του Rhode Island συζητούν και µαθαίνουν πολλά για τους 
ανθρώπους. Έτσι, τα παιδιά του νηπιαγωγείου µαθαίνουν µε τρόπο προσαρµοσµένο στην 
ηλικία τους ότι οι άνθρωποι –εποµένως και τα ίδια τα παιδιά- είναι κοινωνικά, 
συναισθηµατικά και πνευµατικά όντα. Την επόµενη χρονιά, όταν τα παιδιά είναι περίπου έξι 
χρόνων, συζητούν για τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι σε διάφορες χώρες. Κάθε χρόνο η 
έννοια της ανθρώπινης φύσης αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Στο Γυµνάσιο το θέµα που 
δεσπόζει είναι «Οι άνθρωποι σε σχέση µε το παρελθόν», επίσης το γεγονός πως οι άνθρωποι 
µπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Εξαιτίας αυτής της σταθερής επανάληψης σ’ ένα νέο 
επίπεδο και από µια άλλη οπτική γωνία, αναπτύσσεται µια πιο σύνθετη έννοια της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η έννοια δεν αποµονώνεται. Εάν οι µαθητές στην ηλικία των επτά 
και οκτώ χρόνων µαθαίνουν για την έρηµο, η έννοια της ερήµου τοποθετείται σε ένα 
διευρυµένο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο είναι: Στον κόσµο οι άνθρωποι ζουν σε διαφορετικά 
µέρη και ο τρόπος ζωής τους είναι προσαρµοσµένος στον τόπο που ζουν. Συζητιέται µε τα 
παιδιά πώς η ζωή επηρεάζεται από το περιβάλλον και έτσι δηµιουργείται η σχέση ανάµεσα 
στην έρηµο και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Μ’ αυτό τον τρόπο οι έννοιες που 
αποκτούνται, συνδέονται η µια µε την άλλη.  

Στις αίθουσες οι δάσκαλοι σαφώς εστιάζουν στη σύνδεση των εννοιών, γιατί τα παιδιά 
δεν µπορούν από µόνα τους να διακρίνουν αµέσως αυτές τις σχέσεις. Βέβαια, καθώς περνούν 
τα χρόνια, τα παιδιά γίνονται όλο και πιο πολύ ικανά να εντοπίζουν από µόνα τους τέτοιες 
σχέσεις. Μπορούµε να αποκαλούµε τις έννοιες που αναπτύσσονται σε σχέση µε κάποιες 
άλλες, Εννοιολογικό ∆ίκτυο. Αυτό το δίκτυο βελτιώνεται και εξαπλώνεται µε το χρόνο. Αλλά 
πράγµατι υπάρχει µια σταθερή ανάπτυξη αυτού του δικτύου. Θα αναρωτηθεί βέβαια κάποιος 
αν τα παιδιά συνεχίζουν να µαθαίνουν και να αποκτούν νέες γνώσεις και έννοιες, ακόµα κι 
όταν είναι δεκατεσσάρων ή δεκαοκτώ ετών. 

Βασισµένη στις παρατηρήσεις µου από την παρακολούθηση των µεγάλων τάξεων, µπορώ 
ειλικρινά να απαντήσω «ναι» στην παραπάνω ερώτηση. Οι µαθητές µαθαίνουν εύκολα 
καινούρια πράγµατα. Τι εννοώ µ’ αυτό, θα το διευκρινίσω µε το παρακάτω παράδειγµα. Οι 
µαθητές της ανώτερης βαθµίδας συχνά επισκέπτονται µουσεία. Έξω από τη συνηθισµένη 
κατάσταση της τάξης, µπορούσα να έχω µια καλή εντύπωση για τη συµπεριφορά των 
µαθητών και για τον τρόπο που χειρίζονται και συγκροτούν νέες πληροφορίες και ιδέες. Έτσι, 
είδα πώς οι µαθητές αντέδρασαν στις πληροφορίες που τους έδωσαν οι ξεναγοί. Στο Μουσείο 
των Καλών Τεχνών της Βοστώνης ακούσαµε για τη θρησκεία των Hindu και ειδικά για τον 
Ινδικό θεό Shiva. Ο ξεναγός µίλησε για τη χρήση των συµβόλων: ένα τύµπανο στα χέρια του 
Shiva, µε το οποίο µπορείς να φτιάξεις ήχο παρόµοιο µε τον χτύπο της καρδιάς, σηµαίνει 
«ζωή» και τα τέσσερα χέρια του είναι το σύµβολο της θεϊκής του δύναµης. Ο ξεναγός του 
µουσείου παρουσίασε ένα σηµαντικό αριθµό πληροφοριών, αλλά και οι µαθητές επίσης 
έκαναν ερωτήσεις που έδειχναν κατανόηση και διορατικότητα. Ρώτησαν, για παράδειγµα, για 
τη συµβολική σηµασία άλλων αντικειµένων και έδωσαν πιθανές απαντήσεις, όταν ο ξεναγός 
τους ενθάρρυνε να το κάνουν. Όταν ο ξεναγός αργότερα µίλησε για τη µετεµψύχωση, οι 
µαθητές ήθελαν να µάθουν περισσότερα. Έκαναν ερωτήσεις, όπως «Ο Hindu πιστεύει ότι η 
µετεµψύχωση συνεχίζεται για πάντα; Οι θεοί µετεµψυχώνονται;». Έτσι, η συζήτηση ήρθε στο 
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φίδι που παριστάνεται στο γλυπτό του Shiva ως σύµβολο της αθανασίας. Ένας από τους 
µαθητές παρατήρησε ότι στη Χριστιανική Θρησκεία το φίδι είναι σύµβολο του διαβόλου. Η 
συζήτηση συνεχίστηκε και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά και 
κάνοντας όλες αυτές τις ερωτήσεις κατεύθυναν τη συζήτηση. Είδα πώς τοποθετούν τις νέες 
πληροφορίες σ’ ένα διευρυµένο πλαίσιο. Για παράδειγµα, για τους µαθητές ήταν δυνατό να 
συζητούν για τον Ιουδαϊσµό, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές θρησκείες και 
κάθε θρησκεία έχει τις δικές της θεωρίες για τη ζωή και το θάνατο. Οι µαθητές επίσης 
µπορούσαν να µιλούν για τη συµβολική σηµασία του φιδιού, γιατί είχαν αναπτύξει την έννοια 
ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν σύµβολα στη λογοτεχνία, την τέχνη, τη θρησκεία κλπ. 

Η «µεγαλύτερη έννοια», η οποία αναπτύσσεται µε τα χρόνια σ’ όλες αυτές τις τάξεις, 
είναι η βάση για µια συνεχή µάθηση νέων πραγµάτων. Εκτός από τις παραπάνω έννοιες, 
όπως άνθρωποι και έρηµος χρησιµοποιούνται και άλλες έννοιες, όπως: γνώµη, διαφωνία, 
σύγκριση, άποψη, αιτία, κατάσταση, θεωρία. Αυτές οι έννοιες λειτουργούν ως εργαλεία για 
την σκέψη και κάνουν δυνατή µια πιο περίπλοκη συζήτηση. Η χρήση τέτοιων εννοιών κάνει 
δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη του εννοιολογικού δικτύου. Για παράδειγµα, αν οι µαθητές 
πρέπει να αναζητούν τη διαφορά ανάµεσα στα αίτια της κώφωσης το 1890 και τώρα, πρέπει 
να κατέχουν την έννοια της σύγκρισης. Και όταν οι µαθητές πρέπει να γράψουν ένα κείµενο, 
στο οποίο να εξηγούν για την καταστροφή του στρώµατος του όζοντος, είναι σπουδαίο να 
ξέρουν τι είναι: γνώµη, άποψη και διαφωνία. Τέτοιες έννοιες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη της µάθησης. 

 
Γ. Η Εκπαίδευση µέσα από Θεµατικές Ενότητες και η σχέση της µε τη 

Γλωσσική Εκπαίδευση 
Μετά την περιγραφή της εκπαίδευσης µέσα από θεµατικές ενότητες και της ανάπτυξης 

των εννοιών µέσα απ’ αυτή, πρέπει να περιγράψω µε ποιο τρόπο αυτή συνδέεται µε τη 
γλωσσική εκπαίδευση. Όπως και στην Ολλανδική γλώσσα, τα Αγγλικά έχουν πολλούς τύπους 
προτάσεων. Για να βάζουν σε µια σειρά αυτό το µεγάλο αριθµό τύπων, οι γλωσσολόγοι στο 
σχολείο του Rhode Island έχουν κατηγοριοποιήσει έναν περιορισµένο αριθµό συντακτικών 
δοµών, βασισµένοι αρχικά στις θεωρίες του Chomsky για τη µετασχηµατιστική γραµµατική. 
Όλοι οι τύποι προτάσεων, απλές και σύνθετες, ανήκουν σ’ αυτές τις κατηγορίες.  

Στη διδασκαλία και τη γλωσσική εξέταση από τους δασκάλους χρησιµοποιείται αυτή η 
κατηγοριοποίηση. Κάθε τρία χρόνια αξιολογούνται µε τυποποιηµένα τεστ οι γλωσσικές 
δεξιότητες των µαθητών. Με τη χρήση των τεστ διατυπώνονται οι σκοποί της γλώσσας. 
Αυτός που κάνει το τεστ καταγράφει µε ποιους τύπους προτάσεων είναι περισσότερο 
εξοικειωµένος ο µαθητής. Αυτή η γλωσσική εµπειρία περιέχει έκθεση, αναγνώριση, 
κατανόηση και παραγωγή ειδικών τύπων προτάσεων. Όλα αυτά είναι πληροφορίες για το 
δάσκαλο, που τις χρησιµοποιεί µε τους παρακάτω τρόπους: 

Στο ∆ηµοτικό, µεγάλα κοµµάτια χαρτιού κρεµιούνται στους τοίχους των αιθουσών. Οι 
δάσκαλοι έχουν γράψει κείµενα σ’ αυτά και έχουν συµπεριλάβει εικόνες και ζωγραφιές για 
να εµπλουτίσουν το κείµενο. Αυτά τα κείµενα µπορεί να ονοµαστούν βιβλία τοίχου. Το 
περιεχόµενο αυτών των κειµένων καθορίζεται από το θέµα που είναι υπό συζήτηση στην 
αίθουσα.  

Σε µια τάξη µε µικρά παιδιά το ετήσιο θέµα είναι «Οι άνθρωποι ζουν σε διαφορετικές 
χώρες». Σ’ αυτή την τάξη, κείµενα για τη ζωή στο Μεξικό είναι κρεµασµένα στον τοίχο. Σε 
µια τάξη µε µεγαλύτερους µαθητές, τα «βιβλία τοίχου» µιλούν για τους αρχαίους Αιγυπτίους, 
γιατί αυτή τη χρονιά µελετούν τους αρχαίους πολιτισµούς. Είναι τα κείµενα στον τοίχο που 
συνδέουν τη γλώσσα µε την εκπαίδευση µέσα από θεµατικές ενότητες. Οι σκοποί της 
γλώσσας, οι οποίοι διατυπώνονται ξεκάθαρα και είναι γνωστοί σε όλους, χρησιµοποιούνται 
από τους δασκάλους, όταν γράφουν τα κείµενά τους. Αυτά τα κείµενα τα κρεµούν στους 
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τοίχους για κάποιες εβδοµάδες πριν τα αντικαταστήσουν µε καινούρια. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
οι µαθητές καθηµερινά κυριολεκτικά περιβάλλονται από γραπτή γλώσσα και η γλώσσα στους 
τοίχους είναι αυτή που χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι για τα µαθήµατά τους.  

Στις ανώτερες τάξεις του ∆ηµοτικού και τις πρώτες του Γυµνασίου, οι δάσκαλοι δεν 
φτιάχνουν πια κείµενα από βιβλία ή άλλες πηγές. Συνεχίζουν όµως και σ’ αυτή την ηλικία να 
εργάζονται πάνω στους σκοπούς της γλώσσας των µαθητών µέχρι αυτοί να επιτευχθούν. 

 
∆. Άλλες όψεις του αναλυτικού προγράµµατος: Λογοτεχνία και Γραφή 

Η εκπαίδευση µέσα από θεµατικές ενότητες ως µέσο του αναλυτικού προγράµµατος του 
σχολείου του Rhode Island συνεχίζει να αναπτύσσεται από το 1966, όταν ο Peter Blackwell 
έγινε διευθυντής του σχολείου. Αυτή τη στιγµή µπορούµε να πούµε ότι αυτό το µέρος του 
προγράµµατος αναπτύσσεται καλά. Βέβαια, υπάρχουν ακόµα αλλαγές στο πρόγραµµα αλλά 
δεν είναι κύριες. Είναι περισσότερο θέµα συντήρησης.  

Το πρόγραµµα έχει µερικές πιο ενδιαφέρουσες όψεις. Για παράδειγµα, τη λογοτεχνία και 
το γραπτό λόγο. Η εκπαίδευση στη λογοτεχνία έχει φτάσει, όπως και η εκπαίδευση µε 
θεµατικές ενότητες, σε ένα υψηλό επίπεδο ωριµότητας. Από την άλλη µεριά, ο γραπτός λόγος 
είναι µια σχετικά νέα όψη και τώρα αποτελεί κύριο θέµα στην ανάπτυξη του προγράµµατος 
στο σχολείο του Rhode Island. 
∆.1. Εκπαίδευση στη Λογοτεχνία 

Στην παράδοση της εκπαίδευσης των Κωφών, η χρήση της γραπτής γλώσσας κατέχει µια 
σηµαντική θέση. Ένα παράδειγµα είναι τα «µαθήµατα σε πίνακες» (Blackboard lessons), τα 
οποία βοηθούν τους µαθητές να αποκτήσουν γλώσσα καταγράφοντας τις εµπειρίες τους. Η 
χρήση µιας κύριας πηγής γραπτής γλώσσας, όπως είναι η παιδική λογοτεχνία, έχει ένα 
επιπλέον πρόβληµα: δεν είναι εύκολο να διαβάζεις βιβλία µε κωφά παιδιά. Παρόλ’ αυτά 
πρέπει να παλέψουµε, ώστε οι µαθητές µας να µάθουν να διαβάζουν βιβλία. Και να γιατί 
πρέπει να ξεκινήσουµε νωρίς µ’ αυτή την εµπειρία. 

Άνθρωποι και ιστορίες πάνε µαζί. Οι ιστορίες µιλούν για κοινωνικές αξίες και κανόνες, 
για πιστεύω, ελπίδα και αγάπη. Ο πολιτισµός κρύβεται σ’ αυτές τις ιστορίες και µε το να τις 
διαβάζεις µαθαίνεις για τον εαυτό σου και τους άλλους στα πλαίσια της κοινωνίας. Αφού η 
εκπαίδευση µέσα από θεµατικές ενότητες είχε ωριµάσει στο σχολείο του Rhode Island, οι 
άνθρωποι είχαν το χρόνο και την ενέργεια να αρχίσουν να δουλεύουν πάνω στη λογοτεχνία. 

Νωρίτερα, την εποχή που η εκπαίδευση µέσα από θεµατικές ενότητες ήταν στο επίκεντρο 
της ανάπτυξης αναλυτικού προγράµµατος (µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970), µόνο ένας 
διάβαζε µε τους µαθητές. Γενικά, κάποιος διάλεγε βιβλία που είχαν θέµα σχετικό µ’ αυτό που 
συζητιόταν στην τάξη. Αν το θέµα ήταν το τροπικό δάσος, ο δάσκαλος χρησιµοποιούσε 
βιβλία που µιλούσαν για το τροπικό δάσος και αν το θέµα ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, η τάξη 
διάβαζε ελληνική µυθολογία. Αυτή η προσέγγιση δεν ήταν πολύ επιτυχηµένη, γιατί δεν ήταν 
απλό να βρεις κατάλληλα βιβλία για κάθε θέµα, αλλά πάνω απ’ όλα υπήρχαν πολλά βιβλία τα 
οποία δεν διαβάζονταν ποτέ, γιατί δεν ταίριαζαν σε κανένα από τα θέµατα. Γι’ αυτό η D. 
Topol, ειδική στη γλώσσα στο σχολείο του Rhode Island, µαζί µε άλλους δασκάλους έψαξαν 
για µια άλλη προσέγγιση. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράµµατος για τη Λογοτεχνία είναι τώρα, ότι 
προέρχεται από λογοτεχνικά θέµατα. Για τον καθορισµό των λογοτεχνικών θεµάτων που θα 
διεκπεραιωθούν σε ένα χρόνο χρησιµοποιούνται δύο κριτήρια. Κάποιος διαλέγει λογοτεχνικά 
κείµενα, τα οποία συνδέονται µε τις θεµατικές ενότητες, όπως και λογοτεχνικά κείµενα, που 
ταιριάζουν σε µια οµάδα συγκεκριµένης ηλικίας (αυτό σηµαίνει ότι στα παιδιά κάθε ηλικίας 
αρέσει να διαβάζουν ανάλογες ιστορίες). 

Ένα παράδειγµα για το πρώτο κριτήριο είναι το λογοτεχνικό κείµενο «Ο Άνθρωπος κατά 
της Φύσης» στο δεύτερο έτος του Γυµνασίου. Αυτή τη χρονιά το ετήσιο θέµα είναι 
«Άνθρωποι και Τεχνολογία». Επειδή η λογοτεχνία συχνά χρησιµοποιείται για να βοηθήσει 
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τους ανθρώπους στον αγώνα τους ενάντια στις φυσικές καταστροφές, τα παιδικά βιβλία µε 
θέµατα στα οποία οι άνθρωποι αγωνίζονται εναντίον της φύσης ταιριάζουν σ’ αυτό το χρόνο. 

Ένα παράδειγµα για το δεύτερο κριτήριο –ένα λογοτεχνικό κείµενο που ταιριάζει σε µια 
συγκεκριµένη ηλικιακά οµάδα- είναι οι ιστορίες για τη συνεργασία και τη φιλία, για παιδιά 
επτά ετών. Ενώ δεν είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το ετήσιο θέµα της αλληλεξάρτησης των 
ανθρώπων µε το περιβάλλον τους στο σχολείο του Rhode Island αυτές οι ιστορίες 
επιλέγονται, γιατί τις αγαπούν οι µαθητές αυτής της ηλικίας. 

Η σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση µέσα από θεµατικές ενότητες και τη λογοτεχνία, αν 
και χαλαρή, είναι αρµονική, γιατί γενικά η εκπαίδευση επικεντρώνεται γύρω από το ερώτηµα 
«Τι κάνει ανθρώπους τους ανθρώπους;». Ακριβώς γιατί η λογοτεχνία είναι ένα ανθρώπινο 
χαρακτηριστικό, η µελέτη της είναι µια δραστηριότητα που ταιριάζει στο πρόγραµµα του 
σχολείου του Rhode Island.  

Επίσης, η εκπαίδευση στη λογοτεχνία αποτελεί µέρος του προγράµµατος του σχολείου 
του Rhode Island. Στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο είναι µια πραγµατικότητα. Εδώ το 
πρόγραµµα για τη λογοτεχνία προσφέρει µεγάλη βοήθεια στους δασκάλους, οι οποίοι 
επιλέγουν και ξέρουν τι να διαβάσουν στην τάξη τους. Επιπλέον, µπορούν να εστιάσουν την 
προσοχή τους στον τρόπο που µπορούν να διδάξουν καλύτερα τη λογοτεχνία. Στο λύκειο, το 
πρόγραµµα είναι ακόµα υπό ανάπτυξη. Επειδή ολόκληρο το πρόγραµµα πρόσφατα έχει µπει 
σε µια διαδικασία ανανέωσης, το πρόγραµµα για τη λογοτεχνία είναι µέρος αυτής της 
διαδικασίας. 
∆.2. Η εκπαίδευση στο Γραπτό Λόγο 

Η εκπαίδευση στο γραπτό λόγο είναι ένα µέρος του προγράµµατος, στο οποίο τα 
τελευταία χρόνια έχει δοθεί περισσότερη έµφαση. Οι µαθητές σε όλο το σχολείο γράφουν 
τακτικά. Στο γυµνάσιο και στο λύκειο γράφουν τέσσερις ή πέντε ώρες την εβδοµάδα σε 
επίσηµα εργαστήρια. Στο δηµοτικό ο αριθµός των γραπτών µαθηµάτων κυµαίνεται ανάλογα 
µε την ηλικία των µαθητών. 

Είχα την ευκαιρία να δω αρκετά τέτοια εργαστήρια. Είναι φανερό ότι υπάρχει µια 
φιλοσοφία για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Αν µιλάς για παιδιά επτά, οκτώ ή δώδεκα 
χρόνων, όλα µαθαίνουν ότι η γραφή είναι µια διαδικασία. Είναι µια διαδικασία µε δύο 
τρόπους. Πρώτον, κάθε κείµενο από µόνο του είναι ένα κοµµάτι, το οποίο αναπτύσσεται 
διαρκώς µε το γράψιµο και το ξαναγράψιµο. Οι µαθητές µερικές φορές εργάζονται για 
εβδοµάδες πάνω σε µια ιστορία. Ενώ γράφουν και ξαναγράφουν, η συζήτηση µε τους άλλους 
γι’ αυτό το κοµµάτι – µ’ έναν συµµαθητή ή το δάσκαλο – παίζει σπουδαίο ρόλο. Επίσης, η 
γραφή αντιµετωπίζεται σαν µια αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία παίρνει χρόνια για να 
τελειοποιηθεί. Όλα τα κοµµάτια, που γράφουν οι µαθητές όλο το χρόνο, φυλάσσονται σε 
έναν ειδικό φάκελο. Κοιτάζοντας τις ιστορίες στο φάκελό του ένας µαθητής µπορεί να δει την 
προσωπική του πρόοδο ως συγγραφέας. Είναι ενδιαφέρον το πόσο έκπληκτοι µπορεί να 
µείνουν οι µαθητές, όταν συγκρίνουν µια ιστορία που έγραψαν πρόσφατα µε µια ιστορία που 
έγραψαν ένα χρόνο πριν. Μέσα σ’ ένα χρόνο µπορείς να δεις την πρόοδο που είχαν οι 
µαθητές σαν συγγραφείς. Οι δάσκαλοι είναι σίγουροι ότι οι µαθητές έχουν επίγνωση της 
προόδου τους. 

Βέβαια, η εκπαίδευση του γραπτού λόγου δεν είναι µια ξεχωριστή και αυστηρή όψη του 
προγράµµατος του σχολείου του Rhode Island. Το πρόγραµµα, ωστόσο, παρέχει µια καλή 
βάση να αναπτύξεις σχέσεις µε τη γραπτή εκπαίδευση. Στις κατώτερες βαθµίδες είδα πώς οι 
µαθητές των πέντε και έξι χρόνων «γράφουν» µια ιστορία. Το έκαναν, γιατί το λογοτεχνικό 
θέµα ήταν «Μεγαλώνοντας και αλλάζοντας». Εξαιτίας αυτού, ο δάσκαλος είχε διαβάσει πέντε 
βιβλία µ’ αυτό το θέµα στα παιδιά. Οι µαθητές έφτιαξαν από µόνοι τους ζωγραφιές. Ένα 
κορίτσι ζωγράφισε τον εαυτό της, όταν ήταν µικρή µε ένα λυπηµένο πρόσωπο, γιατί δεν 
µπορούσε ακόµη να οδηγήσει ποδήλατο. Στη δεύτερη ζωγραφιά της, τη βλέπεις σ’ ένα 
ποδήλατο µ’ ένα µεγάλο χαµόγελο, γιατί τώρα είναι µεγάλη και µπορεί να οδηγήσει 

3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών    101



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

ποδήλατο. Όλοι οι µαθητές έφτιαξαν τέτοιες ζωγραφιές. Βέβαια, έφτιαξαν ωραία εξώφυλλα 
και µε περηφάνια µπορούσαν να δείξουν τα πρώτα τους βιβλία ο ένας στον άλλο, πριν τα 
πάρουν στο σπίτι. 

Στο Λύκειο κάνουν µια σύνδεση ανάµεσα στο γράψιµο και στα άλλα µαθήµατα. Για 
παράδειγµα, στις τάξεις της Αµερικάνικης Ιστορίας και της Αµερικάνικης Λογοτεχνίας οι 
µαθητές έχουν µιλήσει και έχουν γράψει για τη διαµάχη ανάµεσα στους νέους κατοίκους της 
Αµερικής και τον παλιό τους βασιλιά στην Αγγλία. Στα εργαστήρια γραπτού λόγου, οι 
µαθητές έγραψαν ιστορίες για διάφορα πράγµατα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Κάθε µαθητής έγραψε µια ιστορία από διαφορετική οπτική γωνία. Μερικοί 
µαθητές έγραψαν τις ιστορίες τους από την πλευρά ενός Βρετανού υποστηρικτή του βασιλιά 
και άλλοι έκαναν το ίδιο, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει 
πρόοδος στην αντίληψη των µαθητών, ότι η άποψη του συγγραφέα είναι πολύ σηµαντική 
στον τρόπο που γράφει για τα γεγονότα. Το να γνωρίζουν οι µαθητές το γεγονός αυτό τους 
βοηθάει σηµαντικά, όταν αυτοί διαβάζουν ένα βιβλίο. Αυτό το παράδειγµα δείχνει πώς το 
διάβασµα και το γράψιµο δεν µπορούν να διαχωριστούν στο πρόγραµµα. 

Υπάρχουν πολλά που µπορώ να πω για τον γραπτό λόγο στο σχολείο του Rhode Island. 
Γι’ αυτό το λόγο θα επανέλθω σ’ αυτό το θέµα µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο επόµενο 
κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην εκπαίδευση στο Γυµνάσιο. 
 

Κεφάλαιο Τρίτο 
Α. Το Γυµνάσιο των Κωφών στο Σχολείο του Rhode Island 

Πριν πάω στις Ηνωµένες Πολιτείες να παρατηρήσω το Αναλυτικό Πρόγραµµα των 
Κωφών του Σχολείου του Rhode Island, δούλευα για έξι χρόνια στο Γυµνάσιο Effatha στην 
Ολλανδία. Πέντε από τα έξι χρόνια, δούλευα µε παιδιά ηλικίας έντεκα ως δεκατεσσάρων 
χρόνων. Στο Γυµνάσιο βλέπουµε ότι µέσα σε λίγα χρόνια, τα αγόρια µεγαλώνουν αστραπιαία 
και τα κορίτσια γίνονται γυναίκες. Αυτή η ανάπτυξη συνοδεύεται από τα πρώτα φλερτ, τους 
πρώτους έρωτες, τις διαµάχες και τα συνεχή γέλια, τα οποία πολλές φορές επηρεάζουν την 
κατάσταση στην τάξη. Η ζωή για τους εφήβους είναι µια µεγάλη αλλαγή. 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα στο Γυµνάσιο των Κωφών του Rhode Island έχει τίτλο: «Οι 
µαθητές µας κατά τη διάρκεια του γυµνασίου περνάνε περισσότερες αλλαγές από ό,τι στην 
υπόλοιπη ζωή τους». Ο δάσκαλος έχει να αντιµετωπίσει αυτές τις αλλαγές και πρέπει να 
παίξει το ρόλο του σε αυτή τη διαδικασία όσο καλύτερα µπορεί. Αλλά, από όσο ξέρω, δεν 
έχουν γραφτεί πολλά για την εκπαίδευση των κωφών αυτής της ηλικίας, στοιχείο που δεν 
διευκολύνει τους καθηγητές του γυµνασίου. 

Ξεκίνησα την παρακολούθησή µου στο Σχολείο του Rhode Island από το γυµνάσιο, λόγω 
του προσωπικού µου ενδιαφέροντος να µάθω περισσότερα για την εκπαίδευση της 
συγκεκριµένης ηλικίας παιδιών. Μετά από τρεις µέρες, κατάλαβα ότι σίγουρα κάτι 
ενδιαφέρον συνέβαινε στο γυµνάσιο του Rhode Island. Με ενθουσίασε ο τρόπος που 
δίδασκαν οι δάσκαλοι. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς επισκέφτηκα το δηµοτικό και το λύκειο, 
αλλά το µεγαλύτερο διάστηµα παρέµεινα στο γυµνάσιο. Ακολουθεί περιγραφή των όσων είδα 
εκεί. 

 
Β. Ποιοι αποτελούν µέρος του Γυµνασίου; 

Το Γυµνάσιο Κωφών του Σχολείου του Rhode Island αποτελείται από τρεις βαθµίδες: Α΄ 
Τάξη (ηλικίες 11 µε 12), Β΄ Τάξη (ηλικίες 12 µε 13) και Γ΄ Τάξη (ηλικίες 13 µε 14). Φέτος, 
υπάρχει µια οµάδα παιδιών σε κάθε επίπεδο. Υπάρχει επίσης µια οµάδα ένταξης. Οι µαθητές 
αυτής της οµάδας µπορούν να παρακολουθήσουν µέρος της εκπαίδευσής τους σε κανονικό 
σχολείο. Αυτό γίνεται µε την εποπτεία ενός δασκάλου του σχολείου, ο οποίος παρακολουθεί 
το κανονικό σχολείο. Είναι διερµηνέας καθώς και βοηθός για τους µαθητές. Η οµάδα αυτή 
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παρακολουθεί το πρωί ένα κανονικό σχολείο και το απόγευµα το σχολείο κωφών του Rhode 
Island. 

Στο Γυµνάσιο Κωφών του Rhode Island υπάρχουν τρεις δάσκαλοι το πρωί και τέσσερις 
το απόγευµα. Εκτός από το δάσκαλό τους, οι µαθητές διδάσκονται από άλλους καθηγητές 
γυµναστική, τέχνη, δακτυλογράφηση και υπολογιστές. Το Γυµνάσιο αποτελείται από 
εικοσιπέντε µαθητές περίπου, µε µεγάλη όµως διαφορετικότητα µεταξύ τους, πράγµα που 
έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το Σχολείο του Rhode Island περιλαµβάνει και περιπτώσεις 
παιδιών µε πολλαπλές αναπηρίες. Τα παιδιά όµως µε πολύ σοβαρές αναπηρίες, τέτοιες που 
έχουν σηµαντική επίδραση στην όλη ανάπτυξή τους, παρακολουθούν άλλα ειδικά σχολεία. 
Αλλά οι µαθητές, για παράδειγµα, µε ελαφριές αναπηρίες, καθώς και αυτοί που έχουν 
µαθησιακές δυσκολίες ή έχουν καθυστέρηση λόγου, γιατί ήρθαν στην Αµερική σε 
µεγαλύτερη ηλικία και οι γονείς τους δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την Αγγλική, 
παρακολουθούν το Σχολείο Κωφών του Rhode Island. Όλοι οι µαθητές µαθαίνουν και 
ακολουθούν το ίδιο αναλυτικό πρόγραµµα. 

 
Γ. Ενότητα από πολλές απόψεις. 

Το γυµνάσιο βρίσκεται στη δική του ανοικτή περιοχή µέσα στο κτίριο. Τα δωµάτια 
βρίσκονται στις γωνίες του Γυµνασίου και στη µέση υπάρχει ένας κοινός χώρος, από όπου 
εύκολα βλέπεις όλες τις τάξεις. Βέβαια υπάρχουν θρανία και καρέκλες σε κάθε τάξη 
τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο που οι µαθητές δεν µπορούν εύκολα να δουν τον κοινό χώρο.  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων αυτού του χρόνου, εναλλασσόµουνα κάθε 
µέρα σε διαφορετική τάξη. Οι δάσκαλοι ήταν ιδιαίτερα φιλόξενοι. Αυτό που ήταν ολοφάνερο 
σε µένα ήταν η οµοιότητα που είδα στις δραστηριότητες των τάξεων. Αν και οι 
προσωπικότητες των δασκάλων ήταν διαφορετικές και γι’ αυτό το λόγο η ατµόσφαιρα σε 
κάθε τάξη δεν ήταν ακριβώς η ίδια, πολλά πράγµατα συνέβαιναν µε παρόµοιο τρόπο. Σε όλες 
τις τάξεις υπήρχε ο κανόνας ότι όλοι συµµετέχουν στις συζητήσεις. Κάτι που σπάνια βλέπεις 
είναι να δίνει διάλεξη ο δάσκαλος. Επιπλέον, ποτέ οι µαθητές δεν δούλευαν ξεχωριστά και 
σιωπηλά για την ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά σε οµάδες δύο ή τριών. Μια άλλη 
οµοιότητα, που ήταν ολοφάνερη, ήταν η χρήση της γλώσσας από τους δασκάλους. Η επιλογή 
των λέξεων είχε ένα πολύ ώριµο χαρακτήρα, γιατί χρησιµοποιούσαν λέξεις που έχουν ήδη 
αναφερθεί στο ∆εύτερο Κεφάλαιο, όπως γνώµη, θεωρία, άποψη κλπ. Επιπλέον, όλες οι τάξεις 
έχουν ανάλογα προγράµµατα. Κάθε πρωί, η κάθε τάξη ξεκινά το πρόγραµµά της µε σύσκεψη 
των οµάδων και µετά από αυτό γραφή. Η υπόλοιπη µέρα χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση 
µέσα από τις Θεµατικές Ενότητες, λογοτεχνία, οµιλία, µαθηµατικά, φυσική και µαθήµατα 
όπως γυµναστική, υπολογιστές και δακτυλογράφηση. Πολλές δραστηριότητες συµβαίνουν 
ταυτόχρονα. Στα διαλείµµατα συχνά οι δάσκαλοι βλέπουν ο ένας τον άλλο για λίγα λεπτά και 
ανταλλάσσουν ιδέες και φτιάχνουν νέα σχέδια σε ανεπίσηµο επίπεδο. 

Η ιδέα των παρόµοιων δραστηριοτήτων ανάµεσα στις διαφορετικές τάξεις είναι ότι το 
Σχολείο Κωφών του Rhode Island αγωνίζεται να παρέχει στους µαθητές ξεκάθαρους σκοπούς 
και µε συνέχεια, έτσι ώστε όταν οι µαθητές περνάνε από τάξη σε τάξη, η αλλαγή του 
δασκάλου να µην απαιτεί περισσότερη προσαρµογή από ό,τι είναι απαραίτητη και να 
αποφεύγεται η σύγχυση, καθώς και να χρησιµοποιείται ο χρόνος αποτελεσµατικά. 

 
∆. Οι Εννέα Αρχές του «Συλλόγου Εκπαιδευτικών Βασικών Σχολείων». 
Η συµµετοχή στο σύλλογο των βασικών σχολείων (CES) επηρεάζει σηµαντικά την 

ανάπτυξη ενός κοινού εκπαιδευτικού οράµατος. Ο σύλλογος εξελίσσεται ραγδαία και φέρνει 
σε επαφή δασκάλους από διάφορα σχολεία, που συζητούν την εκπαιδευτική αναµόρφωση. Τα 
περισσότερα σχολεία του συλλόγου είναι κανονικά σχολεία. Οι δραστηριότητες του 
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Γυµνασίου Κωφών του Rhode Island δεν µπορούν να διαχωριστούν από τις αρχές του 
Συλλόγου. Παρακάτω είναι µια περίληψη των Εννέα Αρχών του Συλλόγου: 

1) Το σχολείο θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να διδάσκει τους µαθητές του πώς να 
χρησιµοποιούν το µυαλό τους. 

2) Στόχος θα πρέπει να είναι να κατέχει ο κάθε µαθητής έναν αριθµό βασικών 
ικανοτήτων και περιοχών γνώσης. 

3) Οι στόχοι του σχολείου θα πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλους τους µαθητές, ενώ οι 
τρόποι για να επιτευχθούν οι στόχοι µπορεί να ποικίλλουν, καθώς οι µαθητές µεταξύ 
τους διαφέρουν. 

4) Η εκπαίδευση και η µάθηση θα πρέπει να είναι εξατοµικευµένη. 
5) Ο µαθητής είναι ο εργάτης και ο δάσκαλος είναι ο προπονητής και όχι αυτός που δίνει 

τις πληροφορίες και τις οδηγίες. 
6) Ο τρόπος να δείξουµε τι έχουν µάθει οι µαθητές είναι η «απόδειξη κατάκτησης της 

γνώσης». 
7) Αξίες στο σχολείο: υψηλές αλλά όχι απειλητικές απαιτήσεις, εµπιστοσύνη και 

αξιοπρέπεια. Οι γονείς είναι ουσιαστικοί συνεργάτες. 
8) Οι διευθυντές και οι δάσκαλοι είναι πρώτα µη ειδικοί και µετά ειδικοί. 
9) Το κόστος για κάθε µαθητή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10% του κόστους των 

παραδοσιακών σχολείων, που δεν συµµετέχουν στο Σύλλογο. 
 

Ε. Οι δραστηριότητες του Γυµνασίου. 
Ε.1. Συµβουλευτική οµάδων 

Όλες οι τάξεις του σχολείου ξεκινούν στις 8:30 το πρωί. Το Γυµνάσιο χρησιµοποιεί τα 
πρώτα δεκαπέντε λεπτά για συζήτηση και προετοιµασία για την ηµέρα. Μετά ακολουθεί η 
συµβουλευτική των οµάδων. 

Τα µεγαλύτερα και µικρότερα παιδιά του Γυµνασίου αναµιγνύονται σε οµάδες για 
συµβουλευτική. Υπάρχουν τρεις οµάδες και κάθε οµάδα καθοδηγείται από ένα δάσκαλο ή 
ένα σύµβουλο. Οι σύµβουλοι είναι ο σχολικός ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός του 
σχολείου και ο σχολικός σύµβουλος – µια ειδικότητα που δεν υπάρχει στην Ολλανδία. Η 
συµβουλευτική των οµάδων είναι µέρος ενσωµατωµένο στο πρόγραµµα του σχολείου. 
Ξεκίνησε, γιατί πολλές φορές η συµπεριφορά των µαθητών αυτής της ηλικίας είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στην όλη εκπαίδευσή τους. Μερικές φορές ήταν δύσκολο για τους δασκάλους να 
διδάξουν, λόγω της συχνής διάσπασης της προσοχής των µαθητών από συναισθηµατικά 
προβλήµατα. Το πρόβληµα ήταν ότι κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων ξοδευόταν αρκετός 
χρόνος συζητώντας για συναισθηµατικά και προσωπικά θέµατα. Επιπλέον, φάνηκε ότι δεν 
υπήρχε ιδιαίτερο αποτέλεσµα, όταν προσεγγιζόταν ατοµικά ένας µαθητής λόγω της 
συµπεριφοράς του. Πάλι µέσα στην τάξη, ο µαθητής επαναλάµβανε το ίδιο µοτίβο 
συµπεριφοράς. Ειδικά στην εφηβεία, η οµάδα παίζει σηµαντικό ρόλο. Για τους παραπάνω 
λόγους ξεκίνησε το πρόγραµµα της συµβουλευτικής οµάδων στο Γυµνάσιο υπό τη διεύθυνση 
της Donna Sarti, σχολικής συµβούλου.  

Οι συζητήσεις των οµάδων έχουν προσωπικό και εµπιστευτικό χαρακτήρα. Οι µαθητές 
γνωρίζουν πως οτιδήποτε λέγεται µένει στην οµάδα. Οι µαθητές είναι αυτοί που αποφασίζουν 
τι θέλουν να συζητήσουν. Μπορεί να είναι κάτι ευχάριστο, που συνέβη το Σαββατοκύριακο, 
αλλά µπορεί να είναι µια τραγωδία, που συνέβη σε µια οικογένεια. Είναι σηµαντικό να 
αναφερθεί ότι οι σύµβουλοι είναι απαραίτητα ειδικευµένοι επαγγελµατίες, γιατί η σωστή 
αντίδραση στις ιστορίες των µαθητών παίζει σηµαντικό ρόλο. Οι συζητήσεις που 
πραγµατοποιούνται για µισή ώρα, δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να µιλήσουν για 
πράγµατα που έχουν στο µυαλό τους, γνωρίζοντας ότι θα τους ακούσουν οι άλλοι µε 
σοβαρότητα. Εκτός από κάποια προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν, οι συζητήσεις 
δίνουν την ευκαιρία σε όλους να µάθουν να ακούν ο ένας τον άλλο, καθώς και να γνωρίσουν 
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ο ένας τον άλλο. Επιπλέον, κάτι επίσης σηµαντικό είναι ότι σ’ αυτές τις συζητήσεις 
µαθαίνουν οι µαθητές πώς να στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Επειδή οι οµάδες είναι ανάµεικτες 
και τα µεγαλύτερα µε τα µικρότερα παιδιά µιλούν µεταξύ τους, οι µαθητές κερδίζουν αρκετή 
στήριξη ο ένας από τον άλλο. Συχνά είναι πιο αποτελεσµατικό να συµβουλεύσει ο 
µεγαλύτερος µαθητής τον µικρότερο από ό,τι ένας ενήλικας. Επιπλέον, µέσα από αυτές τις 
συζητήσεις µαθαίνουν να µιλούν για τα συναισθήµατά τους. 

Εκτός από τους µαθητές, και οι δάσκαλοι φαίνονται ευχαριστηµένοι µε το πρόγραµµα της 
συµβουλευτικής των οµάδων. Οι µαθητές γνωρίζουν ότι µπορούν να µιλήσουν για 
προσωπικά θέµατα και αυτό µειώνει το άγχος τους. Τώρα πιο σπάνια ένας µαθητής θέλει να 
µιλήσει για κάτι προσωπικό µέσα στο µάθηµα. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, ο δάσκαλος τον ρωτά 
αν µπορεί να περιµένει µέχρι την επόµενη συνάντηση των οµάδων. 

Μετά από αρκετά χρόνια συµβουλευτικής οµάδων, η εµπειρία των δασκάλων είναι ότι η 
συµπεριφορά των µαθητών βελτιώνεται. Η εντύπωσή µου είναι ότι οι µαθητές 
συµπεριφέρονται σωστά και αυτό επιτρέπει στο δάσκαλο να επικεντρωθεί στα ακαδηµαϊκά 
µαθήµατα. 
Ε.2. Εργαστήριο γραφής 

Όταν τελειώσει η συµβουλευτική των οµάδων, αρχίζει η ώρα της γραφής. Το γράψιµο 
πραγµατοποιείται για σαράντα-πέντε λεπτά κάθε µέρα. Κάθε πρωί στο εργαστήριο γραφής, οι 
µαθητές χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες και κάθε δάσκαλος είναι υπεύθυνος για µια οµάδα. 

Οι µαθητές είναι ελεύθεροι να γράψουν για πράγµατα που θέλουν. Και µέσα από αυτό τον 
τρόπο οι µαθητές ωφελούνται. Μαθαίνουν πολλές διαφορετικές µορφές ιστοριών και αυτό 
τους βοηθάει να φτιάχνουν ποικίλες δικές τους ιστορίες. 

Εντυπωσιάστηκα όταν άκουσα τους µαθητές να µιλούν για πιθανά είδη ιστοριών και τις 
ιδέες που είχαν γι’ αυτά. Ένας µαθητής είπε ότι θέλει να γράψει µια ιστορία µυστηρίου, 
κάποιος άλλος είπε ότι θέλει να γράψει ένα ποίηµα. Οι µαθητές σκέφτονται για διάφορα στυλ 
ιστοριών: µια αστυνοµική ιστορία, γράµµα στον καλύτερο φίλο, παραµύθι, ιστορία για µικρά 
παιδιά, βιογραφία κλπ. Οι µαθητές που δεν έχουν κάποια δική τους ιδέα εµπνέονται από τις 
ιδέες των φίλων τους και έτσι αποφασίζουν και αυτοί τι θέλουν να γράψουν. Αρχίζουν να 
δουλεύουν σε µικρές οµάδες και από εκείνη τη στιγµή ο κάθε µαθητής δουλεύει τις δικές του 
ιστορίες για την υπόλοιπη χρονιά. Οι δάσκαλοι φροντίζουν, ώστε να υπάρχουν σε κάθε 
οµάδα κάποιοι µαθητές µε περισσότερη συγγραφική εµπειρία και κάποιοι µε µικρότερη. 
Μερικοί µαθητές δουλεύουν µια ιστορία για µια εβδοµάδα, ενώ άλλοι µέχρι ενάµιση µήνα. 
Μερικοί µαθητές γράφουν µια ιστορία τριών σελίδων µε ενδιαφέρουσα αρχή, συναρπαστική 
πλοκή και απρόσµενο τέλος. Άλλοι µαθητές γράφουν µε µεγάλη προσπάθεια µια ιστορία, που 
δεν είναι καλά δοµηµένη. Η σύνθεση της οµάδας έχει µεγάλη σηµασία (καλοί συγγραφείς και 
αδύνατοι µαζί). 

Κάποιες φορές κάθε εβδοµάδα, οι περισσότεροι µαθητές συναντώνται για δεκαπέντε 
λεπτά στον κοινό χώρο. Αυτοί που έχουν τελειώσει τις ιστορίες τους τις «διαβάζουν» στους 
υπόλοιπους. Οι δάσκαλοι δίνουν έµφαση στο ότι οι µαθητές που «θα ακούσουν» τις ιστορίες 
θα πρέπει να αντιδράσουν µε θετικό τρόπο. Για παράδειγµα, ένας µεγαλύτερος µαθητής 
µπορεί να πει σε ένα µικρότερο «Είναι πάρα πολύ καλό να αρχίσεις µε αυτό τον τρόπο. Εάν 
συνεχίσεις έτσι, θα µάθεις να γράφεις πιο πολύπλοκες ιστορίες». «Ακούγοντας» τις ιστορίες 
αυτών που γράφουν καλύτερα, οι άλλοι µαθητές γνωρίζουν τι αναµένεται από αυτούς, αν και 
αυτό δεν ανακοινώνεται επίσηµα. Οι περισσότεροι από τους µεγαλύτερους µαθητές µπορούν 
να γράψουν µια ιστορία µε σωστή δοµή και επιπλέον, είναι σηµαντικό να ακούνε από τους 
άλλους ότι τους αρέσουν οι ιστορίες τους. 

Παράλληλα µε την ανάγνωση των ιστοριών, οι µαθητές συζητούν γενικά για το γράψιµο. 
Οι δάσκαλοι και οι άλλοι µαθητές µιλούν για τη δοµή και ανάπτυξη κάθε ιστορίας. Κάνουν 
στο συγγραφέα ερωτήσεις για τον τρόπο που ανέπτυξε το θέµα, µιλούν για τη δοµή του 
κειµένου και πώς απέφυγαν ασήµαντες λεπτοµέρειες, έτσι ώστε να είναι η ιστορία πιο 
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συναρπαστική. Μια φορά την εβδοµάδα, ένας δάσκαλος µιλά για κάποιο συγκεκριµένο θέµα, 
όπως τη σηµασία της πρώτης παραγράφου, πώς γράφουµε επαγγελµατικά γράµµατα, τη 
χρήση των σηµείων στίξεως κτλ. 

Τις περισσότερες φορές, οι µαθητές δουλεύουν πάνω στις ιστορίες τους µέσα σε µικρές 
οµάδες. Οι µαθητές γράφουν τις ιδέες τους, πριν ξεκινήσουν µια νέα ιστορία. Υπάρχουν 
φυλλάδια µε οδηγίες για το πώς ένας µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει τις ιδέες του, όταν 
αρχίζει µια νέα ιστορία (βλέπε Α επόµενης σελίδας). Κάθε µαθητής συζητά την ιστορία του 
µε ένα συµµαθητή του ή µε το δάσκαλο. Υπάρχει φυλλάδιο που βοηθάει γι’ αυτό (βλέπε Β). ο 
µαθητής που διαβάζει το κείµενο κάποιου άλλου µαθητή πρέπει να γράψει σε ένα φυλλάδιο τι 
ήταν αυτό που του άρεσε στο κείµενο και πώς µπορεί να βελτιωθεί η ιστορία. Αυτό το 
φυλλάδιο χρησιµοποιείται στη συνέχεια από το συγγραφέα, για να ξαναγράψει την ιστορία 
του µε τη βοήθεια επίσης ενός φυλλαδίου µε τίτλο «∆ιαδικασία Γραφής» (βλέπε Γ). Έτσι, οι 
µαθητές ξέρουν τι να κάνουν στη συνέχεια. Όλοι οι µαθητές, όπως παρατηρήσαµε παραπάνω, 
έχουν το δικό τους ντοσιέ µε τις ιστορίες, τα φυλλάδια και τα βοηθήµατα ολόκληρης της 
χρονιάς. Οι δάσκαλοι συνέχεια συζητούν µε τους µαθητές τους για την πρόοδο της εργασίας 
τους και τους βοηθούν στην ορθογραφία και τη γραµµατική. Κύρια όµως, δίνουν συµβουλές 
στους µαθητές για το πώς να βελτιώσουν τα κείµενά τους, πώς δηλαδή να τα κάνουν πιο 
ενδιαφέροντα. Για παράδειγµα, η συζήτηση του µαθητή µε το δάσκαλο µπορεί να στραφεί 
γύρω από το πότε ένας συγγραφέας περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάποιου προσώπου στην 
ιστορία και πότε όχι ή πώς κάποιος µπορεί να δηµιουργήσει αγωνία στην ιστορία του, ώστε 
να κρατήσει αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη ή πώς διαφέρει το κείµενο ενός 
διηγήµατος από µια έκθεση. Με πάρα πολλούς τρόπους οι µαθητές ενθαρρύνονται στο 
γράψιµο όλο το χρόνο. Σε δύο χαµηλούς τοίχους του Γυµνασίου υπάρχουν χρωµατιστοί 
πίνακες, ο ένας δίπλα στον άλλο. Σ’ αυτούς τους πίνακες υπάρχουν διάφορες κατηγορίες 
ιστοριών: ιστορίες ζώων, µυστηρίων, οικογενειακές ιστορίες, γράµµατα κλπ. Όταν τελειώνει 
µια ιστορία, το όνοµα αυτού που την έγραψε και ο τίτλος της ιστορίας γραµµένα µε όµορφα 
γράµµατα στον υπολογιστή αναγράφονται στον πίνακα, που βρίσκεται στον τοίχο του 
σχολείου, στη θέση που ανήκει η ιστορία. Επιπλέον, όποιος επιθυµεί, τοιχοκολλά την ιστορία 
του, ώστε να τη διαβάσει όποιος θέλει. Μερικές φορές φτιάχνεται βιβλίο, που αποτελείται 
από διαφορετικές ιστορίες. 

Στο τέλος του χρόνου γίνεται έκθεση γραφής, όπου κάθε µαθητής επιλέγει να 
παρουσιάσει δύο από τις ιστορίες του. Όλες οι ιστορίες τοιχοκολλούνται σε µεγάλη αφίσα 
µαζί µε φωτογραφία του συγγραφέα και σύντοµο βιογραφικό του. Τότε προσκαλούνται 
επισκέπτες να δουν την έκθεση, να διαβάσουν τις ιστορίες και να µιλήσουν µε τους 
συγγραφείς. Ανάµεσα στους προσκεκληµένους συµπεριλαµβάνονται οι µαθητές του Λυκείου, 
οι δάσκαλοι, οι γονείς, ο διευθυντής Dr. Blackwell κ.ά. 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είδα πόσο πολύ βελτιώθηκε το γράψιµο των µαθητών. Οι 
πιο αδύναµοι µαθητές γίνονται οι καλύτεροι συγγραφείς τον επόµενο χρόνο και οι καλύτεροι 
µαθητές γίνονται «αστέρια» τον επόµενο χρόνο. 

Το εργαστήρι γραφής δεν σταµατά µε το τέλος του Γυµνασίου, αλλά συνεχίζεται στο 
Λύκειο. 
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ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

(Α) 
 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΙΛΟ 
Συγγραφέας:                   Επιµελητής Κειµένου: 
Γράψε δύο (2) πράγµατα  
που σου άρεσαν από την  
ιστορία αυτή. 
Εξήγησε γιατί: 
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(Β) 
Γράψε δύο (2) προτάσεις 
που θα βοηθήσουν το  
συγγραφέα να βελτιώσει  
την ιστορία του. 
(Για παράδειγµα, προσθέτοντας  
κάποιες πληροφορίες, αφαιρώντας  
κάποιες πληροφορίες, αλλάζοντας  
κάποιες πληροφορίες) 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΦΗΣ 
1._Προ-Γράψιµο (διάλεξε τουλάχιστον 1) 

α._Πρόχειρες σηµειώσεις µε ιδέες 
β._Κατάλογος ιδεών 
γ._Χρήση φυλλαδίων µε παραγράφους 
δ._Γράψιµο περιγράµµατος 
ε._Χρήση οδηγού ιστορίας 
 

2._1ο πρόχειρο κείµενο 
 
3._Σύσκεψη (και τα 3) 

α._µόνος σου 
β._µε φίλο 
γ._µε το δάσκαλο 

(Γ) 
4._2ο πρόχειρο κείµενο 
 
5._Σύσκεψη µε δάσκαλο για τη γλώσσα 
 
6._Σύσκεψη για την επιµέλεια κειµένου 

(ορθογραφία, στίξη κλπ.) 
α._µόνος σου (µε τη χρήση της λίστας για 
επιµέλεια κειµένου) 
β._µε φίλο 
γ._µε το δάσκαλο 
 

7._Τελικό κείµενο 
 
8._Εκτύπωση, ∆ηµοσιοποίηση 
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Ε.3. Εκπαίδευση µέσα από Θεµατικές Ενότητες (Γυµνάσιο) 
Η εκπαίδευση µέσα από θεµατικές ενότητες δεν διδάσκεται από όλους τους δασκάλους 

την ίδια ώρα, λόγω των µαθηµάτων όπως γυµναστική, τέχνη και δακτυλογράφηση, που 
παρεµβάλλονται στο πρόγραµµα. Για την εκπαίδευση µέσα από θεµατικές ενότητες, οι 
µαθητές παραµένουν στις δικές τους τάξεις. 

Τα θέµατα που διδάσκονται αυτό το χρόνο στο Γυµνάσιο είναι: 
Α΄ Γυµνασίου     Το Μυστήριο του Παρελθόντος 
Β΄ Γυµνασίου     Οι Άνθρωποι και η Τεχνολογία 
Γ΄ Γυµνασίου     Τι είναι Ανθρώπινο στα Ανθρώπινα Όντα 
Τα τελευταία τρία χρόνια κάθε ∆ευτέρα απόγευµα, ενώ οι µαθητές παρακολουθούν άλλα 

µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, οι δάσκαλοι έχουν συνάντηση. Ο κύριος χρόνος 
αυτής της συνάντησης αφιερώνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα. Επίσης, πολύ συζήτηση 
αφιερώνεται στο πώς θα πετύχουν τον κύριο στόχο, που είναι να βοηθήσουν κάθε µαθητή να 
µάθει να σκέφτεται και να αποκτήσει βασικές ικανότητες και γνώσεις. Προκείµενου να 
µάθουν οι µαθητές να χρησιµοποιούν το µυαλό τους, η οµάδα των δασκάλων του Γυµνασίου 
αντικατέστησε όλους τους «εννοιολογικούς στόχους» (που συνεχίζουν να διδάσκονται στο 
∆ηµοτικό, λόγω του ότι είναι πιο κατάλληλοι γι’ αυτή την ηλικία) µε «θεµελιώδεις 
ερωτήσεις», π.χ. µια έννοια του Γυµνασίου «Να µάθουµε µέσα από διαφορετικούς τρόπους για 
το παρελθόν», αντικαταστάθηκε µε την ερώτηση «Πώς µπορούµε να µάθουµε για το 
παρελθόν;». Άλλες σηµαντικές ερωτήσεις γύρω από αυτό το θέµα είναι: «Πώς το παρελθόν 
επηρεάζει το παρόν;» και «Γιατί είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε το παρελθόν;». 

Κάθε χρόνο στο Γυµνάσιο διατυπώνονται τέσσερις-πέντε βασικές ερωτήσεις, που 
αποτελούν το αντικείµενο µελέτης. Στην αρχή οι ερωτήσεις είναι γενικές και στη συνέχεια 
γίνονται πιο συγκεκριµένες. Για παράδειγµα, στη Β΄ Γυµνασίου µια από τις βασικές 
ερωτήσεις είναι: «Ποια είναι η σχέση µεταξύ τεχνολογίας και των ανθρώπινων αξιών και 
πίστεων;». Στο πρώτο τρίµηνο, όταν στην τάξη µιλούσαν για τα όπλα, η ερώτηση ήταν «Είναι 
τα όπλα καλά ή κακά;». Οι µαθητές ενθαρρύνονταν από το δάσκαλο να ρωτήσουν ερωτήσεις, 
όπως «Ποιος φτιάχνει τα όπλα; Ποιοι χρησιµοποιούν τα όπλα; Μπορούν τα όπλα να κάνουν 
οτιδήποτε χωρίς τους ανθρώπους;». Οι µαθητές οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι κανείς δεν 
µπορεί να πει αν τα όπλα είναι καλά ή κακά από µόνα τους, οι άνθρωποι είναι αυτοί που 
κάνουν καλά ή κακά χρησιµοποιώντας τα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τάξη 
επεξεργάζεται ερωτήσεις, που πηγάζουν από µια βασική ερώτηση. Στο τέλος της χρονιάς, 
µπορούν οι µαθητές πλέον να συζητούν τα βασικά, θεµελιώδη ερωτήµατα. 

Ένας από τους στόχους του Γυµνασίου Κωφών του Σχολείου του Rhode Island είναι να 
µάθουν οι µαθητές να σκέφτονται γύρω από θεµελιώδη ερωτήµατα και να µάθουν να τα 
διατυπώνουν. Να µάθουν δηλαδή, να ρωτούν τον εαυτό τους και να ψάχνουν για απαντήσεις. 
Οι δάσκαλοι δεν απαντούν τις ερωτήσεις, αλλά πρέπει οι µαθητές να ψάχνουν συνεχώς για 
απαντήσεις. Στο Γυµνάσιο οι µαθητές µαθαίνουν να κάνουν έρευνα. Αυτό θα το παρουσιάσω 
µε ένα παράδειγµα. Στην αρχή του χρόνου δόθηκε το θέµα «Η Ιστορία της Οικογένειάς µου». 
Κάθε µαθητής έπρεπε να συλλέξει πληροφορίες, προκειµένου να φτιάξει το δικό του 
οικογενειακό δέντρο. Ο πιο κατάλληλος τρόπος συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι 
µέσα από συνέντευξη µε τα µέλη της οικογένειας. Επειδή ο δάσκαλος έχει το ρόλο του 
προπονητή και όχι του πληροφοριοδότη, δεν έδωσε στους µαθητές λίστα µε ερωτήσεις για τη 
συνέντευξη. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να διδάξει τους µαθητές πώς να δοµούν µια 
συνέντευξη (η συνέντευξη εδώ χρησιµοποιείται σαν µια µορφή έρευνας), οι µαθητές όλοι 
πρέπει να µάθουν να σχεδιάζουν και να παίρνουν συνεντεύξεις µόνοι τους. Ο δάσκαλος 
ρώτησε τους µαθητές τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Τι θέλετε να µάθετε, ώστε να συγκεντρώσετε 
τις πληροφορίες; Από ποιον θα πρέπει να πάρετε συνέντευξη για να αποκτήσετε τις 
συγκεκριµένες πληροφορίες; Τι είδους ερωτήσεις θα ρωτήσετε; Θα ρωτήσετε όλους τις ίδιες 
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ερωτήσεις; Με ποια σειρά θα κάνετε τις ερωτήσεις; Πώς θα καταγράφετε τις ερωτήσεις; Πώς 
τις απαντήσεις;». 

Στη συνέχεια οι µαθητές δούλεψαν τις παραπάνω ερωτήσεις µέσα σε µικρές οµάδες. Η 
προετοιµασία για τις συνεντεύξεις διήρκεσε αρκετές εβδοµάδες, αλλά οι δάσκαλοι θεωρούν 
ότι δεν είναι σηµαντικό µόνο το αποτέλεσµα της µάθησης, αλλά και η διαδικασία της 
µάθησης, δηλαδή να µάθουν τα παιδιά «πώς µαθαίνουµε». 

Επίλογος 
Επειδή πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην επίδοση των µαθητών χρειάζεται στενή 

µελέτη για να αξιολογηθεί µε ποιο τρόπο ακριβώς ωφελούνται οι µαθητές µε ένα αναλυτικό 
πρόγραµµα, όπως αυτό που προσφέρεται στο Σχολείο Κωφών του Rhode Island. Εποµένως, 
δεν θα ήθελα να αναφερθώ στη συνολική επίδραση του αναλυτικού προγράµµατος στη ζωή 
των µαθητών, αλλά θα ήθελα να πω τι είδα κατά τη διάρκεια του προηγούµενου σχολικού 
χρόνου. 

Γενικά, οι µαθητές του παραπάνω σχολείου µου έδωσαν µια θετική εντύπωση. Εάν έχω 
να σκεφτώ για µαθητές π.χ. Λυκείου αυτόµατα σκέφτοµαι τη συµπεριφορά τους και την 
αυτοπεποίθησή τους. Πολλοί µαθητές µου ανέφεραν ότι αισθάνονται υπεύθυνοι και έχουν 
τον έλεγχο των συναισθηµάτων τους, τη συµπεριφορά τους και της µάθησής τους. 

Θα περιγράψω µια περίπτωση για να εξηγήσω τι εννοώ. Μια µεγαλύτερη τάξη του 
Γυµνασίου έπρεπε να προετοιµάσει µια σειρά µαθηµάτων για µια µικρότερη τάξη. Ένας από 
τους µεγάλους µαθητές έφτιαξε ένα σταυρόλεξο για να συµπληρωθεί από τους µικρότερους. 
Κάθε µικρότερος µαθητής είχε βοήθεια από έναν µεγαλύτερο. Ενώ οι µαθητές δούλευαν, 
παρατηρήθηκαν κάποια λάθη στο σχεδιασµό του σταυρολέξου. Οι µεγαλύτεροι 
αντιλήφθηκαν τα λάθη. Εγώ σκέφτηκα: «Ω, τώρα θα επικρατήσει πανικός!». Αλλά όχι. Οι 
περισσότεροι µαθητές συµβουλεύτηκαν ο ένας τον άλλον τι να κάνουν και εργάστηκαν µε 
τους µικρότερους, για να διορθώσουν τα λάθη. 

Οι µαθητές του Σχολείου του Rhode Island δεν είναι άγγελοι. Αλλά µου φαίνεται ότι, 
καθώς κατακτούν πολύπλοκες έννοιες και γλώσσα, η συµπεριφορά τους εξελίσσεται µε 
παρόµοιους τρόπους. Γι’ αυτό το λόγο, θέλω να ευχαριστήσω τους µαθητές του Σχολείου του 
Rhode Island. Με βοήθησαν σηµαντικά να µάθω και να δω το αναλυτικό πρόγραµµα του 
Σχολείου του Rhode Island σε δράση. Επιπλέον, ενθουσιάστηκα από τις καθηµερινές 
δραστηριότητες, που πραγµατοποιούνται από τους/τις δασκάλους/ες όλων των τάξεων που 
επισκέφτηκα. 

Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του σχολείου για τη φιλοξενία του και για τον τρόπο 
που πάντα πρόθυµα απαντούσαν τις ερωτήσεις µου και µου έδειχναν τα πάντα. Χάρηκα τις 
συζητήσεις µε την Debbie Topol και Elizabeth Engen, που µε βοήθησαν να αποκτήσω την 
απαραίτητη θεωρητική βάση για να καταλάβω καλύτερα τις εµπειρίες από τις τάξεις. 

Σκέφτοµαι µε µεγάλο σεβασµό τον Peter Blackwell και τον τρόπο που εµπνέει τους 
δασκάλους, τον τρόπο που µιλάει για το αναλυτικό πρόγραµµα και τις προσπάθειες που 
καταβάλει τόσα χρόνια να οδηγήσει το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου σε µια ποιοτική 
εκπαιδευτική εµπειρία για τα κωφά παιδιά. Πάντα πρόθυµος να απαντήσει τις ερωτήσεις µου. 
Μου άρεσε η συνέντευξη µαζί του, καθώς και οι πολλές φορές που µου µίλησε για τις ιδέες 
του. Κατάφερε να γίνω µέλος της οµάδας του «Συλλόγου των Βασικών Σχολείων», µαζί µε 
τους δασκάλους γυµνασίου, γεγονός που µε βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα την 
εκπαιδευτική αναµόρφωση που γινόταν στο Γυµνάσιο.  

Η Donna Mignella-Burke και Helen Litterst δεν ήταν µόνο καταπληκτικές δασκάλες, 
αλλά και πολύ καλές φίλες.  

«Donna, οι µέρες, οι εβδοµάδες και οι µήνες που πέρασα κοντά σου αποτελούν σηµαντική πηγή 
έµπνευσης για µένα, τώρα που είµαι πάλι στην τάξη µου στην Ολλανδία. Ειδικά ο τρόπος που δίδασκες 
τους µαθητές πώς να συνεργάζονται µεταξύ τους µε εντυπωσίασε». 
«Helen, οι βαθιές σου γνώσεις στην εκπαίδευση των κωφών, οι ατελείωτες προσπάθειές σου και η 
αίσθηση του χιούµορ ήταν µεγάλη ευχαρίστηση για µένα». 
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4.6. ∆είγµατα Ειδικών Αναλυτικών Προγραµµάτων για Κωφούς 

4.6.1. Οι Θεµατικές Ενότητες στο Πρόγραµµα του Rhode Island 

Όπως τονίσαµε στην προηγούµενη ενότητα, το πρόγραµµα του σχολείου κωφών 

του Rhode Island έχει σπειροειδή µορφή και υλοποιείται µέσω θεµατικών ενοτήτων. 

Σε κάθε πλάνο θεµατικής ενότητας εµπεριέχονται γνώσεις για πολλές περιοχές 

µάθησης. Το σχολείο του Rhode Island θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά σχολεία 

κωφών, που παράγουν και ανανεώνουν συνεχώς τα τελευταία 35 χρόνια τα αναλυτικά 

τους προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά εφαρµόζονται µε προσαρµογές σε πολλά 

σχολεία των Η.Π.Α. και πολλών άλλων χωρών του κόσµου. 

Στην επόµενη σελίδα, βλέπουµε ένα παράδειγµα του περιγράµµατος του 

αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου του Rhode Island, που αναφέρεται στις 

κοινωνικές επιστήµες. Στο παράδειγµα αυτό φαίνεται η σπειροειδής µορφή του 

προγράµµατος από τις τάξεις του Προνήπιου έως την τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού 

σχολείου. Όπως βλέπουµε, το περίγραµµα περιλαµβάνει τις έννοιες και τις κύριες 

ιδέες-στόχους, καθώς και τις κεντρικές θεµατικές δραστηριότητες που προτείνονται 

για διδασκαλία. Στις σελίδες που ακολουθούν βλέπουµε πώς οι δάσκαλοι κάθε τάξης 

σχεδιάζουν και αναπτύσσουν µέσα από τις θεµατικές ενότητες το ετήσιο πρόγραµµά 

τους, βασισµένοι στο παραπάνω περίγραµµα. Όπως παρατηρούµε στις θεµατικές 

ενότητες εµπεριέχονται, εκτός από τους εννοιολογικούς στόχους της ενότητας, 

ευκαιρίες για ανάπτυξη και αλληλεπίδραση δεξιοτήτων από όλες τις περιοχές µάθησης 

(µαθηµατικά, φυσική, γραπτή γλώσσα, οµιλία, λογοτεχνία κλπ.). 
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ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆ΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΤΟΥ RHODE ISLAND 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο – ΗΛΙΚΙΕΣ 10-12 
ΕΝΝΟΙΕΣ: Οι κοινωνίες αντιµετωπίζουν διάφορες καταστάσεις, όπως πολέµους, φτώχεια, 

οικονοµικές ευκαιρίες. Όταν οι άνθρωποι µεταναστεύουν, παίρνουν διάφορα 
πολιτισµικά στοιχεία µαζί τους. Όταν οι διάφορες κοινωνίες συναντιούνται, πολλές 
φορές δηµιουργούνται συγκρούσεις. Επιπλέον, επέρχονται αλλαγές στις γλώσσες, στις 
µορφές τέχνης, στις κοινωνικές δοµές. Τα άτοµα και οι οικογένειες επηρεάζονται από 
τη διαπολιτισµική επαφή. 

ΘΕΜΑΤΑ:  Η πολιτισµική αλληλεπίδραση ανάµεσα στις διάφορες µεταναστευτικές οµάδες στην 
Αµερική 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο – ΗΛΙΚΙΕΣ 9-11 
ΕΝΝΟΙΕΣ: Η Ιστορία περιλαµβάνει τη µελέτη µεγάλων πολιτισµών, µεγάλων ιδεών και 

σπουδαίων ανθρώπων. Οι κοινωνικοί ρόλοι καθορίζονται από τις ανάγκες της 
οικογένειας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

ΘΕΜΑΤΑ: ∆εν υπήρχε τµήµα τετάρτης τάξης αυτό το χρόνο 
ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο – ΗΛΙΚΙΕΣ 7-9 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά, συναισθηµατικά και νοητικά όντα και θέλουν 
να γνωρίζουν για τη ζωή (Βιολογία), τους άλλους ανθρώπους (Αρχαιολογία, 
Ανθρωπολογία) και το παρελθόν (Ιστορία). 

ΘΕΜΑΤΑ: ∆οµή και λειτουργία των φυτών και των ζώων σε διαφορετικά γεωγραφικά 
διαµερίσµατα. Εισαγωγή στην Επιστηµονική Μελέτη: Βιολογία (Ο κύκλος 
της ζωής), Ανθρωπολογία (Μελέτη των ανθρώπων), Παλαιοντολογία 
(Μελέτη των απολιθωµάτων). 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο – ΗΛΙΚΙΕΣ 6-8 
ΕΝΝΟΙΕΣ: Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά, συναισθηµατικά και νοητικά όντα. Τα 

φυτά και τα ζώα είναι συγκεκριµένα σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα 
και χρησιµοποιούν τα φυτά και τα ζώα του περιβάλλοντός τους 
προκειµένου να επιβιώσουν. 

ΘΕΜΑΤΑ: Φυτά, ζώα και άνθρωποι στα ακόλουθα γεωγραφικά διαµερίσµατα: 
∆άση, Αρκτική (Εσκιµώοι), Έρηµος, ∆ιάστηµα (Αστροναύτες), 
Πλάσµατα του Νερού. 

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο – ΗΛΙΚΙΕΣ 5-7 
ΕΝΝΟΙΕΣ: Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά, συναισθηµατικά και νοητικά 

όντα. Σε όλες τις κοινωνίες οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, 
κοινωνικούς ρόλους, σπίτια, τροφές, ενδυµασία, γιορτές, τέχνη, 
έθιµα, παιχνίδια, λογοτεχνία. Αλλά όλα τα παραπάνω 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

ΘΕΜΑΤΑ: Το παιδί και η οικογένεια στις ακόλουθες χώρες: Αµερική, 
Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Νιγηρία, Πόρτο Ρίκο, Ισηµερινός. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΗΛΙΚΙΕΣ 4-6 
ΕΝΝΟΙΕΣ: Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά, συναισθηµατικά και 

νοητικά όντα. 
ΘΕΜΑΤΑ: Παραµύθια και ιστορίες, που εξερευνούν το περιβάλλον 

της εξοχής, της πόλης και του δάσους στις τέσσερις 
εποχές. 

ΠΡΟΝΗΠΙΟ– ΗΛΙΚΙΕΣ 3-5 
ΕΝΝΟΙΕΣ: Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά, συναισθηµατικά και 

νοητικά όντα. 
ΘΕΜΑΤΑ: Παραµύθια και ιστορίες. 
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Η Φιλοσοφία των Θεµατικών Ενοτήτων της Πρώτης Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Το Παιδί και η Οικογένεια στις ∆ιάφορες Κοινωνίες 

 

Θέµα Α. Το παιδί και η οικογένεια στις διάφορες κοινωνίες. 
1. Ο κόσµος έχει πολλές χώρες. 
2. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά σωµατικά χαρακτηριστικά. 
3. Οι άνθρωποι µιλούν τη γλώσσα τους, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. 
4. Οι άνθρωποι τρώνε τροφές, αλλά σε διαφορετικές χώρες τρώνε διαφορετικές τροφές. 
5. Οι άνθρωποι φορούν ρούχα, αλλά τα ρούχα είναι διαφορετικά. 
6. Τα παιχνίδια διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
7. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά οι πεποιθήσεις 

διαφέρουν. 
8. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές γιορτές και γιορτάζουν µε διαφορετικούς τρόπους. 
9. Οι ρόλοι στην οικογένεια και η δοµή της οικογένειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

 
Θέµα Β. Η αντίληψη του εαυτού (σωµατική, κοινωνική, συναισθηµατική, ψυχολογική). 
1. Τα παιδιά αναπτύσσονται σωµατικά, κοινωνικά, νοητικά και συναισθηµατικά. 
2. Η ανάπτυξη αυξάνει την ικανότητα του παιδιού να κάνει πράγµατα. 
2α.  Καθώς µεγαλώνουν τα παιδιά, αναπτύσσονται σωµατικά. 
2β. Τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες. Καθώς ένα παιδί µεγαλώνει, πρέπει να 

µάθει να αλληλεπιδρά µε τους συµµαθητές του και να κατανοήσει τους κοινωνικούς 
κανόνες. 

2γ. Τα παιδιά µεγαλώνουν και αποκτούν γνώσεις. Οι αισθήσεις και η γλώσσα 
χρησιµοποιούνται για την οργάνωση του κόσµου. 

2δ. Τα παιδιά αποκτούν νέες εµπειρίες σε σχέση µε τη σωµατική, κοινωνική και νοητική 
εξέλιξη. 
Οι παραπάνω εµπειρίες δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να αποκτήσει αισθήµατα για τον 

εαυτό του και τους άλλους και το βοηθούν να αναπτυχθεί σε συναισθηµατικό επίπεδο. 

Θεµατικές Ενότητες της Πρώτης Τάξης 

Τα θέµατα, τα οποία διδάσκονται στην πρώτη τάξη, περιλαµβάνουν τη µελέτη διαφόρων 
χωρών, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των φυλετικών οµάδων του κόσµου. Όλα τα 
θέµατα παρουσιάζονται µε το να συγκρίνονται η µία µε την άλλη, καθώς και µε τη ζωή του 
παιδιού στις Ηνωµένες Πολιτείες. Στην πρώτη τάξη, αυτό το χρόνο, µαθαίνουµε για την 
οικογένεια, τα σωµατικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη διατροφή, την ενδυµασία, τα 
παιχνίδια, τη θρησκεία και τις γιορτές παιδιών και ατόµων σε άλλες χώρες. 

Χρονοδιάγραµµα των θεµατικών ενοτήτων: 

Αντίληψη του εαυτού     Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Μεξικό       Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Νιγηρία       Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Σαουδική Αραβία      Μάρτιος/Απρίλιος 
Ταϋλάνδη       Μάιος/Ιούνιος 
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Πρώτη Τάξη 

Τα παιδιά και οι οικογένειες στις διάφορες κοινωνίες – 1990-1991 

∆άσκαλοι: M. Cooney & M. Meadows 
Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Αντίληψη του εαυτού 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Μεξικό 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Νιγηρία 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Σαουδική Αραβία 

Μάιος/Ιούνιος 
Ταϋλάνδη 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Β… 
1.Σωµατική, κοινωνική, 
ψυχολογική και 
συναισθηµατική ανάπτυξη 
2.Η ανάπτυξη αυξάνει την 
ικανότητα του παιδιού να 
κάνει πράγµατα 
2α. Σωµατική ανάπτυξη 
2β. Κοινωνική εξέλιξη 
2γ. Νοητική εξέλιξη 
2δ. Τα παιδιά αποκτούν 
νέες εµπειρίες, έτσι ώστε να 
αναπτυχθούν σωµατικά, 
κοινωνικά και νοητικά 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
1.Ο κόσµος έχει πολλές 
χώρες 
2.Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικά σωµατικά 
χαρακτηριστικά 
3.Η γλώσσα των 
ανθρώπων δεν είναι η ίδια 
4.Οι άνθρωποι σε 
διαφορετικές χώρες τρώνε 
διαφορετικές τροφές 
5.Οι άνθρωποι φοράνε 
διαφορετικά ρούχα 
6.Παιχνίδια 
9.Οι ρόλοι κι η δοµή της 
οικογένειας 
 
 
 
 
 
Οι έννοιες του θέµατος Β 

µελετούνται κι 
επεκτείνονται 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
1.Ο κόσµος έχει πολλές 
χώρες 
2.Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικά σωµατικά 
χαρακτηριστικά 
3.Η γλώσσα των ανθρώπων 
δεν είναι η ίδια 
4.Οι άνθρωποι σε 
διαφορετικές χώρες τρώνε 
διαφορετικές τροφές 
5.Οι άνθρωποι φοράνε 
διαφορετικά ρούχα 
6.Παιχνίδια 
9.Οι ρόλοι κι η δοµή της 
οικογένειας 
 
 

 
 
 

Οι έννοιες του θέµατος Β 
µελετούνται κι 
επεκτείνονται 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
1.Ο κόσµος έχει πολλές 
χώρες 
2.Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικά σωµατικά 
χαρακτηριστικά 
3.Η γλώσσα των 
ανθρώπων δεν είναι η 
ίδια 
4.Οι άνθρωποι σε 
διαφορετικές χώρες 
τρώνε διαφορετικές 
τροφές 
5.Οι άνθρωποι φοράνε 
διαφορετικά ρούχα 
7.Θρησκευτικές 
πεποιθήσεις 
9.Οι ρόλοι κι η δοµή 
της οικογένειας 
 
 
Οι έννοιες του θέµατος 

Β µελετούνται κι 
επεκτείνονται 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
1.Ο κόσµος έχει πολλές 
χώρες 
2.Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικά σωµατικά 
χαρακτηριστικά 
3.Η γλώσσα των 
ανθρώπων δεν είναι η 
ίδια 
4.Οι άνθρωποι σε 
διαφορετικές χώρες 
τρώνε διαφορετικές 
τροφές 
5.Οι άνθρωποι φοράνε 
διαφορετικά ρούχα 
8.Γιορτές 
9.Οι ρόλοι κι η δοµή 
της οικογένειας 
 
 
 
Οι έννοιες του θέµατος 

Β µελετούνται κι 
επεκτείνονται 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Οι οικογένειές µας 
-Σωµατικά χαρακτηριστικά 
-Αγαπηµένα φαγητά 
-Τύπος σπιτιού 
-Ενδυµασία 
-Αγαπηµένα παιχνίδια και 
διακοπές 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε βιβλία 
µελέτης. Άλλες 
σχετιζόµενες ασκήσεις: 
Χάρτες και Σηµαίες-
Αµερικής και του Rhode 
Island-Ονόµατα, ∆ρόµος, 
Πόλη, Πολιτεία 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Τα σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων 
-Οικογένεια 
-Γλώσσα 
-Σπίτια 
-∆ιατροφή 
-Ενδυµασία 
-Παιχνίδια 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε βιβλία 
µελέτης: Χάρτης και 
Σηµαίες 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Τα σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων 
-Οικογένεια 
-Γλώσσα 
-Σπίτια 
-∆ιατροφή 
-Ενδυµασία 
-Παιχνίδια 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε βιβλία 
µελέτης: Χάρτης και 
Σηµαίες 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Τα σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων 
-Οικογένεια 
-Γλώσσα 
-Σπίτια 
-∆ιατροφή 
-Ενδυµασία 
-Παιχνίδια 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε βιβλία 
µελέτης: Χάρτης και 
Σηµαίες 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Τα σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων 
-Οικογένεια 
-Γλώσσα 
-Σπίτια 
-∆ιατροφή 
-Ενδυµασία 
-Παιχνίδια 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε βιβλία 
µελέτης: Χάρτης και 
Σηµαίες 
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 ΟΜΙΛΙΑ 
-Παιχνίδια λόγου, 
χρησιµοποιώντας ονόµατα 
ρούχων και φαγητών 
-Φράσεις µε ουσιαστικά, 
χρησιµοποιώντας ονόµατα 
σπιτιών και φαγητών 

ΟΜΙΛΙΑ 
-Μεξικάνικα τραγούδια 
-Ποιήµατα 

ΟΜΙΛΙΑ 
-Φράσεις µε ουσιαστικά, 
χρησιµοποιώντας ονόµατα 
φαγητών 

ΟΜΙΛΙΑ 
-Παιχνίδι, 
χρησιµοποιώντας 
φράσεις µε προθέσεις 
για το περιβάλλον 
-Ποιήµατα 

 

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Αντίληψη του εαυτού 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Μεξικό 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Νιγηρία 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Σαουδική Αραβία 

Μάιος/Ιούνιος 
Ταϋλάνδη 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ιστορίες ανάπτυξης (πώς 
µεγαλώνουµε) 
-«Το µικρό σπίτι» 
-«Όλα γύρω από µένα» 
-«Το ποντίκι της πόλης-
Το ποντίκι της εξοχής» 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ιστορίες ανάπτυξης (πώς 
µεγαλώνουµε) 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Αφρικάνικα παραµύθια 
-Ιστορίες µε ευχές: 
σχετιζόµενες ή µη 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ο Αλλαντίν και το 
µαγικό λυχνάρι 
-Ιστορίες της Ερήµου 
και των νοµάδων από 
τη Βίβλο 
-Ιστορίες µε ευχές 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ασιατικές και 
Ταϋλανδέζικες ιστορίες 
-Ιστορίες µε ευχές: 
σχετιζόµενες ή µη 

ΓΡΑΦΗ 
-Ετικέτες 
-∆ιευθύνσεις 
-Ονοµασία χαρτών, των 
µερών του σώµατος, των 
οµάδων των τροφών 

ΓΡΑΦΗ 
-Εφηµερίδες 
-Αεροπορικά εισιτήρια 
-Ονοµασία χαρτών 
-Ονοµασία γραµµάτων 
σχετικών µε το θέµα (Σ –το 
πρώτο γράµµα του 
σοµπρέρο) 

ΓΡΑΦΗ 
-Γράψιµο εφηµερίδας 
-Ονοµασία των µερών του 
σώµατος 
-Γράψιµο των αγαπηµένων 
φαγητών 
-Γράψιµο παραγγελιών 
φαγητών σε ένα 
αεροπορικό ταξίδι στη 
Νιγηρία 

ΓΡΑΦΗ 
-Γράψιµο εφηµερίδας 
-Γράψιµο κάποιων 
γραµµάτων 
-Ευχαριστήρια 
γράµµατα 
-Το κοράνι 

ΓΡΑΦΗ 
-Ανάπτυξη εκθέσεων µε 
σχετιζόµενα θέµατα 
-Ονοµασία (χάρτες, 
µέρη των φυτών) 
-Γράψιµο εφηµερίδας 
-∆ηµιουργία λίστας 
(δασικά προϊόντα, λίστα 
τροφών για super 
market κλπ.) 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Πέντε βασικές οµάδες 
τροφών 
-Τι δίνει η κάθε οµάδα 
τροφών στο σώµα 
-Μέρη του σώµατος 
-Υγιεινή τροφή και 
άχρηστη τροφή 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Ο καιρός 
-Οι εποχές στο Μεξικό 
-Φτιάχνοντας ένα πλίθινο 
σπίτι (το περιβάλλον 
καθορίζει τον τύπο του 
σπιτιού) 
-Ο Αέρας σαν ενέργεια 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Τροφές από τη Νιγηρία 
-Οι αισθήσεις 
-Η τροφή είναι απαραίτητη 
για το σώµα: τα µέρη του 
σώµατος, σκελετός, µυς, 
καρδιά, πνευµόνια και το 
πεπτικό σύστηµα 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Ο κύκλος του νερού 
-Η εξάτµιση 
-Ο καιρός στην έρηµο 
-Πώς σχηµατίζονται τα 
σύννεφα 
-Τα φυτά της ερήµου 
-Η καµήλα 
-Παρατήρηση των 
σύννεφων και 
καταγραφή 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Το δάσος της βροχής 
-Η ζωή στα ποτάµια 
-Φίδια/Ελέφαντες 
-Ο κύκλος της σελήνης 
-Σύγκριση των εποχών 
στην Ταϋλάνδη µε την 
Αµερική 

114  3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών  



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
-Γραφικές παραστάσεις 
των σωµατικών 
χαρακτηριστικών 
-Γραφική παράσταση των 
αγαπηµένων φαγητών 
-Κατηγοριοποίηση των 
τροφών ανάλογα µε την 
οµάδα που ανήκουν 
-Η έννοια των αριθµών, 
χρησιµοποιώντας κουτιά 
τροφών 
-∆ιάφοροι τρόποι 
ταξινόµησης των 
φρούτων (µέγεθος, 
σχήµα, χρώµα, γεύση, 
υφή) 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
-Η έννοια του αριθµού: 
αεροπλάνα σε χάρτες του 
Μεξικού, Μεξικάνοι και 
Αµερικάνοι 
-Πρόσθεση και αφαίρεση, 
χρησιµοποιώντας 
καραµέλες 
-Μεξικάνικα σοµπρέρο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
-Αφρικάνικο παιχνίδι 
µέτρησης 
-Μέτρηση 
-Αφρικάνικο παιχνίδι 
µέτρησης, περισσότερα - 
λιγότερα 
-Φτιάχνοντας µε πατρόν 
κοσµήµατα 
-Γραφική παράσταση 
αγαπηµένων φαγητών 
-Κατηγοριοποίηση 
Αφρικάνικων τροφών 
σύµφωνα µε τις τέσσερις 
βασικές οµάδες φαγητών 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
-Γραφική παράσταση 
των φαγητών της 
Σαουδικής Αραβίας 
-Εκτίµηση, µέτρηση και 
σύγκριση του µεγέθους 
της καµήλας µε του 
κροκόδειλου 
-Γραφικές παραστάσεις 
του καιρού και των 
σύννεφων 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
-Εκτίµηση, µέτρηση και 
σύγκριση 
-Γραφική παράσταση 
των µέσων 
συγκοινωνίας του 
σχολείου 
-Χρήµατα: 
Αγορά/Πώληση 
-Κατηγοριοποίηση 
-Εκτίµηση 
-Σύγκριση: 
περισσότερα - λιγότερα 
-Προσθέτω και αφαιρώ 
σύνολα 
-Πολλαπλασιασµός του 
2 και του 5 
-Λύση προβληµάτων, 
χρησιµοποιώντας φίδια 
-Η έννοια του αριθµού 

 

 

Η Φιλοσοφία των Θεµατικών Ενοτήτων της ∆ευτέρας Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Η Αλληλεξάρτηση του Περιβάλλοντος µε τα Ζωντανά Πλάσµατα 

 

Θέµα Α. Το περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι. 
1. Το περιβάλλον επηρεάζεται από γεωγραφικούς παράγοντες. (Ο καιρός διαφέρει από 

περιοχή σε περιοχή. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως τα βουνά, επηρεάζουν τις 
βροχοπτώσεις στις ερήµους). 

2. Τα φυτά είναι συγκεκριµένα σε κάθε περιβάλλον (π.χ. ο κάκτος µεγαλώνει στην έρηµο). 
3. Τα ζώα είναι συγκεκριµένα σε κάθε περιβάλλον και τρώνε τα φυτά και τα ζώα που ζουν 

στο περιβάλλον τους (π.χ. οι σαύρες ζουν στην έρηµο, οι πολικές αρκούδες και οι φώκιες 
ζουν στην Αρκτική, οι πολικές αρκούδες τρώνε τις φώκιες). 

4. Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το περιβάλλον που ζουν για τα προς το ζην, µε το να τρώνε 
τα φυτά και τα ζώα, µε το να χρησιµοποιούν τα φυτά και τα ζώα για προφύλαξη, 
ρουχισµό και εργαλεία. 

5. Μερικές πλευρές του περιβάλλοντος είναι χρήσιµες για την ανάπτυξη της τροφής, όπως 
οι εποχές, το κλίµα και ο ήλιος. 

6. Οι άνθρωποι θεωρούν το περιβάλλον που ζουν πολύ σηµαντικό, γι’ αυτό γιορτάζουν τις 
εποχές και δηµιουργούν µύθους για τα ζώα και τα γνωρίσµατα του περιβάλλοντός τους. 
 

Θέµα Β. Ο ρόλος της οικογένειας. 
1. Κάθε άτοµο έχει ένα ρόλο µέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία που ζει. 
2. Οι ρόλοι µας αλληλοσυνδέονται του ενός µε του άλλου µέσα στην οικογένεια. 
3. Οι ρόλοι µας συχνά σχετίζονται µε τις επιδράσεις της κοινωνίας που ζούµε. 
4. Ο κάθε ρόλος έχει ευθύνες. 
5. Όταν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους, δηµιουργούνται προβλήµατα. 
6. Όταν η δοµή της οικογένειας κλονίζεται, οι άνθρωποι πρέπει να αναλαµβάνουν νέους 

ρόλους. 
7. Οι ειδικές ανάγκες στην οικογένεια δηµιουργούν νέους ρόλους και ευθύνες. 
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8. Όταν προστίθενται νέες ευθύνες, συχνά υπάρχει λιγότερος χρόνος, χρήµατα και ευκαιρίες 
για άλλα πράγµατα. 

 
Θεµατικές Ενότητες της ∆ευτέρας Τάξης 

Οι θεµατικές ενότητες των εννοιών της δευτέρας τάξης περιλαµβάνουν τη µελέτη των 
διαφορετικών κόσµων που αντιπροσωπεύουν τα µεγαλύτερα οικοσυστήµατα της γης και των 
ανθρώπων που τα κατοικούν και τα αξιοποιούν. Μέσα στις θεµατικές ενότητες συγκρίνονται 
το ένα περιβάλλον µε το άλλο, καθώς και µε το φυσικό περιβάλλον των παιδιών στην 
Αµερική. 

Οι θεµατικές ενότητες αυτού του χρόνου περιλαµβάνουν: 

Οικοσυστήµατα των ∆ασών     Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 

Οικοσυστήµατα των Ερήµων     Νοέµβριος/∆εκέµβριος 

Οικοσυστήµατα των Πόλεων     Ιανουάριος/Φεβρουάριος 

Οικοσυστήµατα των Ωκεανών     Μάρτιος/Απρίλιος 

Σύγκριση οικοσυστηµάτων     Μάιος/Ιούνιος 

 
 

∆ευτέρα Τάξη 

Η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος µε τα ζωντανά πλάσµατα – 1990-1991 
∆άσκαλοι: J. Plume & M. Clements 

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Οικοσυστήµατα των 

∆ασών 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Οικοσυστήµατα των 

Ερήµων 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Οικοσυστήµατα των 

Πόλεων 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Οικοσυστήµατα των 

Ωκεανών 

Μάιος/Ιούνιος 
Σύγκριση 

οικοσυστηµάτων 
Έννοιες Θεµατικών 

Ενοτήτων 
1.Χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος, που 
σχετίζονται µε τους 
γεωγραφικούς παράγοντες 
2.Φυτά στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
3.Ζώα στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
5.Χρήσιµες πλευρές του 
περιβάλλοντος (ήλιος, 
κλίµα, εποχές) 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

1.Χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος, που 
σχετίζονται µε τους 
γεωγραφικούς 
παράγοντες 
2.Φυτά στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
3.Ζώα στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
5.Χρήσιµες πλευρές του 
περιβάλλοντος (ήλιος, 
κλίµα, εποχές) 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

1.Χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος, που 
σχετίζονται µε τους 
γεωγραφικούς παράγοντες 
3.Ζώα στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
4.Οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν το 
περιβάλλον για την 
επιβίωσή τους 
 
 
 
 
 
 
 

Θέµα Β:1,2,3,4,5,6 
Ο ρόλος της οικογένειας 

και οι ευθύνες στην 
κοινωνία 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

2.Φυτά στο 
συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
3.Ζώα στο 
συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
4.Οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν το 
περιβάλλον για την 
επιβίωσή τους 
5.Χρήσιµες πλευρές του 
περιβάλλοντος (ήλιος, 
κλίµα, εποχές) 
 
 
 
 

Θέµα Β:1,2,3,4,5,6 
Ο ρόλος της 

οικογένειας και οι 
ευθύνες στην κοινωνία 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

1.Χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος, που 
σχετίζονται µε τους 
γεωγραφικούς 
παράγοντες 
2.Φυτά στο 
συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
3.Ζώα στο 
συγκεκριµένο 
περιβάλλον 
4.Οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν το 
περιβάλλον για την 
επιβίωσή τους 
5.Χρήσιµες πλευρές του 
περιβάλλοντος (ήλιος, 
κλίµα, εποχές) 
6.Οι άνθρωποι θεωρούν 
σηµαντικούς τους 
περιβαλλοντικούς 
παράγοντες 
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Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Η ζωή των φυτών 
-Αρκούδες 
-Αλεπούδες 
-Ρακούν 
-Κάστορες 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε µελέτη 
βιβλίων για τα δάση 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Η ζωή των φυτών 
-Σαύρες 
-Χελώνα της ερήµου 
-Λαγός 
-Η αλεπού της ερήµου 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε µελέτη 
βιβλίων για την έρηµο 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Η ζωή των Εσκιµώων 
-Φώκιες 
-Ο λύκος των Άρκτων 
-Η πολική αρκούδα 
-Καριµπού 
-Πιγκουίνοι 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε µελέτη 
βιβλίων για τους πόλους 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Θαλασσινά (στρείδια, 
µύδια, καβούρια) 
-Χταπόδια 
-Φάλαινες, δελφίνια 
-Ωκεανογράφοι κι 
Ωκεανογραφία 
-Μόλυνση 
Ασκήσεις για κάθε 
δραστηριότητα 
συνδυασµένες µε 
µελέτη βιβλίων για τους 
ωκεανούς 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Χρήση των 
πληροφοριών από τα 
µαθήµατα για τη 
σύγκριση του ενός 
περιβάλλοντος µε το 
άλλο, καθώς και των 
φυτών και των ζώων 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
-Τα θύµατα ενάντια στους 
επιδροµείς 
-Νυχτόβια ζώα 
-Χειµέρια Νάρκη 
-Καµουφλάζ 
-Ο κύκλος της ζωής 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
-Τα θύµατα ενάντια στους 
επιδροµείς 
-Λαγούµια/Φωλιές 
άγριων ζώων 
-Σύγκριση των δέντρων 
του δάσους και των 
κάκτων 
-Σωµατικά 
χαρακτηριστικά 
απαραίτητα για επιβίωση 
-Γεωγραφική τοποθέτηση 
γύρω από τον κόσµο 
(εργασία µε το χάρτη) 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
-Σύγκριση του ενός 
περιβάλλοντος µε το άλλο 
και των ζώων 
-Εσκιµώοι: ενδυµασία, οι 
ρόλοι στην οικογένεια, 
χρήση του περιβάλλοντος 
για επιβίωση, εργαλεία, 
ενδυµασία, τροφή 
-Παιχνίδι ψαρέµατος στον 
πάγο 
-Γεωγραφική τοποθέτηση 
γύρω από τον κόσµο 
(εργασία µε το χάρτη) 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
-Μόλυνση και η 
επίδρασή της στο 
περιβάλλον 
-Η εξάρτηση του 
ανθρώπου από την 
τροφή των ωκεανών 
-Εργαλεία για τους 
ωκεανογράφους και 
άλλους θαλάσσιους 
επιστήµονες 
-Γεωγραφική 
τοποθέτηση γύρω από 
τον κόσµο (εργασία µε 
το χάρτη) 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
-Μόλυνση: πώς οι 
άνθρωποι µπορούν να 
σώσουν το περιβάλλον  
-Σύγκριση της ζωής του 
κάθε περιβάλλοντος 
που µελετήθηκε 

 

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Οικοσυστήµατα των 

∆ασών 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Οικοσυστήµατα των 

Ερήµων 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Οικοσυστήµατα των 

Πόλεων 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Οικοσυστήµατα των 

Ωκεανών 

Μάιος/Ιούνιος 
Σύγκριση 

οικοσυστηµάτων 
Σχετιζόµενες 

∆ραστηριότητες 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ιστορίες µε επιδροµείς και 
θύµατα 
-Κυνηγητό/∆ιαφυγή 
-Κυνηγητό/Μη ∆ιαφυγή 
-Εφευρετικοί χαρακτήρες 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ιστορίες µε επιδροµείς 
και θύµατα 
-Ιστορίες µεταµφίεσης 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ιστορίες συνεργασίας 
-Απίθανοι φίλοι 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ιστορίες ανάπτυξης και 
αλλαγής 
-Ιστορίες σε λάθος 
περιβάλλον 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-Ιστορίες ανάπτυξης και 
αλλαγής 
-Ιστορίες σε λάθος 
περιβάλλον 

ΓΡΑΦΗ 
-Ιστορίες µε επιδροµείς και 
θύµατα 
-Εφευρετικοί χαρακτήρες 
-Γραφή γράµµατος 

ΓΡΑΦΗ 
-Γράψιµο µε τη βοήθεια 
του δασκάλου 

ΓΡΑΦΗ 
-Οµαδικό γράψιµο 

ΓΡΑΦΗ 
-Εφευρετικά ζώα του 
ωκεανού 
-Γράψιµο έκθεσης για 
τους ωκεανούς 

ΓΡΑΦΗ 
-Αλλαγές σε ιστορίες 
ανάπτυξης και αλλαγής 
-Γράψιµο έκθεσης: 
Βιβλία µε θέµα τη 
σύγκριση του 
περιβάλλοντος 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Φύτεµα οσπρίου: 
πρόβλεψη και µέτρηση 
ανάπτυξης 
-Φυσικά χαρακτηριστικά 
των φυλλοβόλων και 
αειθαλών δέντρων 
-Πείραµα µε το σέλινο σε 
χρωµατιστό νερό 
-Μέτρηση των κύκλων 
στους κορµούς των δέντρων 
-Κατηγοριοποίηση των 
φύλλων 
-Εποχές στο δάσος 
-Φυσικές ανάγκες ενός 
φυτού: νερό, ήλιος, 
συστατικά 
-Οι επιδράσεις της βροχής 
στο δάσος 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ 
ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Ο κύκλος του νερού: 
γιατί δεν βρέχει πολύ 
στην έρηµο 
-Μελέτη των 
χαρακτηριστικών του 
καπνού 
-Γραφική παράσταση: 
προγράµµατα ποτίσµατος 
ενός φυτού της ερήµου 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Κατασκευή παγόβουνων 
µινιατούρες: παρατήρηση 
και καταγραφή 
αποτελεσµάτων 
-Μετρήσεις θερµοκρασίας 
και γραφική αναπαράσταση 
των αποτελεσµάτων 
-Λεξιλόγιο: λιώνω, 
εξατµίζοµαι, παγώνω 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Παιχνίδι περιβάλλοντος: 
τοποθέτηση διάφορων 
καρτών µε ζώα στο σωστό 
περιβάλλον 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ 
ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες των ψαριών 
-Αναγνώριση αληθινού 
ψαριού 
-Η αλυσίδα της τροφής 
-Πείραµα: η πυκνότητα 
του θαλασσινού νερού 
-Πείραµα: οι διαφορές 
του νερού µε το 
θαλασσινό νερό 
-Μόλυνση: οι 
επιδράσεις στο 
περιβάλλον 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ 
ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Εργασία για τη 
µόλυνση. Συζήτηση 
τρόπων για το 
καθαρισµό του 
σχολείου και της αυλής 
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
-Επίσκεψη σε 
ζωολογικό κήπο: οι 
µαθητές παρατηρούν 
και καταγράφουν 
λεπτοµέρειες από τα 
ζώα του ζωολογικού 
κήπου 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
-Κατασκευή φυλλοβόλων 
και αειθαλών δέντρων 
-Ζωγραφιές µεγάλων ζώων 
-Μαριονέτα αλεπούς 
-Μαριονέτα ρακούν 
-Κατασκευή της φωλιάς της 
αρκούδας 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
-Κατασκευή ζωγραφιάς 
µεγάλου κάκτου 
-Κάκτος από πηλό 
-Εκθέσεις ερήµων 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
-Κατασκευή παγόβουνων 
και ιγκλού 
-Χάρτινες µαριονέτες 
πιγκουίνων, φώκιας, 
πολικής αρκούδας 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
-Κατασκευή 
τοιχογραφίας ωκεανού 
-Αστερίας από πηλό 
-Ζωγραφιά της ζωής 
στη θάλασσα 
-Λυχνάρι από λίπος 
µπέικον 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
-Κατασκευή του κάθε 
περιβάλλοντος µε 
µορφή µινιατούρας 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
-Ζωολογικός κήπος 
-Πεζοπορία σε τοπικά δάση 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
-Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας: Τµήµα για τις 
Ερήµους 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
-Κρουαζιέρα µε βάρκα 
-Εξερεύνηση της 
τοπικής παραλίας 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
-Ζωολογικός κήπος 

 

 

Η Φιλοσοφία των Θεµατικών Ενοτήτων της Τρίτης Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 

 

1. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά και τα διαφορετικά µέρη δοµούνται και λειτουργούν µε 
συστηµατικό τρόπο. 

2. Το περιβάλλον περιέχει οικοσυστήµατα και βιο-συστήµατα. 

Οικοσυστήµατα: Α. Φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (µη 
ζωντανά). 

Β. Τα φυτά ως χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
(ζωντανά). 

Βιο-συστήµατα: Τα ζώα (περιλαµβάνοντας τον άνθρωπο) ζουν στο 
περιβάλλον. 
Όλα τα ζωντανά έχουν έναν κύκλο ζωής. 
Γεννιούνται, αναπαράγουν και πεθαίνουν. 
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3. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και επιθυµίες. Είναι µοναδικοί ανάµεσα στα ζώα, γιατί είναι 
περίεργα όντα και θέλουν να µαθαίνουν για τη ζωή, τους άλλους ανθρώπους και το 
παρελθόν. 

4. Οι άνθρωποι µελετούν τα ζωτικά συστήµατα, τους ανθρώπους και το παρελθόν, 
προκειµένου να µάθουν για τη ζωή και τον κόσµο. 

Α. Η µελέτη των ζωτικών συστηµάτων ονοµάζεται Βιολογία. 

Β. Η µελέτη των ανθρώπων ονοµάζεται Ανθρωπολογία. 

Γ. Η µελέτη του παρελθόντος του ανθρώπου ονοµάζεται Ιστορία. 

∆. Οι άνθρωποι που µελετούν τις παραπάνω περιοχές ονοµάζονται 

Βιολόγοι, Ανθρωπολόγοι και Ιστορικοί. 

5. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αναπτύξει συστηµατικούς τρόπους, προκειµένου να 
µελετήσει τη Βιολογία, την Ανθρωπολογία και την Ιστορία. 

Θεµατικές Ενότητες της Τρίτης Τάξης 

Α. Η µελέτη των ζωντανών πραγµάτων ονοµάζεται Βιολογία. 

1. Η µελέτη της διάρκειας της ζωής. 

2. Η µελέτη του κύκλου της ζωής. 

3. Η µελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών στα βιολογικά συστήµατα. 

4. ∆οµή και λειτουργία ανθρώπων, ζώων και φυτών. 

Θέµα: Η διάρκεια της ζωής/Ο κύκλος της ζωής 

Β. Η µελέτη των απολιθωµάτων ονοµάζεται Παλαιοντολογία. 

Θέµα: ∆εινόσαυροι – Από πού γνωρίζουµε για τους ∆εινόσαυρους; 

Η Φιλοσοφία των Θεµατικών Ενοτήτων της Τετάρτης Τάξης 

 
Θέµα Α. Η Ιστορία των Ανθρώπων και των Κοινωνιών. 
1. Η Ιστορία περιλαµβάνει τη µελέτη σπουδαίων πολιτισµών µέσα από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
α. Κυριαρχία στις υποθέσεις του κόσµου. 
β. Τεχνολογική εξέλιξη. 
γ. Συνεισφορές µέσα από µορφές τέχνης. 
δ. ∆έσµευση σε µεγάλες ιδέες που έχουν σταθεροποιήσει την κοινωνία. 

2. Η Ιστορία περιλαµβάνει τη µελέτη των µεγάλων ιδεών. 
α. Οι ιδέες µοιράζονται ανάµεσα στους ανθρώπους. 
β. Οι ιδέες παρουσιάζονται µε διάφορες µορφές – θρύλους, µύθους, τέχνη, 

µουσική. 
γ. Οι µεγάλες ιδέες διασώζονται στα µνηµεία, βιβλία, ποιήµατα, µουσική, µύθους, 

θρύλους κλπ. 
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3. Η Ιστορία περιλαµβάνει τη µελέτη σπουδαίων ανθρώπων. 
α. Οι άνθρωποι έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία µεγάλων 

πολιτισµών. 
β. Οι άνθρωποι έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην εξάπλωση ιδεών και 

συγκεκριµένα οι καλλιτέχνες, οι εφευρέτες, οι φιλόσοφοι, οι επιστήµονες. 
 

Θέµα Β. Η Ιστορία περιλαµβάνει τις αλλαγές στις Κοινωνικές ∆οµές. 
1. Οι ρόλοι των ανθρώπων συχνά καθορίζονται από τις ανάγκες της κοινωνίας (π.χ. 

αγροτικές κοινωνίες, βιοµηχανικές κοινωνίες). 
2. Οι ανάγκες της κάθε οικογένειας επηρεάζονται από τις ανάγκες της κοινωνίας που ζει η 

κάθε οικογένεια. 
3. Όσο πιο πολύπλοκη είναι η κοινωνία, τόσο περισσότερο υπάρχει αλληλεξάρτηση των 

ρόλων. 
4. Όταν ένα περιβάλλον είναι απλό, ο καθορισµός του ρόλου του καθενός είναι πιο 

ξεκάθαρος. 
5. Μερικοί ρόλοι συνδέονται µε τα παρακάτω: 

α. Συγκεκριµένες εργασίες (π.χ. αγρότες, µυλωνάδες, τεχνίτες). 
β. Υποστηρικτικές εργασίες (π.χ. δασκάλα του σχολείου, ιεροκήρυκες). 
γ. Καλλιτεχνικές εργασίες (π.χ. µουσικοί, καλλιτέχνες, συνθέτες, συγγραφείς). 

 
Θεµατικές Ενότητες της Τετάρτης Τάξης 

Οι θεµατικές ενότητες της τετάρτης τάξης περιλαµβάνουν τη µελέτη διάφορων 
κοινωνιών/πολιτισµών, καθώς και των ανθρώπων που τις κατοικούσαν και τις 
χρησιµοποιούσαν σε µεγάλες ιστορικές περιόδους. Όλες οι θεµατικές ενότητες 
παρουσιάζονται µε ένα συγκριτικό τρόπο της µιας µε την άλλη, καθώς και µε την κοινωνία 
που ζει ο µαθητής (Αµερική). 

Οι θεµατικές ενότητες αυτού του χρόνου περιλαµβάνουν: 
Προϊστορικοί άνθρωποι      Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Αρχαία Αίγυπτος       Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Η Αγγλία στο Μεσαίωνα      Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Η Ρωσία τα χρόνια του Τσάρου     Μάρτιος/Απρίλιος 
Η Κίνα: Χάλκινη Εποχή      Μάιος/Ιούνιος 

Τρίτη και Τετάρτη Τάξη 

Η Ιστορία των Ανθρώπων και των Κοινωνιών – 1990-1991 
∆ασκάλα: J. Tartaglia 

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Προϊστορικοί άνθρωποι 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Αρχαία Αίγυπτος 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Μεσαίωνας 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Η Ρωσική 

Αυτοκρατορία 

Μάιος/Ιούνιος 
Κίνα: Χάλκινη 

Εποχή 
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Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α. 
1.Η µελέτη των µεγάλων 
πολιτισµών µέσα από: 
β.Την Τεχνολογική εξέλιξη 
γ.Μορφές της τέχνης 
 
 
 
 
 
 
2.Η Ιστορία περιλαµβάνει 
τη µελέτη των εξής: 
α.Ιδέες που µοιράζονται 
ανάµεσα στους ανθρώπους 
γ.Οι µεγάλες ιδέες 
διασώζονται στα µνηµεία, 
βιβλία, ποιήµατα, µουσική, 
µύθους, θρύλους κλπ. 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α. 
1.Η µελέτη των µεγάλων 
πολιτισµών µέσα από: 
α.Την κυριαρχία του 
κόσµου 
β.Την Τεχνολογική 
εξέλιξη 
γ.Μορφές της τέχνης 
δ.Μεγάλες ιδέες 
 
 
2. Η Ιστορία 
περιλαµβάνει τη µελέτη 
των εξής: 
α.Ιδέες που µοιράζονται 
ανάµεσα στους 
ανθρώπους 
β.Οι ιδέες µέσα στους 
θρύλους, µύθους, τέχνη 
γ.Οι µεγάλες ιδέες 
διασώζονται στα µνηµεία, 
βιβλία, ποιήµατα, 
µουσική, µύθους, 
θρύλους κλπ. 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α. 
1.Η µελέτη των µεγάλων 
πολιτισµών µέσα από: 
α.Την κυριαρχία του 
κόσµου 
β.Την Τεχνολογική εξέλιξη 
γ.Μορφές της τέχνης 
δ.Μεγάλες ιδέες 
 
 
 
2. Η Ιστορία περιλαµβάνει 
τη µελέτη των εξής: 
α.Ιδέες που µοιράζονται 
ανάµεσα στους ανθρώπους 
β.Οι ιδέες µέσα στους 
θρύλους, µύθους, τέχνη 
γ.Οι µεγάλες ιδέες 
διασώζονται στα µνηµεία, 
βιβλία, ποιήµατα, µουσική, 
µύθους, θρύλους κλπ. 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α. 
1.Η µελέτη των 
µεγάλων πολιτισµών 
µέσα από: 
α.Την κυριαρχία του 
κόσµου 
β.Την Τεχνολογική 
εξέλιξη 
γ.Μορφές της τέχνης 
δ.Μεγάλες ιδέες 
 
2. Η Ιστορία 
περιλαµβάνει τη µελέτη 
των εξής: 
α.Ιδέες που µοιράζονται 
ανάµεσα στους 
ανθρώπους 
β.Οι ιδέες µέσα στους 
θρύλους, µύθους, τέχνη 
γ.Οι µεγάλες ιδέες 
διασώζονται στα 
µνηµεία, βιβλία, 
ποιήµατα, µουσική, 
µύθους, θρύλους κλπ. 
 
3.Η Ιστορία 
περιλαµβάνει τη µελέτη 
σπουδαίων ανθρώπων 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α. 
1.Η µελέτη των 
µεγάλων πολιτισµών 
µέσα από: 
α.Την κυριαρχία του 
κόσµου 
β.Την Τεχνολογική 
εξέλιξη 
γ.Μορφές της τέχνης 
δ.Μεγάλες ιδέες 
 
2. Η Ιστορία 
περιλαµβάνει τη µελέτη 
των εξής: 
α.Ιδέες που µοιράζονται 
ανάµεσα στους 
ανθρώπους 
β.Οι ιδέες µέσα στους 
θρύλους, µύθους, τέχνη 
γ.Οι µεγάλες ιδέες 
διασώζονται στα 
µνηµεία, βιβλία, 
ποιήµατα, µουσική, 
µύθους, θρύλους κλπ. 
 
3.Η Ιστορία 
περιλαµβάνει τη µελέτη 
σπουδαίων ανθρώπων 

Θέµα Β. 
1.Οι ρόλοι των ανθρώπων 
καθορίζονται από τις 
ανάγκες της κοινωνίας 
2.Οι ανάγκες της 
οικογένειας επηρεάζονται 
από τις ανάγκες της 
κοινωνίας 
 
 
 
 
 
4.Όταν ένα περιβάλλον 
είναι απλό, ο καθορισµός 
του ρόλου του καθενός 
είναι πιο ξεκάθαρος. 
5.Μερικοί ρόλοι συνδέονται 
µε τα παρακάτω: 
α.Συγκεκριµένες εργασίες 
β.Υποστηρικτικές εργασίες 
γ.Καλλιτεχνικές εργασίες 

Θέµα Β. 
1.Οι ρόλοι των ανθρώπων 
καθορίζονται από τις 
ανάγκες της κοινωνίας 
2.Οι ανάγκες της 
οικογένειας επηρεάζονται 
από τις ανάγκες της 
κοινωνίας 
3.Όσο πιο πολύπλοκη 
είναι η κοινωνία, τόσο 
περισσότερο υπάρχει 
αλληλεξάρτηση ρόλων 
 
4.Όταν ένα περιβάλλον 
είναι απλό, ο καθορισµός 
του ρόλου του καθενός 
είναι πιο ξεκάθαρος. 
5.Μερικοί ρόλοι 
συνδέονται µε τα 
παρακάτω: 
α.Συγκεκριµένες 
εργασίες 
β.Υποστηρικτικές 
εργασίες 
γ.Καλλιτεχνικές εργασίες 

Θέµα Β. 
 
 
 
2.Οι ανάγκες της 
οικογένειας επηρεάζονται 
από τις ανάγκες της 
κοινωνίας 
3.Όσο πιο πολύπλοκη είναι 
η κοινωνία, τόσο 
περισσότερο υπάρχει 
αλληλεξάρτηση ρόλων 
 
4.Όταν ένα περιβάλλον 
είναι απλό, ο καθορισµός 
του ρόλου του καθενός 
είναι πιο ξεκάθαρος. 
5.Μερικοί ρόλοι συνδέονται 
µε τα παρακάτω: 
α.Συγκεκριµένες εργασίες 
β.Υποστηρικτικές εργασίες 
γ.Καλλιτεχνικές εργασίες 

Θέµα Β. 
1.Οι ρόλοι των 
ανθρώπων καθορίζονται 
από τις ανάγκες της 
κοινωνίας 
2.Οι ανάγκες της 
οικογένειας 
επηρεάζονται από τις 
ανάγκες της κοινωνίας 
3.Όσο πιο πολύπλοκη 
είναι η κοινωνία, τόσο 
περισσότερο υπάρχει 
αλληλεξάρτηση ρόλων 
 
 
 
 
5.Μερικοί ρόλοι 
συνδέονται µε τα 
παρακάτω: 
α.Συγκεκριµένες 
εργασίες 
β.Υποστηρικτικές 
εργασίες 
γ.Καλλιτεχνικές 
εργασίες 

Θέµα Β. 
1.Οι ρόλοι των 
ανθρώπων καθορίζονται 
από τις ανάγκες της 
κοινωνίας 
2.Οι ανάγκες της 
οικογένειας 
επηρεάζονται από τις 
ανάγκες της κοινωνίας 
3.Όσο πιο πολύπλοκη 
είναι η κοινωνία, τόσο 
περισσότερο υπάρχει 
αλληλεξάρτηση ρόλων 
 
 
 
 
5.Μερικοί ρόλοι 
συνδέονται µε τα 
παρακάτω: 
α.Συγκεκριµένες 
εργασίες 
β.Υποστηρικτικές 
εργασίες 
γ.Καλλιτεχνικές 
εργασίες 

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Προϊστορικοί άνθρωποι 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Αρχαία Αίγυπτος 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Μεσαίωνας 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Η Ρωσική 

Αυτοκρατορία 

Μάιος/Ιούνιος 
Κίνα: Χάλκινη 

Εποχή 
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Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Ποιοι είναι οι προϊστορικοί 
άνθρωποι; Από πού 
ξέρουµε γι’ αυτούς; Πώς 
ζούσαν; 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Κυνηγοί: τροφή, 
ρουχισµός, εργαλεία, τέχνη, 
επικοινωνία, πεποιθήσεις 
-Μεσοποταµία 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Γεωγραφία και 
τοποθεσία στον κόσµο 
-Οι άνθρωποι: τροφή, 
ρούχα, εργαλεία, τέχνη 
-Κοινωνικές δοµές 
-Κυβέρνηση 
-Σχολείο 
-Γλώσσα 
-Θρησκεία 
-Εφευρέσεις 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Γεωγραφία και τοποθεσία 
στον κόσµο 
-Οι άνθρωποι: τροφή, 
ρούχα, εργαλεία, πόλεις 
-Τέχνη 
-Φεουδαρχικό σύστηµα 
-Κυβέρνηση 
-Σχολείο 
-Γλώσσα 
-Θρησκεία 
-Πανοπλία/Όπλα 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Γεωγραφία και 
τοποθεσία στον κόσµο 
-Οι άνθρωποι: τροφή, 
ρούχα, εργαλεία 
-Τέχνη 
-Κοινωνικές δοµές 
-Κυβέρνηση 
-Σχολείο 
-Γλώσσα 
-Θρησκεία 
-Μηχανήµατα 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

-Τι είναι πολιτισµός; Τι 
κάνει έναν πολιτισµό 
σπουδαίο; 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Γεωγραφία και 
τοποθεσία στον κόσµο 
-Κοινωνικές δοµές 
-Κυβέρνηση 
-Εκπαίδευση 
-Γλώσσα 
-Θρησκεία 
-Εφευρέσεις 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Ερωτήσεις των µαθητών 
για τους προϊστορικούς 
ανθρώπους και τους 
πρώτους πολιτισµούς 
-Κατασκευή ενός 
προϊστορικού εργαλείου 
-Ζωγραφική σπηλιάς 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Ερωτήσεις των µαθητών 
για τους Αιγυπτίους 
-Αποµίµηση πυραµίδας, 
µούµιας 
-Κατασκευή πάπυρου 
-Μοντέλα άρδευσης 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Ερωτήσεις των µαθητών 
για το Μεσαίωνα 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Ερωτήσεις των 
µαθητών για τη Ρωσική 
Αυτοκρατορία 
-Κατασκευή µωσαϊκών 
-Ρωσικά Πασχαλινά 
αυγά 
-Γραφή αλφάβητου 
-Σύγκριση στοιχείων 
των πολιτισµών 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Σύγκριση στοιχείων 
των πολιτισµών 
-Μοντέλα άρδευσης: 
σύγκριση µε το κινέζικο 
-Κινέζικη Γραφή 
-Έρευνα στο 
πολιτιστικό υπόβαθρο 
κάποιου 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Εφευρετικοί χαρακτήρες 
 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Αιγυπτιακοί µύθοι 
-Εφευρετικοί χαρακτήρες 
-Ιστορίες µυστηρίου 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Ροµπέν των ∆ασών 
-Μύθοι 
-Ηρωικοί χαρακτήρες 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Ρώσικα παραµύθια 
-Παραµύθια 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Βιογραφίες διάσηµων 
ανθρώπων 

ΓΡΑΦΗ 
-Εφευρετικοί χαρακτήρες 
-Εντοπισµός και καταγραφή 
πληροφοριών για τους 
προϊστορικούς ανθρώπους 
-«Γράψιµο» µε εικόνες 

ΓΡΑΦΗ 
-Ιστορίες µυστηρίου 
-Καταγραφή 
πληροφοριών για τους 
Αιγυπτίους 
-«Γραφή» γραµµάτων µε 
ιερογλυφικά 

ΓΡΑΦΗ 
-∆ηµιουργικές ιστορίες 
-Καταγραφή πληροφοριών 
για το Μεσαίωνα 

ΓΡΑΦΗ 
-Παραµύθια 
-Καταγραφή 
πληροφοριών για τη 
Ρωσία 
-«Γραφή» γραµµάτων 
µε το Ρωσικό αλφάβητο 

ΓΡΑΦΗ 
-Βιογραφίες 
-Αυτοβιογραφίες 
-Καταγραφή 
πληροφοριών για την 
Κίνα 
-«Γραφή» γραµµάτων 
µε το Κινέζικο 
αλφάβητο 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Εισαγωγή στην 
αρχαιολογία και 
αρχαιολόγοι 
-Θέµατα µη σχετιζόµενα 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Εισαγωγή στην 
ανθρωπολογία και 
ανθρωπολόγοι 
-Αιγυπτιακές εφευρέσεις: 
απλές µηχανές 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Συστήµατα και δοµές του 
ανθρώπινου σώµατος 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Μηχανές: εκτύπωση, 
δηµιουργία βιβλίων 
-Εφευρέσεις και 
Εφευρέτες 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Αρχαιολόγοι και 
ιστορικοί 
-Μέταλλα: δηµιουργία 
µπρούντζου 

 

Η Φιλοσοφία των Θεµατικών Ενοτήτων της Πέµπτης Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Η Μετακίνηση των Ανθρώπων και η Πολιτιστική Αλληλεπίδραση 
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Θέµα Α. Φυλετικές προελεύσεις και Πολιτιστική Έκφραση. 
1. Οι φυλετικές οµάδες συχνά µπορούν να αναγνωριστούν από σωµατικά χαρακτηριστικά. 
2. Μεγάλες φυλετικές οµάδες συχνά µοιράζονται παρόµοιους πολιτιστικούς παράγοντες. 
3. Οι διακριτικοί πολιτιστικοί παράγοντες συναντιόνται στην οικογένεια και την κοινωνική 

δοµή. 
4. Υπάρχουν διαδικασίες µέσα από τις οποίες µια κουλτούρα επιβεβαιώνεται, διασώζεται 

και µεταφέρεται στη νέα γενιά. Αυτές οι διαδικασίες περιλαµβάνουν τα εξής: 
α. Οι διακριτικοί πολιτιστικοί παράγοντες επιβεβαιώνονται, διασώζονται και 

µεταφέρονται µέσα από την οικογένεια και την κοινωνική δοµή. 
β. Οι πολιτιστικές διαφορές διασώζονται και µεταφέρονται µέσα από τις διάφορες 

µορφές τέχνης, τους µύθους και τους θρύλους. 
5. Μερικές από τις διαδικασίες βρίσκονται στα σχολεία. 
6. Οι άνθρωποι έχουν ρόλους που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα είδη επαγγελµάτων: 

α. Συγκεκριµένες εργασίες (π.χ. αγρότες κλπ.). 
β. Υποστηρικτικές εργασίες (π.χ. δάσκαλοι, ιεροκήρυκες). 
γ. Καλλιτεχνικές εργασίες (π.χ. µουσικοί κλπ.). 

7. Μερικές από τις διαδικασίες αυτές εκφράζονται σε τραγούδια, τέχνη, λογοτεχνία, ποίηση, 
θρύλους, οικογενειακές γιορτές. 
 

Θέµα Β. Η Μετακίνηση και η Αλληλεπίδραση των Ανθρώπων και των Κοινωνιών. 
1. Πολλές χώρες αποτελούνται από πληθυσµούς, που προέρχονται από διαφορετικά 

πολιτιστικά υπόβαθρα. 
2. Οι άνθρωποι µετακινούνται για διάφορους λόγους, όπως: 

α. φτώχεια, β. διωγµοί, γ. πόλεµος, δ. ευκαιρίες, ε. δουλειά. 
3. Όταν οι άνθρωποι µεταναστεύουν παίρνουν µαζί τους τις πολιτιστικές τους διακρίσεις. 
4. Όταν οι κοινωνίες έρχονται σε επαφή συµβαίνουν αλλαγές στη  

α. γλώσσα, β. τέχνη, γ. κοινωνική δοµή. 
5. Τα άτοµα και οι οικογένειες επηρεάζονται από τη διαπολιτισµική επαφή. 

α. Οι άνθρωποι συχνά πρέπει να δουλεύουν µαζί προκειµένου να επιβιώσουν. 
β. Τα παιδιά συχνά έχουν διαφορετικά συστήµατα αξιών από τους γονείς τους. 
γ. Μερικοί άνθρωποι γίνονται αρχηγοί. 
δ. Οι άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µέσα από διάφορες µορφές 

τέχνης. 
 

Θεµατικές Ενότητες της Πέµπτης Τάξης 
Οι θεµατικές ενότητες που υποστηρίζουν τις έννοιες της πέµπτης τάξης περιλαµβάνουν τη 

µελέτη διαφορετικών ανθρώπων και των κοινωνιών τους που έρχονται σ’ επαφή. Όλες οι 
θεµατικές ενότητες παρουσιάζονται µε ένα συγκριτικό τρόπο, καθώς και σε σύγκριση µε την 
οικογενειακή κουλτούρα του παιδιού στην Αµερική.  

Οι θεµατικές ενότητες περιλαµβάνουν: 
Ο πολιτισµός των Αζτέκων     Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Οι ιθαγενείς της Νοτιοδυτικής Αµερικής    Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Η µετανάστευση των Ιρλανδών του 19ου αιώνα   Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Η µετανάστευση των Ρωσο-Εβραίων    Μάρτιος/Απρίλιος 
Πρόσφατες µεταναστεύσεις     Μάιος/Ιούνιος 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

Συνολική Άποψη των Κοινωνικών Σπουδών της Πέµπτης Τάξης 
Η Μετακίνηση των Ανθρώπων και η Πολιτιστική Αλληλεπίδραση – 1990-1991 

∆ασκάλα: S. Johnson 
Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Ο πολιτισµός των 

Αζτέκων 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Οι Ινδιάνοι της 

Αµερικής 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Η µετανάστευση των 

Ιρλανδών 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Η Ρωσική 

µετανάστευση 

Μάιος/Ιούνιος 
Πρόσφατες 

µεταναστεύσεις 
Έννοιες Θεµατικών 

Ενοτήτων 
Θέµα Α… 
1.Αναγνωριστικά σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
φυλετικών οµάδων 
2.Πολιτιστικοί παράγοντες 
3.Οι πολιτιστικοί 
παράγοντες συναντιόνται 
στην οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
4.Η κουλτούρα 
επιβεβαιώνεται, διασώζεται 
και µεταφέρεται στη νέα 
γενιά µέσα από: 
α.Την οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
β.Την τέχνη, τους µύθους 
και τους θρύλους 
6.Οι ρόλοι περιλαµβάνουν: 
α.Συγκεκριµένες εργασίες 
β.Υποστηρικτικές εργασίες  
γ.Καλλιτεχνικές εργασίες 
7.Προσωπικές εκφράσεις 
µέσα από τραγούδια, τέχνη, 
λογοτεχνία, ποίηση, 
θρύλους, οικογενειακές 
γιορτές 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
1.Αναγνωριστικά 
σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
φυλετικών οµάδων 
2.Πολιτιστικοί 
παράγοντες 
3.Οι πολιτιστικοί 
παράγοντες συναντιόνται 
στην οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
4.Η κουλτούρα 
επιβεβαιώνεται, 
διασώζεται και 
µεταφέρεται στη νέα 
γενιά µέσα από: 
α.Την οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
β.Την τέχνη, τους µύθους 
και τους θρύλους 
6.Οι ρόλοι 
περιλαµβάνουν: 
α.Συγκεκριµένες εργασίες 
β.Υποστηρικτικές 
εργασίες  
γ.Καλλιτεχνικές εργασίες 
7.Προςωπικές εκφράσεις 
µέσα από τραγούδια, 
τέχνη, λογοτεχνία, 
ποίηση, θρύλους, 
οικογενειακές γιορτές 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
 
 
 
 
 
 
3.Οι πολιτιστικοί 
παράγοντες συναντιόνται 
στην οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
4.Η κουλτούρα 
επιβεβαιώνεται, διασώζεται 
και µεταφέρεται στη νέα 
γενιά µέσα από: 
α.Την οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
β.Την τέχνη, τους µύθους 
και τους θρύλους 
6.Οι ρόλοι περιλαµβάνουν: 
α.Συγκεκριµένες εργασίες 
β.Υποστηρικτικές εργασίες  
γ.Καλλιτεχνικές εργασίες 
7.Προςωπικές εκφράσεις 
µέσα από τραγούδια, τέχνη, 
λογοτεχνία, ποίηση, 
θρύλους, οικογενειακές 
γιορτές 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
1.Αναγνωριστικά 
σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
φυλετικών οµάδων 
2.Πολιτιστικοί 
παράγοντες 
3.Οι πολιτιστικοί 
παράγοντες 
συναντιόνται στην 
οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
4.Η κουλτούρα 
επιβεβαιώνεται, 
διασώζεται και 
µεταφέρεται στη νέα 
γενιά µέσα από: 
α.Την οικογένεια και 
την κοινωνική δοµή 
β.Την τέχνη, τους 
µύθους και τους 
θρύλους 
6.Οι ρόλοι 
περιλαµβάνουν: 
α.Συγκεκριµένες 
εργασίες 
β.Υποστηρικτικές 
εργασίες  
γ.Καλλιτεχνικές 
εργασίες 
7.Προςωπικές 
εκφράσεις µέσα από 
τραγούδια, τέχνη, 
λογοτεχνία, ποίηση, 
θρύλους, οικογενειακές 
γιορτές 

Έννοιες Θεµατικών 
Ενοτήτων 

Θέµα Α… 
1.Αναγνωριστικά 
σωµατικά 
χαρακτηριστικά των 
φυλετικών οµάδων 
2.Πολιτιστικοί 
παράγοντες 
3.Οι πολιτιστικοί 
παράγοντες 
συναντιόνται στην 
οικογένεια και την 
κοινωνική δοµή 
4.Η κουλτούρα 
επιβεβαιώνεται, 
διασώζεται και 
µεταφέρεται στη νέα 
γενιά µέσα από: 
α.Την οικογένεια και 
την κοινωνική δοµή 
β.Την τέχνη, τους 
µύθους και τους 
θρύλους 
6.Οι ρόλοι 
περιλαµβάνουν: 
α.Συγκεκριµένες 
εργασίες 
β.Υποστηρικτικές 
εργασίες  
γ.Καλλιτεχνικές 
εργασίες 
7.Προςωπικές 
εκφράσεις µέσα από 
τραγούδια, τέχνη, 
λογοτεχνία, ποίηση, 
θρύλους, οικογενειακές 
γιορτές 

Θέµα Β… 
2.Οι άνθρωποι 
µετακινούνται για 
διάφορους λόγους 

Θέµα Β… 
1.Πολλές χώρες 
αποτελούνται από 
διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα. 
2.Οι άνθρωποι 
µετακινούνται για 
διάφορους λόγους 
3.Κατά τη µετακίνησή 
τους παίρνουν µαζί τα 
πολιτιστικά τους 
χαρακτηριστικά 
4.Η πολιτιστική επαφή 
δηµιουργεί αλλαγές στη  
α.Γλώσσα 
β.Μορφή της τέχνης 
γ.Κοινωνική δοµή 

Θέµα Β… 
1.Πολλές χώρες 
αποτελούνται από 
διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα. 
2.Οι άνθρωποι 
µετακινούνται για 
διάφορους λόγους 
3.Κατά τη µετακίνησή τους 
παίρνουν µαζί τα 
πολιτιστικά τους 
χαρακτηριστικά 
4.Η πολιτιστική επαφή 
δηµιουργεί αλλαγές στη  
α.Γλώσσα 
β.Μορφή της τέχνης 
γ.Κοινωνική δοµή 
5.Τα άτοµα και οι 
οικογένειες επηρεάζονται 
από την πολιτισµική επαφή 

Θέµα Β… 
1.Πολλές χώρες 
αποτελούνται από 
διαφορετικά 
πολιτιστικά υπόβαθρα. 
2.Οι άνθρωποι 
µετακινούνται για 
διάφορους λόγους 
3.Κατά τη µετακίνησή 
τους παίρνουν µαζί τα 
πολιτιστικά τους 
χαρακτηριστικά 
4.Η πολιτιστική επαφή 
δηµιουργεί αλλαγές στη  
α.Γλώσσα 
5.Τα άτοµα και οι 
οικογένειες 
επηρεάζονται από την 
πολιτισµική επαφή 

Θέµα Β… 
1.Πολλές χώρες 
αποτελούνται από 
διαφορετικά 
πολιτιστικά υπόβαθρα. 
2.Οι άνθρωποι 
µετακινούνται για 
διάφορους λόγους 
3.Κατά τη µετακίνησή 
τους παίρνουν µαζί τα 
πολιτιστικά τους 
χαρακτηριστικά 
4.Η πολιτιστική επαφή 
δηµιουργεί αλλαγές στη  
α.Γλώσσα 
5.Τα άτοµα και οι 
οικογένειες 
επηρεάζονται από την 
πολιτισµική επαφή 
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 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.   

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 
Ο πολιτισµός των 

Αζτέκων 

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 
Οι Ινδιάνοι της 

Αµερικής 

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 
Η µετανάστευση των 

Ιρλανδών 

Μάρτιος/Απρίλιος 
Η Ρωσική 

µετανάστευση 

Μάιος/Ιούνιος 
Πρόσφατες 

µεταναστεύσεις 
Σχετιζόµενες 

∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Προϊστορική Αµερική: Ο 
Λαός της Αµερικής από την 
Ασία 
-Ο πολιτισµός των Αζτέκων 
-Η εξερεύνηση των 
Ισπανών και η κατάκτηση 
του Μεξικού 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Οι Ινδιάνοι στα 
Νοτιοδυτικά: Κοινωνία 
και Κουλτούρα 
-Η µετανάστευση των 
Πουριτανών το 1630 στην 
Αµερική 
-Η επέκταση της ∆ύσης 
στην Αµερική: 
Κουλτούρες που έρχονται 
σε επαφή 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Η ζωή στην Ιρλανδία στις 
αρχές του 1800: Κοινωνία 
και Κουλτούρα 
-Η µετανάστευση των 
Ιρλανδών στην Αµερική: 
Κουλτούρες που έρχονται 
σε επαφή 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Οι Ρωσο-Εβραίοι στις 
αρχές του 1900: 
Κοινωνία και 
Κουλτούρα 
-Πολιτιστικές 
αντιθέσεις µεταξύ 
Εβραίων και 
Χριστιανών στη Ρωσία 
-Η µετανάστευση των 
Εβραίων από τη Ρωσία 
στην Αµερική: 
Κουλτούρες που 
έρχονται σε επαφή 

Σχετιζόµενες 
∆ραστηριότητες 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 
-Η µετανάστευση των 
Εβραίων από τη Ρωσία 
στην Αµερική: 
Κουλτούρες που 
έρχονται σε επαφή 
-Η µετανάστευση των 
Σουηδών 
-Πρόσφατες 
µεταναστευτικές τάσεις: 
από τη Νοτιοανατολική 
Ασία στη Νότια και 
Κεντρική Αµερική 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Μελέτη του χάρτη της 
Νότιας Αµερικής: Μεξικό 
-Κατασκευή µιας πόλης 
Αζτέκων 
-Υδραγωγεία 
-Ηµερολόγια των Αζτέκων 
-Η Ισπανική Γλώσσα 
-Οι αριθµοί των Αζτέκων 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Μελέτη του χάρτη της 
Νοτιοδυτικής Αµερικής 
-Τέχνη: κέντηµα και 
ζωγραφική στην άµµο 
-Επίσκεψη σε φυτεία 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Μελέτη του χάρτη της 
Ιρλανδίας και της 
Ανατολικής Αµερικής 
-Ιρλανδική σηµαία 
-Ιρλανδική Χορός 
-Ιρλανδική Τραγούδια 
-Ιρλανδική Φαγητά: Ψωµί 
-Επίσκεψη σε Ιρλανδικό 
νεκροταφείο του 1900 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Μελέτη του χάρτη της 
Ρωσίας 
-Εβραϊκές Παραδόσεις 
-Το δείπνο του 
Σαββάτου 
-Επίσκεψη σε 
συναγωγή και 
νεκροταφείο 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Έρευνα στους 
προγόνους των 
µαθητών και στις 
εθνικότητες από τις 
οποίες προέρχονται 
-Οικογενειακό δέντρο 
-Εκδροµή στη Νέα 
Υόρκη, Άγαλµα της 
Ελευθερίας, Νησί του 
Ellis 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Οι µύθοι των Αζτέκων 
-Ιστορίες ξένων σε ξένους 
τόπους 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Ταινίες και βιβλία 
-Ιστορίες ξένων σε ξένους 
τόπους 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Προλήψεις και µύθοι 
-Ιστορίες µε κατεργάρηδες 
-Ιστορίες λαιµαργίας 
-Εκπλήρωση ευχών 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Ιστορίες 
επιτυχίας/αποτυχίας 
-Βιογραφίες 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
-Βιογραφίες, γράµµατα 
και εφηµερίδες των 
µεταναστών 

ΓΡΑΦΗ 
-∆ηµιουργικό γράψιµο: 
αφηγήσεις ξένου σε ξένο 
τόπο 
-Γράψιµο εκθέσεων 

ΓΡΑΦΗ 
-∆ηµιουργικό γράψιµο: 
αφηγήσεις ξένου σε ξένο 
τόπο 
-Γράψιµο εκθέσεων 

ΓΡΑΦΗ 
-∆ηµιουργικό γράψιµο 
-Γράψιµο εκθέσεων 

ΓΡΑΦΗ 
-∆ηµιουργικό γράψιµο 
-Γράψιµο εκθέσεων 

ΓΡΑΦΗ 
-Αυτοβιογραφικά 
σκίτσα βασισµένα στα 
οικογενειακά δέντρα 
-Γράψιµο εκθέσεων 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Η Εποχή των Πάγων 
-Ζώα στην Εποχή των 
Πάγων 
-Σχηµατισµός των Ηπείρων 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Ανάπτυξη ενός 
αγροτικού προϊόντος (π.χ. 
καλαµπόκι σε άγονη γη) 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
-Θέµατα έµµεσα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική 
ενότητα 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Θέµατα έµµεσα 
σχετιζόµενα µε τη 
θεµατική ενότητα 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-Θέµατα έµµεσα 
σχετιζόµενα µε τη 
θεµατική ενότητα 
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4.6.2. Αναλυτικά Προγράµµατα και Μαθηµατικά 

Η ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης στα παιδιά είναι ένας από τους πιο 

σηµαντικούς στόχους του σχολείου. Παρόλ’ αυτά στο παρελθόν η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών των σχολείων κωφών παιδιών αφιέρωναν το περισσότερο χρόνο τους 

στα γλωσσικά µαθήµατα και παραµελούσαν τη διδασκαλία των Μαθηµατικών, της 

Φυσικής και των άλλων µαθηµάτων. Στα µαθηµατικά οι περισσότερες στρατηγικές 

µάθησης βασίζονταν στην οµαδική διδασκαλία και η έµφαση δινόταν στη µάθηση 

µέσα από αποµνηµόνευση και εξάσκηση βασικών πράξεων και την εφαρµογή 

αριθµητικών τύπων. Επίσης, η διδασκαλία επίλυσης προβληµάτων γινόταν µέσα από 

τη διαδικασία της ανάλυσης των προβληµάτων σε στάδια επίλυσης.  

Γύρω στο 1960, η κίνηση για την εφαρµογή στα σχολεία των «νέων µαθηµατικών», 

όπως ονοµάστηκε, επηρέασε και πολλούς δασκάλους µαθηµατικών των σχολείων 

κωφών. Ο Bruner (1962) παρότρυνε τους δασκάλους να αρχίσουν να εξετάζουν πιο 

προσεκτικά τα εννοιολογικά στάδια κατανόησης των µαθηµατικών και της φυσικής. Οι 

περισσότεροι ερευνητές επίσης είδαν, ότι η ικανότητα στα µαθηµατικά στηρίζεται σε 

δύο παράγοντες, την υπολογιστική ικανότητα και την εννοιολογική κατανόηση. Ο 

Garné (1985) υποστήριξε ότι οι διαφορές στην εννοιολογική κατανόηση των 

µαθηµατικών σε διάφορα άτοµα οφείλονται στη διαφορετική οργάνωση της γνώσης 

που µπορεί να υπάρχει στα άτοµα αυτά. Ένα διαφορετικό οργανωτικό σύστηµα 

επηρεάζει την επιλογή των διαθέσιµων πληροφοριών για τη λύση ενός προβλήµατος, 

την ανάκληση γνώσεων και τον τρόπο της τελικής του λύσης.  

Πολλοί εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και της αγωγής των κωφών, 

επηρεασµένοι από τις παραπάνω θεωρίες για τα µαθηµατικά και τη διδασκαλία τους, 

άρχισαν τα τελευταία χρόνια να αναθεωρούν τα αναλυτικά τους προγράµµατα και να 

τα προσαρµόζουν ανάλογα. Η αποµνηµόνευση αντικαταστάθηκε µε την προσπάθεια 

για κατανόηση των βασικών µαθηµατικών εννοιών και δοµών και ο χειρισµός 

συγκεκριµένων διδακτικών υλικών και κατασκευών επεκτάθηκε και σε µεγαλύτερα από 

το ∆ηµοτικό παιδιά. Επίσης, καθιερώθηκε η συνεχής αξιολόγηση της διδασκαλίας και 
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των αναλυτικών προγραµµάτων, η µάθηση στηρίχτηκε στον προσεκτικό σχεδιασµό 

εξατοµικευµένων προγραµµάτων σύµφωνα µε τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και η 

τεχνολογία ήρθε να βοηθήσει στη δηµιουργία ειδικών προγραµµάτων, κατάλληλων 

ακριβώς για κωφά παιδιά.  

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα µαθηµατικών για κωφά παιδιά 

περιλαµβάνουν τις παρακάτω περιοχές γνώσης από το ∆ηµοτικό ως το Λύκειο: 

υπολογισµοί, πράξεις, εκτιµήσεις, µετρήσεις, γεωµετρία, άλγεβρα, γραφικές 

παραστάσεις, επίλυση προβληµάτων, µαθηµατικά για εµπορικές συναλλαγές ανάλογα 

µε την ηλικία των µαθητών και γνώση υπολογιστών. Τέλος, όλα τα σύγχρονα 

αναλυτικά προγράµµατα µαθηµατικών επικεντρώνουν τους στόχους τους στην 

ανάπτυξη από τα παιδιά νοητικών διεργασιών για λογική σκέψη, για επεξεργασία 

πληροφοριών και για λήψη αποφάσεων. Οι δάσκαλοι επίσης αναπτύσσουν τα 

διδακτικά τους προγράµµατα γύρω από την ανάπτυξη λογικών διεργασιών, εννοιών και 

κατάλληλης γλώσσας. Για παράδειγµα, η αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών 

οδηγεί στην ταξινόµηση. Η ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας είναι απαραίτητη και 

οδηγεί στην κατανόηση και λύση του προβλήµατος (π.χ. γλώσσα όπως «τουλάχιστον», 

«εάν-τότε», «µεγαλύτερο», «ίσο µε», «το γινόµενο των» κλπ.). Τα προγράµµατα 

υπολογιστών στα µαθηµατικά, που χρησιµοποιούν τα σχολεία κωφών τα τελευταία 

χρόνια, δεν περιορίζονται σε απλές πράξεις, αλλά στρέφονται κύρια στην παρουσίαση 

και ανακάλυψη από το ίδιο το παιδί µαθηµατικών εννοιών, καθώς και την αξιολόγηση 

της κατάκτησης αυτών των εννοιών, διευκολύνοντας έτσι το έργο του δασκάλου και 

εναρµονιζόµενα µε τις νέες ιδέες για τη διδασκαλία των µαθηµατικών. 

Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι σήµερα οι δάσκαλοι των κωφών, µε βάση τις 

γνώσεις από τη γνωστική ψυχολογία, άρχισαν να αναζητούν καλύτερους τρόπους 

παρουσίασης των µαθηµατικών εννοιών στα παιδιά. Οι τρόποι αυτοί πλέον 

προσαρµόζονται στον τρόπο και το ρυθµό επεξεργασίας και αποθήκευσης 

πληροφοριών των µαθητών τους, στους τρόπους αποµνηµόνευσής τους και στους 

τρόπους αξιολόγησης της µάθησης. Έτσι, πολύπλοκες και αφηρηµένες έννοιες 
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µαθηµατικών µπορούν πλέον να κατακτηθούν από τους κωφούς χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήµατα. 

Παρακάτω θα αναφερθούµε περιληπτικά σε κάποια αναλυτικά προγράµµατα 

µαθηµατικών από σχολεία κωφών, δίνοντας µια ιδέα για το περιεχόµενο των σπουδών 

τους. Επίσης, στο β΄ µέρος αυτού του πακέτου, στο παράρτηµα µε τα παραδείγµατα 

από αναλυτικά προγράµµατα, θα βρείτε περισσότερα παραδείγµατα από 

προγράµµατα και στόχους µαθηµατικών, γεωµετρίας, υπολογιστών κλπ., που 

προέρχονται από σχολεία κωφών του εξωτερικού. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Kendall Demonstration 

Elementary School Mathematics (KDES) 

P.Mckall, I. Dayoub, R.Frye, K. Cocoran-Horn, K.Mann, L.Long, και A.Baldini 
Εκδόσεις: Pre College Programs, MSSD Box 114P, Gallaudet College, Washington. D.C. 20002 
 
Σύµφωνα µε την εξέλιξη της θεωρίας των µαθηµατικών, το αναλυτικό αυτό 

πρόγραµµα σκοπεύει συνδυάζοντας την κατανόηση, την άσκηση και την πρακτική να 

αναπτύξει τις υπολογιστικές δεξιότητες στους µαθητές, δίνοντας έµφαση στην 

εφαρµογή αυτών που είναι απαραίτητων για τη λύση προβληµάτων. Με βάση τη 

θεωρία µάθησης, το πρόγραµµα ενσωµατώνει τα αναπτυξιακά στάδια, όπως έχουν 

περιγραφεί από τους Piaget, Bruner, Piennes και Calperin. Οι δραστηριότητες που 

προτείνονται, περιλαµβάνουν εργασίες και παιχνίδια από το εµπόριο. Το περιεχόµενο 

του αναλυτικού προγράµµατος και οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τάξη, 

µικρή οµάδα και εξατοµικευµένη διδασκαλία. 

Το αναλυτικό αυτό πρόγραµµα καλύπτει τις βαθµίδες: προνήπιο, νήπιο, δηµοτικό 

και γυµνάσιο. Στην εισαγωγή δίνονται τα εννοιολογικά στάδια των µαθηµατικών για 

κάθε οµάδα, π.χ. στο δηµοτικό η διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζεται στη χρήση 

συγκεκριµένων δραστηριοτήτων-παιχνιδιών, κατάλληλων για την εισαγωγή σε 

µαθηµατικές έννοιες και δεξιότητες, στη χρήση απεικονίσεων για περαιτέρω µάθηση 

αυτών των εννοιών και χρήση συµβόλων. Για κάθε ενότητα αναπτύσσονται ειδικοί 

στόχοι και τρόποι διδασκαλίας. Για µαθητές που δεν κατέχουν πλήρως τον στόχο που 
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προτείνεται για την οµάδα της ηλικίας τους, ο δάσκαλος µπορεί να επιστρέψει σε 

προηγούµενο στάδιο µε ενισχυτικές δραστηριότητες. Για διευκόλυνση, αυτές οι 

πληροφορίες έχουν τοποθετηθεί στον Πίνακα Ύλης των Μαθηµατικών µε δείκτες για την 

εξέταση των αντικειµενικών στόχων, όπως είναι η αντίληψη, η µάθηση και η 

επανάληψη. 

Χωρίζεται σε τέσσερις τοµείς και κάθε τοµέας περιλαµβάνει αριθµητικό κατάλογο 

στόχων, περιγραφή κάθε στόχου, απαιτούµενο λεξιλόγιο, δραστηριότητες, υλικό και 

µια προτεινόµενη διαδικασία αξιολόγησης. Ο τοµέας «∆ραστηριότητες» µπορεί να 

περιλαµβάνει συγκεκριµένες στρατηγικές διδασκαλίας, περιγραφή γραπτών εργασιών 

που πρέπει να ετοιµάσει ο δάσκαλος, αναφορές σε εγχειρίδια του εµπορίου και 

βιβλιογραφικές αναφορές. Ο τοµέας «Υλικά» µπορεί να περιλαµβάνει βιβλιογραφικές 

αναφορές, κατάλληλο υλικό και παιχνίδια. Οι προτάσεις για «Αξιολόγηση» 

περιλαµβάνουν ανεπίσηµους και επίσηµους τρόπους αξιολόγησης, από µια απλή 

εργασία, όπως «Ρώτησε το µαθητή τι συµβαίνει όταν προσθέσεις ένα µηδενικό στον 

αριθµό», έως µια εργασία πιο σύνθετη και αφηρηµένη, όπως το «Paper test in 

Mathematics». 

Το KDES Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµατικών περιέχει τρία παραρτήµατα: 

 Το Α παράρτηµα περιέχει έναν κατάλογο κωδικοποιηµένου υλικού για 
αριθµήσεις, ο οποίος θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις 
δραστηριότητες και την ύλη για κάθε στόχο. 

 Το Β παράρτηµα είναι ένας κατάλογος γενικού υλικού, που περιλαµβάνει 
αντικείµενα, όπως ράβδους, ζάρια και επιτραπέζια παιχνίδια. 

 Το Γ παράρτηµα παρέχει το «προφίλ» ή την ανασκόπηση από κάθε µέρος του 
προγράµµατος. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

N.Addison, Arkley, M. Buligan, B. Lalonde, R.Lavoie, D.MacDonald, N.McKenna, V.Taylor, και N. Wren 
Εκδόσεις: Ontario Provicial Schools for the Blind and Deaf, Mathematics Curriculum Development 
Committee, Ontario Ministry of Education, Provincial Schools Branch 

Το αναλυτικό αυτό πρόγραµµα, έχει σχεδιαστεί µε στόχο την ανάπτυξη των 

µαθηµατικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες στην καθηµερινή ζωή. Οι στόχοι του 
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προγράµµατος συσχετίζονται µε τις καθηµερινές και τις επαγγελµατικές δεξιότητες. 

Το πρόγραµµα δηλαδή επικεντρώνεται σε σηµαντικά καθηµερινά προβλήµατα 

µαθηµατικών και επιτρέπει τη χρήση αριθµοµηχανών, γιατί στοχεύει στη µείωση των 

πολλών ασκήσεων υπολογισµού. 

Η επιτροπή ανέπτυξε αυτό το αναλυτικό πρόγραµµα βασιζόµενη στην άποψη, ότι 

οι δάσκαλοι, που βοηθούν τα κωφά παιδιά µε µαθησιακά και άλλα προβλήµατα και 

δεν έχουν ειδικευτεί στο τοµέα των µαθηµατικών, συχνά συναντούν δυσκολίες στην 

εξεύρεση ή την επιλογή καταλλήλων στόχων και σχετικής ύλης γι’ αυτούς τους 

µαθητές. Οι µαθητές αυτοί συνήθως δεν έχουν συλλάβει βασικές µαθηµατικές έννοιες 

και δεν κατέχουν βασικές δεξιότητες µέχρι την ηλικία των 12 χρόνων. Αν και οι 

προτεινόµενοι αντικειµενικοί στόχοι και δραστηριότητες είναι γενικά γραµµένοι 

λαµβάνοντας υπόψη εφήβους και µαθητές, που δεν έχουν υψηλές επιδόσεις, ένα 

µεγάλο µέρος του αναλυτικού προγράµµατος είναι κατάλληλο για οµάδες µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ηλικιών. Τo αναλυτικό πρόγραµµα αποτελείται από 

πέντε µέρη: (1)Εισαγωγή, (2) έναν Πίνακα Γενικής Επισκόπησης και ∆ιάταξης Ύλης 

Μαθηµατικών, (3) ∆ιαδοχικούς Αντικειµενικούς Στόχους, (4) ∆ραστηριότητες 

(κωδικοποιηµένες για κάθε αντικειµενικό στόχο) και (5) Παραρτήµατα προτεινόµενων 

δραστηριοτήτων, αναφορές και παιχνίδια που διατίθενται στο εµπόριο. 

Ο Πίνακας Γενικής Επισκόπησης και ∆ιάταξης Ύλης Μαθηµατικών έχει χωριστεί 

σε πέντε επίπεδα ανάπτυξης, µε το κάθε επίπεδο να καθορίζει τους κατάλληλους 

αντικειµενικούς στόχους για τον καθένα από τους 14 τοµείς ικανοτήτων. Για 

παράδειγµα, στο Επίπεδο 1 του Πίνακα Γενικής Επισκόπησης και ∆ιάταξης Ύλης 

Μαθηµατικών, οι µαθητές πρέπει να κατέχουν τούς αντικειµενικούς στόχους από το 1 

µέχρι και το 14. 

Ο µαθητής θα: 
1. Κάνει πρόσθεση αριθµών µέχρι το πέντε 
2. Κάνει χρήση των συµβόλων + και = 
3. Κάνει αθροίσεις µέχρι το πέντε σε κάθετη διάταξη 
4. Κάνει αθροίσεις µέχρι το πέντε σε οριζόντια διάταξη 
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5. Κάνει αθροίσεις µέχρι το 5 µε τον έναν από τους προσθετέους να είναι 
µηδενικό σύνολο ή το µηδέν 

6. Κάνει αθροίσεις από το 6 µέχρι το 10 
7. Κάνει αθροίσεις ποσών µέχρι το 10 σε κάθετη διάταξη 
8. Κάνει αθροίσεις ποσών µέχρι το 10 σε οριζόντια διάταξη 
9. Κάνει αθροίσεις µέχρι το 10 µε τον έναν από τους προσθετέους να είναι 

µηδενικό σύνολο η το µηδέν 
10.Κάνει πρόσθεση 3 αριθµών για να βρει άθροισµα µικρότερο του 10 
11.Κάνει αθροίσεις µέχρι το 20 
12.Κάνει αθροίσεις µέχρι το 20 σε κάθετη διάταξη 
13.Κάνει αθροίσεις µέχρι το 20 σε οριζόντια διάταξη 
14.Κάνει αθροίσεις µέχρι το 20 µε τον έναν από τους προσθετέους να είναι 

µηδενικό σύνολο η το µηδέν. 
Στον Πίνακα Γενικής Επισκόπησης και ∆ιάταξης της Ύλης περιλαµβάνονται οι 

παρακάτω περιοχές: Σύνολα, Αριθµοί, Αξία Θέσης Αριθµού, Τακτικοί Αριθµοί, 

Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασµός, ∆ιαίρεση, Χρόνος (Ώρα), Μήκος, 

Χωρητικότητα, Μάζα, Θερµοκρασία, Χρήµα, Κλάσµατα, ∆εκαδικά και Ποσοστιαία, 

Γεωµετρία. 

Στις χαµηλές βαθµίδες γίνεται µια πρώτη εισαγωγή σε όλες αυτές τις περιοχές, ενώ 

καθώς τα παιδιά προχωρούν στις ανώτερες βαθµίδες οι διαδικασίες εστιάζονται σε 

ορισµένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο, η διδασκαλία επικεντρώνεται κύρια στη 

λύση προβληµάτων και τη χρήση του χρήµατος. 

 

Στο σηµείο αυτό µπορείτε να µελετήσετε από τη συλλογή άρθρων τα 
παραδείγµατα στόχων του αναλυτικού προγράµµατος για διαφορετικές 
βαθµίδες και για το ΑΕΠ του σχολείου του Lexington στα παρακάτω 
µαθήµατα: 
1) Μαθηµατικά 
2) Άλγεβρα  
3) Γεωµετρία 
4) Τριγωνοµετρία 
5) Εισαγωγή στους Η/Υ 
6) Επιστήµη των Η/Υ 

 

 

3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιµόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών Π.Τ.∆.Ε. Παν/µίου Πατρών    131



 Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί.  

4.6.3. Αναλυτικά Προγράµµατα και Φυσικές Επιστήµες 

Όπως τα µαθηµατικά, έτσι και τα µαθήµατα της Φυσικής µόνο τα τελευταία 

χρόνια άρχισαν να απασχολούν σοβαρά τους εκπαιδευτικούς των σχολείων κωφών, οι 

οποίοι προσπαθούν να τα εντάξουν όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά τους 

προγράµµατα. Οι προβληµατισµοί και οι συζητήσεις, που έγιναν από τους 

εκπαιδευτικούς γενικά για τα αναλυτικά προγράµµατα τη δεκαετία του 1960 και 1970, 

σε πάρα πολλές χώρες έγιναν αφορµή για αλλαγή της νοοτροπίας σχετικά µε τη 

διδασκαλία της φυσικής και επηρέασαν και τα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων 

κωφών. Τα νέα αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας φυσικών επιστηµών δίνουν πλέον 

έµφαση στη διαδικασία αντίληψης και στην κατάκτηση σφαιρικής γνώσης των φυσικών 

φαινοµένων και όχι στη µάθηση κάποιων συγκεκριµένων γνώσεων. Επίσης, έγινε πλέον 

φανερό, ότι οι γνώσεις φυσικών φαινοµένων κατακτώνται κύρια µετά από 

πειραµατισµούς και µέσα από ανακαλύψεις και όχι από διδασκαλίες και εµπειρίες 

µάθησης περιορισµένων στοιχείων. 

Μερικοί δάσκαλοι και καθηγητές των σχολείων κωφών υποστηρίζουν ότι τα 

αναλυτικά προγράµµατα φυσικών επιστηµών των σχολείων ακουόντων µπορούν µε 

προσαρµογές να χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών, ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη ξεχωριστών αναλυτικών προγραµµάτων ειδικά για κωφούς 

µαθητές. Η επιλογή του κατάλληλου προγράµµατος έχει γίνει αντικείµενο 

προβληµατισµού από τους δασκάλους (φυσικούς) κωφών παιδιών. Ο Sunal (1984) και 

οι συνεργάτες του είναι από τους πιο ένθερµους υποστηρικτές της εφαρµογής του 

αναλυτικού προγράµµατος φυσικών επιστηµών ακουόντων µαθητών µε κατάλληλες 

όµως προσαρµογές για κωφούς. Οι προσαρµογές αυτές, σύµφωνα µε τον Sunal, δεν 

θα πρέπει να καταλήγουν σε λιγότερες απαιτήσεις και γνώσεις, αλλά θα πρέπει να 

αφορούν κύρια την αναδιοργάνωση των υλικών και των τεστ αξιολόγησης, τη γλωσσική 

επεξεργασία των κειµένων και των δραστηριοτήτων, την αποµόνωση της ορολογίας 

και την επεξήγησή της πριν από κάθε µάθηµα και την ανάπτυξη πολλών 

δραστηριοτήτων. Γενικά, ο Sunal προτείνει ότι πριν ακόµα αρχίσει η επεξεργασία 
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προσαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τούς παρακάτω γενικούς στόχους και προϋποθέσεις: 

 Να δίνουν µεγάλη σηµασία στη σπουδαιότητα των φυσικών επιστηµών. 
 Να στοχεύουν στην ανάπτυξη από τους µαθητές δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων 
και θετικών στάσεων. 
 Να γίνουν οι φυσικές επιστήµες αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του παιδιού 
και του σχολείου. 

Όπως είδαµε και στα µαθηµατικά, έτσι και στη φυσική, το πρόγραµµα θα πρέπει 

να στηρίζεται κύρια σε µια ιεραρχηµένη κατάκτηση εννοιών και δεξιοτήτων. 

∆εξιότητες, όπως παρατήρηση-περιγραφή, διερεύνηση-πειραµατισµός, οργάνωση-

προσδιορισµός, γενίκευση-εφαρµογή, αποτελούν στόχους του προγράµµατος. Πολλοί 

ειδικοί επίσης, υποστηρίζουν ότι το πρόγραµµα θα πρέπει να στηρίζεται σε µεγάλες 

εννοιολογικές θεµατικές και κάθε θεµατική θα πρέπει να περιλαµβάνει την κατάκτηση 

δεξιοτήτων από τους µαθητές µέσα από πειραµατισµό και διάφορα ιεραρχικά στάδια. 

Ο Sunal (1984) υποστήριξε ότι οι θεµατικές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις 

παρακάτω εννοιολογικές περιοχές: 

 Τα ∆οµικά Πρότυπα υπάρχουν στην Ύλη 

 Υπάρχει Τάξη στο Χρόνο και το Χώρο 

 Η Αλλαγή και η Αλληλεπίδραση είναι Καθολικές Έννοιες 

 Οι Ζώντες Οργανισµοί Αλλάζουν και Αλληλεπιδρούν 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί όµως σε σχολεία κωφών, λόγω των γλωσσικών δυσκολιών 

των κωφών παιδιών, προτιµούν τα ειδικά για κωφά παιδιά αναλυτικά προγράµµατα 

φυσικών επιστηµών. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά τέτοια 

προγράµµατα σε χώρες του εξωτερικού. Στα προγράµµατα αυτά, λαµβάνοπνται 

υπόψη οι στόχοι και οι ιδέες που παρουσιάστηκαν παραπάνω για την προσαρµογή των 

κανονικών προγραµµάτων. Επιπλέον, περιλαµβάνονται και οι παρακάτω τεχνικές: 

 Η ορολογία µαθαίνεται αφού πρώτα οι µαθητές έχουν εξοικειωθεί µε 

δραστηριότητες της φυσικής που στηρίζονται σε γνωστή γλώσσα.. 
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 Η εισαγωγή στις έννοιες της φυσικής αρχίζει από συγκεκριµένες εµπειρίες και 

γνώσεις και οδηγεί σιγά-σιγά στην απόκτηση πιο αφηρηµένων εννοιών. 

 Πριν την εισαγωγή ενός θέµατος, ο δάσκαλος έχει προετοιµάσει γλωσσικά τους 

µαθητές του. 

 Για την επιλογή των υλικών, λαµβάνεται πάντα υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των 

µαθητών. 

Σε πολλά σχολεία κωφών οι δάσκαλοι επεξεργάζονται αναλυτικά και ιεραρχικά 

τους εννοιολογικούς στόχους για την ανάπτυξη των γνώσεων των φυσικών επιστηµών 

και τους χρησιµοποιούν για την οργάνωση και υλοποίηση των διδακτικών τους 

προγραµµάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στα Ατοµικά Εκπαιδευτικά 

Προγράµµατα των µαθητών του Lexington School, που παραθέτουµε ενδεικτικά στο 

τέλος του πακέτου στη συλλογή άρθρων, βλέπουµε µερικά τέτοια παραδείγµατα από 

διαφορετικές βαθµίδες. Επίσης, παραθέτουµε παρακάτω µια σύντοµη περίληψη από 

κάποια γνωστά αναλυτικά προγράµµατα φυσικών επιστηµών σχολείων κωφών του 

εξωτερικού. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΚΩΦΑ ΠΑΙ∆ΙΑ του 

Α. Leitman 

Εκδόσεις: Alexander Graham Bell Associates for the Deaf, 3417 Volta Place, NW, Washington, DC 20007 
 

Ο Leitman ανέπτυξε καινούργιες ιδέες για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, 

βασισµένες στην προσέγγιση ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν άµεση επαφή µε τα 

πράγµατα και τις δραστηριότητες. Ο Leitman υποστηρίζει, ότι οι ιδέες του δεν 

αποτελούν ένα σχέδιο αναλυτικού προγράµµατος, αλλά µας δίνουν γενικές αρχές, 

στόχους, δραστηριότητες και ενότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό 

του αναλυτικού προγράµµατος.  

Ο µεγαλύτερος όγκος των βιβλίων του αναλυτικού προγράµµατος του Leitman 

διαπραγµατεύεται αλληλουχίες στόχων και ιδέες για διδασκαλία, από την προνηπιακή 
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ηλικία µέχρι και την ηλικία των 16 ή 17 χρονών. Οι αντικειµενικοί στόχοι και το 

γενικό περιεχόµενο κάθε περιοχής είναι σε γενικές γραµµές οι παρακάτω: 

Προνήπια-Νήπια (ηλικίες 3 µέχρι 6). Ο κυριότερος αντικειµενικός στόχος είναι 

να παρέχουµε δραστηριότητες και υλικά, τα οποία να είναι προσιτά (στους µαθητές) 

µη-προφορικά, που συγχρόνως όµως να δίνουν ερεθίσµατα και να ενθουσιάζουν τα 

παιδιά, ώστε να επιζητούν όλο και περισσότερες γνώσεις και γλώσσα για να εκφράσουν 

τα ενδιαφέροντά τους. 

Οι δραστηριότητες και τα υλικά εστιάζονται στα φυσικά ενδιαφέροντα των µικρών 

που παρακολουθούν προνηπιακά και νηπιακά τµήµατα και τον ρυθµό ανάπτυξής τους. 

Οι αρχικές δραστηριότητες σχετίζονται µε το σώµα τους και τις αισθήσεις τους, την 

αυτοαντίληψη, αντίληψη και σχέσεις µε τους άλλους, και τη συγκροτηµένη χρήση 

αυτών των πληροφοριών. Μερικές υποενότητες είναι οι εξής: 

1. Τα παιδιά µελετούν τον εαυτό τους: ∆ραστηριότητες για ανάπτυξη της αίσθησης της 

εµφάνισης, του ονόµατος, και του σχετικού µεγέθους. 

2. Κινήσεις µεγάλων µυών: ∆ραστηριότητες για ανάπτυξη ελέγχου του σώµατος. 

3. Οι αισθήσεις: ∆ραστηριότητες για ανάπτυξη της χρήσης των πέντε αισθήσεων µε 

ολοένα αυξανόµενη ακρίβεια. 

4. Αλληλεξαρτόµενη χρήση των αισθήσεων: ∆ραστηριότητες που να παρέχουν µια 

βάση για την κατανόηση µελλοντικών εννοιών στις επιστήµες (παιχνίδι µε το νερό, 

παιχνίδι µε τον πηλό, εργασία µε ξυλεία, ζωάκια και φυτά, διηγήσεις διαφόρων 

ιστοριών, θέατρο, εκδροµές, δραστηριότητες µε µεγαλύτερα παιδιά, ζωγραφική). 

Οι κυριότεροι αντικειµενικοί στόχοι για τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 

(ηλικίες 6 µέχρι 9) είναι να αποκτήσουν τα παιδιά: 

1. ικανότητα να χρησιµοποιούν την παρατήρηση για την απόκτηση πληροφοριών 

2. ικανότητα επίλυσης προβληµάτων 

3. διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους 

4. ικανότητα συλλογής και χρήσης διαφορετικών στοιχείων. 
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Η ύλη, οι δραστηριότητες και τα υλικά συνεχίζουν να εστιάζονται στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων παρατήρησης και ανακάλυψης ή κατανόησης µέσω µιας προσέγγισης που 

επικεντρώνεται στη µάθηση µέσα από δραστηριότητες. Οι βασικές ενότητες 

δραστηριοτήτων συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Ζώα 
2. Φυτά 
3. Παγάκια (θερµότητα, τήξη, µόνωση) 
4. Φως και σκιές 
5. ∆οµές (µορφή, υλικό, λειτουργικότητα, περιβάλλον) 
6. Πίνακες ισορροπίας και απλές µηχανές 
7. Πλαίσιο παιχνιδιών (τραπέζι δραστηριοτήτων-εργασιών µε εργαλεία, µε σκοπό 
να προωθείται η µη προφορική µάθηση µηχανικών εννοιών) 

8. Αέρας και νερό 
9. Απλά ηλεκτρικά κυκλώµατα 
10. Επισκέψεις 

Τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού (9 µέχρι 12). Ο κυριότερος αντικειµενικός 

στόχος σε αυτές τις τάξεις είναι η ανάπτυξη νοητικής ευελιξίας, ώστε να προάγεται η 

οργάνωση πληροφοριών. 

Οι µαθησιακές εµπειρίες εστιάζονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην ανάγκη να 

καταπολεµηθεί η παθητική στάση και στην ανάγκη της επικοινωνίας. Οι 

δραστηριότητες σ’ αυτό το επίπεδο έχουν σχέση µε βιολογικά και φυσικά συστήµατα. 

1. Κόκαλα 
2. Ζωοτροφία 
3. Γυρίνοι 
4. Μικρο-οικολογία 
5. Χρόνος (ώρα) 
6. Καλλιέργεια µυκήτων 
7. ∆όµηση κοινωνικών µοντέλων 
8. Σκουλήκια  
9.Ανάπτυξη κρυστάλλων και πετρωµάτων καθώς και τρισδιάστατων µοντέλων. 

Για τους µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου (ηλικίες 12 µέχρι 16), κυριότεροι 

αντικειµενικοί στόχοι είναι: ο συνδυασµός της ανάγνωσης, της χρήσης αναφορών σε 
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κείµενα, εκθέσεων, προ-επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και η εφαρµογή των 

µαθηµατικών και εργαστηρίων. 

Οι ενότητες και οι δραστηριότητες εστιάζονται στις κυριότερες φυσικές επιστήµες. 

Στις βαθµίδες αυτές οι µαθητές έχουν συνήθως προβλήµατα στην αναγνωστική 

δεξιότητα. Έτσι, ο ρυθµός είναι πιο αργός.  

1. Φυσικές Επιστήµες 
Αστρονοµία 
Θερµοµετρία 
Μετεωρολογικός Σταθµός (Σχολικός σταθµός) 

2. Βιολογικές Επιστήµες 
Έντοµα: µυρµήγκια, πεταλούδες, δροσόφιλα, και µυγάκια 
Μελέτη του κόσµου του µικροσκοπίου 
Εκκόλαψη αυγών κότας 
Ανατοµία, φυσιολογία, και ζωολογία 

3. Εξωσχολικές ∆ραστηριότητες και Ιδέες 
Κοινή λέσχη µελέτης (µαζί µε γειτονικά σχολεία) 
Επιλεκτική ενσωµάτωση 
Επιστηµονικές Λέσχες (τεχνικές φωτογραφίας και εργαστηρίων φυσικών 
επιστηµών) 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Σχολείου Κωφών Clarke 

Εκδόσεις: The Clarke School for the Deaf, Northampton, Massachusetts 01060 

Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει θεµατικές ενότητες (πίνακας) στη βιολογία, τη 

χηµεία, τη φυσική, και στις επιστήµες, που αφορούν τη γη και το διάστηµα για τις 

τάξεις Β΄ ∆ηµοτικού έως Β΄ Γυµνασίου. Θεωρείται κατάλληλο για µαθητές όλων των 

επιπέδων, δεδοµένου ότι ο δάσκαλος θα κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές όπου 

χρειαστεί. Οι ενότητες 6 µέχρι και 8 έχουν σχεδιαστεί για µαθητές δυο ταχυτήτων: 

αυτούς που έχουν καλύτερες δεξιότητες ανάγνωσης και αυτούς που έχουν δυσκολίες. 

Το πρόγραµµα σε κάθε τάξη περιλαµβάνει εργασία για όλο το χρόνο. 
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Το πρόγραµµα περιέχει ενότητες τοµέα γνώσεων και για κάθε τάξη. Οι γενικές 

περιγραφές αποτελούνται από σύντοµες δηλώσεις για το περιεχόµενο και το σκοπό 

του µαθήµατος. Τα εισαγωγικά κοµµάτια περιέχουν ένα µέρος µε «Συµβουλές για 

∆ασκάλους», όπου σηµειώνονται οι µέθοδοι διδασκαλίας. Στο µέρος που αναφέρεται 

ως «Πηγές-Βοηθήµατα» υπάρχουν συµβουλές για βιβλία µε κατάλληλα σηµειωµένες 

κάποιες σελίδες, αναφορές δασκάλων, αναφορά σε βιβλία που υπάρχουν στη 

βιβλιοθήκη και µικρές ταινίες.  

Κάθε ενότητα περιγράφεται µε αρκετές λεπτοµέρειες για κάθε τάξη και δίνονται οι 

έννοιες που θα πρέπει να διδαχτούν και οι προτεινόµενες δραστηριότητες. 

Επιπρόσθετα, οι νέες λέξεις για το λεξιλόγιο υπογραµµίζονται. Το πρόγραµµα 

ολόκληρο συµπεριλαµβάνει ένα αριθµό ενοτήτων για κάθε τάξη, όπως παρουσιάζεται 

στον Πίνακα. Οι ενότητες στηρίζονται σε µια ποικιλία προτεινόµενων κειµένων.  

Πίνακας. Αριθµός Ενοτήτων για Βιολογία, Χηµεία, Φυσική, και Επιστήµες για τη Γη και 
για το ∆ιάστηµα ανά Επίπεδο στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Επιστηµών τού Σχολείου Clarke 

Τάξεις Ενότητες 
 Βιολογία Χηµεία Φυσική Γης και ∆ιαστήµατος 

Β΄ ∆ηµοτικού 3 2 4 2 
Γ΄ ∆ηµοτικού 4 1 2 3 
∆΄ ∆ηµοτικού 2 1 4 4 
Ε΄ ∆ηµοτικού 3 1 2 4 
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 4 3 4 1 
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 4 4 3  
Α΄ Γυµνασίου 3 2 2 3 
Α΄ Γυµνασίου 1 3  6 
Β΄ Γυµνασίου 4 3 2 1 
Β΄ Γυµνασίου 3 2 4 1 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Σχολείου Κωφών 
St. Mary’s 

Εκδόσεις: St. Mary’s School for the Deaf, 2253 Main Street, Buffalo, New York 14214 

Το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου St. Mary’s αρχίζει µε µια εισαγωγή 

σχετικά µε τη φιλοσοφία του σχολείου και µε µια µικρή συζήτηση του οδηγού 

σπουδών. Μετά αναφέρονται τα στάδια του Πιαζέ, τα οποία συνδυάζουν την αντίληψη 
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σχετικών περιβαλλοντικών εννοιών. Οι εισαγωγικές ενότητες αποτελούνται από 

εισηγήσεις για συσχετισµό των επιστηµών µε άλλα θέµατα, καταλόγους µε διαθέσιµα 

υλικά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Το µεγαλύτερο µέρος του αναλυτικού προγράµµατος περιλαµβάνει την 

ανασκόπηση ενοτήτων για τα ζώα, τα φυτά, την ανάπτυξη, τη γη και τα συστατικά της, 

την ατµόσφαιρα, την αστρονοµία, την ύλη και την ενέργεια. Η κάθε ενότητα έχει 

ξεκάθαρους στόχους και συγκεκριµένους συµπεριφορικούς στόχους για αξιολόγηση 

για όλες τις τάξεις. Για παράδειγµα: 

Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού 
Ζώα 

Στόχος: κατανόηση των ζωντανών και άψυχων όντων, καθώς και του ότι τα ζώα 

έχουν ανάγκη τροφής και στέγης. 

Συγκεκριµένοι συµπεριφορικοί στόχοι: 
α) Από ένα σύνολο αντικειµένων η εικόνων που θα του δοθεί, ο µαθητής θα 

µπορέσει να ταξινοµήσει τα ζωντανά και τα άψυχα όντα. 

β) Μέσα από την παρατήρηση και τον διάλογο, ο µαθητής θα κατανοήσει ότι η 

τροφή είναι αναγκαία για τα ζώα. 

γ) Από ένα σύνολο καταλλήλων εικόνων, ο µαθητής θα ταιριάξει ζώα µε τις φωλιές 

τους. 

Το λεξιλόγιο για κάθε επίπεδο περιέχεται σε µια σελίδα µε χρωµατιστούς 
κωδικούς. 
Για κάθε συµπεριφορικό στόχος υπάρχουν σε ξεχωριστές σελίδες διάφορες 

Γνωστικές Έννοιες προς εκµάθηση και Περιβαλλοντικές Έννοιες για εφαρµογή. Και 

οι δύο τύποι «εννοιών» δίνονται συµβουλευτικά για τους δασκάλους. Ολοκληρώνοντας 

τον κάθε λεπτοµερή κατάλογο Γνωστικών και Περιβαλλοντικών εφαρµογών υπάρχουν 

συµβουλές για την αξιολόγηση, όπως στο παρακάτω παράδειγµα για µικρά παιδιά:  

∆ίνοντας στοιχεία και/ή εικόνες ζωντανών και άψυχων 
υπάρξεων, συµπεριλαµβανοµένων φυτών, ζώων και 
ανθρώπων, ο µαθητής θα φτιάξει κατηγορίες ζωντανών και 
άψυχων υπάρξεων. 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΚΟΗΣ του D.W. Sunal και C.S.Sunal 

Εκδόσεις: Department of Curriculum and Instruction, College of Human Resources and Education, West 

Virginia University, Morgantown, West Virginia 26506 

Χωρίζεται στα παρακάτω τέσσερα επίπεδα: 

1. Υπάρχουν δοµικά στοιχεία στην ύλη. 

Επίπεδο 1 Ενότητα 1: Ποικιλία 

Επίπεδο 2 Ενότητα 2: Εξερευνώντας την ύλη 

Επίπεδο 3 Ενότητα 2: ∆υνάµεις 

Επίπεδο 4 Ενότητα 3: Μοντέλα ύλης 

2.Υπάρχει τάξη στο χώρο (διάστηµα) και τον χρόνο. 

Επίπεδο 1 Ενότητα 2: Χώρος και κίνηση 

Επίπεδο 2 Ενότητα 3: Σχέδια 

Επίπεδο 3 Ενότητα 3: Κίνηση 

Επίπεδο 4 Ενότητα 2: Μοντέλα 

3.Αλλαγή και Αλληλεπίδραση είναι καθολικές. 

Επίπεδο 1 Ενότητα 3: Αλληλοεπίδραση και ενέργεια 

Επίπεδο 2 Ενότητα 4: Εξερευνώντας την ενέργεια 

Επίπεδο 3 Ενότητα 4: Η ύλη και η ενέργεια 

Επίπεδο 4 Ενότητα 4: Η ενέργεια και τα οικοσυστήµατα 

4. Τα ζωντανά αλλάζουν και αλληλεπιδρούν. 

Επίπεδο 1 Ενότητα 4: Αλληλοεπιδράσεις πληθυσµών 

Επίπεδο 2 Ενότητα 1: Περιβάλλοντα 

Επίπεδο 3 Ενότητα 1: Προσαρµογές 

Επίπεδο 4 Ενότητα 1: Οι ανάγκες του πληθυσµού 

Το βιβλίο «∆ιαστηµόπλοιο Γη» αναδιοργανώθηκε σε τρεις ενότητες: (1) Κοιτώντας 

τη ζωή (2) Βιο-συστήµατα και (3) Βιολογικά Συστήµατα. 
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 Στο σηµείο αυτό µπορείτε να διαβάσετε από τη συλλογή άρθρων 
ενδεικτικά παραδείγµατα στόχων για ΑΕΠ από κοµµάτια του 
αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου του Lexington, που 
αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήµες.  
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 Επίσης, µπορείτε να διαβάσετε την έκθεση για το πρόγραµµα του 
Νηπιαγωγείου του Lexington. 
 Ειδικά σας συνιστούµε να διαβάσετε οπωσδήποτε την παρουσίαση 
των αναλυτικών προγραµµάτων για τις Τέχνες και για τα παιδιά µε 
πολλαπλές αναπηρίες. 

 
 
 

∆ραστηριότητες 
Με βάση το δικό σας αναλυτικό πρόγραµµα, διαλέξτε µια θεµατική 
περιοχή και σχεδιάστε το περίγραµµα µιας θεµατικής ενότητας. 

 
 
 
 
 

Εργασία 
Α) Με βάση τη µελέτη που κάνατε σε αυτό το πακέτο και µε οδηγό την 
έκθεση-περιγραφή της δασκάλας από την Ολλανδία για το πρόγραµµα 
του σχολείου του Rhode Island (σελ. 90), γράψτε µια έκθεση όχι 
µικρότερη από 3 δακτυλογραφηµένες σελίδες, στην οποία να 
περιγράφετε την τάξη σας και το πρόγραµµα που εφαρµόζετε 
(απαραίτητα περιγράψτε τη σύνθεση της τάξης, τη µέθοδο επικοινωνίας, 
το ετήσιο πρόγραµµα σε γενικές γραµµές, τους στόχους και τις κύριες 
δραστηριότητες). 

Β) Οι καθηγητές µπορούν να κάνουν το ίδιο, διαλέγοντας µια οποιαδήποτε τάξη 
µαθητών και εστιάζοντας στο γνωστικό τους αντικείµενο. 
Γ) Όσοι δεν εργάζεστε µε κωφούς µαθητές, µπορείτε να αναφερθείτε στους δικούς 
σας µαθητές και στο δικό σας πρόγραµµα.  
∆) Επίσης, όσοι δεν είστε εκπαιδευτικοί, αλλά έχετε κάποια άλλη ειδίκευση (π.χ. 
ψυχολόγοι, σύµβουλοι κλπ.), µπορείτε να γράψετε µια ανάλογη έκθεση, η οποία να 
αναφέρεται µε τον ίδιο τρόπο στο αντικείµενό σας και στον τοµέα εργασίας σας. 
Την εργασία αυτή θα παρακαλούσαµε να µας τη στείλετε το αργότερο µέχρι τις 9 
Ιουλίου 1999. 
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