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επικοινωνίας, σχολικές δραστηριότητες

Για τα κωφά παιδιά είναι πολύ σημαντικό, εκτός από το να κατακτήσουν τη Νοηματική
Γλώσσα, να μάθουν και την προφορική γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν. Οι Έλληνες
Κωφοί χρησιμοποιούν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), αλλά παρουσιάζουν
μεγάλα και σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση και παραγωγή της ελληνικής
προφορικής γλώσσας (τόσο στην ομιλία όσο και στον γραπτό λόγο). Όσο μεγαλύτερη είναι
η απώλεια της ακοής τους, τόσο πιο μεγάλες είναι και οι δυσκολίες τους στο να
επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους, όταν αυτό αποτελείται κύρια από ακούοντες. Δεν
αποκτούν ποτέ ακουστική εσωτερική γλώσσα, έτσι δεν έχουν πρόσβαση στην ομιλούμενη
γλώσσα και στην ακουστική πληροφόρηση που έχει κάθε ακούον παιδί και που φαίνεται
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της ομιλούμενης γλώσσας.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες στην σχολική αίθουσα
για την κατάκτηση της ομιλούμενης γλώσσας από Κωφούς και βαρήκοους μαθητές μέσω
των γλωσσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (Νεοελληνική Γλώσσα & Κείμενα
Ν.Ε. Λογοτεχνίας) με τη χρήση διαδραστικού πίνακα.



3

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει ξεκινήσει μία περίοδος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και

αισιόδοξη για την Κοινότητα των Κωφών1. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία για τα

θέματα των αναπήρων γενικότερα και ειδικότερα για τα θέματα των Κωφών2 και τη

Νοηματική Γλώσσα (ΝΓ). Οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να γίνονται πιο δεκτικοί και

ελαστικοί στη χρήση της ΝΓ, να επιδιώκουν να τη γνωρίσουν και να τη χρησιμοποιήσουν.

Διερμηνείς έχουν κάνει την παρουσία τους και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)

ορατή μέσα από τα δελτία ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση και μέσα από διάφορες

κοινωνικές εκδηλώσεις και επιστημονικές συναντήσεις. Πολλοί ακούοντες δείχνουν όλο

και περισσότερο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Νοηματικής. Υπάρχει ένας μεγάλος και

αυξανόμενος αριθμός ακουόντων ανθρώπων, που δεν περιορίζεται μόνο σε γονείς και

συγγενείς Κωφών, που άρχισε να ενδιαφέρεται για την εκμάθηση της γλώσσας.

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η απαίτηση για ακριβή και πληρέστερη γνώση της

Νοηματικής Γλώσσας.

Οι έρευνες των Νοηματικών γλωσσών άρχισαν τη δεκαετία του 1960 στην Αμερική

αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες από γλωσσολόγους που ήθελαν να εξετάσουν αν ο τρόπος

που επικοινωνούν οι Κωφοί έχει κάποια κοινή δομή και αν αυτή η δομή είναι

γλωσσολογική δομή.  Οι έρευνες σε Νοηματικές Γλώσσες άλλων χωρών (Σουηδία,

Αγγλία, Ολλανδία κ.ά.) αφορούν σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας (φωνολογικό,

μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό και πραγματολογικό). Οι εξελίξεις στις έρευνες

των Νοηματικών Γλωσσών σε άλλες χώρες αξιοποιούνται τόσο στην εκμάθηση της

γλώσσας σε κωφούς μαθητές και ακούοντες σπουδαστές όσο και στην εκπαίδευση Κωφών

και Βαρήκοων με την σύνταξη και χρήση Αναλυτικών Προγραμμάτων. Η έρευνα δηλαδή,

των Νοηματικών Γλωσσών εκτός από τη γλωσσολογική προσέγγιση των επιστημόνων σε

αυτή καθαυτή τη γλώσσα, βοήθησε  επιπρόσθετα στην εκπαίδευση των χρηστών της,

1
οι Baker και Padden (1980) (στο Λαμπροπούλου, 1999a) έχουν δώσει τον παρακάτω ορισμό, τον οποίο υιοθετούμε στην

παρούσα εργασία: υποστηρίζουν ότι η κοινότητα των Κωφών περιλαμβάνει τους Κωφούς και τους βαρήκοους που
μοιράζονται μια κοινή γλώσσα, έχουν κοινές εμπειρίες, αξίες και κοινότρόπο αλληλεπίδρασης του ενός με τον άλλον και με
τους ακούοντες.

2
υιοθετούμε τον κοινωνιολογικό/ψυχολογικό ορισμό  του James Woodward (1972) σύμφωνα με τον οποίο ο πληθυσμός

των κωφών διαφοροποιείται με τα παρακάτω κριτήρια: διακρίνονται σε αυτούς με ακουστική απώλεια (κωφοί – με πεζό το
πρώτο γράμμα), που είναι μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού που για διάφορους λόγους έχουν χάσει την ακοή τους (η
πλειοψηφία από αυτούς σε γεροντική ηλικία). Αυτοί επικοινωνούν με την ομιλούμενη γλώσσα, έχουν εκπαιδευτεί κύρια σε
σχολεία ακουόντων, έχουν ταυτότητα ακούοντος ανθρώπου και είναι ενταγμένοι στην κοινωνία των ακουόντων. Οι Κωφοί (
με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα) είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων που ανήκουν στην Κοινότητα των Κωφών,
ταυτίζονται με τους άλλους Κωφούς και μοιράζονται κοινή κουλτούρα και κοινή γλώσσα. Δεν είναι δηλαδή η ακουστική
απώλεια το κύριο κοινό χαρακτηριστικό τους, αλλά όπως άλλες πολιτισμικές ομάδες, έχουν κοινές εμπειρίες, κοινή γλώσσα
και κοινούς τρόπους ζωής που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά (Λαμπροπούλου, 1999a).
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Κωφών και ακουόντων. Αντίθετα στη χώρα μας η έρευνα της ΕΝΓ είναι ακόμα σε

περιορισμένο επίπεδο.

Ένα από τα φλέγοντα θέματα στην εκπαίδευση των Κωφών-Βαρήκοων μαθητών

είναι αυτό  της χρήσης της Νοηματικής Γλώσσας και πιο συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια

εκπαίδευσή τους, δηλαδή στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, στα γλωσσικά μαθήματα.

Ο Moores, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της εκπαίδευσης των κωφών,

έχει συνοψίσει τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου σε τρία βασικά ερωτήματα:

1) πως διδάσκουμε-πώς πρέπει να διδάσκουμε δηλαδή τα κωφά παιδιά

2) πού διδάσκουμε-πού πρέπει να διδάσκουμε τα κωφά παιδιά και

3) τι διδασκουμε-τι πρέπει να διδάσκουμε τα κωφά παιδιά

Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τη μέθοδο επικοινωνίας στο σχολείο, στην τάξη, στο

μάθημα, στο σπίτι. Είναι μία από τις θεμελιώδεις ερωτήσεις του κλάδου, που στο παρελθόν

απασχόλησε πολύ και συνεχίζει να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς.

Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στο σχολικό πλαίσιο που θα πρέπει να εκπαιδεύονται τα

κωφά παιδιά: ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις, τμήματα ένταξης, συνεκπαίδευση και άλλα.

Η τρίτη ερώτηση αναφέρεται στο Αναλυτικό  Πρόγραμμα. Παραδοσιακά, το Αναλυτικό

Πρόγραμμα των κωφών μαθητών ήταν αφιερωμένο στα γλωσσικά μαθήματα και στα

ειδικά μαθήματα επικοινωνίας, δηλαδή: 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 και

άλλα). Έμφαση έχει δοθεί επίσης στον λεγόμενο γραμματισμό, την ανάγνωση δηλαδή και

τη γραφή (Λαμπροπούλου, 1999c).

Στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών ο δάσκαλος έχει δύο επιλογές: είτε να

επικεντρώσει την προσοχή του στην «κώφωση» των μαθητών του είτε να επικεντρώσει την

προσοχή του στις δυνατότητές τους και να αναζητήσει τρόπους αξιοποίησης αυτών των

δυνατοτήτων στη διδασκαλία του.  Οποιαδήποτε, όμως στάση και αν υιοθετήσει, θα πρέπει

πάντα να έχει ως στόχο την παροχή ποιοτικής και ισότιμης με τα ακούοντα παιδιά

εκπαίδευσης.

Η πρόκληση, λοιπόν, για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με κωφούς μαθητές

είναι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν απαιτητικά και «κατάλληλα» για τους μαθητές

τους προγράμματα εκπαίδευσης.
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Σχετικά με τις Νοηματικές Γλώσσες πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι:

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση (1988) αναγνώρισε τις νοηματικές γλώσσες των κρατών-

μελών ως επίσημες γλώσσες των κοινοτήτων Κωφών της Ένωσης

• Ε.Ν.Γ. : αναγνωρισμένη ως επίσημη γλώσσα της ελληνικής κοινότητας των Κωφών

με τον Ν.2817/2000.

• Αυτή η αναγνώριση παρέχει πλεονεκτήματα στη  διερμηνεία, τη διδασκαλία και

φυσικά την έρευνα της γλώσσας.

Στη συζήτηση που γίνεται για την εκπαίδευση των κωφών, το θέμα της «γλώσσας»,

του τρόπου επικοινωνίας έχει μπερδευτεί με το θέμα της «μεθόδου» διδασκαλίας και αυτό

οφείλεται κυρίως στην άρνηση μίας μεγάλης μερίδας ακουόντων γονέων και

εκπαιδευτικών να αποδεχθούν τη Νοηματική Γλώσσα ως φυσική γλώσσα των κωφών

μαθητών, από την οποία απλά και για λόγους οικονομίας θα πρέπει να ξεκινά η

εκπαίδευση των τελευταίων. Για τον λόγο αυτό, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «μέθοδος»

στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών, αναφερόμαστε στη «μέθοδο επικοινωνίας», τη

γλώσσα δηλαδή που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται

ως «εργαλείο» και όχι στη «μέθοδο» με την έννοια της στρατηγικής που ακολουθεί ο

εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου. Έτσι, όταν μιλάμε για τις

«μεθόδους» που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται ακόμη στην εκπαίδευση των

κωφών μαθητών, εννοούμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι γενικά γνωστό με

βάση την παιδαγωγική επιστήμη και πιθανώς γνωρίζουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί.
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Ποιές μέθοδοι επικοινωνίας χρησιμοποιούνται λοιπόν στην εκπαίδευση των κωφών

παιδιών;

Μιλάμε για την προφορική μέθοδο, τη μέθοδο της ολικής επικοινωνίας και τη

μέθοδο που έχει αναπτυχθεί με βάση τη δίγλωσση-διπολιτισμική προσέγγιση.

Αυτές οι μέθοδοι σχετίζονται: με τον τρόπο επικοινωνίας που οι εκπαιδευτικοί

επιλέγουν να επικοινωνήσουν με τους κωφούς μαθητές τους και με το ποια γλωσσα –

ομιλούμενη ή Νοηματική-χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας και επίσης διδάσκεται

συστηματικά αποτελώντας τον κύριο στόχο της εκπαίδευσης.

Αναμφισβήτητα, όλες οι παραπάνω μέθοδοι έχουν ως στόχο την εκμάθηση της

γλώσσας της ευρύτερης κοινότητας των ακουόντων, άρα της ομιλούμενης γλώσσας, αλλά

υπάρχουν βασικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες αφορούν: α) στο αν ο κύριος σκοπός τους

είναι η ανάπτυξη ομιλίας ή η ανάπτυξη της γραπτής μορφής της γλώσσας της ευρύτερης

κοινότητας και β) στον τρόπο που κάθε μία μέθοδος από αυτές προσεγγίζει το κωφό

άτομο.

Έτσι, αν δημιουργήσουμε ένα γραμμικό συνεχές και στην αριστερή του πλευρά

τοποθετούσαμε την «ακοή» και στη δεξιά την «όραση», τότε θα φτιάχναμε το ακόλουθο

σχεδιάγραμμα:

Μέθοδοι εκπαίδευσης

   Προφορική                  Ολική μέθοδος                  Δίγλωσση
     Μέθοδος Προσέγγιση

Ακοή               Όραση

Μη φυσιολογικό                  Βλέπον άτομο

ακούον άτομο
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με το οποίο θα μπορούσαμε να δώσουμε μία εικόνα σχετικά με το που βρίσκεται η έμφαση

για κάθε μία από τις τρεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των κωφών

παιδιών και για τον τρόπο που κάθε μία από αυτές προσεγγίζει τον κωφό μαθητή.

Οι προϋποθέσεις για να μιλάμε για ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τους κωφούς

μαθητές μας είναι: α) όταν στο περιβάλλον αυτό αξιοποιούμε την «οπτική» φύση των

παιδιών, παρέχοντας έτσι την περισσότερο δυνατή πρόσβαση στην επικοινωνία και β) όταν

μπορεί να ενισχύει την εκμάθηση της Νοηματικής Γλώσσας, ώστε να έχουμε την καλύτερη

ποιοτικά και ποσοτικά αλληλεπίδραση μαθητών με εκπαιδευτικούς.

Όταν μιλάμε για επικοινωνική επάρκεια, μιλάμε α) για ένα περιβάλλον που

ενθαρρύνει τη χρήση Νοηματικής Γλώσσας, β) που δίνει κίνητρα για την επικοινωνία από

την πλευρά των εκπαιδευτικών. Χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικοί κωφών παιδιών, που δε

γνώριζαν Νοηματική, απέφευγαν συζητήσεις με τους μαθητές τους στον χώρο του

σχολείου, την ώρα των διαλειμμάτων κτλ. Συζητήσεις που όλοι έχουμε υπ’ όψιν μας στα

σχολεία γενικής εκπαίδευσης με τους μαθητές μας: για μία αξιόλογη ταινία στο σινεμά,

ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπυ κ.τλ. Μιλάμε για επικοινωνιακή επάρκεια, όταν στη γλώσσα

των μαθητών μου: δείχνω τρόπους, δίνω πληροφορίες, ψάχνω, όταν - ως μαθητής -

ασχολούμαι με δραστηριότητες που με ενδιαφέρουν στη γλώσσα μου.

Είναι ωφέλιμο να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που τα κωφά

παιδιά διαθέτουν μία γλώσσα, μέσω αυτής της γλώσσας, μπορούν να μάθουν τα πάντα.

Με τη χρήση, λοιπόν, της δικής τους γλώσσας, της Νοηματικής οι κωφοί μαθητές

μπορούν: α) να συμμετέχουν σε κάθε μαθησιακή διαδικασία, όσο περίπλοκη και αν είναι,

β) να ενθουσιάζονται με τη μάθηση και να τους ικανοποιεί και γ) να εξελιχθούν σε

λαμπρούς επιστήμονες

Τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνεται η χρήση δίγλωσσου εκπαιδευτικού

προγράμματος για τους κωφούς μαθητές. Οι Κωφοί που μιλούν τη δική τους οπτική

γλώσσα με άνεση και είναι σε θέση να διαβάσουν γραπτά κείμενα μιας προφορικής

γλώσσας είναι δίγλωσσοι, ακόμα και αν δυσκολεύονται στην ομιλία (Czubek, 2003). Σ΄

ένα δίγλωσσο πρόγραμμα έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας

των μαθητών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Διδάσκεται επίσης η ανάγνωση και η

γραφή στην Ελληνική γλώσσα.
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Ένα καλό δίγλωσσο πρόγραμμα περιέχει τα παρακάτω:

1. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας

2. Δημιουργία περιβάλλοντος με δύο κουλτούρες και πρόσβαση στην πολιτισμική

κοινότητα των Κωφών

3. Έκθεση στην μητρική γλώσσα και τη γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας

4. Ρεαλιστικά, ενδιαφέροντα και καλά δομημένα μαθήματα

5. Εκπαιδευμένοι δάσκαλοι και κατάλληλα υλικά

6. Συνεχής αξιολόγηση του προγράμματος και τροποποιήσεις όπου χρειάζεται

(Λαμπροπούλου, Χατζηκακού, Βλάχου, 2003)

Ας ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα γλωσσικά μαθήματα στην εκπαίδευση των

κωφών παιδιών. Θα πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς ότι πολλά  κωφά και βαρήκοα παιδιά

φτάνουν στο σχολείο με φτωχές προηγούμενες γλωσσικές εμπειρίες και χαμηλό γλωσσικό

υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να συναντούν σοβαρές δυσκολίες.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολλά είναι τα μοντέλα διδασκαλίας της γραπτής

γλώσσας. Αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο για την εκπαίδευση των κωφών

μαθητών είναι το μοντέλο της κατευθυνόμενης ανάγνωσης. Αυτό το μοντέλο είναι το πιο

ευρέως διαδεδομένο.

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κωφοί μαθητές

σχετίζεται με την εκμάθηση και κατάκτηση νέου λεξιλογίου. Ο εκπαιδευτικός είναι

ωφέλιμο να επινοήσει και να χρησιμοποιήσει πολλές εναλλακτικές πρακτικές προκειμένου

να καταφέρει να εμπλουτίζει το λεξιλογιο των μαθητών του με τρόπο συστηματικό. Μία

ενδιαφέρουσα πρακτική είναι η εύρεση ισοδύναμων ή αντίθετων λέξεων και φράσεων

μεταξύ των δύο γλωσσών, γλωσσικά παιχνίδια, όπως κουίζ, κρεμάλα, σκράμπλ,

σταυρόλεξα, εκμάθηση παροιμιών ανέκδοτων και άλλα (Λαμπροπούλου, 2001).

Σχετικά με την κατανόηση των κειμένων μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά

πρακτικές όπως: η δημουργία σχεδιαγράμματος ή πίνακα πλοκής της ιστορίας, η

αναδιήγησή τους από τους μαθητές, η αναδημουργία μίας ιστορίας με ζωγραφιές,

παράδειγμα σε συνεργασία με τον καθηγητή των εικαστικών και άλλα.
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Πολύ σύντομα ας δούμε μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες:

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Πριν την ανάγνωση ενός κειμένου, ο εκπαιδευτικός

δείχνει στα παιδιά τον τίτλο και ζητάει από τα παιδιά να σκεφτούν ποιο μπορεί να

είναι το πιθανό περιεχόμενο του κειμένου

• Κατά την ανάγνωση του κειμένου, ο εκπαιδευτικός σταματά σε κάποια σημεία για

να παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις για το περιεχόμενο που ακολουθεί

ή για το τέλος της ιστορίας.

• Μετά την ανάγνωση του κειμένου, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να

εντοπίσουν τους χαρακτήρες, συζητούν για τα συναισθήματα που τους προκαλεί το

κείμενο, καθώς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες αισθάνονται παρόμοια

Νεοελληνική Γλώσσα, β΄ γυμνασίου: τα παιδιά παροτρύνονται να διαβάσουν διαφορετικά

κείμενα. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα διαφορετικά είδη του γραπτού λόγου

και τα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν (χρήση πίνακα)

• Τα παιδιά παρακολουθούν αφήγηση ιστορίας ή περιγραφή γεγονότος στην Ε.Ν.Γ.

Μετά ο εκπαιδευτικός δίνει τη γραπτή απόδοση της ιστορίας. Ακολουθεί σύγκριση

των δύο γλωσσών, με σκοπό τη συνειδητοποίηση των λειτουργικών διαφορών τους

Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας:

1. Εφημερίδα: η επιλογή μπορεί να περιλαμβάνει εφημερίδες που εκδίδονται απο

Σωματεία Κωφών, ώστε να έρθουν σε επαφή με θέματα που απασχολούν την

Κοινότητα των Κωφών

2. Θέατρο: η επιλογή των έργων μπορεί να περιλαμβάνει έργα Ελλήνων & ξένων

Κωφών & ακουόντων συγγραφέων

3. Τουριστικός Οδηγός: μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για την τοποθεσία &

τον τρόπο λειτουργίας των Σωματείων Κωφών (πχ. Κοινωνικές & πολιτιστικές

δραστηριότητες ) σε διαφορετικές χώρες.

4. Λεξικό ονομάτων: μπορεί να συμπεριλάβει τη γραφή του ονόματος με το

δακτυλικό αλφάβητο, καθώς και τα νοηματικά τους ονόματα. Γίνεται έρευνα να

ερμηνεύσουν την προέλευση/ετυμολογία των ονομάτων τους

5. Λέξεις & Φράσεις σε διαφορετικές γλώσσες: ανάλογα με το γλωσσικό τους επίπεδο

τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε παιχνίδια αναζήτησης λέξεων στην Ε.Ν.Γ.

& στον γραπτό λόγο κ.ά.

• Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας ενδείκνυται στα γλωσσικά μαθήματα
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• Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομάδα, γεγονός που τους δίνει

ασφάλεια να εκφράζουν την άποψή τους

• Χρήση σε όλες τις δραστηριότητες οπτικών ερεθισμάτων: υπογράμμιση,

χρωματισμός (καταλήξεων, άρθρων, αύξησης παρελθοντικών χρόνων στα ρήματα

κ.ά.)

• Καταγραφή στον πίνακα μίας πρότασης, εξήγηση ποιο ειναι το ονοματικό μέρος

της πρότασης & ποιο το ρηματικό. Αντιστοίχιση Υποκειμένου-Ρήματος, Ασκήσεις

εντοπισμού της σειράς του ονοματικού και ρηματικού μέρους της πρότασης σε

ερωτηματικές & καταφατικές προτάσεις (Ν.Ε. Γλώσσα, β’ γυμνασίου)

• Για την παραγωγή ολοκληρωμένου κειμένου: εικόνες, περιγραφή τους,

πλαγιότιτλοι, σύνθεση κειμένου

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να θέτει πάντα υπ’ όψιν των μαθητών του ότι το γράψιμο

ενός κειμένου είναι η έκφραση κάποιων ιδεών πάνω στο χαρτί., αλλά όχι τυχαία, χωρίς

συστηματικό τρόπο και χωρίς προγραμματισμό. Πριν οι ιδέες μας φτάσουν να

διατυπωθούν σε μία πρώτη τους εκδοχή χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Να

αναγνωριστεί ένας στόχος, να επιλεχθεί ένα θέμα γραφής, ένας αποδέκτης, ένα είδος

γραφής που θα ακολουθηθεί. Το ότι η πρώτη γραφή είναι δοκιμαστική είναι κάτι που θα

πρέπει να καλλιεργηθεί ως ιδέα συστηματικά, ιδιαίτερα στους κωφούς μαθητές που συχνά

έχουν να μεταπηδήσουν από μία γλώσσα σε μία άλλη (Marschark, Spencer, 2003).

Πώς λοιπόν μπορώ να διδάξω τους μαθητές μου με τρόπους που να τους θυμίζει

παιχνίδια και να μην τους προκαλεί ανία;

• Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να γράψουν κείμενα που απευθύνονται σε

διαφορετικό κοινό & έχουν διαφορετικούς στόχους: ηλεκτρονικά μηνύματα,

ημερολόγιο, προσκλήσεις, αγγελίες κ.ά.

• Σχεδιάζω αστερισμούς λέξεων

• Καθορίζω την πρώτη φράση ενός κειμένου

• Γράφω σ’ ένα είδος εντελώς ασυνήθιστο για το θέμα μου

• Υπάρχει  ένα απλό δημιουργικό ερωτηματολόγιο , τις απαντήσεις του οποίου

πρέπει οι μαθητές μας να εξασφαλίσουν στο κείμενο που παράγουν.
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(Κοϊντιλιανός):

1. Ποιός;

2. Τί;

3. Πότε;

4. Πού;

5. Πώς;

6. Γιατί;

7. Πόσο;

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, όταν

δίνουμε κίνητρα για γραφή, περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όταν δηλαδή η σχολική μας τάξη

είναι ένα πλούσιο περιβάλλον για την έκθεση των μαθητών σε γραπτή γλώσσα: βιβλία,

καρτέλες, φράσεις, ημερολόγια, πίνακες δραστηριοτήτων είναι μερικοί από τους τρόπους

με τους οποίους μπορούν οι μαθητές να ενεργοποιηθούν για την καλλιέργεια και την

ανάπτυξη του γραπτού λόγου.  Όταν αξιοποιούμε εν τέλει την όραση των μαθητών μας,

όταν οι μαθητές μας βλέπουν ότι κι εμείς προγραμματίζουμε, θέτουμε στόχους, και

αναθεωρούμε.

Mπορούν ν΄ αξιοποιηθούν:

• Χρήση τεχνολογίας (τηλεόραση, βίντεο, η/υ, επιδιασκόπιο): προσφέρει πολλαπλές

οπτικές δυνατότητες για την αναζήτηση πληροφοριών, την απόκτηση & τον

εμπλουτισμό των εμπειριών, την καλλιέργεια πολλών δεξιοτήτων

• Χρήση και επέκταση παραγωγής λογισμικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί

με κριτήριο τις ανάγκες του κωφού παιδιού (πχ. Η Γλώσσα μου)

• Χρήση λογισμικών που απευθύνονται σε ακούοντα παιδιά & που μπορούν να

αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για τη διδασκαλία ανάγνωσης & γραφής στα

κωφά παιδιά

Σε αυτό το σημείο θ΄αναφερθούμε πολύ σύντομα στη χρήση του Διαδραστικού

Πίνακα στην εκπαιδευτική διαδικασία:

O διαδραστικός πίνακας αποτελεί μία σχετικά νέα τεχνολογία, ιδίως για την ελληνική

σχολική πραγματικότητα. Μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστημα που μεταφέρει την οθόνη

του υπολογιστή σε μεγάλη διάσταση και την αλληλεπίδραση του χρήστη σε αυτήν μέσω

και  φυσιολογικών χειρισμών, όπως σε μια οθόνη αφής. Σύμφωνα με αυτήν την περιγραφή,

ο διαδραστικός πίνακας είναι ένας πίνακας που συνδυάζει την απλότητα και

λειτουργικότητα ενός συμβατικού πίνακα με τις δυνατότητες ενός υπολογιστή.
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Αποτελείται από μια επιφάνεια εργασίας, που υποστηρίζει τις λειτουργίες της προβολής

και της αλληλεπίδρασης και συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα. Μέσω

του προβολέα εμφανίζεται στον πίνακα η οθόνη του υπολογιστή. Μπορεί να περιγραφεί ως

ένα σύστημα που μεταφέρει την οθόνη του υπολογιστή σε μεγάλη διάσταση και την

αλληλεπίδραση του χρήστη σε αυτήν μέσω και φυσιολογικών χειρισμών, όπως σε μια

οθόνη αφής. Σύμφωνα με αυτήν την περιγραφή, η ουσιαστική παιδαγωγική αξία του

διαδραστικού πίνακα εντοπίζεται στα συνοδευτικά λογισμικά και τις εφαρμογές

λογισμικού που εκτελούνται μέσω αυτού.

Τα πλεονεκτήματά του είναι πολλά και σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία:

• αξιοποιεί τον οπτικό κώδικα (σκίτσο, εικόνα βίντεο κ.α.)

• παρέχει στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό δυνατότητες

 ενεργής συμμετοχής,

 αυτενέργειας,

 αλληλεπίδρασης,

 επικοινωνίας,

 ενεργής διαμοίρασης περιεχομένου, και αξιολόγησης.

 ενθαρρύνει τις συνεργατικές δραστηριότητες,

 δίνει τις ευκαιρίες στο δάσκαλο να παρέχει «σκαλωσιές μάθησης»,

 υποστηρίζει την αλληλεπίδραση,

 συμβάλλει στην επικέντρωση της προσοχής των μαθητών στο μάθημα,

 χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 όπως διαφορετικοί καλλιτέχνες μπορούν να δημιουργήσουν πολύ διαφορετικά έργα

τέχνης χρησιμοποιώντας τα ίδια βασικά εργαλεία, έτσι και διαφορετικοί

εκπαιδευτικοί θα επινοήσουν πολύ διαφορετικούς τρόπους για το πώς θα

βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν έννοιες και ιδέες χρησιμοποιώντας

τα κύρια χαρακτηριστικά του λογισμικού ενός ΔΠ.

Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα πολυτροπικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί

στη σχολική τάξη ενός Ειδικού Σχολείου ή σε ένα Τμήμα Ένταξης, με τον καλύτερο τρόπο

από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του. Κι αυτό γιατί παρέχει δυνατότητες χειρισμού

της εικόνας, του ήχου, της κίνησης, με διαδραστικό τρόπο και αυξάνει τη χαρά και τα

κίνητρα των παιδιών για μάθηση, δίνοντας ευκαιρίες για συνεργασία των μαθητών και

βελτιώνοντας τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες τους (Φραγκάκη, 2010, Selwyn,
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N., Potter, J., Cranmer, S. 2008). Ο διαδραστικός πίνακας συντελεί διαχείριση

εννοιών,αφού μέσω των δυνατοτήτων του μπορείς ο εκπαιδευτικός να προσεγγίσει

διαφορετικές μεθόδους, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση

των μαθητών που τόσο έχουν ανάγκη. Υποστηρίζει πολλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν μαθητές με προβλήματα ακοής και

όρασης. Για τη χρήση του δεν απαιτείται πληκτρολόγιο, ούτε ποντίκι, εργαλεία

απαραίτητα σε ένα συμβατό υπολογιστή, αλλά δύσκολα στη χρήση από πολλά παιδιά με

κινητικές αναπηρίες και πολύαισθητηριακές νευρολογικές παθήσεις. Η μεγάλη στο

άγγιγμα και ευαίσθητη οθόνη του αρκεί, ώστε με το απλό άγγιγμα του πίνακα, να μπορεί

να μετακινηθεί ένα αντικείμενο, να καλυφθεί με χρώμα, να χαραχτεί μια γραμμή. Παιδιά

με διάσπαση προσοχής, τα οποία βαριούνται το χαρτί και το μολύβι ή ακόμα και μια

φωτεινή επιφάνεια ενός υπολογιστή, μαγεύονται με τη διαδραστική δύναμη του πίνακα.

Είναι σαν να γίνονται οι ίδιοι οι μαθητές διαδραστικοί ήρωες ενός κεφάτου μαθησιακού

παιχνιδιού.

Τα κυριότερα εργαλεία του διαδραστικού πίνακα, που μπορεί να έχει στη διάθεσή

του ο εκπαιδευτικός, είναι τα εργαλεία  γραφής. Αυτά διαθέτουν ποικιλία χρωμάτων και

μαρκαδόρων, εργαλεία σχημάτων(επιτρέπουν την εισαγωγή στη σελίδα του πίνακα απλών

τρισδιάστατων σχημάτων), εργαλεία διόρθωσης και διαγραφής, εργαλεία υπογράμμισης,

καθώς και εργαλεία, που δίνουν τη δυνατότητα να εισάγουμε κείμενο σε οποιοδήποτε

σημείο του πίνακα.

• Οι υπερσύνδεσμοι προς μία ιστοσελίδα μπορεί να φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι, να

επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν το μαθησιακό περιεχόμενο, να προκαλέσουν

γνωστικές συγκρούσεις με αντιφατικά στοιχεία, να προκαλέσουν την κριτική τους

σκέψη.

• Τέλος, με τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό

δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ποικίλων δραστηριοτήτων, κάθε φορά, ανάλογα

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και την πορεία της διδασκαλίας.

• Τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο σε μια εποικοδομητική διδασκαλία. Τα πάντα

μπορούν να αναδομηθούν, ανάλογα με την κρίση των εκπαιδευτικών και των

μαθητών τους. Τα εργαλεία του διαδραστικού πίνακα συντελούν στο να κάνουν πιο

«μαγική» τη διδακτική διαδικασία και να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον και το

συνεργατικό πνεύμα των μαθητών.
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Παίζω και μαθαίνω με το Διαδραστικό Πίνακα

Το παιχνίδι είναι μια παρεξηγημένη έννοια στον εκπαιδευτικό χώρο. Όταν ένα παιδί παίζει,

απλά διασκεδάζει, αλλά δε μαθαίνει ή μαθαίνει ελάχιστα. Ιδίως με την εισαγωγή των

ηλεκτρονικών παιχνιδιών(π.χ. game boys, κ.ά), όπου το περιεχόμενό τους ελάχιστα

προσεγγίζει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, από τη μια, και απορροφά σε μεγάλο βαθμό το

χρόνο των παιδιών, εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν αποκτήσει μια αρκετά αρνητική σχέση

απέναντί τους. Ο ρόλος του παιχνιδιού, όμως, είναι σημαντικός στη διδακτική και

μαθησιακή διαδικασία. Η εποικοδομητική αξιοποίηση του παιχνιδιού, στο πλαίσιο του

σχολείου, σε συνεργασία με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό της τάξης, μπορεί να

προωθήσει τη μαθησιακή διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει ο όρος

«edutainment» για τα παιχνίδια εκπαιδευτικής/ψυχαγωγικής φύσης. Μια ιδιαίτερη

κατηγορία είναι τα παιχνίδια που υπόκεινται κάτω από άδειες ελεύθερης χρήσης και

μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν στον υπολογιστή τους ή ο εκπαιδευτικός στην

τάξη ή στο εργαστήριο.

Υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και πολλοί

φορείς πληροφόρησης: Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Εκπαίδευσης-Μονάδα Αγωγής Κωφών), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ομοσπονδία Κωφών

Ελλάδος, Σχολές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με

Αναπηρία κ.ά.

Γιατί αναφέρουμε όλα αυτά;

1. Υπάρχουν απεριόριστες ευκαιρίες μάθησης της γλώσσας μέσω της Ε.Ν.Γ.

2. Δεν ωφελεί να περιορίζουμε τις επιλογές των κωφών μαθητών μας

3. Δεν ωφελεί να δημουργούμε στους κωφούς μαθητές μας ανία, πριν τους δοθεί η

ευκαιρία για μάθηση

4. Ωφελεί να «επιτρέψουμε» στους μαθητές μας να είναι Κωφοί

Σε ό, τι αφορά, τέλος, στην αξιολόγηση, θα λέγαμε ότι

• (πρέπει να) γίνεται με τις μεθόδους που προτείνονται στη γενική εκπαίδευση

• (πρέπει να) λαμβάνεται υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των κωφών μαθητών

• η έμφαση (πρέπει να) δίνεται στην γραπτή αξιολόγηση ή στην αξιολόγηση μέσα

από τη γλώσσα στην οποία το παιδί έχει ολοκληρωμένη πρόσβαση (Ε.Ν.Γ. ή

γραπτός λόγος) (Livingston, 1997).
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Κλείνοντας, είναι ωφέλιμο να έχουμε πάντα υπ’ όψιν μας ότι οι κωφοί μαθητές μπορούν

να εκπαιδευτούν & να πετύχουν υψηλή εκπαιδευτική πρόοδο

 όταν τους δοθεί η ευκαιρία ν΄αναπτύξουν τις ικανότητές τους,

 όταν το πρόγραμμα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους,

 όταν οι εκπαιδευτικοί έχουμε υψηλά κίνητρα & υψηλές προσδοκίες από τους

μαθητές & την εργασία τους.
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