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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αναπτύσσεται σε δύο βασικά μέρη. Αρχικά θα
παρουσιάσουμε δύο νέα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας, το “Spreadthesign”
και το “Sign 360”, τα οποία αμφότερα αποτελούν έργο του Σουηδικού οργανισμού
“European Sign Language Center”. Και για τα δύο λογισμικά, συντελέσαμε στην
κατασκευή και ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, εισάγαμε στο λογισμικό spreadthesign
την Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική, ενώ το λογισμικό “Sign 360” ανακατασκευάστηκε, σε
πιλοτική μορφή, από εμάς στην Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική.
Το δεύτερο βασικό μέρος της εργασίας, αποτελεί διαμορφωτική έρευνα αξιολόγησης
των δύο λογισμικών, από φοιτητές και εκπαιδευτικούς κωφών μαθητών. Στα
αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και
διαμόρφωση των λογισμικών, παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των
φοιτητών για τα δύο εκπαιδευτικά εργαλεία, σχετικά με τη χρησιμότητά τους και την
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is developed in two basic parts. Initially we will present
two upcoming electronic dictionaries of sign language, “Spreadthesign” and “Sign
360”, both products of the Swedish Organization “European Sign Language Center”.
For both softwares, we contributed to their conformation and development.
Specifically, Greek Sign Language and Greek Language were added in
“Spreadthesign” dictionary and we had “Sign 360” piloted rebuilt in Greek Sign
Language and Greek Language.
In the second main part of the work we will present a formative assessment research
of these softwares. The research was conducted to university students and teachers of
deaf students. The results of this research present the views of teachers and students for
both educational tools on the usefulness and effectiveness of their educational use.
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Εισαγωγή
Στην Ελλάδα η ύπαρξη αλλά και η χρήση λεξικών νοηματικής γλώσσας είναι πολύ
περιορισμένη. Οι ραγδαίες αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο της
εκπαίδευσης των κωφών, τροφοδότησαν μια δυναμική μερίδα εκπαιδευτικών να
αναπτύξουν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας.
Τα ηλεκτρονικά λεξικά Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας1 αξιοποιούνται εκπαιδευτικά
με ποικίλους τρόπους. Αποτελούν αφενός, πολύ σημαντικό εργαλείο για την εκμάθηση
της Ε.Ν.Γ., ως γνωστικό αντικείμενο. Λειτουργούν, αφετέρου, ως υποστηρικτικό μέσο
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αναπτύσσεται σε δύο βασικά μέρη. Αρχικά θα
παρουσιάσουμε δύο νέα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας, το “Spreadthesign”
και το “Sign 360”, τα οποία αμφότερα αποτελούν έργο του Σουηδικού οργανισμού
“European Sign Language Center”. Και για τα δύο λογισμικά,
διαμόρφωση

και

ανάπτυξή

τους.

Συγκεκριμένα,

εισάγαμε

συντελέσαμε στη
στο

λογισμικό

“Spreadthesign” την Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική, ενώ το λογισμικό “Sign 360”
ανακατασκευάστηκε, σε πιλοτική μορφή, από εμάς στην Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική. Το
δεύτερο βασικό μέρος της εργασίας, αποτελεί διαμορφωτική έρευνα αξιολόγησης των
δύο λογισμικών, από φοιτητές και εκπαιδευτικούς κωφών μαθητών. Στα αποτελέσματα
της έρευνας, τα οποία καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και διαμόρφωση των
λογισμικών, παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών για τα
δύο

εκπαιδευτικά

εργαλεία,

σχετικά

με

τη

χρησιμότητά

τους

και

την

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης.
Αναλύοντας περαιτέρω τα δύο λογισμικά, τo “Spreadthesign” είναι το πρώτο
Διεθνές Διαδικτυακό Λεξικό Νοηματικών Γλωσσών. Αποτελεί ένα web based
λογισμικό, ανοιχτού κώδικα στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι νοηματικές γλώσσες
του κόσμου. Είναι ένα μεταφραστικό εργαλείο που προσφέρει λύση στο πρόβλημα
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ αλλόγλωσσων κωφών. Παράλληλα είναι ένα
πολύ δυναμικό και αποτελεσματικό μέσο εκμάθησης νοηματικών γλωσσών αλλά και
υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

1

στο εξής Ε.Ν.Γ.
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Το “Sign 360” αποτελεί ένα καινοτόμο δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό, επίσης σε
διαδικτυακή μορφή. Συνδυάζει εικόνα και βίντεο, καθώς ο χρήστης μαθαίνει βιωματικά
την ελληνική γλώσσα αλλά και την Ε.Ν.Γ., πατώντας πάνω σε αντικείμενα
φωτογραφημένων χώρων της καθημερινότητας. Η εκπαιδευτική προσφορά του
λογισμικού έγκειται στο γεγονός ότι έχουν τοποθετηθεί υπερσύνδεσμοι πάνω στα
περιεχόμενα του εκάστοτε χώρου, που οδηγούν στην αναπαραγωγή του νοήματος για
το αντίστοιχο αντικείμενο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εντάξαμε, από τη μία,
την Ε.Ν.Γ. στο διεθνές λεξικό “Spreadthesign”, και ανακατασκευάσαμε, από την άλλη,
το “Sign 360” στην Ελληνική Γλώσσα και την Ε.Ν.Γ.
Η εργασία δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο
περικλείει όλες εκείνες τις έννοιες, η παρουσίαση των οποίων θα βοηθήσει στην
κατανόηση της έρευνας. Στο θεωρητικό αυτό μέρος της εργασίας, αναλύεται τόσο η
Ε.Ν.Γ. και η δομή της, όσο και τα ηλεκτρονικά λεξικά της Ε.Ν.Γ. και οι χρήσεις τους.
Παρουσιάζονται, επίσης, τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά λεξικά της Ε.Ν.Γ.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται λεπτομερώς η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
προκειμένου να εξαχθούν τα αποτελέσματά της έρευνας. Παρουσιάζονται τα δείγματα
στα οποία διεξήχθη η έρευνα, καθώς επίσης και η δομή του ερωτηματολογίου που
χρησιμοποιήθηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στατιστικά τα αποτελέσματα
της έρευνας και στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι
προτάσεις των ερευνητριών.
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1. Θεωρητικό Πλαίσιο
1.1 Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Ως Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (στο εξής Ε.Ν.Γ.) ορίζεται η φυσική γλώσσα
επικοινωνίας των Kωφών2 στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένη ως η επίσημη
γλώσσα τους με νομοθετική ρύθμιση του ελληνικού κοινοβουλίου (ν.2817/2000)3.
Πρόκειται για μία γλώσσα οπτικο-κινητική, δηλαδή βασίζεται στην κίνηση των
χεριών, στην στάση ή την κίνηση του σώματος καθώς και στις εκφράσεις του
προσώπου για να αποδώσει ένα νόημα. Διαθέτει τη δική της συντακτική και
γραμματική δομή και είναι ικανή να εκφράσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ή αφηρημένη
έννοια. Ελληνική, όχι γιατί προέρχεται από την ελληνική γλώσσα ή την απεικονίζει,
Ελληνική γιατί δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται από ελληνικής καταγωγής
νοηματιστές. Παρ’ όλα αυτά, όπως όλες οι γλώσσες που συνυπάρχουν σε μία
κοινότητα, έτσι και αυτές οι δύο αλληλοεπηρεάζονται. Η Ε.Ν.Γ., μπορεί να αποδώσει,
όπως κάθε γλώσσα, οποιαδήποτε λέξη, έκφραση ή ακόμα και την αργκό της
ομιλουμένης.

χει ωστόσο, νοήματα, που στην Ελληνική Γλώσσα δεν μεταφράζονται,

τους λεγόμενους «ιδιωματισμούς».
Όσον αφορά τις γραμματικές δομές της Ε.Ν.Γ, οι θεωρίες και αρχές που τη διέπουν
και έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, συνοψίζονται στα εξής:

2

Σύμφωνα με το Moores, κωφό είναι το άτομο του οποίου η δυσχέρεια στην ακοή αποκλείει την
κατανόηση της ομιλίας αποκλειστικά μέσω της ακουστικής οδού, με ή χωρίς τη χρήση ακουστικού
βοηθήματος. Κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας ο όρος χρησιμοποιείται άλλοτε με “κ” και
άλλοτε με “Κ”. Αυτό γιατί υιοθετώντας τον ορισμό του oodward (1 72) θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε
από όλους τους ακουομετρικά κωφούς αυτούς τους Κωφούς (με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα) που
ταυτίζονται με την κώφωσή τους και ανήκουν στην κοινότητα των Κωφών.
3
Σύμφωνα με το ρθρο 1, Παράγραφος 4 του νόμου ν.2817/2000: α) Γλώσσα των κωφών και βαρήκοων
μαθητών είναι η ελληνική νοηματική. β) Κατά τη διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιούνται κατ εξαίρεση
και άλλα επιβοηθητικά μέσα που είναι εφικτά και επιστημονικά αποδεκτά, όπως αυτά καθορίζονται με
απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος
Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Απαραίτητο προσόν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού
και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ. .Ε.Α. κωφών και βαρηκόων είναι η γνώση της
νοηματικής γλώσσας.
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1.1.1. Τα νοήματα
Η βασική, λεξική μονάδα στην Ε.Ν.Γ., όπως και σε κάθε άλλη νοηματική γλώσσα,
είναι το νόημα. Τα νοήματα γίνονται με ένα ή δύο χέρια και αποτελούνται από μέρη
(φωνήματα και μορφήματα), με εσωτερική δομή. Για να αποδώσουμε ένα νόημα
απαραίτητο είναι να υπάρχουν και οι πέντε προϋποθέσεις που ορίζουν ένα νόημα. Οι
προϋποθέσεις αυτές, όπως έχουν καθιερωθεί4, είναι:
✓ το σχήμα του χεριού, τη χειρομορφή (Stokoe),
✓ η θέση του χεριού σε σχέση με το σώμα και μέσα στα όρια, πάντα, του
χώρου νοηματισμού (Stokoe). Τα όρια του χώρου ορίζονται από την κορυφή της
κεφαλής μέχρι και τη μέση μας και 20-30 εκατοστά αριστερά και δεξιά των
ώμων μας. Κάθε νόημα αποκλίνον από τα όρια αυτά δεν αναγνωρίζεται ως
νόημα.
✓ Η κίνηση του χεριού (Stokoe).
βάση για πολλά νοήματα.

ια χειρομορφή μπορεί να αποτελεί

τσι, η κίνηση, η τάση της χειρομορφής προς μια

κατεύθυνση διαχωρίζουν ένα νόημα από ένα άλλο.
✓ ο προσανατολισμός της παλάμης (Battison, 1 74), δηλαδή ανάλογα με
το που κοιτάει η παλάμη μας έχουμε διαφορετικό νόημα.
✓ η στάση και η κίνηση του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου που
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της δομής της γλώσσας γενικότερα και όλων
των νοημάτων ειδικότερα (Κουρμπέτης 200 ).
Αναλύοντας περαιτέρω τις βασικές προϋποθέσεις απόδοσης ενός νοήματος, δηλαδή
τις κατηγορίες φωνημάτων και μορφημάτων που έχει ένα νόημα, παρατηρούμε ότι η
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι πολυσύνθετη και διέπεται από γραμματικούς και
συντακτικούς κανόνες.

έσα από τη λεξιλογική και γραμματική ανάλυση του

νοήματος, προκύπτουν τα παρακάτω βασικά και δομικά στοιχεία5:

4

βλ.: Τρίτο Εκπαιδευτικό πακέτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση Κωφών. Πάτρα:
Πανεπιστήμιο Πατρών, ονάδα Αγωγής Κωφών.
5
βλ.: Διαναπηρικός Οδηγός Επιμόρφωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, 2007.
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α) Χειρομορφή
Ως χειρομορφή6 ορίζεται η μορφή που παίρνουν η παλάμη και τα δάκτυλα του
χεριού για το σχηματισμό νοημάτων. Όσον αφορά την Ε.Ν.Γ., έχουν καταγραφεί
συνολικά 54 χειρομορφές. Οι χειρομορφές, ωστόσο, διαφέρουν ως προς τη συχνότητα
χρήσης τους. Η χρήση των χειρομορφών διέπεται από κανόνες οι οποίοι υπαγορεύονται
από τη δομή του χεριού και από την ιδιαίτερη μορφολογία της Ε.Ν.Γ.
Όταν ένα νόημα γίνεται με δυο χέρια που κινούνται, η κίνηση είναι συμμετρική και
οι χειρομορφές είναι ίδιες.
β) Κίνηση
ια χειρομορφή μπορεί να αποτελεί βάση για πολλά νοήματα.

τσι, η κίνηση 7, η

τάση δηλαδή της χειρομορφής προς μια κατεύθυνση, διαχωρίζουν ένα νόημα από ένα
άλλο. Τα νοήματα περιλαμβάνουν κίνηση χεριών ή και κίνηση δακτύλων. Τα
περισσότερα νοήματα της Ε.Ν.Γ.

χουν κίνηση με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. Οι

αριθμοί από το 0-9).
Η κίνηση ενός νοήματος περιλαμβάνει διαφορετικούς συνδυασμούς.
1.

Νοήματα που δεν παρουσιάζουν κίνηση των χεριών.

2.

Νοήματα που δεν παρουσιάζουν κίνηση των χεριών αλλά εσωτερική

κίνηση των δακτύλων μόνο.
3.

Νοήματα που παρουσιάζουν κίνηση των χεριών αλλά και εσωτερική

κίνηση των δακτύλων.
4.

Νοήματα που παρουσιάζουν μια επαναλαμβανόμενη κίνηση.

5.

Νοήματα που παρουσιάζουν μια επαναλαμβανόμενη κίνηση και

τελειώνουν με Παύση.
6.

Νοήματα που αρχίζουν με Παύση παρουσιάζουν μια κίνηση και

τελειώνουν με Παύση.

6
7

βλ.: Παράρτημα 1.1
βλ.: Παράρτημα 1.2
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γ) Βασικές Θέσεις σχηματισμού νοήματος
Τα νοήματα έχουν συγκεκριμένους χώρους8 νοηματισμού όπως στον ουδέτερο χώρο,
στο κεφάλι, στον κορμό, στο μπράτσο, στην παλάμη, στον καρπό, στο λαιμό.
δ) Βασικοί Προσανατολισμοί παλάμης
Οι βασικοί προσανατολισμοί παλάμης9 είναι πάνω, κάτω, μέσα (προς το
νοηματιστή), έξω, αριστερά και δεξιά. Τα νοήματα μπορούν να συνδυάζουν
διαφορετικούς προσανατολισμούς της παλάμης για το κάθε χέρι.
ε) Μη χειροκινητικά χαρακτηριστικά
Στα μη χειροκίνητα χαρακτηριστικά κατατάσσονται οι εκφράσεις του προσώπου, η
κατεύθυνση του βλέμματος, οι κινήσεις του κεφαλιού και του σώματος και είναι
βασικά στοιχεία της νοηματικής γλώσσας σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό
και πραγματολογικό επίπεδο.

έσω της έκφρασης, για παράδειγμα, μεταδίδονται

πληροφορίες που μπορεί να αφορούν, τον τόνο και το ύφος που κάποιος μίλησε και
μεταφέρουμε τα λόγια του σε έναν τρίτο, το συναίσθημα ή και την ψυχολογική
κατάστασή μας ή ενός τρίτου που μεταφέρουμε τα λόγια του κ.ο.κ.
στ) Τύποι Νοημάτων
Οι κατηγορίες10 των νοημάτων έχουν σχηματιστεί ανάλογα με τον αριθμό των
χεριών και των χειρομορφών που χρησιμοποιούν.

τσι, υπάρχουν τα νοήματα με ένα

χέρι, τα νοήματα με δύο χέρια και τα σύνθετα νοήματα.
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βλ.: Παράρτημα 1.3
βλ.: Παράρτημα 1.4
10
βλ.: Παράρτημα 1.5
9

9

ζ) Ρηματικά Ονόματα
νας τρόπος παραγωγής και ανάπτυξης νέου λεξιλογίου είναι τα ρηματικά ονόματα.
Η αλλαγή ενός μορφήματος της κίνησης, μπορεί να αλλάζει τη σημασία του ρήματος σε
όνομα ή και ουσιαστικό.

τσι, το ρήμα “κάθομαι” και το ουσιαστικό “καρέκλα”,

διατηρούν την ίδια χειρομορφή και διαφέρουν μόνο στην κίνηση.
η) Η γραμμή του χρόνου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε γλώσσα έτσι και στην Ε.Ν.Γ είναι εφικτό να
εκφράσουμε το χρόνο11, τη χρονική περίοδο που γίνεται κάτι με ποικίλους τρόπους.
πορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρονικούς λεκτικούς προσδιορισμούς, χρόνους
ρημάτων ή και διάφορους συνδυασμούς. Η διαφορά της Ε.Ν.Γ με τα Ελληνικά στον
προσδιορισμό του χρόνου είναι ότι η πρώτη χρησιμοποιεί το χώρο για να εκφράσει το
χρόνο με βάση έναν νοητό άξονα.
θ) Ταξινομητές
Η Ε.Ν.Γ. διαθέτει μία ειδική κατηγορία νοημάτων, η οποία δεν αντιστοιχεί και δεν
μεταφέρεται σε κάποια κατηγορία γραμματικής/συντακτικής δομής των Ελληνικών. Η
κατηγορία αυτή βρίσκεται στη βιβλιογραφία ως “ταξινομητές” και χρησιμοποιούνται
προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί ένα αντικείμενο και αφού πρώτα δηλωθεί το
αντικείμενο που ο νοηματιστής σκοπεύει να κατηγοριοποιήσει. (ΕΠΑΕΚ: πρόσβαση
για όλους, 2007).

1.1.2 Δακτυλοσυλλαβισμός
Αν και η Ε.Ν.Γ απαρτίζεται στο σύνολό της κυρίως από νοήματα, εμπεριέχει και μια
δεύτερη, λιγότερο διαδεδομένη μέθοδο απόδοσης, το δακτυλοσυλλαβισμό. Ο
δακτυλοσυλλαβισμός συγκροτείται από το δακτυλικό αλφάβητο12, το οποίο ακολουθεί
την αλφαβητική σειρά του ελληνικού αλφάβητου. Το δακτυλικό αλφάβητο αποτελεί
11
12

βλ.: Παράρτημα 1.6
βλ.: Παράρτημα 1.7
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αναπαράσταση δηλαδή των 24 γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου, δε λαμβάνει
ωστόσο υπ όψιν τις φωνολογικές ιδιαιτερότητες των διψήφων και διφθόγγων και δεν
έχει διάκριση κεφαλαίων-πεζών γραμμάτων, ούτε τονισμό.
Ο δακτυλοσυλλαβισμός δε χρησιμοποιείται εναλλακτικά αλλά συμπληρωματικά στα
νοήματα και οι χρήσεις του περιορίζονται. Αποτελεί ωστόσο ένα βασικό εργαλείο για
τη δημιουργία νέων ονομάτων. Ο δακτυλοσυλλαβισμός χρησιμοποιείται για την
απόδοση ενός ονόματος (ακρωνύμιο, κύριο όνομα, όνομα μιας εταιρίας κ.α.), μιας
διεύθυνσης, μιας άσημης πόλης που στερείται νοήματος και σε κάθε περίπτωση όταν
καλούμαστε να αναφέρουμε κάτι που δεν έχει νοηματικό όνομα ή που στερείται
περιγραφής. Χρησιμοποιείται επίσης για την αρχικοποίηση νοημάτων (όπως κοινωνία,
Ευρώπη). Δε χρησιμοποιούμε ποτέ το ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο για να
αποδώσουμε λέξεις οι οποίες είτε διαθέτουν ήδη νόημα είτε μπορούν να περιγραφούν.
Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν στοιχεία δομικά και συστατικά της Ελληνικής
νοηματικής Γλώσσας, που απαιτείται, μαζί με την κουλτούρα των Κωφών να
αναγνωριστούν συνταγματικά από το Ελληνικό Κράτος. Η Ε.Ν.Γ. έχει λεξιλόγιο,
γραμματική και συντακτική δομή που είναι αναγκαίο να καταγραφούν (Κουρμπέτης,
Χατζοπούλου, 2010).
Η καταγραφή της εθνικής νοηματικής γλώσσας κάθε χώρας άλλωστε, είναι πολύτιμη
και ανταποκρίνεται στις σημαντικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες που κρίνεται
απαραίτητο να ικανοποιηθούν.

ε την καταγραφή της νοηματικής γλώσσας ενός

έθνους, αναγνωρίζεται επίσημα η ανάγκη για την εκπαίδευση των κωφών μαθητών, στα
πλαίσια της σύγχρονης, δίγλωσσης εκπαίδευσης. Εγκαθιδρύεται έτσι η νοηματική
γλώσσα ως η πρώτη γλώσσα που πρέπει τα κωφά παιδιά να διδαχθούν μεθοδικά και
συστηματικά, από έμπειρα καταρτισμένους διερμηνείς και εκπαιδευτικούς. Φυσικό
επακόλουθο αυτής της διαδικασίας είναι η επίτευξη μιας σειράς στόχων13 οι οποίοι

13

Όπως ακριβώς αναφέρεται στο « ργο Καταγραφής Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΝΓ),
Εννοιολογικό Λεξικό», η καταγραφή της ΚΝΓ επιτυγχάνει τους ακόλουθους στόχους που καλύπτουν
αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες:
1. Παρέχει αξιόπιστο σημείο αναφοράς για την καλλιέργεια της εργαλειακής (επικοινωνιολειτουργικής)
και της συμβολικής (κοινωνιοπολιτισμικής) αξίας της ΚΝΓ.
2. Παρέχει το υπόβαθρο για την αξιόπιστη και αποτελεσματική εκπαίδευση των κωφών μαθητών στην
Κύπρο σύμφωνα με τα πορίσματα της δίγλωσσης παιδαγωγικής προσέγγισης (μέσω ΚΝΓ και
ελληνικών).

11

διασφαλίζουν την ορθή εκπαίδευση, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των
Κωφών και την ευρύτερη ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον με όρους αποδοχής
και σεβασμού της διαφορετικότητας (Παπασπύρου, 2011). Η Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα χρειάζεται την αναγνώριση και την καταγραφή της, προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

3. Προσφέρει τεκμηριωμένη εκπαιδευτική βάση για τη συστηματική και μεθοδική διδασκαλία και
εκμάθηση της ΚΝΓ.
4. Προσφέρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη κατάρτιση και επιμόρφωση των
διερμηνέων ΚΝΓ/ελληνικών, καθώς επίσης και των εκπαιδευτών ΚΝΓ σε ενήλικες».
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1.2 Διγλωσσία και Κωφοί
Η εκπαίδευση των Κωφών στην Ελλάδα, μετρά μόνο 70 χρόνια και έχει περάσει από
αρκετά στάδια προκειμένου να αποκτήσει τη σημερινή της προσέγγιση. Σε όλη αυτή
την πορεία έχουν χρησιμοποιηθεί, κατά καιρούς διαφορετικές μέθοδοι επικοινωνίας και
διδασκαλίας. Επικρατούσες, εν έτη πολλά, ήταν πρώτιστα ο προφορισμός και έπειτα η
ολική προσέγγιση.
έχρι πρόσφατα, η εκπαίδευση των Κωφών ήταν επηρεασμένη από την
ιατροπαθολογιά της κώφωσης, στόχος των εκπαιδευτικών ήταν να «βοηθήσουν» τα
Κωφά παιδιά να ενταχθούν «στον κόσμο των ακουόντων» μέσα από μία μέθοδο που θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μάλλον ακουοκεντρική. Η βάση δινόταν στο να μάθουν
να μιλάνε ακόμα και σε βάρος της σχολικής τους επίδοσης (Λαμπροπούλου 2003).
Όπως αναφέρει η τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες η Κοινότητα των Κωφών και η
νοηματική Γλώσσα άρχισαν να απασχολούν εκπαιδευτικούς και ερευνητές14.

όλις

λίγα χρόνια πριν καθιερώθηκε στην Ελλάδα η δίγλωσση προσέγγιση.
Ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών σήμερα, αναγνωρίζεται η
Ελληνική Νοηματική γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα τους η Νέα Ελληνική, η οποία
προσλαμβάνεται και εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή, ενώ προφορική της αντίληψη
και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των κωφών μαθητών. Η Ελληνική
Νοηματική και η Νέα Ελληνική γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταξύ τους,
οπότε και η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η δίγλωσση
εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ
στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η
πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας15.
Η θέση αυτή, που καθιστά την ΕΝΓ ως πρώτη φυσική γλώσσα των κωφών,
αποδεικνύεται από το γεγονός πως τα κωφά παιδιά έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένο το
οπτικό κανάλι επικοινωνίας τους, με αποτέλεσμα η οπτική δομή της ΕΝΓ να αξιοποιεί

14

Ενδεικτικά αναφέρονται έρευνες των: Stokoe, Casterline and Croneberg, 1965; Klima and Bellugi,
1975; Brennan, Colville & Lawson, 1984; Bergam, 1982.
15
Νόμος 36 /2008, ρθρο 7: «Θέματα κωφών, τυφλών και αυτιστικών μαθητών”
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με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οπτική λειτουργία του εγκεφάλου16. Τα οπτικά
ερεθίσματα που προσφέρει η νοηματική γλώσσα, εσωτερικεύονται, εξαιτίας της
ελαστικότητας του εγκεφάλου, ως γλώσσα17.
Ως δεύτερη γλώσσα των Κωφών, ορίζεται η Ελληνική, γραπτή, Γλώσσα. Η
εκμάθηση της Ελληνικής, προβλέπεται κυρίως στη γραπτή μορφή της (ανάγνωση και
γραφή) και δευτερευόντως στην εκμάθηση της ομιλουμένης και πραγματοποιείται με
τρόπο μεθοδικό και εντατικό ώστε να κατακτάται επαρκώς. Ταυτόχρονα ενθαρρύνεται
η αλληλεπίδραση γραπτής και νοηματικής γλώσσας και οι αμοιβαία ανατροφοδότησή
τους.
Όπως λέει ο Bergman (1

4), τα δίγλωσσα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία

προτείνονται, θεσμικά ξεκινούν από την προσχολική ηλικία έχοντας ως πρώτη γλώσσα
την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την εκμάθηση της γραπτής/προφορικής
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιτυχία
των δίγλωσσων τάξεων στη νοηματική θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θεμελιωμένη
είναι η νοηματική γλώσσα που χρησιμοποιούν τα κωφά παιδιά, όταν ξεκινούν τη
σχολική τους ζωή.
Γενικότερα, όταν μια δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται στη βάση της πρώτης, τότε
υφίσταται η μεταφορά των δεξιοτήτων μεταξύ των δύο γλωσσών, αφού έννοιες και
γνωστικά σχήματα που αναπτύσσονται στην πρώτη γλώσσα μεταφέρονται εύκολα και
στην δεύτερη (Baker, 2001).
Ο προβληματισμός στο σημείο αυτό έγκειται στο αν η μεταφορά γλωσσικών
δεξιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα σε μία γλώσσα οπτικοκινητική, χωρίς γραπτή

16

Σύμφωνα με τον Παναγιωτακόπουλο και Ιωαννίδη (2003), η όραση παραμένει η πιο ανεπτυγμένη
ανθρώπινη αίσθηση και το 83% της διαδικασίας της μάθησης προέρχεται από οπτικά ερεθίσματα.
17
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την υποχρεωτική
Εκπαίδευση, «Ο εγκέφαλος ενισχύει τη διαδικασία της πρόσληψης του ομαλοποιημένου και
αποτελεσματικού ερεθίσματος και την εσωτερίκευσή του ως γλώσσας. Κι αυτό επειδή η ομαλοποίηση
του ερεθίσματος βασίζεται σε δομές και σε έννοιες που τα Κωφά παιδιά μπορούν να μάθουν. Αυτές οι
δομές και αυτές οι έννοιες κάνουν τη γλώσσα προβλέψιμη, άρα οι νέες πληροφορίες μπορούν να
προσληφθούν και να γίνουν κατανοητές. Οι Κωφοί που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν την ΕΝΓ μπορούν
να πάρουν πληροφορίες και να αποκωδικοποιήσουν τη σημασία τους. Στη συνέχεια μπορούν να
συνενώσουν σε ολοκληρωμένο σύνολο όλη την πληροφόρηση και να την επεκτείνουν με την έκφραση
της δικής τους υποκειμενικότητας (Cummins 1 84).»
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μορφή, την ΕΝΓ και στην γραπτή Ελληνική, χωρίς την προφορική της μορφή. ρευνες
των Mayberry and Lock (2003), που συγκρίνουν επιδόσεις κωφών και ακουόντων, με
έγκαιρη γλωσσική ανάπτυξη, δείχνουν ότι η ανάπτυξη της ικανότητας εκμάθησης
δεύτερης γλώσσας δεν σχετίζεται με τη μορφή της πρώτης γλώσσας (Πρόγραμμα
Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, 2004).
Στη δίγλωσση προσέγγιση εκπαίδευσης κωφών μαθητών, το σημείο ενδιαφέροντος
μεταφέρεται από το ιατρικοπαθολογικό μοντέλο18, στα γλωσσικά, πολιτισμικά και
εκπαιδευτικά πλαίσια της εκπαίδευσής τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα
δίγλωσσο σχολικό περιβάλλον, απαιτείται να δοθεί σεβασμός προς την κουλτούρα και
στη γλώσσα της Κοινότητας των Κωφών, στην οποία σταδιακά εντάσσονται τα κωφά
παιδιά. Οι Κωφοί, άλλωστε, εντάσσονται στη δική τους γλωσσική και πολιτιστική
κοινότητα και αυτό αποτελεί κατά βάση δική τους επιλογή. Η κοινότητα αυτή
ικανοποιεί τις ανάγκες κοινωνικοποίησης των κωφών και εξυπηρετεί τη γλώσσα και
την κουλτούρα τους ( aker, 2001). Επιπλέον, η χρήση της πρώτης γλώσσας των
παιδιών, δηλαδή της ΕΝΓ, ενθαρρύνει την αυτοεκτίμηση τους και γεννά την
εμπιστοσύνη και την περηφάνια για τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους με θετικά
αποτελέσματα και στη σχολική επίδοσή τους (Baker, 2001).
Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στις ικανότητες των κωφών και όχι στα ελλείμματά
τους. νας Κωφός, είναι ένας άνθρωπος που «βλέπει» και μαθαίνει, επικοινωνεί, μέσω
της όρασης του και όχι ένας άνθρωπος που δεν ακούει (Κουρμπέτης, Χατζοπούλου,
2010). Προτεραιότητες στα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης, επομένως,
αποτελούν η διδασκαλία αφενός της ΕΝΓ αλλά και των υπόλοιπων μαθημάτων στην
ΕΝΓ19 και η πληροφόρηση και συνειδητοποίηση των μαθητών και μαθητριών πάνω σε
εκείνα τα θέματα που αφορούν τους Κωφούς. Αναλύοντας περαιτέρω τους δύο αυτούς
πόλους της δίγλωσσης εκπαίδευσης, ανακαλύπτουμε πως είναι αλληλοσυμπληρούμενοι
και αλληλοεξαρτώμενοι.

Η δίγλωσση εκπαίδευση είναι απαραίτητο αλλά όχι και

18

Σύμφωνα με το ιατρικό ή ιατρικο-παθολογικό μοντέλο, η κώφωση αντιμετωπίζεται ως μία κατάσταση
που χρήζει αποκατάστασης και θεραπείας. Γίνεται λόγος λοιπόν για «κανονικοποίηση» του ανάπηρου,
κωφού, παιδιού με ακουστικά βαρηκοΐας και συσκευές που ενισχύουν την ακοή και την κατανόηση ης
ομιλίας. (Baker, 2001)
19
H χρήση της ΕΝΓ και της Ελληνικής, ιδιαίτερα στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να οριοθετείται
και οι δύο γλώσσες να διαχωρίζονται με σαφή όρια ως προς τις διαφορετικές λειτουργίες και χρήσεις
τους στα μαθήματα και στο πρόγραμμα των μαθητών. Συνδυαστική και παράλληλη χρήση των δύο
γλωσσών στη τάξη, προτείνεται σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν και οι δύο γλώσσες είναι επαρκώς
αναπτυγμένες. (Baker, 2001)
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μοναδικό κριτήριο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των κωφών μαθητών. Η δίγλωσση
γλωσσική ανάπτυξη των κωφών μαθητών πρέπει να αντανακλάται από όλα τα σχολικά
μαθήματα και να συνοδεύεται από την πολιτισμική τους ανάπτυξη (Baker, 2001).

1.3 Ηλεκτρονικά Λεξικά Νοηματικής Γλώσσας
Τα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας ανήκουν στην κατηγορία των
εκπαιδευτικών λογισμικών ειδικής χρήσης20. Είναι η πιο εξελιγμένη μορφή λεξικών για
τη νοηματική γλώσσα. Αντικατέστησαν τις προηγούμενες μορφές έντυπων αλλά και
διαδικτυακών λεξικών με καρέ εικόνες, φέροντας έτσι την αλλαγή στην εκπαίδευση
των Κωφών. Η αλλαγή αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του ρυθμού της
σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας των Κωφών, ώστε να μην υπολείπονται οι
τελευταίοι, έναντι των ακουόντων, όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους.
Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο παρατηρούμε ότι η συντέλεση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση είναι σημαντική. Συγκεκριμένα για
την εκμάθηση μιας γλώσσας, τα ηλεκτρονικά λεξικά υπήρξαν, από τη στιγμή της
δημιουργίας τους, χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο. να ηλεκτρονικό λεξικό μιας
οποιαδήποτε γλώσσας, υπερτερεί του έντυπου για πολλούς λόγους. Αρχικά, η εύρεση
του αναζητηθέντος λήμματος με μια απλή πληκτρολόγηση του, εξοικονομεί σημαντικά
χρόνο. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά λεξικά ανανεώνονται και ενισχύονται άμεσα με
χαμηλότερο κόστος, καθώς δε χρειάζεται να ανατυπωθούν.
Τα περισσότερα ηλεκτρονικά λεξικά είναι ανοιχτού κώδικα και ο χρήστης δύναται
να τα χρησιμοποιεί χωρίς κανένα κόστος. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με την
προσβασιμότητα στα ηλεκτρονικά λεξικά από κάθε μέρος, με μοναδική προϋπόθεση
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Σύμφωνα τον Κόμη (2004), «Εκπαιδευτικό λογισμικό, ή υπολογιστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία
και την ανθρώπινη μάθηση, είναι οι εφαρμογές λογισμικού (αλλά και υλικού) που χρησιμοποιούνται για
την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.» Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι
δύο κατηγοριών:
● ειδικής χρήσης, εξειδικευμένο δηλαδή λογισμικό που κατασκευάστηκε με πολύ συγκεκριμένο
διδακτικό ή μαθησιακό στόχο, που διατίθεται σε CD- DVD ή σε διαδικτυακή ιστοσελίδα,
● γενικής χρήσης, που έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες λογισμικών και βρίσκουν
εκπαιδευτικές εφαρμογές στη μαθησιακή διαδικασία. (Κόμης, 2004).
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την ύπαρξη Η/Υ, tablet ή smartphone, τα καθιστά πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά
από τα έντυπα λεξικά.
Τα ηλεκτρονικά λεξικά συναντώνται αφενός σε μορφή CD-ROM και DVD-ROM
και αφετέρου σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, online. Η σημαίνουσα διαφορά μεταξύ των
δύο μορφών έγκειται στη χωρητικότητα τους ως αποθηκευτικά μέσα. Το διαδίκτυο έχει
δυνατότητες αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων, στοιχείο που είναι αυστηρά
περιορισμένο στα CD και DVD (Παναγιωτακόπουλος, Λαμπροπούλου, 2003).
Συμπεραίνοντας,

η

εξέλιξη

των

λεξικών,

από

έντυπα

σε

ηλεκτρονικά,

ανταποκρίνεται, θα λέγαμε, στις ανάγκες της ψηφιακής μας εποχής, στην οποία οι
περισσότερες, αν όχι όλες, λειτουργίες γραφής και ανάγνωσης έχουν μεταφερθεί από το
βιβλίο και το τετράδιο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αν

λοιπόν

τα

ηλεκτρονικά

λεξικά

αποδεικνύονται

τόσο

χρήσιμα

στην

λεξικογράφηση και στην εκμάθηση μιας γλώσσας συμβολικής, τότε η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων τους στην εκμάθηση μίας οπτικο-κινητικής γλώσσας, η οποία δε διαθέτει
γραπτή παράδοση, θα είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα (Παπασπύρου, 200 ). Και
λέγοντας οπτικο-κινητική γλώσσα, δεν εννοούμε άλλη από τη Νοηματική.
1.3.1 Παιδαγωγική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών στην εκπαίδευση
των κωφών παιδιών
Τα κωφά παιδιά χρησιμοποιούν το οπτικό και απτικό κανάλι για να αντιληφθούν τον
κόσμο γύρω τους καθώς και τα ερεθίσματα που τους προσφέρει. Στα δύο πρώτα
χρόνια21 της ζωής τους αναπτύσσουν αισθητηριοκινητικές δομές, δε μπορούν να
κατανοήσουν και να οργανώσουν το περιβάλλον τους χωρίς αυτές (Λαμπροπούλου
2007).
Δεδομένου ότι η νοηματική είναι γλώσσα οπτική, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και
για την υποστήριξη της εκμάθησης της. Και αυτός είναι ο λόγος που τα έντυπα λεξικά
νοηματικής γλώσσας, καθώς και τα μεταγενέστερα που αποτύπωναν το νόημα με
διαδοχικές εικόνες καρέ, απέτυχαν να εκπληρώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το
21

Σύμφωνα με το Lenneberg, το κωφό παιδί μέχρι τους 6 μήνες της ζωής τους, , παίζει με τη φωνή του,
ενέργεια μάλλον αντανακλαστικής φύσεως αφού στους 6 μήνες σταματά. Στο ακούον παιδί, στους 10
μήνες της ζωής του, παρατηρείται η συμπεριφορά των ψελλισμάτων που όταν εξελιχθεί έχει ως
αποτέλεσμα την ομιλία κάτι που δε συμβαίνει και με το κωφό παιδί. (Λαμπροπούλου, 2007)
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σκοπό τους.

όνο η αποτύπωση των νοημάτων, τα οποία ως επί το πλείστον

συνοδεύονται με δυναμική κίνηση των χεριών, σε μορφή βίντεο, μπορεί να
παρουσιάσει αξιόπιστα και με ακρίβεια τα νοήματα.
Για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα, απαιτείται η συσσώρευση μεγάλου
αριθμού βίντεο, που καταλαμβάνουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Το διαδίκτυο είναι το
πλέον κατάλληλο και

προσιτό μέσο, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές

(Παναγιωτακόπουλος, Λαμπροπούλου, 2003).
Τα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας παρέχουν πολλαπλά κανάλια
επικοινωνίας. Συνδυάζουν εικόνα, ήχο και βίντεο σε μία μόνο εφαρμογή και μάλιστα
ανοιχτού τύπου και δημιουργούν ένα πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης το οποίο
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών μαθητών.
Και στο σημείο αυτό εστιάζεται η παιδαγωγική διάσταση των ηλεκτρονικών λεξικών
νοηματικής γλώσσας, που δύνανται τα αποτελέσουν υποστηρικτικά και διδακτικά
εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία γενικότερα

και στη γλωσσική διδασκαλία

ειδικότερα (Παπασπύρου, 200 ). Όπως αναφέρει ο Παπασπύρου (2009), o Schulmeister
(1

7) υποστηρίζει πως το εύρος εφαρμογής και τα οφέλη από την αξιοποίηση ενός

λεξικού τέτοιου τύπου έχουν μεγάλη έκταση και μέγεθος.

1.3.2 Σύντομη παρουσίαση υπαρχόντων ηλεκτρονικών λεξικών Ε.Ν.Γ.
Τα λογισμικά για τα οποία θα μας απασχολήσουν, ανήκουν στην κατηγορία των
ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών, έχουν κατασκευαστεί δηλαδή με σκοπό την
υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης της Ε.Ν.Γ. και βρίσκουν εφαρμογές σε
συγκεκριμένο

παιδαγωγικό

πλαίσιο.

Αποτελούν,

επιπλέον,

αλληλεπιδραστικά

πολυμέσα, επιτρέπουν δηλαδή στο χρήση να δρα ενεργητικά, αποφασίζοντας ο ίδιος τι
θα ακούσει, τι θα δει και τι θα μάθει (Κόμης, 2004).
Στην παρούσα εργασία θα περιοριστούμε στα ηλεκτρονικά λεξικά της ΕΝΓ και τις
χρήσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να γίνει αναφορά στις υπάρχουσες
εφαρμογές πολυμεσικού τύπου, οι οποίες περιέχουν και λεξικά όρων στην ΕΝΓ και τα
Ελληνικά.
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Α. Έργο «Νόημα»
Το «Νόημα» (πλήρης τίτλος « ργο Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Επεξεργασίας
Γλωσσικού και Πολιτισμικού Υλικού της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας») αποτελεί
ένα εκπαιδευτικό πακέτο εργαλείων που κοινό στόχο έχουν τη συλλογή και ανάδειξη
γλωσσικών και πολιτιστικών στοιχείων της Ελληνική Νοηματικής Γλώσσας και
Κουλτούρας. Είναι ένα εργαλείο που παρουσιάζει πως οι ΤΠΕ σε συνδυασμό με τα
πολυμέσα συνδέουν καθημερινή ζωή και μαθησιακή διαδικασία ( οσνιάδου, 1

7).

Για να γίνει πραγματικότητα ο στόχος αυτός, εργάστηκαν, υπό χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα από το 1

έως και το 2001, πέντε έταιροι, μεταξύ των οποίων και η

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (Ο ΚΕ) και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής ήταν τρία εκπαιδευτικά εργαλεία, που
παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Λεξικό Νοηματικής Γλώσσας «Νόημα»
Το νόημα αποτελεί ένα δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό της
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής. Είναι
πολυμεσικού τύπου και διατίθεται σε μορφή DVD. Περιέχει 3.000
βιντεοσκοπημένα λήμματα, τα οποία είναι και ταξινομημένα βάσει
των βασικών χειρομορφών της ΕΝΓ. Κάθε λήμμα διαθέτει την
ερμηνεία του στην Ελληνική Γλώσσα, τα συνώνυμα και τα αντώνυμα του, τα οποία
συνδέονται με τη χρήση υπερμέσων.

ε τη λειτουργία αυτή ο κάθε χρήστης διερευνά,

μαθαίνει μέσω της δικής του κριτικής προσέγγισης και η μάθηση γίνεται δυναμική και
ενδιαφέρουσα (Σπαντιδάκης, 2010).
Το Νόημα είναι ένα λεξικό, το μόνο στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, που περιλαμβάνει
τόσο μεγάλο αριθμό λημμάτων, με την ερμηνεία του καθενός, τα συνώνυμα και
αντώνυμά του. Είναι λοιπόν, ένα χρήσιμο εργαλείο για όποιον θελήσει να μάθει το
βασικό, καθημερινό λεξιλόγιο της Ε.Ν.Γ., είτε κωφό είτε ακούοντα.
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2. Παιδικό λεξικό του έργου «ΝΟΗΜΑ»
Το παιδικό λεξικό του έργου «Νόημα», «Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας» είναι το πρώτο παιδικό ηλεκτρονικό λεξικό νοημάτων με περιεχόμενο 500
βιντεοσκοπημένα λήμματα και τις αντίστοιχες λέξεις στα Νέα Ελληνικά.
Ουσιαστικά το λεξικό αποτελεί μια μικρογραφία του DVD Νόημα, διαμορφωμένο
για χρήση από μαθητές δημοτικού.
3. Η σειρά παραμυθιών με βιντεοσκοπημένη διήγηση στην ΕΝΓ, τα οποία
διατίθενται σε βιντεοκασέτες

Β. ΔΙΟΛΚΟΣ
Το Διολκός22 αποτελεί ένα τρίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό
τεχνολογικών όρων. Οι γλώσσες που περιλαμβάνει είναι η
Ε.Ν.Γ., τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Σκοπός του πολυμεσικού,
αυτού, εργαλείου είναι ο πληροφορικός εγγραματισμός ατόμων
με προβλήματα ακοής, μέσα από τον εμπλουτισμό του
λεξιλογίου τους στις 7 βασικές ενότητες χρήσης Η/Υ.
Για να υλοποιηθεί το λεξικό και επομένως οι στόχοι του, δημιουργήθηκε ορολογία
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σχετικά με τους Η/Υ που προηγουμένως δεν
υφίσταντο.

Γ. Γνωριμία με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Βασικό λεξιλόγιο
Το λεξικό “Γνωριμία με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα- ασικό
λεξιλόγιο, αποτελεί ένα επίσης πολυμεσικού τύπου εργαλείο που
διατίθεται σε μορφή DVD-ROM. Είναι κατασκεύασμα του “Κέντρου
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας” (Κ.Ε.Ν.Γ.), που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, και το περιεχόμενό του ανέρχεται στις 3.000 περίπου λέξεις. Ο βασικός
22

www.ilsp.gr/el/services-products/products/item/1-langtechn/20-diolkos

20

λόγος δημιουργίας του ηλεκτρονικού αυτού λεξικού ήταν ο εμπλουτισμός και η
ενίσχυση του βασικού λεξιλογίου της Ε.Ν.Γ με πληθυσμιακό στόχο τους μαθητές του
Κ.Ε.Ν.Γ.
Δ. Μαθαίνω τα Νοήματα
Το λογισμικό “ αθαίνω τα νοήματα”23 αναπτύχθηκε από
το Ινστιτούτο Επεξεργασίας λόγου και αφορά τους κωφούς
μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού, καθώς και
του νηπιαγωγείου.

χει σχεδιαστεί με βάση το αναλυτικό

πρόγραμμα σπουδών, με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Κωφών
παιδιών στο μάθημα της Γλώσσας.
Το συγκεκριμένο λογισμικό δεν αποτελεί απλώς ένα ηλεκτρονικό λεξικό νοηματικής
γλώσσας, αλλά είναι ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό εργαλείο οργανωμένο σε πέντε
κεφάλαια. Το λογισμικό λειτουργεί ως υποστηρικτικό μέσο στη μαθησιακή διαδικασία
με παράλληλο στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στην Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα. Περιλαμβάνει επίσης τις χειρομορφές της Ε.Ν.Γ., το δακτυλικό αλφάβητο και
λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής, οργανωμένο με συνώνυμα, αντώνυμα και
κατανεμημένο σε ομάδες.
Ε. Ας μάθουμε νοηματική
Το «Ας μάθουμε νοηματική» αποτελεί μια διαδικτυακή
διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε από το
Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών Θεσσαλονίκης Είναι ένα
δίγλωσσο λεξικό ελληνικής και ελληνικής νοηματικής γλώσσας
που συνδυάζει προφορικό και γραπτό λόγο με εικόνα και νόημα. Είναι λογισμικό
ανοικτού κώδικα και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου.
Το λεξικό αυτό έχει δύο πολύ δυναμικά στοιχεία. Την λειτουργία προβολής της
άρθρωσης κάθε λήμματος στον Ελληνικό προφορικό λόγο, μέσω βίντεο, και τη
λειτουργία προβολής εικόνας ή φωτογραφίας για κάθε λήμμα. Το λογισμικό
κατασκευάστηκε προς εμπλουτισμό του λεξιλογίου της Ελληνικής Γλώσσας και της
23

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/logismika/spedu/d-nip-a-c-kofosi-nohmata-iel.pdf
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Ε.Ν.Γ. των Κωφών και βαρήκοων μαθητών του σχολείου, καθώς επίσης για εξάσκηση.
Το λεξικό συνεχίζει να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα λήμματα.
ΣΤ. Πολιτική Ζωή με Νόημα
Το Πολιτική Ζωή με νόημα είναι ένα
πολυμεσικό

λεξικό

το

οποίο

αποδίδει

πολιτικές έννοιες σε ελληνική και αγγλική
γλώσσα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ομάδα
Ειδικής

Αγωγής

του

Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου και περιλαμβάνει 775 πολιτικούς
όρους αποδομένους στην ΕΝΓ, με τους ορισμούς τους. Δημιουργήθηκε για να
ακαλύψει τις ανάγκες των διερμηνέων και των δασκάλων της Ε.Ν.Γ. ως προς τη
συγκεκριμένη θεματική.

Ζ. Οnline λεξικό εννοιών στην ΕΝΓ
Το διαδικτυακό αυτό λεξικό φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του ργου: «Σχεδιασμός
και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με
αναπηρίες»24. Οι έννοιες παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες σε 16 κατηγορίες και
περιλαμβάνουν βασικές λέξεις και νοήματα της καθημερινής ζωής. Επιλέγοντας το
λήμμα, ο χρήστης βλέπει πρώτα εικονική αναπαράστασή σε ασπρόμαυρα σκίτσα και
στη συνέχεια βίντεο με το νόημα που αντιστοιχεί. Σε κάθε βίντεο έχει προστεθεί και η
λέξη στα Ελληνικά.
Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα συνεχόμενης ροής στην προβολή των λημμάτων
και τη μεγιστοποίηση του παραθύρου στο οποίο προβάλλονται τα νοήματα. Η
εφαρμογή ωστόσο είναι κλειστού τύπου, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης
των λημμάτων με πληκτρολόγηση τους.

24

http://www.prosvasimo.gr/online-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%8E%CE%BD/
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Η. E-Learning for the Teaching of Sign Language (ETSL)
Είναι μία εκπαιδευτική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ETSL για τη
διάδοση της Ελληνικής, Φινλανδικής και Αγγλικής Νοηματικής Γλώσσας για ακούοντα
άτομα και άτομα με προβλήματα ακοής. Αποτελεί ουσιαστικά ένα πολύγλωσσο λεξικό
της Φινλανδικής, Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας και των Εθνικών Νοηματικών
Γλωσσών των χωρών που συμμετέχουν. Το έργο αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα του
προγράμματος δια βίου μάθησης Leonardo Da Vinci.

1.4 Ανάπτυξη και Συμπλήρωση του λεξικού “Spreadthesign”
Στην ενότητα αυτό θα παρουσιαστεί το διεθνές λεξικό
νοηματικών γλωσσών “Spreadthesign”, καθώς και η
συνεισφορά της ομάδας μας σε αυτό, προσθέτοντας
την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την Ελληνική Γλώσσα.
1.4.1 Περιγραφή του Ηλεκτρονικού Λεξικού
Το Spreadthesign.com είναι ένα διεθνές λεξικό που κάνει προσβάσιμες όλες τις
νοηματικές γλώσσες του κόσμου. Αποτελεί αλληλεπιδραστικό 25, πολυμεσικό26
λογισμικό, ανοιχτού τύπου, που συνδυάζει εικόνα, ήχο και κείμενο. Πρόκειται για ένα
πρωτοποριακό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο παρέχεται σε μορφή ιστοσελίδας27, με
σκοπό ο καθένας να έχει με πρωτοβουλία του, πρόσβαση στη γνώση. Είναι δωρεάν και
διατίθεται προς όλους. Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από το

η Κυβερνητικό και

Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Ευρωπαϊκό Κέντρο Νοηματικής Γλώσσας»28.

η

ασικός

σκοπός του Κέντρου είναι να κάνει τις εθνικές νοηματικές γλώσσες διαθέσιμες σε

25

Η αλληλεπίδραση ενός λογισμικού έγκειται στην επίδραση του χρήστη προς το λογισμικό και το
αντίστροφο.
να αλληλεπιδραστικό λογισμικό επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή του χρήστη,
δημιουργώντας έτσι «διάλογο» μεταξύ τους (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003).
26
να πολυμεσικό λογισμικό παρουσιάζει την πληροφορία με πολλαπλούς τρόπους, συνδυάζοντας
κείμενο, ήχο, μουσική, γραφικά, κίνηση, σταθερή και κινούμενη εικόνα (Παναγιωτακόπουλος,
Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003).
27
www.spreadthesign.com
28
www.signlanguage.eu
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ανθρώπους με προβλήματα ακοής και η μεγαλύτερη φιλοδοξία του να καταστήσει τις
νοηματικές γλώσσες προσιτές σε όλους.
1.4.2 Ιστορικό
Όλη η ιδέα ξεκίνησε από ένα Σουηδό πρωτοπόρο εκπαιδευτικό, τον Thomas LydellOlsen, ο οποίος έχοντας την αδερφή του κωφή, είχε την ιδέα που μας περιγράφει ο ίδιος
παρακάτω:
“Αρχικά, όταν έκανα την αίτηση γι' αυτό το πρόγραμμα,
είχα την ιδέα για μία Ευρωπαϊκή Νοηματική Γλώσσα. Αφού
όμως η νοηματική γλώσσα πρέπει να αναπτυχθεί από τη
μάζα των κωφών χρηστών, δεν μπορούμε να εφεύρουμε νέα
νοήματα. Μπορούμε απλά να τα συγκεντρώσουμε και να τα
παρουσιάσουμε ευπρόσιτα στην ιστοσελίδα μας. Αυτό
περιλαμβάνει μεγάλο όγκο δουλειάς. Παρ' όλα αυτά, έχουμε
επινοήσει ένα νόημα στην ιστοσελίδα μας. Αυτό είναι το
νόημα για το “Spread the Sign” (Διαδώστε το Νόημα).”29

Η ιστοσελίδα ξεκίνησε να συντάσσεται από τον Οκτώβρη του 2006 και μέχρι τον
Οκτώβρη του 2010 μεταφορτώνονταν λέξεις και πολλά γλωσσικά πεδία, τα οποία
εντάχθηκαν στο διεθνές αυτό λεξικό. Το 2012 ήρθαν νέες και βελτιωμένες λειτουργίες
και περισσότερες χώρες θέλησαν να συμμετάσχουν αυξάνοντας έτσι συνεχώς τον
προϋπολογισμό των λέξεων και νοημάτων. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την ένταξη του
Spreadthesign στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci και στο πρόγραμμα Δια

ίου

άθησης της Ευρωπαϊκής νωσης.
έχρι σήμερα, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τις εξής νοηματικές γλώσσες: Σουηδική,
Αγγλική (BSL), Αμερικανική Αγγλική (ASL), Γερμανική, Γαλλική, Ισπανική,
Πορτογαλική, Ρωσσική, Εσθονική, Λιθουανική, Λετονική, Πολωνική, Τσέχικη,
Ιαπωνική, Τουρκική, και εμπλουτίζεται διαρκώς, καθώς νέες χώρες επιθυμούν να
συμμετέχουν. Επίσης διατίθεται σε εφαρμογή για κινητά smartphones και iphones
τηλέφωνα με το όνομα “spread signs”.
29

Η απόδοση στα Ελληνικά, έχει γίνει από τις ερευνήτριες.
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1.4.3 Χαρακτηριστικά Λεξικού
Όπως αναφέρθηκε, το λεξικό είναι ένα αλληλεπιδραστικό λογισμικό πολυμεσικού
τύπου. Κάθε νόημα είναι βιντεοσκοπημένο, ώστε να αποδίδεται με ευκρίνεια όλη την
κίνησή του, καθώς η νοηματική αποτελεί γλώσσα οπτικο-κινητική που δεν μπορεί να
αποδοθεί στο χαρτί ή σε εικόνες καρέ. Αποτελεί αφετέρου, διαδικτυακή ιστοσελίδα, κι
έτσι η πρόσβαση του είναι εύκολη σε οποιοδήποτε τόπο και στιγμή, χωρίς να απαιτείται
εγκατάσταση ή cd-rom, παρά μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση σε αυτό με
κινητό τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής που δημιουργήθηκε, καθιστά το λογισμικό
ακόμα πιο προσβάσιμο.

Κάθε

χρήστης

μπορεί

να

επισκεφτεί

την

ιστοσελίδα

στον

ιστότοπο

“www.spreadthesign.com” (βλ. εικόνα 1). Η ιστοσελίδα είναι αρκετά απλή. Στην
αρχική της σελίδα παρουσιάζεται το λεξικό, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα web
based μεταφραστικό εργαλείο, ανοιχτού κώδικα. Διαθέτει μία μπάρα αναζήτησης, όπου
ο χρήστης πληκτρολογεί στη γλώσσα που επιθυμεί τη λέξη ή την πρόταση που ψάχνει.
Παράλληλα υπάρχει η επιλογή αλλαγής γλώσσας ολόκληρης της ιστοσελίδας, προς
διευκόλυνση των χρηστών.
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Α. Αναζήτηση λημμάτων
Κάθε λήμμα που αναζητείται, μεταφράζεται εικονικά με την προβολή του στο
αντίστοιχο νόημα της εκάστοτε νοηματικής γλώσσας. Η αναζήτηση μπορεί να είναι είτε
απλή, πληκτρολογώντας δηλαδή απ’ ευθείας τη λέξη που θέλουμε να αναζητήσουμε,
είτε σύνθετη (βλ. εικόνα 2).

Η σύνθετη αναζήτηση λειτουργεί με τη χρήση των

φίλτρων που παρέχονται. Τα φίλτρα αναζήτησης είναι δύο κατηγοριών. Η αναζήτηση
δηλαδή μπορεί να γίνει με περιορισμούς, ανάλογα με τα μέρη του λόγου (επίθετα,
επιρρήματα, ρήματα κλπ), είτε χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες (βλ. εικόνα 3) τις
οποίες περιλαμβάνονται τα λήμματα.
Εικόνα 2: Αναζήτηση λημμάτων
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Εικόνα 3: Κατηγορίες Λημμάτων

Όπως παρατηρούμε, στις κατηγορίες περιλαμβάνεται και η κατηγορία «Προτάσεις»,
κάτι που αναδεικνύει την καινοτομία των δημιουργών του λεξικού, καθώς έτσι δίνεται
η ευκαιρία στον κάθε χρήστη να μάθει, πέρα από το λεξιλόγιο μίας νοηματικής
γλώσσας, και τη δομή της, με τους κανόνες που τη διέπουν.
Β. Περιγραφή Λήμματος
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρέχονται σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες, και ο
χρήστης μπορεί να δει σε βίντεο το λήμμα που αναζήτησε στη γλώσσα που επιθυμεί,
κάνοντας κλικ πάνω στα εικονίδια με τις σημαίες που εμφανίζονται. Παράλληλα,
παρέχονται διάφορες λειτουργίες, όπως η περιγραφή του κάθε λήμματος. Για
παράδειγμα, αναζητούμε τη λέξη «εκπαίδευση». Τα αποτελέσματα μας δίνουν τις
διαθέσιμες γλώσσες μετάφρασης του λήμματος. Επιλέγουμε την ελληνική σημαία.
Κάτω ακριβώς από τη λέξη και στα δεξιά από το βίντεο αναπαράστασης, παρέχεται η
περιγραφή του λήμματος: «Η συστηματική καλλιέργεια των διανοητικών και
σωματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων.» (βλ. εικόνα 4).
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Εικόνα 4: Περιγραφή λήμματος

Για την πραγμάτωση της προβολής της περιγραφής σε κάθε γλώσσα, απαιτείται η
πρωτοβουλία και η προσωπική συμβολή της κάθε συμμετέχουσας χώρας. Ωστόσο, όλες
οι λέξεις έχουν μια περιγραφή, εκείνη της αγγλικής γλώσσας, που αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία οι περιγραφές μπορούν να μεταφραστούν σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα ή ακόμα και να εισαχθούν νέες περιγραφές (λόγω πολιτισμικών διαφορών).
Γ. Εκφώνηση “acapela”
Επόμενη σημαντική λειτουργία που διαθέτει το λεξικό, είναι

η δυνατότητα

εκφώνησης του λήμματος μέσω του λογισμικού acapela. Ακριβώς δίπλα από την
παρουσίαση του λήμματος σε γραπτή μορφή, τοποθετείται εικονίδιο ήχου. Ο χρήστης
πατώντας το εικονίδιο

μπορεί να ακούσει την εκφώνηση της λέξης, σε οποιαδήποτε

γλώσσα είναι διαθέσιμη η λειτουργία.
Δ. Εικόνα δίπλα από το κείμενο
Σε ορισμένα λήμματα, τα οποία συνεχώς πληθαίνουν, εμφανίζεται εικόνα δίπλα
από το βίντεο, που είτε περιγράφει είτε αναπαριστά το λήμμα. Η λειτουργία αυτή
προσφέρει οπτική αναγνώριση του λήμματος, κι έτσι ο χρήστης συνδέει το βίωμα με τη
λέξη και το νόημα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τη λέξη «μαύρο» (βλ. εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Παράλληλη προβολή εικόνας

Ε. Διαφορετικές εκδοχές λημμάτων
Το λεξικό προσφέρει επίσης τη δυνατότητα μεταφόρτωσης περισσοτέρων από
μια εκδοχών ενός λήμματος. Για παράδειγμα, αν στην Ε.Ν.Γ. μια λέξη έχει 2 ή 3
επικρατούσες διαφορετικές εκδοχές, το λεξικό μας παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης
όλων στο ίδιο λήμμα (μέσα από τη σελίδα διαχείρισης) και επομένως της κατ’ επιλογήν
προβολής

τους.

τσι,

εξυπηρετείται

και

η

ρεαλιστικότερη

και

αρτιότερη

αναπαράσταση τόσο της γλώσσας όσο και των γλωσσικών ιδιωμάτων και τοπικώνεθιμικών συμπεριφορών σε κάθε χώρα. Η αναπαράσταση των παραλλαγών γίνεται
ιεραρχικά, δηλαδή από την επικρατέστερη εκδοχή προς τη λιγότερο διαδεδομένη και
βρίσκεται στα δεξιά και κάτω, δίπλα από την αναπαράσταση.

Εικόνα 6: Παράλληλη προβολή βίντεο
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ΣΤ. Παράλληλη προβολή βίντεο
Διαθέσιμη είναι, επίσης και η λειτουργία για παράλληλη προβολή του νοήματος
σε δύο νοηματικές γλώσσες την ίδια στιγμή. Συγκεκριμένα, ο χρήστης πιέζοντας το
εικονίδιο

που βρίσκεται κάτω από την μπάρα αναζήτησης, ενεργοποιεί την

παράλληλη προβολή του λήμματος που αναζήτησε, σε δύο γλώσσες της επιλογής του.
τσι τα βιντεοσκοπημένα νοήματα αναπαράγονται ταυτόχρονα (βλ. εικόνα 6).
Ζ. Μίμηση
Τέλος, σε ορισμένα λήμματα, διατίθεται η λειτουργία μίμησης. Ο χρήστης, πατώντας
την επιλογή « ιμούμαι», παρακολουθεί βίντεο με απομίμηση του λήμματος.
Παράδειγμα αποτελεί η λέξη «βήχω», όπου προβάλλεται βίντεο απομίμησης της
κίνησης.
1.4.4 Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας
Πέρα από τα λήμματα που μπορεί κάποιος/α να αναζητήσει, υπάρχουν σε φωτογραφίες
και τα δακτυλικά αλφάβητα κάθε νοηματικής γλώσσας, στην κατηγορία «Αλφάβητο»
που βρίσκεται πάνω στη μπάρα. Παράλληλα, η ιστοσελίδα παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τους δημιουργούς της, όπως επίσης και δημοσιευμένο
υλικό από κάθε χώρα, που μπορεί να αφορά άρθρα, δημοσιεύσεις τύπου κ.α. Στην
αντίστοιχη κατηγορία «Στατιστικά» βρίσκει κανείς στατιστικά στοιχεία όλων των
συμμετεχουσών χωρών και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της κάθε συμμετέχουσας
χώρας, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης θελήσει να επικοινωνήσει μαζί της.

1.4.5 Διαχείριση της Ιστοσελίδας
Για να υπάρχει βέβαια το αποτέλεσμα που κάθε χρήστης έχει μπροστά του,
απαιτείται μεγάλη προεργασία. Την ιστοσελίδα διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι
διεκπεραίωσης της κάθε χώρας, μέσα από τη σελίδα διαχείρισης (administration). Η
σελίδα διαχείρισης αποτελεί και τη βάση δεδομένων του λεξικού, η οποία είναι
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δομημένη στην αγγλική γλώσσα. Κάθε χώρα, με τη συμμετοχή της στο
“Spreadthesign”, χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τους κωδικούς που της δίνονται
προκειμένου να προσαρμόσει την ιστοσελίδα στη γλώσσα της.
Αρχικά είναι απαραίτητη η μετάφραση της σελίδας, που θα βλέπουν οι χρήστες με
την είσοδο τους, στη γλώσσα κάθε χώρας. πειτα ξεκινά η διαδικασία μετάφρασης των
λημμάτων και των περιγραφών τους από την αγγλική στην γλώσσα της χώρας, την
οποία διαδέχεται η βιντεοσκόπηση των λημμάτων αυτή τη φορά στη νοηματική
γλώσσα της χώρας. Τέλος, τα βιντεοσκοπημένα νοήματα μεταφορτώνονται στην
ιστοσελίδα και συνδέονται με το λήμμα τους.
Πέρα από τα βασικά αυτά βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν, κάθε διαχειριστής
μπορεί να εισάγει λήμματα στο λεξικό, ακόμα και νέα κατηγορία, αν το επιθυμεί. Αυτό
γίνεται πάντα στη γλώσσα της βάσης δεδομένων του λεξικού, δηλαδή τα αγγλικά.
Αφού τα λήμματα ελεγχθούν από την κεντρική διαχείριση της ιστοσελίδας και
εγκριθούν, εισάγονται στη βάση δεδομένων, και ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφηκε παραπάνω.
1.5 Η Ελληνική Ομάδα στο “Spreadthesign”
1.5.1 Η ομάδα μας
Το “Spreadthesign” είναι ένα λογισμικό ανοιχτό προς όλους, βασισμένο στην
εθελοντική δουλειά πολλών ατόμων με όραμα και σκοπό τη δωρεάν εκπαίδευση. Η
διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε,30 ως διαχειριστές της Ελληνικής
Ιστοσελίδας, ήταν αρχικά να μεταφράσουμε την κύρια ιστοσελίδα στα ελληνικά. Για
την πρόσθεση της Ελληνικής Γλώσσας και της Ε.Ν.Γ. στο λεξικό, το επόμενο δηλαδή
και

σημαντικότερο

βήμα,

έπρεπε

να

ακολουθήσουμε

κάποια

συγκεκριμένη

μεθοδολογία, σύμφωνη με τους διεθνείς κανόνες μεθοδολογίας για τη δημιουργία
λεξικών νοηματικής γλώσσας.

30

βλ. παράγραφο 2.1.3 “Διαχείριση Ιστοσελίδας”
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1.5.2 Μεθοδολογία ένταξης της Ελληνικής και της ΕΝΓ στο λεξικό
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα δίγλωσσα λεξικά νοηματικής γλώσσας που έχουν ήδη
αναπτυχθεί στην Ελλάδα, για την ένταξη της Ε.Ν.Γ. και της Ελληνικής στο
“Spreadthesign”, ακολουθήθηκε διαφορετική μεθοδολογία.
Δεν απαιτήθηκε δηλαδή λεξιλογική έρευνα για επιλογή των λημμάτων που θα
περιλαμβάνει το λεξικό, καθώς το “Spreadthesign” έχει ήδη υπάρχουσα βάση
δεδομένων με όλα τα λήμματα στην αγγλική γλώσσα. Αυτό που απαιτείται να γίνει,
είναι η μετάφραση των λημμάτων και των περιγραφών τους στην Ελληνική Γλώσσα, σε
πρώτο στάδιο. Και σε δεύτερο στάδιο, η βιντεοσκόπηση των λημμάτων στην ΕΝΓ.
Προκειμένου να αποδοθούν τα νοήματα με πλήρη εγκυρότητα και να κατοχυρωθεί,
επομένως, η αξιοπιστία της ιστοσελίδας απαραίτητη κρίνεται η συγκρότηση κανόνων
και μεθοδολογίας που συνοψίζονται σε μία «λίστα συμμόρφωσης»31. Η βιντεοσκόπηση
των νοημάτων, λοιπόν, απαιτεί την τήρηση ορισμένων κριτηρίων.
➢ Ειδικά υποχρεωτικά κριτήρια σε σχέση με την ποιότητα απόδοσης της ΕΝΓ
1. Οι επιστημονικές ανακρίβειες, τα λάθη στην απόδοση των λέξεων και φράσεων
στην ΕΝΓ και η χρήση ακατάλληλης γλώσσας, αποτελούν λάθη τα οποία βασικό
μέλημά μας είναι να προλαμβάνονται και συνεπώς να αποφεύγονται.
2. Η επιπόλαιη χρήση των εκφράσεων της ΕΝΓ αναπόφευκτο αποτέλεσμα έχει την
κατάχρηση της δομής της καθώς ο βαθμός της «έντασης» του προσώπου βρίσκεται σε
συνάρτηση με το μέγεθος, το συναίσθημα, το ύφος και τον τόνο κ.α.
3. Κάθε βιντεοσκοπημένο νόημα, κάθε κίνηση και χειρομορφή, θα πρέπει να
φροντίζουμε να είναι καθαρή και ευδιάκριτη. Η νοηματική που χρησιμοποιούμε πρέπει
να είναι απλή και κατανοητή ως προς τις κινήσεις και τις εκφράσεις μας.
4.

ασικό είναι να υπάρχει γραμματική και συντακτική συνέπεια, υποταγμένη στις

κυρίαρχες δομές της ΕΝΓ.
5. Επιδιώκεται πλήρης αντιστοίχηση των ελληνικών με το βίντεο απόδοσης σε
επίπεδο λέξεων και φράσεων.
31

Τα κριτήρια αυτά αναγράφονται όπως έχουν οριστεί από την ομάδα ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και αφορούν την κατασκευή και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση
Κωφών και βαρήκοων μαθητών.
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6. Κατά την απόδοση στην ΕΝΓ χρησιμοποιείται το δακτυλικό αλφάβητο μόνο όταν
χρειάζεται, σε περιπτώσεις δηλαδή όπου χρειάζεται να παρουσιαστούν οι όροι της
Ελληνικής γλώσσας, φωνολογικοί, γραμματικοί και συντακτικοί στόχοι.
7. Η απόδοση στην ΕΝΓ πρέπει να είναι τέτοια που να έρχεται σε συμφωνία τόσο με
το πολιτισμικό και ηθικό πλαίσιο της παιδείας μας όσο και με το πολιτισμικό πλαίσιο
της κοινότητας των Κωφών. Να τηρεί δηλαδή τις αξίες της κοινωνικής και
πολιτισμικής ισότητας, της ανοχής στο διαφορετικό και της ειρηνικής συμβίωσης.
8. Η απόδοση των λέξεων και των φράσεων στην ΕΝΓ χρηστό είναι να σέβεται και
να προωθεί το πνεύμα και τις αρχές των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων.
➢ Ειδικά υποχρεωτικά κριτήρια σε σχέση με την παιδαγωγική αξιοποίηση του
λεξικού
1. Η απόδοση στην ΕΝΓ να απευθύνεται προς όλους και να συμβάλλει στη
μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος με βάση το σεβασμό στην
προσπάθεια του μαθητή. Ο κάθε φορά χρήστης, να έχει τη δική του πορεία προς τη
γνώση.
2. Η απόδοση της ΕΝΓ να διευκολύνει τη μάθηση κατά τρόπο, ώστε να γίνονται
ευκολότερα αντιληπτές σύνθετες και υψηλού επιπέδου έννοιες αλλά και γενικεύσεις. Η
καλλιέργεια και η ενίσχυση των ενδιαφερόντων των μαθητών σε σχέση με τα θέματα
του γνωστικού αντικειμένου θεωρείται επιτυχία ως προς την εκπλήρωση των στόχων
της κατασκευής του λεξικού.
3. Η απόδοση στην ΕΝΓ να περιλαμβάνει, όπου αυτό είναι εφικτό, απεικονίσεις για
οπτική αναγνώριση και κατανόηση εννοιών και σχέσεων ώστε να διευκολύνεται η
μετάδοση μηνυμάτων.
➢ Ειδικά υποχρεωτικά κριτήρια για το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των μελών
της ομάδας
Πρώτο και βασικό μέλημα της ομάδας θα πρέπει να αποτελεί καθ’ όλη τη διάρκεια
της κατασκευής του λεξικού η καρποφόρα συνεργασία μεταξύ των μελών. Απαραίτητη
κρίνεται, πιο συγκεκριμένα, η τεκμηρίωση της τελευταίας μεταξύ φυσικών
νοηματιστών και επαγγελματιών διερμηνέων της ΕΝΓ προκειμένου να επιτευχθεί
επιστημονική ακρίβεια.
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να βήμα πριν τη κάθε φορά βιντεοσκόπηση των λημμάτων θα πρέπει να βρίσκεται
η επεξεργασία και η συζήτηση πάνω στους επικρατούντες κανόνες έτσι ώστε να
συμφωνηθεί το κάθε φορά νόημα που αντιστοιχεί στη λέξη.

➢ Κανόνες βιντεοσκόπησης νοημάτων στην ΕΝΓ
Για τη βιντεοσκόπηση και το νοηματισμό κάθε νοήματος, ακολουθούνται ορισμένοι
κανόνες32, οι οποίοι ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: τους κανόνες που αφορούν τη
βιντεοσκόπηση, και τους κανόνες που αφορούν τον νοηματιστή και τα νοήματα
που αυτός νοηματίζει.
Κατά τη βιντεοσκόπηση, απαιτούνται το ειδικό φόντο που χρησιμοποιείται για όλα
τα νοήματα που υπάρχουν στο “Spreadthesign”, κάμερα υψηλής ανάλυσης, ειδικά φώτα
και εξοπλισμός για επαγγελματική βιντεοσκόπηση. Το πλάνο της κάμερας θα πρέπει να
ξεκινά μία παλάμη πάνω από το κεφάλι του νοηματιστή, και να σταματά στο σημείο
που τελειώνει ο κορμός του. Αριστερά και δεξιά απαιτείται κενό τουλάχιστον 30
εκατοστών.
Ο νοηματιστής πρέπει να κοιτά πάντα ευθεία στην κάμερα, να φορά μαύρο μακό
φανελάκι και να μην φορά καθόλου αξεσουάρ. Το πρόσωπό του πρέπει να φαίνεται
καθαρά και να μην εμποδίζεται από τα μαλλιά του.
Τα νοήματα πρέπει να γίνονται αργά και καθαρά, ώστε να αποδίδεται με ευκρίνεια η
εκάστοτε χειρομορφή, η κίνηση και ο χώρος στον οποίο γίνεται το νόημα. Ο
νοηματιστής δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση των εκφράσεων προσώπου της Ε.Ν.Γ.

32

Οι κανόνες αυτοί καταγράφονται με βάση τα εγχειρίδια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νοηματικών
Γλωσσών, που μας δόθηκαν ως διαχειριστές της ιστοσελίδας.
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1.6. Sign 360
1.6.1 Περιγραφή του λογισμικού “Sign 360”
To “Sign 360” αποτελεί μια νέα τεχνολογία που αναπτύσσεται τώρα και πρόκειται
να αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο τα δεδομένα στην εκμάθηση της νοηματικής
γλώσσας. Ξεκίνησε από τον οργανισμό “European Sign Language Center” που εδρεύει
στο Orebro της Σουηδίας. Είναι ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης που στοχεύει στη
δίγλωσση εκπαίδευση κωφών μαθητών. Είναι συμβατό με Android, iOS, Η/Υ και Mac.

Αποτελεί ουσιαστικά μία εκπαιδευτική πλατφόρμα που δίνει σε κάθε χρήστη τη
δυνατότητα περιήγησης σε εικονικούς χώρους. Οι τελευταίοι, είναι φωτογραφημένοι με
επαγγελματικό εξοπλισμό, ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον 360 μοιρών, μέσα
στο οποίο ο χρήστης δύναται να καθοδηγηθεί, μέσω κατευθυντήριων βελών. Κάθε
χρήστης μπορεί, με τη χρήση των βελών και τις διαδρομές που προσφέρουν, να
περπατήσει εικονικά στους φωτογραφημένους χώρους, να στρίψει όπου επιθυμεί, να
μεγεθύνει την εικόνα, να κοιτάξει προς κάθε κατεύθυνση (βλ. εικόνα 7).
1.6.2 Εκπαιδευτική Προσφορά και Αξιοποίηση
Η εκπαιδευτική προσφορά του λογισμικού έγκειται στο γεγονός ότι έχουν
τοποθετηθεί υπερσύνδεσμοι πάνω στα περιεχόμενα του εκάστοτε χώρου, που οδηγούν
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στην αναπαραγωγή του νοήματος για το αντίστοιχο αντικείμενο. τσι, για παράδειγμα
σε ένα φωτογραφημένο χώρο σχολείου, μπορεί κανείς να εξερευνήσει τους χώρους του,
να εισέλθει στις αίθουσες και κάνοντας κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο που έχει
τοποθετηθεί στον πίνακα της αίθουσας, αναδύεται παράθυρο και αναπαράγεται σε
μορφή βίντεο το νόημα που αντιστοιχεί στη λέξη «πίνακας» στην Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα. Παράλληλα, η λέξη στα ελληνικά εμφανίζεται γραπτώς δίπλα από τον
υπερσύνδεσμο.
Το “Sign 360” έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι
στόχοι του αφορούν στην εκπαίδευση των κωφών μαθητών, καθώς και των ακουόντων
μαθητών νοηματικής γλώσσας. Τα εικονικά περιβάλλοντα που διαθέτει προσφέρουν
έναν εναλλακτικό, βιωματικό τρόπο μάθησης, όπου ο χρήστης, δημιουργώντας τις δικές
του διαδρομές μέσα στο λογισμικό, αυτενεργεί και αποφασίζει ο ίδιος το γνωστικό
αντικείμενο που θα ανακαλύψει. Προτείνεται για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων, ως υποστηρικτικό μέσο εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας
καθαυτής, αλλά και ως υποστηρικτικό μέσο διδασκαλίας διαθεματικά, προσαρμοσμένο
στο αναλυτικό πρόγραμμα, αντίστοιχα.
Δεδομένου ότι οι κωφοί μαθητές έχουν ανεπτυγμένο το οπτικό κανάλι επικοινωνίας,
η μάθηση καθίσταται ευκολότερη και πιο αποτελεσματική όταν τους δίνεται η
δυνατότητα να μάθουν μέσω αυτού. Απώτερος σκοπός της δημιουργίας του λεξικού
είναι η εφαρμογή του ώστε να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των αναλφάβητων
Κωφών και να τεθεί νέα αφετηρία τόσο στην εκπαίδευσή τους, όσο και στην
επαγγελματική του αποκατάσταση.
1.6.3 Προσφορά των Ερευνητών
Σκοπός της αναφοράς του λογισμικού “Sign 360” στην παρούσα έρευνα είναι η
διαμορφωτική αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε από τις
ερευνήτριες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στα Ελληνικά, προκειμένου να
προσδιοριστούν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των
κωφών μαθητών. Επόμενο σημαντικό βήμα, θα είναι η πλήρης ανάπτυξη του
λογισμικού και η πιλοτική εφαρμογή του σε σχολεία κωφών.
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2. Μεθοδολογία της Έρευνας
2.1 Περιγραφή της Έρευνας
Η έρευνα που εκπονήθηκε αφορά τα δύο λεξικά νοηματικής γλώσσας που
αναπτύχθηκαν, το “Spreadthesign” και το “Sign 360”. Αποτελεί έρευνα διαμορφωτικής
αξιολόγησης33 των δύο εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικών εργαλείων, από εκπαιδευτικούς
και φοιτητές ειδικής αγωγής που γνωρίζουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Η έρευνα αποτελεί ουσιαστικά, συλλογή των απόψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί,
κατόπιν παρουσίασης των εργαλείων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την
αυτήν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την προσεχή μελλοντική ανάπτυξη των δύο
εργαλείων. Η σχεδίαση άλλωστε, και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού
αποτελούν διαδικασίες αλληλεξαρτώμενες, αφού μέσω της αξιολόγησης ενός
λογισμικού καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του (Παναγιωτακόπουλος,
Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003).
2.2 Στόχοι της Έρευνας
Στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών υπάρχουν στόχοι υποκειμενικοί, που
αφορούν τους ερευνητές, και αντικειμενικοί. Όσον αφορά τους δεύτερους, υπάρχουν
αντικειμενικοί στόχοι που αφορούν τη μάθηση και αντικειμενικοί στόχοι που αφορούν
τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των λογισμικών.

να

εκπαιδευτικό λογισμικό δηλαδή, και από μαθησιακής και από τεχνολογικής άποψης,
αξιολογείται ως προς το βαθμό της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητάς
του, και με σκοπό την ανατροφοδότηση

των σχεδιαστών του, ώστε να

επαναπροσδιοριστούν οι στρατηγικές, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003).
33

Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, ορίζεται ως «η συστηματική συλλογή, ανάλυση και
ερμηνεία πληροφοριών για οποιαδήποτε πλευρά ενός προϊόντος, με στόχο τη διαπίστωση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του ή την εκτίμηση οποιωνδήποτε άλλων παραμέτρων που
σχετίζονται με την εφαρμογή του». (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003, σελ.82). Οι
μέθοδοι της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού είναι η διαμορφωτική, η τελική, η προβλεπτική,
η ερμηνευτική, τα μοντέλα Lawton και η Ευρετική.
33
Ως διαμορφωτική αξιολόγηση ορίζεται «η αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια και
εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισμικού και αποσκοπεί στο να δώσει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητά
του οι οποίες πιθανόν να συντελέσουν στη βελτίωση του» (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας,
2003, σ. 0).
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Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογηθούν τα δύο αυτά λεξικά ως προς τη
λειτουργικότητά τους, την ευχρηστία τους και το παιδαγωγικό όφελός τους. Η
εκπαιδευτική αξιολόγηση των λογισμικών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να βελτιωθούν
ως προς τη παιδαγωγική χρήση και αξιοποίησή τους.
2.3 Δείγμα Πληθυσμού
Η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού λογισμικού αφορά και τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές, στους οποίους στοχεύει η εφαρμογή του34. Ως ομάδα-στόχο της
παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν αφενός οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Κωφών μαθητών
και αφετέρου φοιτητές τμημάτων ειδικής αγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση και για τις
δύο ομάδες-στόχους, είναι να γνωρίζουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και να τη
χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση.
Το δείγμα του πληθυσμού της έρευνας αντλήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του
Ειδικού Δημοτικού και Γυμνασίου του Ειδικού Σχολείου Κωφών- αρηκόων στο
Πανόραμα της Θεσσαλονίκης και από τους φοιτητές του τμήματος Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου

ακεδονίας, και συγκεκριμένα από τα τμήματα νοηματικής γλώσσας.

Οι λόγοι επιλογής των δειγμάτων πληθυσμού ήταν αφ ενός να συγκεντρωθούν οι
απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, που ως ενεργοί έχουν σφαιρική άποψη για την
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών μέσα στην τάξη και να συγκεντρωθούν, αφ
ετέρου, οι απόψεις των μελλοντικών συνεχιστών της εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί, έχοντας πολυετή εμπειρία στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν
να συνεισφέρουν στην παρούσα έρευνα και να κρίνουν τα εργαλεία ως προς την
αντικειμενική τους αξία και λειτουργικότητά τους μέσα στην τάξη. Οι φοιτητές, ως
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν, να κρίνουν τα ηλεκτρονικά
λεξικά καθώς και να δηλώσουν το βαθμό χρησιμότητάς τους. Οι τελευταίοι είναι
παράλληλα και οι ίδιοι μαθητές της ΕΝΓ, λειτουργούν δηλαδή και ως εκπαιδευόμενοι
και ως εκπαιδευτές.

34

Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές/τριες της ΕΝΓ ή οι κωφοί μαθητές/τριες έχουν διπλό ρόλο
στη διαδικασία της αξιολόγησης, αφού λειτουργούν ταυτόχρονα ως χρήστες και ως αξιολογητές.
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003)
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2.4 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων της Έρευνας
Το Ερωτηματολόγιο
Η συλλογή δεδομένων, των απόψεων δηλαδή των εκπαιδευτικών και των φοιτητών
που αφορούν την αξιολόγηση των δύο λεξικών, έγινε με την τεχνική του
ερωτηματολογίου. Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιούνταν η
παρουσίαση και χρήση του “Spreadthesign” και “Sign 360” από τους ερευνητές και το
δείγμα αντίστοιχα. Το τελευταίο κρίθηκε απαραίτητο καθώς τα εργαλεία αυτά είναι νέα
και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι εκπαιδευτικοί δεν τα γνώριζαν, ώστε να είναι σε
θέση να τα αξιολογήσουν.
Το ερωτηματολόγιο συντάχτηκε με κλίμακα Likert35, καθώς στόχος της έρευνας
είναι η μέτρηση στάσεων και απόψεων απέναντι στα εκπαιδευτικά εργαλεία. Η κλίμακα
έχει τα εξής μέτρα: Καθόλου, Λίγο,

έτρια, Πολύ, Πάρα Πολύ και οι ερωτηθέντες

συμπληρώνουν με “x” όποιο από τα μέτρα νομίζουν πως βρίσκεται πιο κοντά στις
απόψεις τους.
Η κλίμακα εναλλάσσεται με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου εξετάζονται βαθύτερα
οι απόψεις του δείγματος.
Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε ερωτήσεις τριών τύπων. Αρχικά συμπληρώνονται
στοιχεία που καθορίζουν την ηλικία, το φύλο, τις σπουδές και την κατηγορία στην
οποία το δείγμα ανήκει (Κωφός/ή, Ακούων/ουσα,

αρήκοος/η). Σημειώνεται επίσης

πόσο καλά γνωρίζει την Ελληνική, αν είναι Κωφός/η, ή πόσο καλά γνωρίζει την ΕΝΓ,
αν είναι ακούοντας/ουσα. Οι ερωτήσεις αυτές ανήκουν στην κατηγορία των
Δημογραφικών Ερωτήσεων. Ακολουθεί μία ερώτηση που αφορά την κατανόηση από
μέρος του δείγματος των εκπαιδευτικών εργαλείων που τους παρουσιάστηκαν ή που
χρησιμοποίησαν. Επόμενη κατηγορία ερωτήσεων είναι οι ερωτήσεις αξιολόγησης. Οι
ερωτήσεις αυτές είναι αφορούν α) τη φύση των λογισμικών και β) την εκπαιδευτική του
αξία.
Όσον αφορά τη φύση των λογισμικών, σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η φιλικότητα, η
ευχρηστία, και τα λοιπά χαρακτηριστικά-λειτουργίες των λογισμικών (περιγραφή
λημμάτων, εικόνα δίπλα από βίντεο, εκφώνηση λήμματος, κλπ). Όσον αφορά την
35

Η κλίμακα Likert δίνει δυνατότητα ποικίλων απαντήσεων σε μία συγκεκριμένη ερώτηση ή δήλωση,
όπως επίσης και ευέλικτων απαντήσεων με τη δυνατότητα καθορισμού συχνοτήτων, συσχετισμών και
άλλων μορφών ποιοτικής ανάλυσης. Δίνεται έτσι η ελευθερία στον ερευνητή να συνδυάσει τις μετρήσεις
με τη γνώμη τη ποσότητα και την ποιότητα. (Cohen, Manion, Morisson, 2008)
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παιδαγωγική αξία των λογισμικών οι ερωτηθέντες καλούνται να αξιολογήσουν αν και
κατά πόσο θεωρούν χρήσιμα τα λογισμικά ως υποστηρικτικά μέσα στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Οι ερωτήσεις είναι τόσο ανοιχτού τύπου όσο και κλειστού (κλίμακα Likert).
Επιπλέον, υπάρχουν δύο ερωτήσεις όπου οι ερωτηθέντες συμπληρώνουν με σειρά
προτεραιότητας πως οι ίδιοι θα χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία στη τάξη τους ως
εκπαιδευτικοί. Στο τέλος του ερωτηματολογίου προσφέρεται χώρος για καταγραφή των
σχολίων και των παρατηρήσεων.
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3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Όπως αναφέρθηκε, τα δείγματά μας αντλήθηκαν από φοιτητές/τριες εκπαιδευτικούς
που γνωρίζουν την ΕΝΓ και από ενεργούς εκπαιδευτικούς κωφών μαθητών/τριών. Ως
εξ αυτού, θεωρήθηκε προτιμότερο να αναλυθούν τα αποτελέσματα σε διαφορετικά
ποσοστά, ώστε να συγκριθούν και να εκτιμηθούν οι τυχόν διαφορές στις απόψεις
μεταξύ των δύο ομάδων.
3.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων φοιτητών και φοιτητριών
Από τους 22 φοιτητές/τριες που

Κατανομή Φύλου

απάντησαν το ερωτηματολόγιο,

14%

το 86% ήταν γυναίκες και το
Άνδρας

86%

14% άνδρες.

Γυναίκα

Πίνακας 1

Πόσο καλά γνωρίζετε την ΕΝΓ;
15
10
5
0

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Άριστα

Πίνακας 2

Παρατηρούμε (βλ. πίνακα 2) ότι από τους/τις ερωτηθέντες φοιτητές/τριες, το
μεγαλύτερο ποσοστό (11 φοιτητές) απάντησε πως γνωρίζει πολύ καλά την ΕΝΓ, ενώ
μόνο ένας δεν τη γνώριζε καθόλου, μολονότι το δείγμα αντλήθηκε από τμήμα
νοηματικής γλώσσας τέταρτου κύκλου.
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Κατανόησατε τα λογισμικά που σας
προυσιάστηκαν;
20
10
0
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Πίνακας 3

Η παρουσίαση που οι ερευνήτριες διεξήγαγαν, προκειμένου το δείγμα να
κατανοήσει και τα δύο λεξικά, ήταν για τους 17 φοιτητές, πολύ κατανοητή, δεδομένου
ότι το 100% του δείγματος, δεν γνώριζε πριν την παρουσίαση τα λογισμικά. (βλ. πίνακα
3).
Επιπλέον, οι φοιτητές απάντησαν ότι τα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας
είναι πολύ (10 φοιτητές) και πάρα πολύ (7 φοιτητές) υποστηρικτικά στη μαθησιακή
διαδικασία (βλ. πίνακα 4).

Θεωρείτε ότι ένα ηλεκτρονικό λεξικό νοηματικής
γλώσσας θα μπορούσε να υποστηρίξει τη
μαθησιακή διαδικασία;
10
5
0
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 4

Ερωτήσεις για το λογισμικό “Spreadthesign”
Για το λογισμικό “Spreadthesign”, η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών (13), απάντησε
πως θα το χρησιμοποιούσαν πολύ για την υποστηρικτική διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. και της
γραπτής Ελληνικής (βλ. πίνακες 5,6).
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Πιστεύετε ότι το λογισμικό spreadthesign μπορεί
να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διδασκαλία
της Ε.Ν.Γ. σε κωφούς μαθητές;
20
10
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Πίνακας 5

Θεωρείτε ότι το λογισμικό "Spreadthesign"
μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη
διδασκαλία της γραπτής Ελληνικής Γλώσσας σε
κωφούς μαθητές;
15
10
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0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Πίνακας 6

Σύμφωνα με τον πίνακα 7, 14 από τους 22 φοιτητές/τριες του δείγματος έκριναν το
περιβάλλον του λογισμικού εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη, ακόμα κι αν ο
τελευταίος δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση υπολογιστών, και 1

φοιτητές

απάντησαν πως η πλοήγηση στο περιεχόμενο του λεξικού είναι πολύ εύκολη (βλ.
πίνακα 8). Σχετικά με τη δημιουργική συμμετοχή και το ενδιαφέρον του χρήστη, 16
από τους ερωτηθέντες και ερωτηθείσες έκριναν πως το λεξικό είναι πολύ ενθαρρυντικό
(βλ. πίνακα ).
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Κρίνετε το λογισμικό εύχρηστο και φιλικό προς
το χρήστη ακόμα κι αν δεν είναι εξοικειωμένος
με τη χρήση Η/Υ;
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Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 7

Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να πλοηγηθεί ο
χρήστης στο περιεχόμενο;
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Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 8

Ενθαρρύνει, κατά τη γνώμη σας τη δημιουργική
συμμετοχή του χρήστη και κεντρίζει το
ενδιαφέρον του στη μαθησιακή διαδικασία;
20
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0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 9
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Πάρα Πολύ

Αναφορικά με τις λειτουργίες του λεξικού, 14 από τους 22 φοιτητές έκριναν ως πάρα
πολύ σημαντική τη λειτουργία περιγραφής των λημμάτων στα Ελληνικά, ενώ την
ύπαρξη εικόνας δίπλα από το βίντεο ως πολύ και πάρα πολύ σημαντική (βλ. πίνακες 10,
11). Τη λειτουργία εκφώνησης του λήμματος στην προφορική γλώσσα έκριναν ως
αρκετά και πολύ σημαντική, ενώ τη λειτουργία παράλληλης προβολής σε δύο
νοηματικές γλώσσες ταυτόχρονα, ως πολύ σημαντική (βλ. πίνακες 12, 13)

Θεωρείτε σημαντική την ύπαρξη λειτουργίας
περιγραφής των λημμάτων στα Ελληνικά;
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Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 10

Θεωρείτε σημαντική την ύπαρξη εικόνας δίπλα
από το βίντεο;
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Πίνακας 11
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Πάρα Πολύ

Θεωρείτε σημαντική τη λειτουργία εκφώνησης
του λήμματος;
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Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 12

Θεωρείτε τη σημαντική τη λειτουργία
παράλληλης προβολής ενός λήμματος σε δύο
νοηματικές γλώσσες ταυτόχρονα;
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Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 13

Σχετικά με τις κατηγορίες λημμάτων του λεξικού, κρίθηκαν «πολύ κατάλληλες» από
τους φοιτητές, ενώ συγκεκριμένα η κατηγορία «Προτάσεις» θεωρήθηκε «πάρα πολύ
καινοτόμα» και ότι δύναται να προσφέρει «πολύ» στη διδασκαλία της ΕΝΓ και των
Ελληνικών (βλ. πίνακες, 14, 15, 16).
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Κρίνετε ότι οι κατηγορίες λημμάτων του
λεξικού είναι κατάλληλες;
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Πάρα Πολύ

Πίνακας 14

Πιστεύετε ότι η κατηγορία «Προτάσεις» του
λεξικού είναι καινοτόμα;
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Δεν
απάντησε

Πίνακας 15

Πιστεύετε ότι η κατηγορία «Προτάσεις» του
λεξικού θα προσφέρει στην εκμάθηση της ΕΝΓ
και των Ελληνικών;
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Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 16
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Πάρα
Πολύ

Δεν
απάντησε

Ερωτήσεις για το “Sign360”
Οι περισσότεροι φοιτητές (13 από τους 22) έκριναν το λογισμικό «πολύ εύχρηστο
και φιλικό προς το χρήστη», ακόμα κι αν αυτός δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση
υπολογιστή. Ακόμα, το “Sign360” θεωρήθηκε «πολύ κατάλληλο για παιδιά», ενώ ο
χρήστης μπορεί «εύκολα να πλοηγηθεί» στο περιεχόμενο (βλ. πίνακες 17, 18, 1 ).
Γενικότερα ως προς την καινοτομία του, το λογισμικό κρίθηκε «πολύ καινοτόμο» (βλ.
πίνακα 22).

Θεωρείτε ότι είναι εύχρηστο και φιλικό προς το
χρήστη ακόμα και αν δεν είναι εξοικειωμένος
με τη χρήση Η/Υ;
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Πάρα Πολύ

Πίνακας 17

Είναι εύκολο, κατά τη γνώμη σας, να
πλοηγηθεί ο χρήστης στο περιεχόμενο;
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Πίνακας 18
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Πάρα Πολύ

Πιστεύετε ότι το λογισμικό είναι
κατάλληλο για παιδιά;
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Καθόλου
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Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 19

Αναφορικά με τις λειτουργίες του λογισμικού, 13 φοιτητές/τριες θεώρησαν «πάρα
πολύ σημαντική» τη λειτουργία περιήγησης σε πραγματικούς χώρους, και «πολύ
σημαντική» τη λειτουργία παράλληλης προβολής του λήμματος στην ΕΝΓ και τα
Ελληνικά (πίνακες 20 και 21).

Θεωρείτε σημαντική τη δυνατότητα
περιήγησης σε πραγματικούς χώρους;
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Πίνακας 20
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Πάρα Πολύ

Θεωρείτε σημαντική την παράλληλη προβολή
του λήμματος στην ΕΝΓ και τα Ελληνικά;
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Πάρα Πολύ

Πίνακας 21

Θεωρείτε το λογισμικό sign 360 καινοτόμο
εκπαιδευτικό εργαλείο;
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Πάρα Πολύ

Πίνακας 22

Θεωρείτε οτι το λογισμικό "Sign 360" θα
μπορούσε να είναι αποτελεσματικό εργαλείο
στην εκμάθηση της ΕΝΓ;
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Πίνακας 23
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Πάρα
Πολύ

Δεν
απάντησε

Θεωρείτε οτι το λογισμικό θα μπορούσε να είναι
αποτελεσματικό εργαλείο στην εκμάθηση της
Ελληνικής Γραπτής Γλώσσας;
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Πίνακας 24

Θεωρείτε ότι το "Sign360" ενθαρρύνει τη
δημιουργική συμμετοχή και το ενδιαφέρον του
χρήστη;
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Πολύ

Δεν
απάντησε

Πίνακας 25

Αναφορικά με τη χρησιμότητα του λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι
φοιτητές/τριες έκριναν το “Sign360” «πολύ αποτελεσματικό εργαλείο» για την
εκμάθηση της ΕΝΓ, ενώ για την εκμάθηση της Ελληνικής, «αρκετά και πολύ
αποτελεσματικό». Τέλος, οι φοιτητές/τριες απάντησαν πως το λογισμικό «ενθαρρύνει
πολύ και πάρα πολύ» τη δημιουργική συμμετοχή και το ενδιαφέρον του χρήστη (βλ.
πίνακα 25).
Συγκεντρωτικά, συμπεραίνουμε ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θεωρούν τα
ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας πολύ σημαντικά υποστηρικτικά εργαλεία και
για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Ελληνικής γραπτής, και
θα τα χρησιμοποιούσαν στη διδασκαλία τους.
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Αναφορικά με τα δύο συγκεκριμένα λεξικά, οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών
κυμαίνονταν στις απαντήσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» και τα σχόλια-παρατηρήσεις
τους περιορίστηκαν μόνο στο θετικό σχολιασμό των λεξικών και όχι προς διόρθωση
κάποιου στοιχείου36.
Στη διαδικασία της παρουσίασης των λογισμικών και της συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, εμπόδιο στάθηκε ο
περιορισμένος χρόνος που υπήρχε στη διάθεσή μας.

τσι περιοριστήκαμε στην

παρουσίαση των λεξικών και η αλληλεπίδραση των φοιτητών/τριών με αυτά, ήταν
σαφώς περιορισμένη σε σχέση με αυτήν των εκπαιδευτικών.

3.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εκπαιδευτικών
Αναλύοντας τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε Κωφούς
εκπαιδευτικούς, παρατηρούμε ότι διέφεραν από εκείνα των φοιτητών/τριών. Επομένως,
αποφασίσαμε να τα παρουσιάσουμε διαφορετικά, σημειώνοντας και τις σημαίνουσες
διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των δύο διαφορετικών, τελικά, δειγμάτων πληθυσμού.
Αρχικά,
εκπαιδευτικοί

οι

Κωφοί

στους

οποίους

παρουσιάσαμε τα εργαλεία και
απάντησαν στα ερωτηματολόγια
ανέρχονται στους 737.
Από το δείγμα αυτό λοιπόν, 4
ήταν

άνδρες

και

3

γυναίκες

εκπαιδευτικοί. Οι 5 από τους 7
εκπαιδευτικούς απάντησαν, πως γνωρίζουν «πολύ καλά» την γραπτή Ελληνική Γλώσσα
(βλ. πίνακα 26). Όλοι οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι φυσικό είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και η ηλικία τους κυμαίνεται από 23 χρόνων ως 44.
36

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι για τους 12 από τους 22 φοιτητές/τριες ήταν η πρώτη επαφή τους με
λεξικά νοηματικής γλώσσας και μόνο οι 7 είχαν στο παρελθόν χρησιμοποιήσει λεξικά με σκοπό να
μάθουν οι ίδιοι καινούργιες λέξεις.
37
Το δείγμα των εκπαιδευτικών αποτελεί σχεδόν το 1/3 από ότι των φοιτητών/τριών, καθώς η
επικοινωνία και η επαφή με τους εκπαιδευτικούς ήταν σαφώς πιο δύσκολη σχετικά με των
φοιτητών/τριών.
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Πόσο καλά γνωρίζετε τη γραπτή Ελληνική;
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Άριστα

Πίνακας 26

Αναφορικά με τα δύο λεξικά νοηματικής γλώσσας, όταν συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο, απάντησαν πως τα είχαν κατανοήσει «πάρα πολύ» (βλ. πίνακα 27).
Γενικότερα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας
μπορούν να «υποστηρίξουν πολύ τη μαθησιακή διαδικασία». (βλ. πίνακα 28)

Κατανοήσατε τα εκπαιδευτικά εργαλεία που
σας παρουσιάστηκαν;
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Πίνακας 27
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Πάρα Πολύ

Θεωρείτε ότι ένα ηλεκτρονικό λεξικό
νοηματικής Γλώσσας θα μπορούσε να
υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία;
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Πίνακας 28

Ερωτήσεις για το “Spreadthesign”
Συγκεκριμένα για το λογισμικό “Spreadthesign”, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το
λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει «πολύ υποστηρικτικά» και στη διδασκαλία της ΕΝΓ
και της γραπτής Ελληνικής, σε κωφούς μαθητές (βλ. πίνακες 2 και 30).

Πιστεύετε ότι το λογισμικό "Spreadthesign"
μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη
διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. σε κωφούς μαθητές;
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Πίνακας 29
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Πάρα
Πολύ

Θεωρείτε ότι το λογισμικό "Spreadthesign"
μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη
διδασκαλία της γραπτής Ελληνικής Γλώσσας σε
κωφούς μαθητές;
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Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 30

Σχετικά με τη λειτουργία του λεξικού, οι εκπαιδευτικοί το έκριναν «πάρα πολύ
φιλικό και εύχρηστο» ακόμα και για έναν άπειρο στους Η/Υ χρήστη (βλ. πίνακα 31). Ο
χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί «πολύ εύκολα» στο περιεχόμενο, ενώ το περιβάλλον του
θεωρούν πως «κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον του χρήστη» (βλ. πίνακες 32 και 33).

Κρίνετε το λογισμικό εύχρηστο και φιλικό προς
το χρήστη ακόμα και αν δεν είναι εξοικειωμένος
με τη χρήση Η/Υ;
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Πίνακας 31
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Πάρα Πολύ

Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να πλοηγηθεί ο
χρήστης στο περιεχόμενο;
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Πίνακας 32

Ενθαρρύνει, κατά τη γνώμη σας τη δημιουργική
συμμετοχή του χρήστη και κεντρίζει το
ενδιαφέρον του στη μαθησιακή διαδικασία;
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Πάρα Πολύ

Πίνακας 33

Προχωρώντας στην λεπτομερέστερη ανάλυση των λειτουργιών που έχει το λεξικό,
τέσσερις εκπαιδευτικοί θεωρούν «πολύ σημαντική» την ύπαρξη περιγραφής των
λημμάτων στα ελληνικά και εικόνας δίπλα από το βίντεο, που αναπαριστά το
επιλεγμένο λήμμα (πίνακες 43 και 35). Τρεις ωστόσο, θεωρούν, ωστόσο, τη δυνατότητα
εκφώνησης του λήμματος «αρκετά σημαντική» (βλ. πίνακα 36).
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Θεωρείτε σημαντική την ύπαρξη
λειτουργίας περιγραφής των λημμάτων
στα ελληνικά;
4
3
2
1
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Πίνακας 34

Θεωρείτε σημαντική την ύπαρξη
λειτουργίας εικόνας δίπλα από το
βίντεο;
5
4
3
2
1
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 35

Θεωρείτε σημαντική τη λειτουργία
εκφώνησης του λήμματος;
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 36
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Πάρα Πολύ

Τέσσερις εκπαιδευτικοί θεώρησαν, ακόμα, «πολύ σημαντική» τη λειτουργία της
παράλληλης προβολής νοημάτων σε δύο διαφορετικές νοηματικές γλώσσες την ίδια
στιγμή, ενώ τρεις θεώρησαν πως η κατηγορία «Προτάσεις» του λεξικού είναι «πάρα
πολύ καινοτόμα» και θα «προσφέρει πάρα πολύ» στην εκμάθηση της ΕΝΓ και των
Ελληνικών. Γενικά για τις κατηγορίες του λεξικού, τις έκριναν «πολύ και πάρα πολύ
κατάλληλες» (βλ. πίνακες 37, 38, 3 και 40)

Θεωρείτε σημαντική τη λειτουργία
παράλληλης προβολής ενός λήμματος σε
δύο νοηματικές γλώσσες ταυτόχρονα;
4
3
2
1
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 37

Κρίνετε ότι οι κατηγορίες των λέξεων του
λεξικού είναι κατάλληλες;
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 38
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Πάρα Πολύ

Πιστεύετε ότι η κατηγορία «Προτάσεις»
του λεξικού είναι καινοτόμα;
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 39

Πιστεύετε ότι η κατηγορία «Προτάσεις»
του λεξικού θα προσφέρει στην
εκμάθηση της Ε.Ν.Γ και των Ελληνικών;
3

2
1
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 40

59

Πάρα
Πολύ

Ερωτήσεις για το “Sign 360”

Θεωρείτε ότι είναι εύχρηστο και φιλικό
προς το χρήστη ακόμα και αν δεν είναι
εξοικειωμένος με τη χρήση Η/Υ;
5
4
3
2
1
0

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 41

Όπως παρατηρούμε στους πίνακες 41 και 42, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το
λογισμικό είναι «πολύ εύχρηστο/φιλικό» ακόμη και αν ο χρήστης δεν είναι
εξοικειωμένος με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ( λ. πίνακα 41). Επιπλέον, η
πλοήγηση στο περιεχόμενο κρίνεται ως «αρκετά εύκολη» και «πάρα πολύ εύκολη» ενώ
μάλιστα ένα μεγαλύτερο ποσοστό την καθιστά «πολύ εύκολη» ( λ. πίνακα 42).

Είναι εύκολο, κατά τη γνώμη σας, να
πλοηγηθεί ο χρήστης στο περιεχόμενο;
3

2

1

0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 42
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Πάρα Πολύ

Πιστεύετε ότι το λογισμικό είναι
κατάλληλο για παιδιά;
4
3
2
1
0

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 43

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το λογισμικό είναι «πολύ κατάλληλο για παιδιά» (βλ.
πίνακα 43) ενώ έκριναν «πολύ σημαντική» τη λειτουργία περιήγησης σε πραγματικούς
χώρους (βλ. πίνακα 44).

Θεωρείτε σημαντική τη δυνατότητα
περιήγησης σε πραγματικούς χώρους;
4

3
2
1
0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 44
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Πάρα Πολύ

Θεωρείτε σημαντική την παράλληλη
προβολή του λήμματος στην Ε.Ν.Γ. και την
Ελληνική γραπτή γλώσσα;
5
4
3

2
1
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Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 45

Η παράλληλη προβολή των λημμάτων στην Ε.Ν.Γ και την Ελληνική γραπτή
γλώσσα, σύμφωνα με τους/τις ερωτηθέντες/είσες είναι «πολύ σημαντική» (βλ. πίνακα
45) ενώ μάλιστα το λογισμικό στο σύνολό του θεωρείται ως ένα «πολύ καινοτόμο»
εκπαιδευτικό εργαλείο (βλ. πίνακα 46).

Θεωρείτε το λογισμικό "Sign 360"
καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο;
3

2

1

0
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 46
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Πάρα Πολύ

Θεωρείτε ότι το λογισμικό "Sign 360" θα
μπορούσε να είναι αποτελεσματικό
εργαλείο στην εκμάθηση της Ε.Ν.Γ.;
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Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 47

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς (5 από τους 7) θεωρούν πως το λογισμικό
αποτελεί ένα «πολύ αποτελεσματικό» και «πάρα πολύ αποτελεσματικό» εργαλείο τόσο
στην εκμάθηση της Ε.Ν.Γ (βλ. πίνακα 47) όσο και στην εκμάθηση της Ε.Γ. (βλ. πίνακα
48).

Θεωρείτε ότι το λογισμικό "Sign 360" θα
μπορούσε να είναι αποτελεσματικό
εργαλείο στην εκμάθηση της Ελληνικής
Γραπτής Γλώσσας;
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Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πίνακας 48
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Πάρα Πολύ

Ενθαρρύνει, κατά τη γνώμη σας, τη
δημιουργική συμμετοχή του χρήστη;
4
3
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Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

Πίνακας 49

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 4 , η φύση του λογισμικού, ενθαρρύνει «πάρα
πολύ» τη δημιουργική συμμετοχή του χρήστη σύμφωνα με τους/τις ερωτηθέντες/είσες
εκπαιδευτικούς.
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4. Συμπεράσματα
4.1 Συμπεράσματα Έρευνας
Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές/τριες έκριναν τα λογισμικά κατάλληλα
και θα τα ενσωμάτωναν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι τα λογισμικά ενθαρρύνουν τη δημιουργική συμμετοχή και το ενδιαφέρον
του χρήστη. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί και φοιτητές/τριες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις
ηλεκτρονικού υπολογιστή, έκριναν τα λογισμικά χρηστικά και κατάλληλα για παιδιά.
Τα περιβάλλοντα μάθησης και των δύο λογισμικών καθιστούν τα τελευταία εύχρηστα
και φιλικά για παιδιά, λόγω των πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας που προσφέρουν
και την ελκυστικότητα τους, που προκύπτει από το συνδυασμό εικόνας, κειμένου και
βίντεο σε ένα περιβάλλον.
Συγκεκριμένα για το “Spreadthesign”, οι φοιτητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί,
απάντησαν ότι θα το χρησιμοποιούσαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, και για τη
διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. και των Ελληνικών αλλά και στη διδασκαλία τους γενικότερα.
Το λογισμικό είναι κατάλληλο για παιδιά αφ ενός γιατί το περιβάλλον του είναι φιλικό
και εύχρηστο προς τα παιδιά και αφ ετέρου διότι διευκολύνει την εκπαιδευτική
διαδικασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αναζήτηση λημμάτων και η
παράλληλη εκμάθηση της Ε.Ν.Γ. και της Ελληνικής ταυτόχρονα, είναι μία καινοτόμα
προσέγγιση της διδασκαλίας των τελευταίων.
Συγκεκριμένα για το λογισμικό “Sign 360”, εκτός από τα κοινά στοιχεία που
παρουσιάζει με το “Spreadthesign” (συνδυασμός κειμένου και βίντεο), επιπλέον
κρίθηκε ως εύχρηστη και ελκυστική η λειτουργία πλοήγησης σε πραγματικούς χώρους.
Το λογισμικό “Sign 360” είναι κατάλληλο για παιδιά αφ ενός γιατί προσφέρεται η
δυνατότητα περιήγησης σε πραγματικούς χώρους, αφ ετέρου διότι διευκολύνεται η
εκμάθηση της ΕΝΓ και της Ελληνικής μέσα από το συνδυασμό πολυμέσων και
υπερμέσων.
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4.2 Γενικά Συμπεράσματα-Προτάσεις
Όπως προκύπτει από την έρευνα και τα αποτελέσματά της, τα ηλεκτρονικά λεξικά
νοηματικής γλώσσας μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα, ως υποστηρικτικά μέσα, στην
εκπαίδευση κωφών τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τη
λειτουργικότητά τους. Η χρήση ωστόσο των λεξικών, στη σημερινή εκπαίδευση, είναι
περιορισμένη και η εφαρμογή τους βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οι απόψεις των
ενεργών εκπαιδευτικών συμφωνούν με την ένταξη των λεξικών στην εκπαιδευτική
διαδικασία, ωστόσο η ένταξη αυτή δεν έχει βρει ακόμα εφαρμογή. Τα πρώτα βήματα
ένταξης λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία συγχρονίζονται με την έναρξη της
εκπόνησης της παρούσας έρευνας. Η ένταξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο
spreadthesign είναι μία διαδικασία χρονοβόρα η οποία έχει ξεκινήσει, δεν έχει ωστόσο
ολοκληρωθεί, καθώς απαιτούνται συνεχείς προσθήκες και ανανεώσεις προκειμένου να
διατηρείται το επίπεδο της διαδικασίας.
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία τάση συνειδητοποίησης της χρησιμότητας
των ΤΠΕ και των πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης στην εκπαίδευση των κωφών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού λεξικού της ΕΝΓ
«Ας μάθουμε νοηματική», από το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών Πανοράματος της
Θεσσαλονίκης.38
Κρίνοντας από τα θετικά αποτελέσματα της διαμορφωτικής έρευνας αξιολόγησης
των δύο εκπαιδευτικών λογισμικών που διεξήγαμε, μπορούμε να προβλέψουμε τα
οφέλη της ένταξης των ηλεκτρονικών λεξικών νοηματικής γλώσσας στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Προτείνουμε, λοιπόν, μελλοντικές έρευνες προκειμένου να αξιολογηθεί και
η εφαρμογή των ηλεκτρονικών λεξικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων πιθανόν θα προσφέρει τα σαφή αποτελέσματα της εφαρμογής
αυτής αλλά και τις αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν προς βελτίωση των λεξικών.

38

λ. παράγραφο 2.2.1, στην παρούσα εργασία.
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