
 

 

5.3.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

5.3.1.  Σκοπός της ∆ιδασκαλίας των Εικαστικών στους Κωφούς Μαθητές 
Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο είναι να 

γνωρίσει ο κωφός µαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ΄ αυτές και να τις απολαύσει 
µέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δηµιουργίας έργων, αλλά και µέσα από τη 
γνώση και την κατανόηση του φαινοµένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθεί ως δηµιουργός 
και ως φιλότεχνος θεατής.  

 
Ειδικότερα µε το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:  
Η δηµιουργικότητα του κωφού µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, η συµµετοχή 

του στις εικαστικές τέχνες.  
Η γνώση και η χρήση των υλικών, των µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες 

εικαστικές µορφές. (Μορφές που συµπεριλαµβάνουν βασικά σύµβολα της πολιτιστικής ταυ-
τότητας, της οικουµενικής και παράλληλα της τοπικής κοινότητας κωφών).  

Η συνειδητοποίηση εκ µέρους των κωφών παιδιών και εν δυνάµει µελλοντικών ενηλίκων 
κωφών ότι η καλλιτεχνική δηµιουργία λειτουργεί ως δίοδος κατανόησης και έκφρασης της 
κοινότητας, συνηγορώντας στην ανάπτυξη πολιτισµικής ταυτότητας.  

Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η συµβολή των τεχνών στον πολιτισµό δια-
χρονικά και συγχρονικά. Η κατανόηση της δυνατότητας θετικής συµβολής των τεχνών στην 
ενδυνάµωση της ταυτότητας των µελών της κοινότητας των κωφών.  

Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικα-
στικού έργου αλλά και του φαινοµένου της Τέχνης γενικότερα. Η γνωριµία των ανά τον κό-
σµο συλλογικών ή ατοµικών εικαστικών εκφράσεων κωφών καλλιτεχνών.  

Η καλλιέργεια καλλιτεχνικής έµπνευσης ούτως ώστε τα κωφά παιδιά να δηµιουργούν έργα 
τέχνης µε πρόθεση να εκφράσουν την εµπειρία της Κώφωσης µέσω οπτικής Τέχνης. 

 
Τα πλεονεκτήµατα της διδασκαλίας των εικαστικών σε κωφά παιδιά έχουν σθεναρά υπο-

στηριχθεί. Οι δουλειές των κωφών ζωγράφων, γλυπτών, και αρχιτεκτόνων επιβεβαιώνουν το 
γεγονός ότι πολλοί κωφοί είναι αληθινά προικισµένοι και συναγωνίζονται άνετα µε άλλους 
του τοµέα τους. Αυτό µπορεί να βασίζεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί επέδειξαν επι-
µονή και προσήλωση στην ανάπτυξη των ταλέντων τους, παρά στην ύπαρξη ενός υποστηρι-
κτικού και ενθαρρυντικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Ένα αναλυτικό πρόγραµµα που εστιά-
ζεται στην διδασκαλία των εικαστικών µπορεί κάλλιστα να ανοίξει πολύ περισσότερους ορίζο-
ντες σε πολύ περισσότερα κωφά παιδιά. 

Τα κωφά παιδιά µπορούν να είναι το ίδιο δηµιουργικά και το ίδιο εκφραστικά στην τέχνη 
όπως και τα ακούοντα παιδιά εάν τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν το δυναµικό τους. Τα 
κωφά παιδιά έχουν υψηλή αντίληψη των οπτικών τεχνών και εκφράζουν δίψα για µάθηση.  

Στην τέχνη, µπορούν να βρεθούν κλειδιά αξιολόγησης της αντιληπτικής ικανότητας του 
παιδιού ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους. Επιπρόσθετα, οι τεχνικές του σχε-
δίου δύνανται να αποτιµήσουν και να αναπτύξουν τις γνωστικές λειτουργίες-ανακαλώντας δι-
αδοχικά, αναπαραστατικές και συνθετικές έννοιες και συλλαµβάνοντας και αναπαριστώντας 
χωρικές σχέσεις. Η διδασκαλία των εικαστικών τεχνών δύναται να παίξει κρίσιµο ρόλο στην 
νοητική, αντιληπτική και συναισθηµατική ανάπτυξη των κωφών µαθητών. 

Ως κεντρικός άξονας του µαθήµατος ορίζεται µία πρώτη αισθητική, εικαστική προσέγγιση 
της ταυτότητάς τους ως κωφά παιδιά, χρησιµοποιώντας µορφολογικά πλαστικά στοιχεία µε 
πρόθεση την έκφραση εγγενών πολιτισµικών ή φυσικών εµπειριών. 
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5.3.2.  Άξονες, Γενικοί Στόχοι, Θεµελιώδεις Έννοιες ∆ιαθεµατικής Προσέγ-
γισης 

Ο ρόλος της τέχνης στα αναλυτικά προγράµµατα για κωφά παιδιά έχει υποτιµηθεί. Το δυ-
ναµικό για εξαιρετικές επιδόσεις και ατοµική ανάπτυξη υπάρχει χωρίς να αντλείται. Βάσει των 
δεδοµένων, πιθανολογείται τόση ποικιλία στο περιεχόµενο και στην φιλοσοφία της διδακτικής 
της τέχνης, όσα και τα σχολεία των κωφών. Οι δάσκαλοι βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση 
τρόπων δηµιουργίας ενός θετικού, γόνιµου και πλήρους ερεθισµάτων µαθησιακού περιβάλλο-
ντος. Η τέχνη δύναται, πράγµατι, να παρέχει τρόπους πραγµάτωσης αυτού του στόχου. Ως 
βασικοί στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής για κωφούς µαθητές προτείνονται: 

α) Η ενδυνάµωση της οπτικής αντίληψης 
β) Η ανάπτυξη προ-καλλιτεχνικών δεξιοτήτων 
γ) Η διεύρυνση της φαντασίας 
δ) Η ανάπτυξη ατοµικής έκφρασης και πειραµατισµού 
ε) Η ανάπτυξη της ανεξαρτησίας 
Το σχολείο χρησιµοποιεί τις οπτικές και παραστατικές τέχνες «ως ένα ζωτικής σηµασίας 

µέσον κατανόησης όλων των θεµατικών αντικειµένων στον κόσµο του κωφού µαθητή». 
Γενικός απώτερος στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των 

µαθητών και η πραγµάτωση εικονοκλαστικών οµαδικών-συνεργατικών και ατοµικών εργα-
σιών σε θέµατα που σχετίζονται µε την κώφωση. 

Ειδικότερα επιδιώκεται:  
1. Η επίδραση στην αναγνώριση και ανάπτυξη της ίδιας της Νοηµατικής Γλώσσας. 

Αυτή καθαυτή η γλώσσα παρουσιάζεται ως µία «παλλόµενη νέα µορφή τέχνης, µία 
οπτική ποίηση». Η αισθητική αξία της γλώσσας αναγνωρίζεται από τους κωφούς 
µαθητές µε σκοπό την ενθάρρυνση ενός ήπιου συναπαντήµατος της ρηµατικής 
(γλωσσικής, λεκτικής) και της οπτικής εκφραστικής γλώσσας. Η αποδοχή της ως 
γλώσσας πλούσιας σε εκφραστικές και οπτικο-αισθητικές αξίες θα βοηθήσει στην 
ενδυνάµωση της πολιτιστικής ταυτότητας των κωφών µαθητών.  

2. Η ανάπτυξη στόχων και δυνατοτήτων (πλεονεκτηµάτων), που επικεντρώνονται 
στη λέξη «εαυτός», συµπεριλαµβάνοντας την αυτο-κατανόηση, αυτο-εξέλιξη, αυ-
το-γνωσία, αυτο-εκτίµηση, αυτο-εξερεύνηση, αυτο-αποδοχή, αυτο-υπόληψη, αυ-
το-εµπιστοσύνη και αυτο-έκφραση. 

3. Η χρήση των αισθήσεων, η οπτική αντίληψη. Στον τοµέα αυτό δίδεται σηµαντική 
έµφαση όσον αφορά στα κωφά παιδιά. ∆ίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην κατανόηση 
της έννοιας του ρυθµού και στην ανάπτυξη της ψυχογλωσσοσωµατικής συνείδη-
σης. Οι οπτικές τέχνες µπορούν να θεωρηθούν ως πρωτεύοντα δηµιουργικά µέσα 
για την ενδυνάµωση της γλωσσικής ανάπτυξης. Στο βαθµό που η καλλιτεχνική ε-
µπειρία επιτρέπει στα κωφά παιδιά τη συµµετοχή τους σε φαντασιακές δράσεις, 
και που ενδεχοµένως τις ενισχύει ή τις προεκτείνει, µπορεί να παρέχει ευκαιρίες για 
αφηρηµένη σκέψη, όπως και να ενισχύσει ή να επιβάλλει γλωσσικά πρότυπα. 

4. Η αύξηση της εστίασης σε οπτικές εµπειρίες, οπτικά ερεθίσµατα, και οπτικούς µε-
τασχηµατισµούς των πληροφοριών, σε µία προσπάθεια να µεγιστοποιηθεί το δυ-
ναµικό του συστήµατος επεξεργασίας των οπτικά δοµηµένων πληροφοριών. 

5. Η άµεση προσέγγιση µε τη διαµεσολάβηση της οπτικής σκέψης που δίδει έµφαση 
στη διαδικασία, παρά στο αποτέλεσµα. 

6. Η συνεργασία στην επίλυση προβληµάτων, η ενδυνάµωση των σχέσεων ανάµεσα 
σε κωφούς και βαρήκοους συµµαθητές, και η κοινωνική αλληλεπίδραση. 

7. Η ενσωµάτωση χωρίς τη διαµεσολάβηση της προφορικής γλώσσας όταν κωφά 
παιδιά εργάζονται από κοινού µε ακούοντα παιδιά. 
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8. Η βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.  
9. Η διοχέτευση συγκινήσεων σε εποικοδοµητικές οδούς και η επικοινωνία µέσω µη 

ρηµατικών διαύλων.  
10. Η προσέγγιση της λογοτεχνίας και άλλων µορφών τέχνης. 
11. Η λειτουργία της εικαστικής τέχνης ως µέσου διδασκαλίας άλλων µαθηµάτων (ι-

στορία, ανάγνωση, κοινωνιολογία) αλλά και ως δραστηριότητας του ελεύθερου 
χρόνου. 

12. Ο θετικός προσανατολισµός των κωφών µαθητών προς τις καλές τέχνες ως δυνα-
τότητα επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.  

13. Η µετάδοση της αυθεντικής καλλιτεχνικής κληρονοµιάς των κωφών ως µέσο αυτο-
επιβεβαίωσης των κωφών παιδιών και των δυνατοτήτων τους.  

 
I. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

Άξονες Γνωστικού 
Περιεχοµένου 

Γενικοί Στόχοι 
(Γνώσεις, ∆εξιότητες, 
Στάσεις και Αξίες) 

Ενδεικτικές Θεµε-
λιώδεις Έννοιες ∆ια-
θεµατικής Προσέγ-

γισης 
Εξοικείωση µε υλικά, 
µέσα και τεχνικές.  
Μορφικά στοιχεία. 
Μορφοπλαστικά στοι-
χεία καλλιτεχνικών 
δράσεων µε πρόθεση 
την έκφραση εγγενών 
πολιτισµικών ή φυσι-
κών εµπειριών λόγω 
κώφωσης. 
Θεµατική προσέγγιση, 
περιεχόµενο, νόηµα. 
Βιωµατική προσέγγιση.  
Εισαγωγή στις αισθητι-
κές αξίες. 
Εισαγωγή στην αισθη-
τική προσέγγιση.  
Εισαγωγή στην αισθη-
τική προσέγγιση της 
νοηµατικής γλώσσας.  
Μορφές εικαστικών τε-
χνών. Οπτικές τέχνες.  
Έργα τέχνης. Έργα τέ-
χνης βασισµένα στην 
εµπειρία της κώφωσης. 
Ιστορία τέχνης. Ιστο-
ρία της τέχνης των 
κωφών. Εικαστικά κι-
νήµατα κωφών.  
Καλλιτέχνες.  
Κωφοί καλλιτέχνες.  
Απλά στοιχεία αισθητι-
κής, κριτικής και ανά-
λυσης έργου. Πλαστι-
κές αξίες. Πλαστικές 

Επιδιώκεται ο µαθητής:  
Να εξοικειωθεί µε τα υλικά µέσα και τα βασικά στοι-
χεία της εικαστικής γλώσσας. 
Να ερευνά, να πειραµατίζεται και να χρησιµοποιεί 
διάφορα υλικά και τεχνικές δηµιουργώντας εικαστικά 
έργα. Να ενθαρρύνεται να δηµιουργεί έργα που θα 
εκφράζουν την εµπειρία της κώφωσης. 
Να εκφράζει και να αναπτύσσει ιδέες, εµπειρίες και 
συναισθήµατα µέσα από τα έργα του. Να χρησιµο-
ποιεί σύµβολα. Να εξερευνά τα σηµαινόµενα της νο-
ηµατικής γλώσσας και να τα µετατρέπει σε εικαστικά 
δρώµενα. 
Να αποκτά γνώσεις και πληροφορίες για τις εικαστι-
κές τέχνες, κατανοώντας ότι τα έργα τέχνης εκφρά-
ζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισµού µας και 
άλλων πολιτισµών. Να κατανοεί τις ιδέες της κοινό-
τητας των κωφών.  
Να ανακαλύπτει ότι η τέχνη είναι σπουδαίος τρόπος 
έκφρασης και να την χρησιµοποιεί διαθεµατικά µε τα 
άλλα µαθήµατα.  
Να κατανοεί και να χρησιµοποιεί την ορολογία, για 
να εκφράσει τις σκέψεις, τις απόψεις και τα συναι-
σθήµατά του για τα έργα τέχνης ακουόντων και κω-
φών καλλιτεχνών. Να χρησιµοποιεί πληροφορίες για 
κωφούς καλλιτέχνες, για τις προθέσεις αυτών των 
καλλιτεχνών και να κατανοεί το κοινωνικό ή πολιτικό 
περιεχόµενο των έργων τέχνης που εκφράζουν την 
εµπειρία της κώφωσης. Να γνωρίζει τις ιστορικές πα-
ραµέτρους που διέπουν αυτά τα έργα. 
Να επιδεικνύει τις ικανότητές του σε ατοµικές και σε 
οµαδικές καλλιτεχνικές εργασίες. Να συνεργάζεται µε 
άλλα κωφά ή ακούοντα παιδιά.  
Να αναγνωρίζει διάφορα εικαστικά επαγγέλµατα και 
τις ικανότητες των ατόµων που ασχολούνται µε αυ-
τά.  

Ύλη,  
Χρώµα,  
Μορφή,  
∆οµή,  
Κίνηση, ∆υναµική,  
Όγκος, 
Χώρος, 
Νοηµατικός χώρος, 
Βάθος,  
Σύνθεση, 
Ισορροπία,  
Ρυθµός, 
Εικόνα,  
Ιδέα, 
∆ηµιουργία,  
Πολιτισµός, 
Πολιτιστική ταυτότητα, 
Αυτοπεποίθηση, 
Ταύτιση,  
Παράδοση, 
Κληρονοµιά,  
Χρόνος,  
Μεταβολή,  
Εξέλιξη, 
Πρωτοτυπία, 
Καινοτοµία, 
Έµπνευση, 
Υπέρβαση, 
Πειραµατισµός, 
Εξερεύνηση,  
Επικοινωνία,  
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αξίες και εννοιακές πα-
ράµετροι έργων κωφών 
καλλιτεχνών.  

Αλληλεπίδραση,  
Εξάρτηση,  
Μήνυµα,  
Ενθάρρυνση,  
Σύµβολο,  
Οµοιότητα- ∆ιαφορά, 
∆ιαπολιτισµικότητα, 
Ενδυνάµωση. 
 

 

5.3.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

Α΄ Τάξη 
Σκοπός: 
Να γνωρίσουν τα κωφά παιδιά απλές τεχνικές ζωγραφικής, να πειραµατιστούν µε τα υλι-

κά, να αποκτήσουν χειροτεχνικές δεξιότητες, να δοκιµάσουν τρόπους εικαστικής γραφής, να 
παρατηρήσουν και να αναπαραστήσουν εικόνες που έχουν σχέση µε το περιβάλλον. Να γνω-
ρίσουν τα δοµικά στοιχεία της νοηµατικής γλώσσας µέσω της εικαστικής γλώσσας. 

 
Άσκηση: 
Α) Ασκήσεις µε καθαρά χρώµατα, πρώτες αναµείξεις.  
Β) Εικαστικές δράσεις µε τα νοήµατα των χρωµάτων και παράλληλη σύνδεση µε τις αντί-

στοιχες ελληνικές λέξεις. 
Γ) Ασκήσεις µε γραµµές, ασκήσεις οπτικού ρυθµού. Περιγράµµατα χεριών. Αποτυπώµατα 

παλάµης. 
∆) Κατασκευή φιγούρων ζώων, ανθρώπων. Κατασκευή χειροµορφών της ελληνικής νοη-

µατικής γλώσσας. 
Ε) Βιωµατικές ψυχογλωσσοσωµατικές ασκήσεις µέσω του χρώµατος.  
 
Θέµατα: 
Εικόνες από παραµύθια, εικόνες ζώων και µορφών από το περιβάλλον των κωφών παι-

διών και από τον κόσµο της φαντασίας. 
Χειροµορφές που µετατρέπονται σε αντικείµενα ή ζώα. 
 

Β΄ Τάξη  
Σκοπός: 
∆ιεξοδικότερη επεξεργασία προηγούµενων πληροφοριών που σχετίζονται µε το χρώµα, 

πλουσιότερη διακόσµηση, περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τεχνικές και υλικά. Προ-
σπάθεια αναπαράστασης πραγµάτων από το περιβάλλον µε συνειδητή παρατήρηση.  

Πρώτη συνειδητή προσέγγιση στα µορφοπλαστικά στοιχεία της νοηµατικής γλώσσας. 
Άσκηση: 
Α) Χρωµατισµός σχηµάτων µε αρµονίες και αντιθέσεις. Ένταξη χειροµορφών σε απλά γε-

ωµετρικά σχήµατα. 
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Β) Ασκήσεις µατιέρας µε διαφάνειες, µε µονοτυπίες. Σχεδιασµός παλάµης σε ποικίλα υλι-
κά, εξερεύνηση υφής. 

Γ) Κολάζ µε χρωµατιστά χαρτιά ή µε φιγούρες ζωγραφισµένες και κοµµένες µε ψαλίδι ή 
κοµµένες ελεύθερα και ζωγραφισµένες.  

Οµαδική άσκηση κολάζ µε επιζωγραφισµένες παλάµες. 
Θέµατα: 
Εικόνες από τη µυθολογία και την παράδοση.  
Εικόνες που αφορούν τις διάφορες εποχές και τα γεγονότα που συµβαίνουν. 
Ήπια ενσωµάτωση των αρχετυπικών συµβόλων της κοινότητας των κωφών σε εικαστικές 

δράσεις µε εποχιακό χαρακτήρα (ευχετήριες κάρτες, στεφάνι από χειροµορφές). 
 

Γ΄ Τάξη 
Σκοπός: 
Πειραµατισµοί µε τεχνικές, σύνθεση, οργάνωση, σχηµάτων, ανάλυση µορφών και αναγω-

γή σε απλές γεωµετρικές φόρµες. 
Άσκηση: 
Α) Ασκήσεις σχετικά µε τις χρωµατικές ποιότητες. 
Β) Ασκήσεις οργάνωσης του χώρου, ισορροπίες. Καθρεπτικός σχεδιασµός χειροµορφών 

και δηµιουργία νοήµατος. 
Γ) Επεξεργασία χειροµορφών ελληνικής νοηµατικής γλώσσας. Επιλογή από τα παιδιά χει-

ροµορφών. Εύρεση νοηµάτων σχετικών µε τις επιλεγµένες χειροµορφές και επεξεργασία της 
εικαστικής αναπαράστασης των νοηµάτων. 

Θέµατα: 
Σχέδιο και ζωγραφιές διαφόρων αντικειµένων από τη φύση, απεικόνιση επίκαιρων θεµά-

των και εορτασµών, κατασκευή µάσκας µε χαρτί, µε χαρτοπολτό. 
 

∆΄ Τάξη 
Σκοπός: 
Εµβάθυνση σε ήδη γνωστά προβλήµατα. Αναλύσεις σε προβλήµατα σύνθεσης, σε προ-

βλήµατα υφής. Μελέτη σε υλικά και τεχνικές. Επεξεργασία προβληµάτων µε παρατήρηση της 
φύσης. Σύνδεση εαυτού µε τη φυσική γλώσσα. Αποδοχή της κώφωσης, υπέρβαση της µα-
ταίωσης. Η αισθητική διάσταση της γραφής.  

Άσκηση: 
Α) Σχέδιο και ζωγραφική από τη φύση.  
Β) Χρησιµοποίηση διαφόρων υλικών σε µια κατασκευή. Γλυπτή κατασκευή χειροµορφής. 
Γ) Ασκήσεις µε µατιέρες, µε διάφορους τρόπους γραφής. Το όνοµα του παιδιού µε ζω-

γραφισµένο δακτυλικό αλφάβητο.  
∆) Οµαδική εργασία µε αυτοπροσωπογραφίες των παιδιών και το µονόγραµµά τους στο 

δακτυλικό αλφάβητο. 
Θέµατα: 
Πορτρέτο, σχέδιο και χρώµα.  
Αυτοπροσωπογραφία που νοηµατίζει.  
Ζωγραφιά µε ερέθισµα ζωγραφικό πίνακα κωφού καλλιτέχνη ή επίσκεψη σε ατελιέ κωφού 

εικαστικού.  
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Κατασκευή κούκλας µε χαρτοπολτό (η κούκλα να είναι ήρωας µιας ιστορίας που θα δηµι-
ουργήσουν τα ίδια τα κωφά παιδιά ή ενός παραµυθιού ή µίας κωφής κούκλας που νοηµατί-
ζει).  

Το δακτυλικό αλφάβητο ως εικαστική γλώσσα. 
 

Ε΄ Τάξη 
Σκοπός: 
Εµβάθυνση σε προβλήµατα αναπαράστασης του χώρου. Σχέσεις τεχνικής και εκφραστι-

κών δυνατοτήτων. 
Άσκηση: 
Α) Ασκήσεις για τη διάκριση και την απόδοση των επιπέδων. 
Β) Σύνδεση του υλικού µε τη φόρµα και τις χρωµατικές διαβαθµίσεις. 
Γ) Ασκήσεις υφής, χαρακτική. Χαρακτική σε λινόλεουµ του δακτυλικού µονογράµµατος 

του κωφού µαθητή. 
Θέµατα: 
Εικόνες από καθηµερινά θέµατα της σχολικής κοινότητας των κωφών µαθητών, από ε-

παγγέλµατα, από εκδροµές, εικόνες της πόλης.  
Λινοτυπίες, κατασκευές µε χαρτοπολτό (π.χ. ζώα, µάσκες, διακοσµητικά). 
 

ΣΤ΄ Τάξη 
Σκοπός: 
∆ιεξοδική επεξεργασία παλαιών προβληµάτων. Αναλυτική ανάπτυξη και αντιµετώπιση των 

ποιοτήτων του χρώµατος. Λεπτές παρατηρήσεις των φυσικών αντικειµένων. 
Άσκηση: 
Α) Απεικόνιση χώρου.  
Β) Χρωµατικές αντιθέσεις.  
Γ) Οργάνωση σχηµάτων, επαναλαµβανόµενα σχήµατα, µοτίβο. Στάµπες σε χαρτί και ύ-

φασµα. 
∆) Χρωµατικός κύκλος, βασικά και συµπληρωµατικά χρώµατα. Ασκήσεις. 
Ε) ∆ηµιουργία παραµυθιού µε κωφούς χαρακτήρες. Αφήγηση στη νοηµατική γλώσσα, 

συγγραφή της ιστορίας και εικονογράφηση φιγούρων που νοηµατίζουν.  
Θέµατα: 
Εικόνες από το σχολικό χώρο, από καθηµερινά θέµατα της κοινότητας των κωφών. ∆ρό-

µοι, κτήρια σε προοπτική.  
Συνθέσεις µε αντικείµενα, «νεκρή φύση».  
Εικονογράφηση κειµένου, κόµικ. 
 

5.3.4. Παράδειγµα ∆ιαθεµατικού Σχεδίου Εργασίας (Project) 
Παράδειγµα διαθεµατικού σχεδίου εργασίας (project) µε άξονα την Αισθητική Αγωγή στο 

∆ηµοτικό µε τίτλο «Πηλός». Η επιλογή του πηλού ως κεντρικού αντικειµένου έχει ως επιδίω-
ξη:  

α) Για τους εκπαιδευτικούς: να αποκτήσουν διδακτική ικανότητα στην πηλοπλαστική και 
ικανότητα στη διαθεµατική µεθοδολογία.  
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β) Για τους µαθητές: να γνωρίσουν αυτό το υλικό και κατάλληλες τεχνικές, να συνδέσουν 
τον πηλό µε αρχαία ελληνική, βυζαντινή και σύγχρονη τέχνη, να γνωρίσουν το επάγγελµα 
του κεραµίστα, να αναπτύξουν διάφορες ιδέες χρησιµοποιώντας τον πηλό.  

∆ιαθεµατικά συνδέεται µε τα άλλα αντικείµενα ως εξής:  
α) Στην ελληνική γλώσσα γίνεται γλωσσική επεξεργασία κειµένων µε θέµα τον πηλό.  
β) Στην ιστορία γίνεται σύνδεση, επεξεργασία και ταξινόµηση των κεραµικών όλων των 

περιόδων που εξετάζονται (Μινωική, Μυκηναϊκή κτλ.).  
γ) Πραγµατοποιείται οργανωµένη και προετοιµασµένη επίσκεψη σε εργαστήρι κεραµικής.  
δ) Στην αισθητική αγωγή, τα παιδιά δηµιουργούν µία χειροµορφή από ψυχρό πηλό.  
ε) Στη νοηµατική γλώσσα, οι µαθητές µαθαίνουν τα νοήµατα των λέξεων και των όρων 

και πειραµατίζονται ως γλωσσοπλάστες σε µία λεξικολογική και παράλληλα θεατρική απόδοση 
της δηµιουργικής διαδικασίας της κεραµικής τέχνης. Αναλύουν τα δοµικά στοιχεία των νοη-
µάτων που χρησιµοποιούνται στην ειδικότητα του κεραµίστα. 

 

5.3.5. Εργαστήρια Εικαστικών για το ∆ηµοτικό  
Το µάθηµα της Εικαστικής Αγωγής πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε κα-

τάλληλη υποδοµή για τη χρήση ποικίλων υλικών, αποθηκευτικό χώρο, βιβλιοθήκη, δυνατότη-
τα προβολών, συσκότισης και πρόσβασης σε συστήµατα πληροφορικής. Όταν δεν υπάρχει 
µόνιµο εργαστήριο, δηµιουργούµε συνθήκες εργαστηρίου στις κοινές µε τα άλλα µαθήµατα 
αίθουσες µεταφέροντας, στο µέτρο του δυνατού, τα απαραίτητα υλικά και µέσα.  

Το εργαστήριο Εικαστικών πρέπει να έχει ως ελάχιστες προϋποθέσεις:  
Ευρυχωρία, καλό φωτισµό, παροχή νερού µε κατάλληλη αποχέτευση, σωστό αερισµό του 

χώρου, υποστηρικτικά τεχνολογικά βοηθήµατα κωφών.  
Ράφια, ντουλάπια και ιδιαίτερο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη έργων, υλικών και ερ-

γαλείων.  
Τα απαραίτητα µέσα, για να εξυπηρετούνται οι πολλαπλές ανάγκες εργασίας των παιδιών, 

όπως µεγάλοι πάγκοι για εργασία ατοµική ή κατά οµάδες, καβαλέτα, επίπεδες επιφάνειες έκ-
θεσης έργων.  

∆υνατότητες προβολής (προβολέα σλάιτς, οθόνη, κουρτίνες συσκότισης και άλλα) τηλεό-
ραση, βίντεο, υπολογιστή και εκτυπωτή.  

Υλικά και εργαλεία ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών.  
Βιβλιοθήκη, αρχείο εποπτικού υλικού και βιντεοθήκη.  
Πλήρη ειδικό εξοπλισµό για διάφορα είδη εικαστικών τεχνών µε συνθετότερες δυνατότη-

τες και µεγαλύτερες απαιτήσεις, δηµιουργία επιµέρους εργαστηρίων - γωνιών για τα αντικεί-
µενα που προτείνει το πρόγραµµα σπουδών.  

 

5.3.6. Προτεινόµενο ∆ιδακτικό Υλικό για το Μάθηµα των Εικαστικών Όλων 
των Βαθµίδων 

 
Βιβλία µαθητή: 
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού.  
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού.  
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού. 
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου.  
Στα βιβλία χρησιµοποιούνται στοιχεία της κοινότητας των κωφών. 
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Τετράδια εργασιών και ασκήσεων:  
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού.  
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού.  
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού. 
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου. 
Στα τετράδια χρησιµοποιούνται στοιχεία της κοινότητας των κωφών. Στις ασκήσεις ενσω-

µατώνονται εικονοκλαστικά σύµβολα της πολιτιστικής ταυτότητας των κωφών. 
 
Βιβλία εκπαιδευτικών:  
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού.  
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού.  
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού.  
Ένα βιβλίο καθηγητή για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ του Γυµνασίου.  
 
Εποπτικό υλικό:  
Μία σειρά 30-50 διαφανειών που θα συνοδεύουν τα τρία βιβλία δασκάλου (3 βιβλία Χ 1 

σειρά = 3 σειρές).  
Μία σειρά 30-50 διαφανειών που θα συνοδεύει το βιβλίο του καθηγητή. 
Μία σειρά 30-50 διαφανειών µε έργα τέχνης που να εκφράζουν την εµπειρία της κώφω-

σης. 
Μία βιντεοκασέτα διάρκειας 1 ώρας που θα συνοδεύει τα 3 βιβλία δασκάλου (συνολικά 3 

βιντεοκασέτες) στην ελληνική νοηµατική γλώσσα και στην ελληνική µε υπότιτλους. 
Μία βιντεοκασέτα διάρκειας 1 ώρας που θα συνοδεύει το βιβλίο του καθηγητή στην ελλη-

νική νοηµατική γλώσσα και στην ελληνική µε υπότιτλους . 
Μία σειρά από 30 αφίσες µε έργα τέχνης και φυλλάδιο οδηγιών για το ∆ηµοτικό.  
Μία σειρά από 30 αφίσες µε έργα τέχνης και φυλλάδιο οδηγιών για το Γυµνάσιο. 
Μία σειρά από 10 αφίσες µε έργα τέχνης κωφών και µε επεξηγηµατικές πληροφορίες για 

όλες τις βαθµίδες. 
Ένα CD - ROM (διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό) για το ∆ηµοτικό στην ελληνική νοη-

µατική γλώσσα και στην ελληνική γλώσσα µε υπότιτλους.  
Ένα CD - ROM (διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό) για το Γυµνάσιο στην ελληνική νοη-

µατική γλώσσα και στην ελληνική γλώσσα µε υπότιτλους.  
Ένα CD - ROM στην ελληνική νοηµατική γλώσσα (διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό) 

για το ∆ηµοτικό µε εικαστικές δράσεις που να εκφράζουν τα πολιτιστικά στοιχεία της κοινό-
τητας κωφών.  

Ένα CD - ROM στην ελληνική νοηµατική γλώσσα (διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό) 
για το Γυµνάσιο µε εικαστικές δράσεις που εκφράζουν τα πολιτιστικά στοιχεία της κοινότητας 
κωφών. 
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5.4.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΘΕΑΤΡΟΥ  

 

5.4.1.  Σκοπός της ∆ιδασκαλίας του Θεάτρου  
Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο

 
είναι να εν-

θαρρυνθούν οι κωφοί µαθητές ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις για να µπορέσουν 
να λειτουργήσουν αρµονικά τόσο ως αυτόνοµες προσωπικότητες όσο και µέσα στην οµάδα.  

Ειδικότερα επιδιώκεται:   
Η ενθάρρυνση της δηµιουργικής έκφρασης. Η ενθάρρυνση της χρήσης της νοηµατικής 

γλώσσας και των στοιχείων της καθώς και των ακραίων εκφράσεών της ως δηµιουργική δυ-
νατότητα. 

Η γνωριµία του κωφού παιδιού µε τον εαυτό του, η συνεργασία και η αρµονική ένταξή 
του στην οµάδα. Η αποδοχή της κώφωσης και η υπέρβαση της µαταίωσης σε συνεργασία µε 
τους κωφούς συµµαθητές.  

Η ανάπτυξη των φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων και η καλλιέργεια του ψυχικού κό-
σµου.  

Η διαµόρφωση αισθητικής - καλλιτεχνικής αντίληψης και κριτηρίου και η παραγωγή καλ-
λιτεχνικού προϊόντος (οι κωφοί µαθητές ως δέκτες και δηµιουργοί).  

Η γνωριµία µε τα καλλιτεχνικά - πολιτιστικά επιτεύγµατα τόσο της πατρίδας του όσο και 
των άλλων πολιτισµών µε τη διαµεσολάβηση διερµηνέων νοηµατικής γλώσσας ειδικά εκπαι-
δευµένων στη θεατρική εκφορά της. Η γνωριµία µε άµεσο τρόπο µε τα καλλιτεχνικά – πολι-
τιστικά δρώµενα τόσο της ελληνικής κοινότητας των κωφών όσο και των άλλων κοινοτήτων 
των κωφών.  

Η απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων για το θέατρο και τις άλλες τέχνες, καθώς και για 
τη σχέση τους µε τον πολιτισµό και την κοινωνία. Η απόκτηση γνώσεων για το θέατρο κω-
φών και τις άλλες καλλιτεχνικές εκφάνσεις τους, καθώς και για τη σχέση τους µε τον πολιτι-
σµό και την κοινωνία των κωφών. 

Η δηµιουργική ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων των κωφών παιδιών µέσα από τη 
νοηµατική γλώσσα.  

Η δηµιουργική πρωτότυπη παραγωγή δραµατικών δράσεων στη µητρική τους γλώσσα.  
Η γνωριµία της ιστορίας των ιδεών και ρευµάτων στο χώρο της Θεατρικής Τέχνης, που 

συνέβαλαν στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού, και η κατανόηση της αξίας της διαπολι-
τισµικής και πολυπολιτισµικής αγωγής. Η γνωριµία της ιστορίας της παγκόσµιας Θεατρικής 
Τέχνης των κωφών και πώς αυτή συνέβαλε στην εξέλιξη της πολιτιστικής ταυτότητας των 
κωφών. Η αναγνώριση της αλληλεπίδρασης του ευρύτερου χώρου της Θεατρικής Τέχνης µε 
τη θεατρική παράδοση των κωφών. 

Η συνειδητοποίηση της έννοιας του ρόλου.  
Η συλλογική καλλιτεχνική δηµιουργία (θεατρική παράσταση).  
Η άµεση ενεργοποίηση, η συµµετοχή και η παρέµβαση του κωφού µαθητή στη διδακτική 

διαδικασία.  
Η παραγωγική διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις εφαρµογές του 

δράµατος, καθώς και η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 
Η συνειδητοποίηση της δυνατότητας εξέλιξης αυτής καθαυτής της νοηµατικής γλώσσας 

ως αυτόνοµης θεατρικής γλώσσας. 
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5.4.2.  Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις Έννοιες ∆ιαθεµατικής Προσέγ-
γισης  

 
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

Τάξη 
Άξονες 

Γνωστικού 
Περιεχοµένου 

Γενικοί Στόχοι 
(Γνώσεις, ∆εξιότητες, 
Στάσεις και Αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεµελιώδεις 
Έννοιες  

∆ιαθεµατικής 
Προσέγγισης 

Α΄- Β΄  

Σωµατική και κινησιολογική ανάπτυ-
ξη σε σχέση µε το χώρο, το χώρο 
που νοηµατίζουµε, τη σκηνή, την 
οµάδα, τον παρτενέρ. Κατανόηση 
δοµών χώρου, νοηµατικού χώρου, 
χρόνου κ.ά.  
Ασκήσεις κίνησης, χορός, ρυθµικά 
και οπτικά ερεθίσµατα. Συνεργασία 
µε παρτενέρ στις αντίστοιχες ασκή-
σεις.  
Πρώτες οµαδικές ασκήσεις.  
Ασκήσεις συνειδητοποίησης της δυ-
νατότητας εξέλιξης αυτής καθαυτής 
της νοηµατικής γλώσσας ως αυτό-
νοµης θεατρικής γλώσσας. 
Οι χειροµορφές της νοηµατικής 
γλώσσας ως θεατρικές αξίες.  
Ψυχοσωµατική έκφραση µέσα από 
το ελεύθερο παιχνίδι, οργανωµένο 
αυτοσχεδιασµό, παντοµίµα, εκφρα-
στική, µιµική.  
Θεατρικό παιχνίδι–σύνδεση θεατρι-
κού παιχνιδιού µε τις εικαστικές τέ-
χνες–ενεργοποίηση µε οπτικά ερεθί-
σµατα.  
∆ραµατοποίηση.  
Ανάπτυξη της γλωσσικής και εκφρα-
στικής ικανότητας µέσω του αυτο-
σχέδιου διαλόγου και της επεξεργα-
σίας λογοτεχνικών κειµένων. Ανά-
πτυξη επικοινωνιακών κωδίκων.  
Ανάπτυξη νοηµατικής γλώσσας ως 
αφηγηµατικής τεχνικής.  
Πρώτα στοιχεία του δραµατικού δια-
λόγου.  
Καλλιέργεια αισθητικής έκφρασης 
και δηµιουργίας πολλαπλής φύσης 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων: ά-
µεση αισθητική εµπειρία, επαφή µε 
όλες τις τέχνες, γνωριµία µε τη θεα-
τρική παραγωγή (Κουκλοθέατρο, 
Καραγκιόζης κ.ά.) µε τη διαµεσολά-
βηση διερµηνέων νοηµατικής γλώσ-
σας ειδικά εκπαιδευµένων στη θεα-
τρική εκφορά της. Γνωριµία µε τη 

Επιδιώκεται ο κωφός µαθητής:  
Να αναγνωρίζει το σώµα του, τον 
εαυτό του και τους άλλους.  
Να εξερευνήσει και να αναγνωρί-
σει τις δυνατότητες που του δίνει 
το σώµα του, καθώς και τα όρια 
που του θέτει. Να εξερευνήσει το 
χώρο στον οποίο νοηµατίζει. Να 
εξελίξει στο έπακρο τις εκφράσεις 
του προσώπου που αποτελούν 
µέρος του συντακτικού της νοη-
µατικής γλώσσας και να δοκιµά-
σει τις δραµατοποιηµένες µορφές 
τους.  
Να ενταχθεί στην οµάδα και να 
συνεργάζεται αρµονικά.  
Να αναπτύξει τις δυνατότητες ε-
πικοινωνίας και ιδιαίτερα τη µη 
λεκτική επικοινωνία.  
Να έλθει σε επαφή µε τους δια-
φορετικούς τρόπους σκέψης και 
έκφρασης των άλλων.  
Να αναπτύξει ικανότητες για δη-
µιουργική έκφραση.  
Να αναπτύξει τις γλωσσικές και 
εκφραστικές του δυνατότητες:  
αφήγηση, περιγραφή, ακρίβεια 
και βελτίωση της έκφρασης, διά-
λογος, συζήτηση, δηµιουργία έ-
ντεχνων µορφών νοηµατικής 
γλώσσας.  
Να διαµορφώσει αισθητική–
καλλιτεχνική αντίληψη ώστε να 
λειτουργεί κατά το δυνατόν ε-
παρκώς τόσο ως θεατής όσο και 
ως δηµιουργός καλλιτεχνικού 
προϊόντος.  
Να αναπτύξει δεξιότητες και διά-
θεση για συνεργασία, κοινωνική 
συµµετοχή, αυτονοµία και ελευ-
θερία.  
Να έλθει σε επαφή µε όλες τις 
τέχνες, όπως επίσης και να γνω-
ρίσει έργα κωφών καλλιτεχνών 
που να εκφράζουν την εµπειρία 

Συλλογικότητα,  
Συνεργασία,  
Χώρος,  
Νοηµατικός χώ-
ρος, 
Κίνηση,  
Επικοινωνία,  
Αλληλεπίδραση, 
Εξάρτηση,  
Μορφή,  
Οργάνωση,  
Πολιτισµός,  
Παράδοση,  
Χρόνος,  
Μεταβολή,  
Εξέλιξη,  
Οµοιότητα– ∆ι-
αφορά.  
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θεατρική παραγωγή της ελληνικής 
κοινότητας των κωφών. 
Γνωριµία µε την παράδοση των κω-
φών παραµυθάδων. 

της κώφωσης. Να αντιληφθεί τις 
πλαστικές τους αξίες. 
Να έλθει σε επαφή µε τα καλλι-
τεχνικά και πολιτιστικά επιτεύγ-
µατα τόσο της πατρίδας του όσο 
και άλλων πολιτισµών. Η γνωρι-
µία µε άµεσο τρόπο µε τα καλλι-
τεχνικά – πολιτιστικά δρώµενα 
τόσο της ελληνικής κοινότητας 
των κωφών όσο και των άλλων 
κοινοτήτων των κωφών.  
 

 

Τάξη 
Άξονες 

Γνωστικού 
Περιεχοµένου 

Γενικοί Στόχοι 
(Γνώσεις, ∆εξιότητες, 
Στάσεις και Αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
Προσέγγισης 

Γ΄-∆΄ 

Εξέλιξη της κατεύθυνσης της κινησι-
ολογικής ανάπτυξης του πρώτου η-
λικιακού επιπέδου, µε έµφαση στην 
πρωτοβουλία αφενός και στη συλλο-
γικότητα αφετέρου.  
Μεγαλύτερη ανάπτυξη της σχέσης 
µε τη δράση και τη συµπεριφορά, 
που µπορεί να οδηγήσει σε δραµα-
τοποίηση.  
∆ιεύρυνση της σχέσης του παιδιού 
µε τη «φυσική» του γλώσσα, την 
νοηµατική γλώσσα και τις δυνατότη-
τες γλωσσικής έκφρασης. Επαφή µε 
λογοτεχνικά κείµενα. Επαφή µε ο-
πτικό υλικό θεατρικών δρώµενων 
στη νοηµατική. Ο θεατρικός κώδικας 
ως εργαλείο µάθησης και επαφής µε 
άλλους κώδικες (µαθήµατα).  
Ευαισθητοποίηση στο θέατρο:  
1) Εξοικείωση µε τη θεατρική παρά-
σταση ως θεατές. Επίσκεψη στο Θέ-
ατρο Κωφών  
2) Πρώτες προσπάθειες (προσωπική 
εµπειρία) για θεατρική παράσταση. 
Σύνδεση τοµέων Αισθητικής Αγωγής. 

Οι γενικοί στόχοι παραµένουν οι 
ίδιοι µε την Α΄-Β΄ ∆ηµοτικού. Στο 
επίπεδο αυτό, µε βάση την αύξη-
ση των προσωπικών φυσικών, 
νοητικών, ψυχικών ικανοτήτων, 
και δεδοµένου ότι το παιδί µπορεί 
να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 
µέσα στην οµάδα οριοθετώντας 
πιο εύκολα τον εαυτό του και 
τους άλλους, διευρύνονται οι επι-
διώξεις εντός του πλαισίου των 
στόχων που προδιαγράφηκαν στο 
προηγούµενο επίπεδο. 

Κίνηση,  
Χώρος,  
Νοηµατικός χώ-
ρος, 
Αλληλεπίδραση,  
Συλλογικότητα,  
Συνεργασία,  
Πρόσωπο,  
Οργάνωση,  
Ερµηνεία,  
Ιδέα,  
Μορφή,  
∆οµή,  
Μήνυµα,  
Κώδικας,  
Χρόνος,  
Μεταβολή,  
Εξέλιξη,  
Επικοινωνία,  
Πολιτισµός,  
Παράδοση,  
Οµοιότητα–
∆ιαφορά,  
∆ιαπολιτισµικό-
τητα.  

 Ε΄-ΣΤ΄  

Ενεργοποίηση και αξιοποίηση σωµα-
τικών και ψυχογλωσσικών ικανοτή-
των.  
Νοηµατική ποίηση.  
Αυτοσχεδιασµός – θεατρικό παιχνίδι. 
∆ραµατικό κείµενο – δραµατοποίη-
ση.  
Γνωριµία µε την τέχνη του θεάτρου. 

Στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του ∆ηµο-
τικού, λόγω της αύξησης των ικα-
νοτήτων των µαθητών αλλά και 
της µεγαλύτερης συνειδητοποίη-
σης της οµάδας, σε συνδυασµό 
µε την ευαισθητοποίησή τους α-
πέναντι στις αισθητικές εµπειρίες, 
οι µαθητές µπορούν να δεχθούν 
και να επεξεργασθούν ερεθίσµατα 

Κίνηση – ∆υνα-
µική – Ένταση, 
Χώρος, Νοηµατι-
κός χώρος,  
Αλληλεπίδραση,  
Εξάρτηση,  
Συλλογικότητα,  
Συνεργασία,  
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Τρόποι οργάνωσης ανεβάσµατος θε-
ατρικής παράστασης στη νοηµατική 
γλώσσα.  

σχετικά µε την ατοµική έκφρασή 
τους µέσα στο χώρο, το νοηµατι-
κό χώρο, ή σε σχέση µε θεατρικά 
κείµενα ή την προφορική παρά-
δοση των κωφών αφηγητών κ.ά. 
Έχοντας αποκτήσει πλούσια 
γλωσσική επάρκεια στη νοηµατική 
γλώσσα µπορούν να την χρησι-
µοποιήσουν στην ποιητική της 
διάσταση. Οι κωφοί µαθητές έ-
χουν ήδη αποκτήσει κάποια ταυ-
τότητα και έχουν επαρκώς ενηµε-
ρωθεί για την πολιτιστική ταυτό-
τητα της κοινότητας των κωφών. 
Οι δύο τελευταίες τάξεις του ∆η-
µοτικού προσφέρονται για µια πιο 
ελεύθερη και συστηµατική πρα-
κτική των ήδη γνωστών από τα 
προηγούµενα επίπεδα αντικειµέ-
νων – εφαρµογών του θεάτρου.  
 

Κώδικας, Μήνυ-
µα, Σύµβολο,  
Πρόσωπο,  
Οργάνωση,  
Ερµηνεία, Ρυθ-
µός, Ιδέα,  
Μορφή, ∆οµή,  
Χρόνος, Εξέλιξη, 
Μεταβολή,  
Επικοινωνία,  
Πολιτισµός,  
Οµοιότητα– ∆ι-
αφορά,  
∆ιαπολιτισµικό-
τητα. 

 

5.4.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

5.4.3.1.  Ειδικοί Σκοποί  
H ηλικιακή φάση που εκτείνεται από το Νηπιαγωγείο έως το Γυµνάσιο είναι µια περίοδος 

ζωής στη διάρκεια της οποίας µπορεί να θεµελιωθεί η αγάπη του κωφού παιδιού για κάθε 
µορφή τέχνης εποµένως και για το θέατρο, να διαµορφωθεί η αισθητική - καλλιτεχνική του 
αντίληψη και να συντελεστεί η πρώτη γνωριµία του µε τα επιτεύγµατα του πολιτισµού. Το 
κωφό παιδί µπορεί να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονοµιά της οικουµενικής κοινότητας των 
κωφών, όπως και τις τοπικές κουλτούρες των διαφορετικών κοινοτήτων µε προεξάρχουσα 
αυτή της ελληνικής κοινότητας κωφών.  

Ως προς τη δοµή, η σπειροειδής ανέλιξη των περιεχοµένων στο Α.Π.Σ. οδηγεί από απλές 
σε σύνθετες δραστηριότητες και από πρακτικές σε θεωρητικές προσεγγίσεις.  

Η ανάγκη εισαγωγής του µαθήµατος στην προσχολική και στην πρώτη σχολική φάση της 
εκπαίδευσης προκύπτει από το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η θεατρική αγωγή συµβάλλει - 
ως δραστηριότητα και ως διδακτική µεθοδολογία - στην πληρέστερη προετοιµασία των παι-
διών για την ένταξή τους στο παιδαγωγικό σύστηµα και στην απόκτηση καλύτερων σχέσεων 
µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους. Στο κωφό παιδί δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσει 
τους ισχυρούς δεσµούς που συνδέουν τη φυσική του γλώσσα, τη νοηµατική γλώσσα µε αι-
σθητικές αξίες της δραµατικής τέχνης.  

Η Θεατρική Αγωγή οφείλει να ενθαρρύνει τη δηµιουργική έκφραση του κωφού παιδιού, 
να συντείνει στην ψυχογλωσσική καλλιέργειά του, να συµβάλλει στη γνωριµία του µε την 
οµάδα & να γίνεται, δηλαδή, για το παιδί µέσο γνώσης, ψυχαγωγίας και αισθητικής καλλιέρ-
γειας.  

Ειδικότερα επιδιώκεται: 
Η ανάπτυξη ισχυρής ταυτότητας στον κωφό µαθητή ως µέλος της κοινότητας των κω-

φών. Απελευθέρωση από την έννοια της αναπηρίας, υπέρβαση του ιατρικοποιηµένου µοντέ-
λου της κώφωσης. 

Η ανάπτυξη και η στήριξη ενός οράµατος όπου το κωφό παιδί δεν ανήκει σε µία αναπηρι-
κή µειονότητα αλλά σε µία κοινότητα µε µία πλούσια γλωσσική παράδοση. 
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Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η αισθητική καλλιέργεια, η ελευθερία της έκφρασης, η 
αυτογνωσία και ο αλληλοσεβασµός των µαθητών µέσα στο πλαίσιο της σχολικής οµάδας.  

Η απόκτηση από τους µαθητές εκείνων των γνώσεων που θα τους βοηθούν να κατα-
νοούν, να προσλαµβάνουν και να αξιολογούν το θεατρικό γεγονός, και να µετασχηµατίζουν 
γόνιµα τη γνώση και την εµπειρία τους. 

Η απόκτηση από τους κωφούς µαθητές γνώσεων και πληροφοριών όσον αφορά στην πα-
γκόσµια θεατρική παραγωγή των κωφών. 

Η δηµιουργική επαφή των µαθητών µε την τέχνη του θεάτρου τόσο µέσα από τα δραµα-
τουργικά κείµενα όσο και µέσα από τη σκηνική έκφρασή τους, µε τελικό στόχο τη διεύρυνση 
των σπουδών τους ως προς το πολιτισµικό πεδίο.  

Ο εµπλουτισµός των µεθόδων διδασκαλίας µε τις αρχές και τις τεχνικές του θεάτρου 
(δραµατοποίηση κ.τ.λ.) και εποµένως η βελτίωση του προγράµµατος διδασκαλίας συνολικά.  

Γενικότερες παιδαγωγικές ωφέλειες που αναµένεται να προκύψουν από το µάθηµα:  
• Το θέατρο, ως επικοινωνιακή δραστηριότητα, βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν το 
πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων µέσα στο οποίο καλούνται και οι ίδιοι να συµβιώσουν. Τους 
βοηθά ακόµα να κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν οργανικά στο ευρύτερο σύνολο, στο 
οποίο κάθε φορά ανήκουν (σχολείο, κοινωνία κ.τ.λ.).  
• Ως δηµιουργική δραστηριότητα, καλλιεργεί στους µαθητές την έφεση για έρευνα, για 
γνώση και για απόκτηση δεξιοτήτων µέσα από την ανάδειξη των καλλιτεχνικών κλίσεών τους.  
• Ως συλλογική δραστηριότητα, προσφέρει στους µαθητές ίσες ευκαιρίες έκφρασης, συνερ-
γασίας και συµµετοχής σε κοινή προσπάθεια, αξίες που αποτελούν τη βάση της δηµοκρατίας. 
Μιας δηµοκρατίας που θα συµπεριλαµβάνει το σεβασµό για το µαθητή µε ιδιαιτερότητες.  
• Ως καλλιτεχνική δραστηριότητα, συµβάλλει στην αισθητική ανάπτυξη των µαθητών και 
στη συνειδητοποίηση της άφθαρτης αξίας του ανθρώπινου πολιτισµού.  

 

5.4.3.2.  Στόχοι, Θεµατικές Ενότητες, Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά 
Σχέδια Εργασίας  

Ενδεικτικό Πρόγραµµα ΣΤ΄ Τάξης 

1
ος 
Άξονας: Ενεργοποίηση και Αξιοποίηση Σωµατικών Ικανοτήτων 

Στόχοι Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες 

Οι κωφοί µαθητές επιδιώκεται:  
Να γνωρίσουν τα εκφραστικά τους µέ-
σα σε συνδυασµό µε το χώρο, το χώρο 
που νοηµατίζουν, το συµµαθητή και 
την οµάδα.  
Να συνειδητοποιήσουν τη δύναµη αυ-
τής καθαυτής της νοηµατικής γλώσσας 
και τις δυνατότητες που παρέχει για την 
επίλυση ή όχι καθηµερινών προβληµά-
των.  
Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι 
µπορούν να εκφράσουν συναισθήµατα 
και καταστάσεις µε το σώµα. 
Να εξοικειωθούν µε το σώµα τους. Επί-
σης, µε το συµµαθητή τους, µε την ο-
µάδα και µε το χώρο.  
Να γνωρίσουν τις δυνατότητες της νο-
ηµατικής γλώσσας και να µπορούν να 
τις αξιοποιήσουν για έκφραση και ικα-

Κίνηση  
Εκφράσεις προ-
σώπου. 
Εκφραστικές δυ-
νατότητες νοη-
µατικής γλώσσας 
και σώµατος.  
Αξιοποίηση σω-
µατικών ικανοτή-
των.  
Αξιοποίηση ψυ-
χογλωσσικών ι-
κανοτήτων.  
Κατανόηση ρυθ-
µού, αναπνοή, 
κ.τ.λ.).  
Εκφραστικές δε-
ξιότητες κίνησης. 

Τεχνικές κίνησης, ισορροπίας, ρυθµού, 
επαφής µε τον άλλο, κίνηση ατοµική 
και σε συνάρτηση µε τον παρτενέρ.  
Ατοµική - οµαδική χαλάρωση. Ζέσταµα, 
διατάσεις (στρέτσινγκ).  
Μάχη µε φανταστικά όπλα, σε ζεύγη ή 
µε φανταστικό εχθρό.  
∆ιάλογος σε θεατρικοποιηµένη νοηµατι-
κή γλώσσα µε ανάλογη έκφραση συ-
ναισθηµάτων.  
Ασκήσεις αναπνοής, ρυθµού, τονισµού. 
Έλεγχος φωνής (deaf voice).  
∆ιάλογος διαφωνίας µε εναλλαγή δυνα-
τής και χαµηλής ψυχικής έντασης. ∆ια-
φωνία ενός προσώπου µε δύο.  
Υποθετικός διάλογος ενός προσώπου µε 
φανταστικό παρτενέρ.  
∆ιάρκεια, ένταση, συνδυασµός γλώσσας 
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νοποίηση προσωπικών αναγκών.  
Να συνειδητοποιήσουν ότι µε το σώµα 
µπορούν να ενεργοποιήσουν και να εκ-
φράσουν το ψυχοσωµατικό δυναµικό 
τους.  
Να µπορούν να συνδυάζουν τα εκφρα-
στικά τους µέσα (σώµα - νοηµατική 
γλώσσα), για να επιτύχουν ένα συγκε-
κριµένο αποτέλεσµα (κτίσιµο ρόλου). 

Το σώµα και ο 
«Λόγος» ως θε-
µελιώδη στοιχεία 
της υποκριτικής.  
Η έννοια του 
«ρόλου». 

και κίνησης.  
Συζήτηση για τις µορφές επικοινωνίας - 
λεκτική, νοηµατική, µη λεκτική, γραπτή, 
κ.λπ. (Γλώσσα). Εξειδικευµένη κίνηση, 
χορός, ρυθµική.  
Οµαδικοί χοροί, σε ζεύγη, ατοµικοί, χο-
ρογραφίες, χορός µε φανταστικό παρ-
τενέρ.  
Κίνηση σε διάφορους ρυθµούς.  
Προσέγγιση στην παραγωγή ήχων.  
Ανάγνωση και παράλληλη διερµηνεία 
κειµένου µε χειρονοµίες, µε κινήσεις 
κ.τ.λ. (Γλώσσα).  
Ασκήσεις επίτευξης συντονισµού, εκ-
φραστικότητας. Επιλογή απλών κειµέ-
νων (π.χ. µικρά ποιήµατα - Περιγραφι-
κές αφηγήσεις, µικροί διάλογοι) προς 
ατοµική και οµαδική ερµηνεία.  
Παντοµίµα (π.χ. το παιχνίδι: επαγγέλ-
µατα, έργα, ζώα κτλ.).  
Επαφή µε διάφορα είδη θεάτρου (πα-
ντοµίµα, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών). 
Κατασκευή χειροµορφών και θεατρική 
χρήση τους.  
Θέατρο σκιών - κατασκευή φιγούρας. 

2ος Άξονας: Αυτοσχεδιασµός 

Στόχοι Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες 

Να µάθουν να χρησιµοποιούν τις σωµα-
τικές δεξιότητες και γλωσσικές ικανότη-
τές τους για να εκφράσουν προσωπικές 
εµπειρίες, ανάγκες, συναισθήµατα.  
Να ανακαλύψουν παραµέτρους της 
προσωπικότητάς τους, τις οποίες α-
γνοούν, και να µάθουν να εµπιστεύονται 
τον εαυτό τους και τα µέλη της οµάδας. 
Να µάθουν να αποδίδουν θεατρικά (µε 
πειθαρχία και έλεγχο των εκφραστικών 
τους µέσων) συγκεκριµένο θέµα ή συ-
γκεκριµένη κατάσταση.  
Να µπορέσουν - µέσω του ρόλου - να 
µορφοποιήσουν τη φαντασία τους και 
να εκφράσουν το ψυχοπνευµατικό δυ-
ναµικό τους.  
Να κατανοήσουν την έννοια του ρόλου 
µέσα από την ένταξή τους στην οµάδα. 
Να εµβαθύνουν στη χρήση του αυτο-
σχεδιασµού, προκειµένου να προσεγγί-
σουν το θέατρο και να εκφράσουν τον 
εσωτερικό κόσµο τους.  
Να κατανοήσουν τις διαφορετικές οπτι-
κές γωνίες από τις οποίες µπορεί να θε-
ωρηθεί το ίδιο αντικείµενο.  

Ελεύθερος Αυ-
τοσχεδιασµός.  
Θεατρικό Παι-
χνίδι.  
Θεατρικός Αυ-
τοσχεδιασµός µε 
δεδοµένο θέµα.  
Εξοικείωση µε 
τη θεατρική κα-
τάσταση.  
Ο Αυτοσχεδια-
σµός ως µέσο 
σκηνικής έκ-
φρασης και ο 
Αυτοσχεδιασµός 
ως µέσο προ-
σωπικής έκφρα-
σης. 
Home signs. 
Ποιητική νοηµα-
τική οµοιοκατα-
ληξία χειροµορ-
φών.  

Αφόρµηση από έργα τέχνης, από έργα 
τέχνης κωφών, από κείµενα, από οικείες 
διδακτικές ενότητες, από κοινωνικές συ-
µπεριφορές. Τα παιδιά κάνουν γκριµά-
τσες, παίρνουν στάσεις στο χώρο, κά-
νουν χειρονοµίες, «στήνουν» το κορµί 
τους, µιµούνται τύπους - κουτσό, µεθυ-
σµένο κ.τ.λ. (Γλώσσα, Εικαστικά).  
Σε κύκλο απαντούν σε ερωτήσεις των 
µελών της οµάδας πάνω σε θέµατα σχε-
τικά µε το αντικείµενο του αυτοσχεδια-
σµού (π.χ. πώς νιώθει κανείς όταν περ-
πατά µε µπαστούνι;). Οι απαντήσεις δί-
νονται από το πρόσωπο που αυτοσχεδί-
ασε στη συνέχεια του αυτοσχεδιασµού.  
Αυτοσχεδιαστική έκφραση - δραµατο-
ποίηση µε αφορµή δεδοµένο θέµα.  
Προοδευτική εµβάθυνση στο «ρόλο».  
Ανάπτυξη «θεατρικής σύµβασης».  
Θεατρικό δρώµενο (παιχνίδι). Αυτοσχε-
διασµός πάνω σε δεδοµένες µορφές, 
συµπεριφορές - καταστάσεις, από το 
θέατρο, τον κινηµατογράφο, την τηλεό-
ραση και από την ύλη των σχετικών µα-
θηµάτων (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσικά, 
Θρησκευτικά, Αγωγή Πολίτη κ.τ.λ.).  
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Παραµύθι στη νοηµατική γλώσσα (π.χ. 
«Το δώρο της παπλωµατούς»).  
Αυτοσχεδιαστική σύνθεση πολλαπλών 
χειροµορφών. 
Θεατρική χρήση των ταξινοµητών της 
ελληνικής νοηµατικής γλώσσας. 
Απόπειρα αυτοσχεδιαστικής αναπαρά-
στασης της προσωπικότητας του κάθε 
µαθητή.  
Ένα παιδί προσπαθεί να περιγράψει ένα 
αντικείµενο (γνωστό µόνο σ΄ αυτό), 
χωρίς να αναφέρει τι δουλειά κάνει ή 
από τι είναι κατασκευασµένο. Στη συνέ-
χεια οι υπόλοιποι µαθητές ζωγραφίζουν 
το αντικείµενο που κατάλαβαν. Συγκρί-
νουµε τα αποτελέσµατα. Συνδέουµε µε 
τη χρήση χειροµορφών ή ταξινοµητών.  
Προσπάθεια αυτοσχεδιασµού σε δεδο-
µένο θέµα.  

3
ος 
Άξονας: ∆ραµατικό κείµενο - ∆ραµατοποίηση 

Στόχοι  Θεµατικές  
Ενότητες  

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες  

Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα 
του δραµατικού κειµένου ή δρώµενου 
(διάλογος, δράση, συγκρούσεις κ.τ.λ.)  
Να προσπαθήσουν να γράψουν απλούς 
διαλόγους, οι οποίοι στη συνέχεια θα 
εξελιχθούν σε θεατρικά σκετς.  
Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να µε-
τατρέπουν ένα αφηγηµατικό κείµενο σε 
δραµατικό, ώστε να αφοµοιώνουν µε 
βιωµατικό τρόπο τη γνώση. Να έρθουν 
σε δηµιουργική επαφή µε το δραµατικό 
κείµενο και να κατανοήσουν τους όρους 
γραφής του.  
Να µάθουν να µετατρέπουν ένα αφηγη-
µατικό κείµενο σε δραµατικό, πράγµα 
που θα συντελέσει στη µαθησιακή και 
στην καλλιτεχνική ωρίµανσή τους.  
Να µάθουν να δηµιουργούν δραµατικά 
κείµενα αξιοποιώντας προηγούµενες 
γνώσεις.  

Χαρακτηριστικά 
δραµατικών κει-
µένων.  
∆ηµιουργία 
δραµατικών κει-
µένων.  
Σύνθεση. Εργα-
στήρι γραφής.  
Μεταγραφή α-
φηγηµατικού 
κειµένου ή δρώ-
µενου σε δρα-
µατικό και ανά-
λυσή τους. 
∆ραµατοποίηση. 
 

Αποµόνωση µορφικών χαρακτηριστικών 
του δραµατικού κειµένου σε οικεία κεί-
µενα (σχολικά - εξωσχολικά).  
∆ιάλογος - σκηνοθετικές οδηγίες – χα-
ρακτήρες. ∆ράση - σύγκρουση.  
∆ηµιουργία δραµατικού δρώµενου µε 
βάση προηγούµενους αυτοσχεδιασµούς. 
∆ραµατουργική ανάλυση επιλεγµένων 
αποσπασµάτων από το παγκόσµιο θέα-
τρο για παιδιά. 
∆ραµατουργική ανάλυση επιλεγµένων 
βιντεοταινιών από θεατρικές παραστά-
σεις κωφών. 
Προβολή ταινιών που να άπτονται θεµά-
των σχετικών µε τις εµπειρίες τις κώ-
φωσης.  
Επαφή των µαθητών µε το δραµατικό 
κείµενο, προσπάθεια για ανάλυση σε 
βάθος.  
∆ηµιουργία corpus από επιλεγµένα κεί-
µενα ανάλογα µε την ηλικία και τα ενδι-
αφέροντα των παιδιών, για σχολική 
χρήση.  
∆ραµατοποίηση αφηγηµατικών κειµένων 
µε τη χρήση των µορφικών στοιχείων 
των θεατρικών κειµένων (σκηνικές οδη-
γίες, διάλογοι κ.τ.λ.). Κείµενα για δρα-
µατοποίηση (Λογοτεχνία, Γλώσσα). Κα-
τανόηση και εξερεύνηση των εναλλαγών 
και στάσεων του σώµατος που νοηµατί-
ζει. Εναλλαγή προσώπων από τον ίδιο 
αφηγητή.  
Σύνθεση θεατρικών διαλόγων και σύ-
ντοµων θεατρικών έργων.  
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Ατοµική και οµαδική εξάσκηση σε δεδο-
µένα θέµατα.  

4ος Άξονας: Γνωριµία µε την Τέχνη του Θεάτρου 

Στόχοι Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες 

Να γνωρίσουν τις ποικίλες πλευρές του 
θεάτρου και τις παραµέτρους που συν-
θέτουν το θεατρικό φαινόµενο. 
Να γνωρίσουν την παγκόσµια και την 
τοπική θεατρική κληρονοµιά των κω-
φών. 
Να αποκτήσουν «θεατρική αγωγή» ώ-
στε να σέβονται το χώρο και τους συ-
ντελεστές µιας παράστασης.  
Να εξοικειωθούν µε τη χρήση διερµηνέα 
κατά τη διάρκεια ενός θεατρικού δρώ-
µενου στην προφορική γλώσσα. 
Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και να 
µπορούν να εκφράζουν απόψεις και ε-
ντυπώσεις.  
Να γνωρίσουν άµεσα και βιωµατικά τις 
παραµέτρους του θεάτρου και να εφαρ-
µόσουν τη γνώση και την εµπειρία τους. 
Να γνωρίσουν θεωρητικά και πρακτικά 
την τέχνη του θεάτρου καθώς και τις 
ιδιαιτερότητες του θεάτρου κωφών.  
 

Στοιχεία από τη 
θεωρία και την 
τεχνική του θε-
άτρου και πώς 
αυτή συνδέεται 
µε τη θεατρική 
παραγωγή της 
κοινότητας των 
κωφών.  
Ο κωφός µαθη-
τής ως θεατής, 
ως ηθοποιός και 
ως κριτικός.  
Παραγωγή θεα-
τρικής δραστη-
ριότητας.  

Τα συστατικά του θεάτρου και του θεά-
τρου κωφών.  
Γνωριµία - εξοικείωση µε τις τέχνες που 
συνθέτουν το θεατρικό φαινόµενο. Συ-
νεργασία µε το µάθηµα των Εικαστικών. 
Κείµενο - νοηµατική γλώσσα - ηθοποιός 
- ρόλος - σκηνοθέτης – θεατής - διερµη-
νέας κ.ά.  
Οικειοποίηση των ρόλων όλων των συ-
ντελεστών µιας θεατρικής παράστασης 
(ηθοποιό, σκηνοθέτη, δραµατουργό, 
σκηνογράφο, κ.τ.λ.). 
Επίσκεψη σε θεατρικούς χώρους. Ξενά-
γηση σε διαφορετικά είδη σκηνών (π.χ. 
στις διάφορες σκηνές του Εθνικού Θεά-
τρου ή στην Επίδαυρο).  
Παρακολούθηση παραστάσεων ή ταινιών 
εντός και εκτός σχολείου. Στοιχειώδης 
ανάλυση και συζήτηση στην τάξη για 
την αισθητική εµπειρία που αποκτήθηκε. 
Απόπειρα αξιολόγησης επιµέρους στοι-
χείων µιας παράστασης ή µιας ταινίας 
(σκηνικά - κοστούµια), κριτική της πα-
ράστασης ή της ταινίας ως συνόλου. 
Προσπάθεια γραφής σύντοµης κριτικής. 
Επιλογή παραστάσεων ή ταινιών µε 
γνώµονα την ηλικία και τα ενδιαφέροντα 
των κωφών παιδιών, και την ποιότητά 
τους. 
Γνωριµία και συνοµιλία µε κωφούς και 
ακούοντες καλλιτέχνες που εργάζονται 
στο θέατρο ή στον κινηµατογράφο.  
Επισκέψεις στους χώρους δουλειάς δια-
φόρων κωφών ή ακουόντων καλλιτε-
χνών και επισκέψεις κωφών εµψυχωτών 
ή κωφών ηθοποιών στο σχολείο. 
Θεατρικό δρώµενο µε βάση την αποκτη-
θείσα εµπειρία.  
Επιλογή έργου, ανάγνωση, διανοµή, 
πρόβες, σκηνικά, κ.τ.λ.  
Ηχητική (συνεργασία µε ακούοντες), 
σκηνογραφική, ενδυµατολογική επένδυ-
ση ενός κειµένου. 
Ανέβασµα παράστασης.  

 
Η κάθε ενότητα του Π.Σ. δεν εξαντλείται απαραιτήτως σε µία διδακτική ώρα και ο εκπαι-

δευτικός έχει την ευχέρεια να διδάξει την ενότητα σε περισσότερες ώρες ή να επιλέξει εκείνο 
το τµήµα που προσφέρεται για τις δεδοµένες συνθήκες της τάξης του ή για τα ιδιαίτερα ενδι-
αφέροντα των µαθητών του. Έχει, επίσης, την δυνατότητα να διαπλέξει την διδασκαλία συ-
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γκεκριµένων ενοτήτων µε θέµατα από άλλα γνωστικά αντικείµενα, στο πλαίσιο διαθεµατικών 
προσεγγίσεων.  

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες δεν απαιτούν εξαντλητική προσέγγιση µε παρατακτική 
διάταξη, αλλά έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και παρέχουν στον εκπαιδευτικό δυνατότητα επι-
λογής. Ας σηµειωθεί ότι η δυνατότητα επιλογής αποτελεί την κεντρική φιλοσοφία του νέου 
παιδαγωγικού συστήµατος, που φιλοδοξεί να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο σχολείο, ανοικτό 
στην έρευνα και τη γνώση.  

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον εµπλουτισµό της 
διδακτικής µεθοδολογίας όλων των γνωστικών αντικειµένων. Αφορµές και περιεχόµενο των 
δραστηριοτήτων µπορούν να αποτελέσουν θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα.  

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει συνδυαστικά τις επιµέρους ενότη-
τες του Π.Σ., χωρίς να δεσµεύεται από µια ευθύγραµµη πορεία ανάπτυξης του µαθήµατος 
(π.χ. επίσκεψη σε θεατρικό χώρο µπορεί να πραγµατοποιήσει η τάξη στα πρώτα µαθήµατα 
και όχι κατ’ ανάγκη στο τέλος, όπως προτείνεται).  

Επειδή το µάθηµα από τη φύση του έχει γνωσιοθεωρητικό και αισθητικο-καλλιτεχνικό χα-
ρακτήρα, θα πρέπει αντίστοιχα να δοθεί από τον εκπαιδευτικό ισόρροπη έµφαση στις δύο 
αυτές διαστάσεις. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συρρικνωθεί η Θεατρική Αγωγή σε 
«στεγνό» µάθηµα, αλλά είναι ανάγκη να διατηρήσει και να αναπτύξει όλη τη δυναµική που η 
τέχνη του θεάτρου διαθέτει.  

 

5.4.4. Προτεινόµενο ∆ιαθεµατικό Σχέδιο Εργασίας  
Θέµα: ∆ρώµενα µε τη θεατρική και ποιητική διάσταση των χειροµορφών της ελληνικής 

νοηµατικής γλώσσας. Εκπόνηση συνθετικών, οµαδικών εργασιών µε καταγραφή και ταξινό-
µηση των χειροµορφών, εικαστική αποτύπωση, κατασκευές, συλλογές φωτογραφιών – εικό-
νων, πρωτόλεια γλωσσολογική έρευνα, σύγκριση µε άλλες νοηµατικές γλώσσες, αναπαρά-
σταση – παρουσίαση σε ανοιχτή εκδήλωση κ.λ.π. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτι-
σµός, πολιτιστική ταυτότητα, παράδοση, κληρονοµιά, εξέλιξη. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λο-
γοτεχνία, Εικαστικά, Ιστορία.  

 

5.4.5. ∆ιδακτικό Υλικό  
Η διδασκαλία του µαθήµατος της Θεατρικής Αγωγής γίνεται µε τη χρήση πλούσιου διδα-

κτικού υλικού (συγγραφικό, εποπτικό) σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Θα πρέπει όµως 
να είναι καθαρή η «αρχή» του θεάτρου, ότι το κύριο υλικό του είναι το σώµα και η ψυχή του 
ηθοποιού, άρα και του µαθητή. Ο κωφός µαθητής ενθαρρύνεται να ανακαλύψει την ακραία 
και παράλληλα θεατρική διάσταση της νοηµατικής γλώσσας. 

Το διδακτικό υλικό που προτείνεται (κείµενα, ιστορία, θεωρία του Θεάτρου, όπως και ι-
στορία, θεωρία του Θεάτρου κωφών) µπορεί να επιλέγεται ελεύθερα από τον εκπαιδευτικό. 
Οι έννοιες που προτείνονται δεν ακολουθούν ευθύγραµµη πορεία αλλά παρατακτική.  

Σε όλα τα επίπεδα θα χρειαστεί:  
Χώρο για το µάθηµα, που να τηρεί προδιαγραφές αίθουσας χορού, και µάλιστα εξοπλι-

σµένης µε όργανα και φροντιστηριακό υλικό (µπορεί να είναι κάποιες καρέκλες, ορισµένα α-
ντικείµενα, κοµµάτια από ύφασµα ή χαρτί κ.ά). Απαραίτητα κρίνονται µία βιντεοκάµερα, ένα 
βίντεο, ένα CD-ROM player και ένα DVD player. Κρίνεται επίσης απαραίτητη η ειδική τεχνο-
λογική υποστηρικτική υποδοµή για µία τάξη κωφών µαθητών.  

Βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό (ψηφιακοί δίσκοι δεδοµένης µνήµης CD-ROM, Video κ.ά), 
τα οποία µπορούν να είναι χρήσιµα για τον µαθητή και τον δάσκαλο ως προς τις υποδείξεις. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ύλη της Θεατρικής Αγωγής δεν πρέπει να είναι περιορισµένη στα 
πλαίσια ενός σχολικού εγχειριδίου.  
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Σ’ αυτό προσθέτουµε ότι βασικό εργαλείο για το µάθηµα θα ήταν µια βιβλιοθήκη (λογο-
τεχνική, θεατρική, ιστορική), όσο και µια αρχειοθήκη µε οπτικό υλικό από παραστάσεις, ταινί-
ες µε έµφαση σε αυτές που επικεντρώνονται στην εµπειρία της κώφωσης.  

 

5.4.6. Προτεινόµενα διδακτικά εγχειρίδια: 
Βιβλία µαθητή:  
i) Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού. 
ii) Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ του Γυµνασίου. 
Βιβλία ∆ασκάλου :  
i) Ένα βιβλίο εκπαιδευτικού για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού.  
ii) Ένα βιβλίο εκπαιδευτικού για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ του Γυµνασίου. 
iii) Ένας οδηγός "Σχολικών Πολιτιστικών ∆ράσεων".  
 

5.4.7. Εποπτικό υλικό:  
Μία ταινία βίντεο διάρκειας τριάντα (30) λεπτών στην ελληνική νοηµατική γλώσσα. Η ται-

νία θα δοµείται σε δύο αυτοτελείς ενότητες διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών η καθεµία. Η 
πρώτη ενότητα θα αναφέρεται στο Θεατρικό Παιχνίδι, ενώ η δεύτερη θα αναφέρεται στη 
∆ραµατοποίηση. Κάθε ταινία θα συνοδεύεται από φυλλάδιο µε ανάλυση στοιχείων και οδηγί-
ες χρήσης, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους µαθητές στο πλαίσιο λειτουργίας 
δανειστικής βιντεοθήκης. 

 Μία ταινία βίντεο µε θέµα ένα δείγµα µίας θεατρικής παράστασης κωφών στην ελληνική 
νοηµατική γλώσσα. 

 Μία ταινία βίντεο νοηµατικής ποίησης. 
 Πέντε ταινίες βίντεο µε δραµατοποιηµένα παραµύθια στην ελληνική νοηµατική γλώσσα. 
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5.5.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

5.5.1. ∆ιδακτέα ύλη 
 Τα κωφά παιδιά µπορούν να διδάσκονται το αναλυτικό της ιστορίας που έχει σχεδιαστεί 

για τα ακούοντα παιδιά που φοιτούν στα γενικά σχολεία αν τηρηθούν δύο βασικές προϋπο-
θέσεις: 

 α. Αν έχουν εκπαιδευτεί δίγλωσσα και κατέχουν ήδη µια σταθερή πρώτη γλώσσα, τη νο-
ηµατική, και  

 β. Αν ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ακόλουθες µεθοδολογικές εισηγήσεις για τη διδασκαλία 
του µαθήµατος:  

 

5.5.2. Μεθοδολογία 
 Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι τα κωφά παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται δίγλωσσα 

και γλώσσα της διδασκαλίας είναι η πρώτη, η φυσική γλώσσα των κωφών παιδιών, δηλαδή η 
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, ως αυτοδύναµη και αυθόρµητη γλώσσα µε τη δική της γραµ-
µατική και συντακτική δοµή, ενώ δεύτερη γλώσσα θα είναι η ελληνική, κυρίως στη γραπτή 
της µορφή. Οι σηµειώσεις στον πίνακα ή τα φύλλα εργασίας ή στις διαφάνειες θα δίνονται 
βέβαια στη δεύτερη γλώσσα, γραπτώς. 

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της διγλωσσίας αυτής, προκύπτει έντονη ανάγκη για δηµιουργία 
λεξικού µε λεξιλόγιο και ορολογία για το µάθηµα της ιστορίας στην ΕΝΓ, ώστε να χρησιµο-
ποιούνται κοινά νοήµατα απ’ όλα τα κωφά παιδιά και τους διδάσκοντες πανελληνίως. 

Για τη διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι είναι πολύ σηµαντική η 
χρήση διάφορων διδακτικών µέσων για τη διδασκαλία του µαθήµατος. Ειδικότερα, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι οι κωφοί δεν έχουν ακουστικές παραστάσεις από το περιβάλλον τους, 
χρησιµοποιούν κυρίως το οπτικό κανάλι επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιµοποιού-
νται όλα τα δυνατά εποπτικά µέσα. Για παράδειγµα, χάρτες, πίνακες, επιδιασκόπια. 

Ιδιαίτερα χρήσιµη για τη διδασκαλία της Ιστορίας για τα κωφά παιδιά είναι και η χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας και ιδιαίτερα του βίντεο και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πολύ 
χρήσιµη είναι και η προβολή βιντεοταινιών µε ιστορικό περιεχόµενο κατά τη διάρκεια του µα-
θήµατος (πάντοτε βέβαια µε υποτίτλους). Επίσης σηµαντική είναι και η χρήση ιστοσελίδων 
από το διαδίκτυο, τόσο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος από το διδάσκοντα και τους µαθη-
τές, καθώς και µε ανάθεση στους µαθητές για ανεύρεση και εξερεύνηση των ιστοσελίδων αυ-
τών στο σπίτι. Τα κωφά παιδιά µπορούν να βοηθηθούν από τη χρήση ψηφιακών δίσκων µε 
ιστορικό περιεχόµενο που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και από τη δηµιουργία τέτοιων 
δίσκων από τους διδάσκοντες ή αρµόδιους φορείς. Ακόµα η χρησιµοποίηση λογισµικών προ-
γραµµάτων, όπως παιχνιδιών περιπέτειας (π.χ. γραφικές παραστάσεις) ή προγράµµατα που 
ασχολούνται µε την ιστορική γραµµή του χρόνου (π.χ. Ταξιδιώτης στο χρόνο). 

 Ιδιαίτερα βοηθητική για τη διδασκαλία της Ιστορίας είναι η παραγωγή φύλλων εργασίας 
από τον διδάσκοντα για ενεργητική µάθηση των µαθητών, καθώς και ο χωρισµός τους σε 
οµάδες για αλληλεπίδραση και εµπέδωση του µαθήµατος.  

Ακόµα, επειδή τα κωφά παιδιά έχουν περιορισµένες εµπειρίες (εξαιτίας της περιορισµένης 
ανατροφοδότησης από το περιβάλλον τους) πρέπει να τους δίνεται κάθε ευκαιρία για εξοικεί-
ωση µε τα ιστορικά γεγονότα µέσω επισκέψεών τους σε διάφορα ιστορικά µνηµεία (π.χ. 
Παρθενώνας, ανάκτορο της Κνωσού, αρχαίες εκκλησίες), σε µουσεία (π.χ. Αρχαιολογικό µου-
σείο, Κυκλαδικό µουσείο, µουσείο Φυσικής Ιστορίας). Πολύ σηµαντικό µέσο για την εµπέδω-

 126 
 



 

ση των ιστορικών γεγονότων και την εξοικείωση των µαθητών µε τα θέµατα που καλύπτει το 
µάθηµα της ιστορίας θα µπορούσε να αποτελέσει και η δραµατοποίηση κάποιων ιστορικών 
γεγονότων. 

Τους µαθητές επίσης µπορεί να τα βοηθήσει και η χρήση και η παρουσίαση στην ΕΝΓ 
διάφορων ιστορικών πηγών, και η συζήτηση και επεξεργασία τους µε τον διδάσκοντα. 

 
 

5.6. ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΚΩΦΩΝ  

 

5.6.1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος  
 Για τους Κωφούς, όπως για κάθε ανθρώπινη κοινότητα, η ιστορική συνείδηση είναι πολύ-

τιµο εφόδιο: αναπτύσσει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί κοινοτικούς δεσµούς και 
αξίες και σφυρηλατεί διακοινοτική συνείδηση και ανθρώπινη στάση ζωής. Ιδιαίτερα για τις 
«µικρές» και «αφανείς» κοινότητες, όπως είναι η κοινότητα των κωφών, η γνώση της ιστορί-
ας και του πολιτισµού τους αποτελεί παιδευτικό εργαλείο µεγάλης αξίας. Μέσα από τη «δική 
τους ιστορία» οι µαθητές κατανοούν και προσεγγίζουν βαθύτερα και την ιστορία της ευρύτε-
ρης κοινότητας, της ελληνικής. Μ΄ αυτόν τον τρόπο το σχολείο συµβάλλει στο χτίσιµο της 
συµµετοχικής κοινωνίας που επιδιώκουµε.  

 

5.6.2.  Η ιστορία των κωφών 
Πηγές για την ιστορία των κωφών υπάρχουν λιγοστές: σκόρπιες, ‘τυχαίες’ και περιορισµέ-

νες αναφορές, µέσα από τις οποίες ‘διαβάζονται’ οι αντιλήψεις της εκάστοτε εποχής για τους 
κωφούς. Στη νεότερη ιστορία και γραµµατεία οι αναφορές πυκνώνουν: είναι οι απόψεις και οι 
διηγήσεις των εκπαιδευτικών των κωφών, που µιλούν για τους κωφούς µαθητές τους.  

Μαρτυρίες από τους ίδιους τους κωφούς µόνο πρόσφατα εµφανίζονται. Έτσι είναι σχεδόν 
αδύνατο πια να αποκτήσουµε αυθεντικές και αξιόπιστες πηγές για την ιστορία των κωφών 
όπως οι ίδιοι την είχαν βιώσει.  

Εδώ και µερικές δεκαετίες οι κωφοί σε όλες στις χώρες έχουν συνειδητοποιήσει πόσο ση-
µαντικό είναι να µελετούν, να µοιράζονται και να διαφυλάττουν την ιστορία τους, την «ιστο-
ρία της καθηµερινότητάς τους» και την ιστορία της κοινότητάς τους.  

Οι παραδόσεις, οι µύθοι και οι αφηγήσεις των κωφών «φέρουν» και µεταφέρουν από γε-
νιά σε γενιά την ιστορική παράδοση της κοινότητας των κωφών. Εκφράζουν επίσης µια ολο-
κληρωµένη και ενιαία σύλληψη του ελλαδικού ιστορικού χρόνου και τόπου: αποτελούν µια 
αφαιρετική εκδοχή της εθνικής µας ιστορίας όπως την έχουν βιώσει οι έλληνες κωφοί.  

Η προφορική ιστορική παράδοση της κοινότητας των κωφών (εδώ ο όρος «προφορική» 
έχει την έννοια ότι δεν ήταν µέχρι τώρα καταγραµµένη) περνούσε από γενιά σε γενιά µε τη 
ζωντανή επικοινωνία στη νοηµατική γλώσσα. Εδώ και δυο δεκαετίες µε τη χρήση του βίντεο 
οι ιστορικές αφηγήσεις και µαρτυρίες κωφών απέκτησαν και τρόπο καταγραφής. Οι βιντεο-
σκοπηµένες ιστορίες αποτελούν αξιόλογες ιστορικές πηγές. 

  

5.6.3.  Η έρευνα της ιστορίας της ελληνικής κοινότητας  
Η έρευνα της ιστορίας των Ελλήνων κωφών είναι περιορισµένη. Πληροφορίες και ερευνη-

τικά δεδοµένα προέρχονται από ερευνητικές εργασίες που δεν είχαν ως κύριο ερευνητικό 
στόχο την ιστορία των κωφών, αλλά άλλα ζητήµατα αιχµής του κινήµατος των κωφών. Στοι-
χεία που µαρτυρούν την ύπαρξη άτυπης κοινότητας κωφών στην Ελλάδα αναφέρονται γύρω 
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στο 1920. Ο πόλος µαζί µε τον οποίον γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η κοινότητα των κωφών 
ήταν τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για κωφούς. Το φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε και σε 
άλλες εθνικές κοινότητες κωφών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους κωφούς τα σχολείο που 
φοίτησαν είναι κεντρικό σηµείο αυτοπροσδιορισµού, σηµαντικότερο από το άλλα στοιχεία της 
ταυτότητάς τους. Για το λόγο αυτό στο παρόν αναλυτικό πρόγραµµα η ιστορία της εκπαίδευ-
σης αποτελεί κεντρικό θέµα. 

 

5.6.4.  Θεµατικό περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος  
Η απουσία ερευνητικών δεδοµένων προσδιόρισε τη θεµατολογία και τη µεθοδολογία του 

αναλυτικού αυτού προγράµµατος. Ο κεντρικός προσανατολισµός βασίσθηκε στην ενότητα 
«τοπική ιστορία» των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης, µε τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις, 
εφόσον οι κωφοί αποτελούν µια οµάδα του ελληνικού πληθυσµού, συγκροτηµένη σε τοπικές 
κοινότητες στα αστικά κέντρα κυρίως. Ωστόσο σε όλες τις βαθµίδες καταβάλλεται προσπά-
θεια ώστε η µελέτη του θέµατος να αρχίζει από το άµεσο περιβάλλον των µαθητών δηλαδή 
το σχολείο τους και στη συνέχεια από την τοπική κοινότητα των κωφών. Το περιεχόµενο του 
προγράµµατος βεβαίως δεν περιορίζεται στην τοπική κοινότητα των κωφών, αλλά µελετά την 
πορεία της κοινότητας των κωφών σ΄όλη την Ελλάδα. Επιπλέον ένα σηµαντικό µέρος αφιε-
ρώνεται στην ιστορία των κωφών στη βιοµηχανική δύση, όπου εµφανίσθηκαν δυναµικές κοι-
νότητες κωφών από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης.  

Στις χώρες αυτές αναπτύχθηκαν επιτυχηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για κωφούς µα-
θητές, στην κατάρτιση και υλοποίηση των οποίων έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο κωφοί εκπαι-
δευτικοί. 

 

5.6.5.  Πηγές για την κατάρτιση του αναλυτικού προγράµµατος  
Σε πολλά από τα παραπάνω προγράµµατα διδάσκεται η ιστορία των κωφών. Η σχετική 

βιβλιογραφία υπήρξε εξαιρετικά χρήσιµη και προκάλεσε γόνιµες σκέψεις για την κατάρτιση 
του παρόντος προγράµµατος. Ιδιαίτερα θέλουµε να αναφερθούµε στον «Οδηγό αναλυτικών 
προγραµµάτων για θέµατα που αφορούν τους κωφούς µαθητές», (Deaf studies curriculum 
guide, M. Miller-Nomeland and Sara Gillespie. Pre-College Programmes, Gallaudet university, 
Wasington D.C., 1993). Το πρόγραµµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε πολλά σχο-
λεία των κωφών και µε βάση τις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις αναθεωρείται συνεχώς. Επειδή η 
θεµατολογία του δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της ελληνικής κοινότητας των κωφών, 
ούτε στη δοµή και τη φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, θεωρήσαµε ότι 
δεν είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο για το ελληνικό πρόγραµµα. Επιδιώξαµε 
όµως να τηρήσουµε τις βασικές αρχές του προγράµµατος αυτού: το σεβασµό στην κοινότητα 
και την ιστορία των κωφών και την επικοινωνιακή και µαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση, 
όπως άλλωστε ορίζεται και στα ΑΠΣ της δικής µας γενικής εκπαίδευσης. 

Στη σύνταξη του προγράµµατος αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα διδακτική εµπειρία από την 
ελληνική εκπαίδευση των κωφών. Ιδιαίτερα χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία από ενότητες για 
την ιστορία των κωφών που έχουν διδαχθεί σε άλλα γνωστικά αντικείµενα (λογοτεχνία, 
γλώσσα) ή σε πολιτιστικές και διαθεµατικές δραστηριότητες των σχολείων κωφών της Αγίας 
Παρασκευής, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης και των Αµπελοκήπων.  

  

5.6.6.  Οδηγίες για το ωρολόγιο πρόγραµµα  
Το παρόν πρόγραµµα βασίζεται και συµπορεύεται µε την ελληνική ιστορία της γενικής εκ-

παίδευσης. Τα ειδικά θέµατα της κοινότητας των κωφών εντάσσονται στο συνολικό ιστορικό 
πλαίσιο, του ελληνικού αλλά και του ευρύτερου ιστορικού χώρου. Για το λόγο αυτό παρόλο 
που «Η ιστορία της κοινότητας των κωφών» αποτελεί αυτοτελές διδακτικό αντικείµενο, το 
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ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας του ορίζεται σε συνάρτηση µε το µάθηµα της γενικής ι-
στορίας. Ενδείκνυται οι διδακτικές ενότητες της ιστορίας των κωφών να κατανέµονται στα 
συναφή κεφάλαια της γενικής ιστορίας, όπου είναι αυτό δυνατόν  

Οπωσδήποτε το πρόγραµµα εισάγεται ως πιλοτικό στα σχολεία των κωφών και οι προτει-
νόµενες διδακτικές ενότητες καθώς και οι ενδεικτικές δραστηριότητες µπορεί να προσαρµο-
σθούν από τους εκπαιδευτικούς στις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες.  

 

5.6.7.  Αρχές, µεθοδολογία, στρατηγικές, υλικά  
Ο βασικός τρόπος προσέγγισης του διδακτικού αυτού αντικειµένου είναι βιωµατικός και 

διερευνητικός. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην συνειδητοποίηση των µαθητών ως υπο
κειµένων της ιστορίας. Οι µαθητές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρί-
νουν το ιστορικό γίγνεσθαι µέσα στην καθηµερινότητα. Να αποκτήσουν τη δεξιότητα να 
χρησιµοποιούν τα γνωστικά και ερευνητικά εργαλεία της ιστορίας, µε απλό και αποτελεσµατι-
κό τρόπο. Να διακρίνουν σχέσεις, αλληλεπιδράσεις, αιτίες και συνέπειες. Ο βιωµατικός χαρα-
κτήρας του µαθήµατος διευκολύνει την απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων, οι οποίες µπορούν να 
αξιοποιηθούν και για την καλή επίδοση στο µάθηµα της γενικής ιστορίας, στο οποίο οι επιδό-
σεις των κωφών µαθητών δεν είναι κατά τις έρευνες ιδιαίτερα ικανοποιητικές.  

-

Βασική πηγή ανατροφοδότησης για τη διδασκαλία του µαθήµατος είναι η κοινότητα των 
κωφών. Πολλές από τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται έρχονται από την επιστηµονική 
γνώση και εµπειρία για την «προφορική ιστορία». Είναι σηµαντικό οι µαθητές να αποκτήσουν 
την ικανότητα να χρησιµοποιούν τις πηγές από την κοινότητα για καλύτερη κατανόηση των 
θεµάτων που µελετούν.  

Πολλές δραστηριότητες χρησιµοποιούν τέτοιο υλικό πολύ συχνά. Συνιστάται οι µαθητές 
να αποκτούν άνεση στην συγκέντρωση και µελέτη τέτοιου υλικού. Είναι χρήσιµο να γνωρί-
ζουν από ποιους, πώς και µε ποιους στόχους θα παίρνουν συνεντεύξεις ή θα κάνουν αυθόρ-
µητες συζητήσεις τις οποίες θα βιντεοσκοπούν. Είναι απαραίτητο επίσης να αναζητούν και να 
χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικότητα υπάρχουσες πηγές, γραπτές ή βιντεοσκοπηµένες. Α-
ποκτούν έτσι ιστορικό κριτήριο, ενδιαφέρον και συνείδηση κοινοτική και εθνική. 

Το συνολικό γνωστικό κέρδος είναι προφανές και συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της 
εκπαίδευσης των κωφών. 

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η νοηµατική και κρίνεται σκόπιµο το µάθηµα να διδάσκεται από 
εκπαιδευτικό που συνδέεται µε την κοινότητα των κωφών. 

Η διδασκαλία του µαθήµατος αρχίζει στην τετάρτη τάξη του δηµοτικού. 
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5.6.8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ  
 
Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
 

ΤΑΞΗ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στόχοι Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Τοπική ιστορία. Κοινοτική ιστορία των κωφών :     

  

Η σχέση γενικής-τοπικής-κοινοτικής ιστορίας  
Έχουν ιστορία οι κωφοί; 
Ποιο είναι το περιεχόµενο της ιστορίας των κωφών;  
Oι µαθητές επιδιώκε-
ται:  
 
Nα προσεγγίσουν την 
έννοια της «τοπικής 
ιστορίας» 
 
Να αποκτήσουν βιω-
µατική σχέση µε την 
έννοια αυτή. 
 
 
Να συνδέσουν την 
έννοια της «τοπικής 
ιστορίας» µε την ι-
στορία της «κοινότη-
τας των κωφών» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Οι µαθητές συζητούν για την έννοια της τοπικής ιστορίας και αναφέρουν 
παραδείγµατα µε σχετικά θέµατα

        
   

         
      -

         
 

     -
       -

 
      

       
       -

        
 

     
 

         
   

         
  

    
      

 
      

  
        

   
 

 -

Συζητούν τη διαφορά της γενικής από την τοπική ιστορία
Μελετούν έναν λεπτοµερή χάρτη της περιοχής τους και σηµειώνουν τοποθε
σίες και χώρους που συνδέονται µε την ιστορία του τόπου τους

Ερευνούν και συγκεντρώνουν πληροφορίες για ανθρώπους διαφορετικής κα
ταγωγής, γλώσσας, θρησκείας ή άλλων χαρακτηριστικών που ζουν στην πε
ριοχή τους. 
Φτιάχνουν µια λίστα µε τα ονόµατα των οµάδων αυτών. 
Ζωγραφίζουν έναν χάρτη της περιοχής µε γειτονιές ή οικισµούς που κατοι-
κούνται από τις οµάδες αυτές, ή µε τα µέρη όπου συχνάζουν και συναντιού
νται. 
Προσθέτουν στο χάρτη και τους χώρους που συναντιούνται οι κωφοί, αν 
υπάρχουν τέτοιοι. 
Επιµελούνται τον χάρτη εικαστικά και τον αναρτούν στη τάξη. 

Φτιάχνουν µια λίστα µε ιδέες και προτάσεις για θέµατα της τοπικής ιστορίας, 
που θα ήθελαν να δουλέψουν.  
Σχολιάζουν το κάθε θέµα και εκτιµούν το πόσο ενδιαφέρον µπορεί να έχει 
για τους ίδιους. 
Ξεχωρίζουν από την παραπάνω λίστα –αν υπάρχουν- θέµατα, που µπορεί να 
µπουν κάτω από τον τίτλο «Ιστορία των κωφών» 

Συζητούν κατά οµάδες και γράφουν απορίες και προβληµατισµούς τους για 
την ιστορία των κωφών.  
Φτιάχνουν µια λίστα µε τα θέµατα που θα µπορούσε να περιλαµβάνει η ι-
στορία των κωφών

(ιστορία, νοηµατική, µελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα, τεχνολογία, πληροφο
ρική) 

Οι κοινότητες των κωφών-η ελληνική κοινότητα των κωφών      

 
 
 
 

 
    

         
         -

Οι µαθητές συµµετέχουν σε παιχνίδι «καταιγισµού ιδεών» απαντώντας στην 
ερώτηση «τι θέλω να µάθω για τους κωφούς και την ιστορία τους;». 
Συγκεντρώνουν όλα τα ερωτηµατικά τους και φτιάχνουν αφίσες που τις α
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Να κατανοήσουν τα 
κοινοτικά χαρακτηρι-
στικά της οµάδας των 
κωφών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να ευαισθητοποιη-
θούν σε θέµατα που 
συνδέονται µε την 
παράδοση και την ι-
στορία των κωφών 
στο άµεσο περιβάλ-
λον τους. 
 
 

ναρτούν στην τάξη.   
      -

      
         

 
     ί    

  
          -

  
 

   
    -

   
 

      -
         

  
  

 
        -

   
    

 
 -

Συζητούν για το περιεχόµενο της ιστορίας και κάνουν αντιπαραθετική συζή
τηση σχετικά µε το ερώτηµα «έχουν ιστορία οι κωφοί;».
Καταγράφουν σε δυο στήλες στον πίνακα τα επιχειρήµατα της µιας και της 
άλλης άποψης. 
Συζητούν και προτείνουν επιχειρήµατα που υποστηρ ζουν την άποψη ότι οι 
κωφοί µπορεί να έχουν ιστορία. 
Καταγράφουν όσα σηµαντικά γεγονότα γνωρίζουν από τη ζωή και την ιστο
ρία των κωφών.  

Συζητούν τους όρους «άγραφη ιστορία», «προφορική ιστορία», «ανεπίσηµη 
ιστορία» «ιστορία των µειονοτήτων» «τοπική ιστορία», «ιστορία των φύ
λων». Αναζητούν αντιστοιχίες και διαφορές.  

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και αναζητούν αν υπάρχουν κάποια χαρα
κτηριστικά που ενώνουν τους κωφούς και τους κάνουν οµάδα ή κοινότητα. 
Φτιάχνουν µια λίστα µε τα χαρακτηριστικά αυτά (γλώσσα, συνήθειες, κοινές 
δραστηριότητες, τρόπος ζωής κλπ).  

Αναζητούν τις διευθύνσεις οργανώσεων κωφών στην περιοχή τους και αλ
λού. Συγκεντρώνουν φυλλάδια ή σχετικές κασέτες 
Φτιάχνουν χάρτη µε τις κοινότητες των κωφών στην Ελλάδα 

(ιστορία, νοηµατική, µελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα, τεχνολογία, πληροφο
ρική) 

Τα σχολεία των κωφών 
Η σηµασία του σχολείου για τους κωφούς 

 
Να συνειδητοποιή-
σουν την σηµασία 
του σχολείου στην 
ζωή των κωφών  
 
 
 
 
Να συνειδητοποιή-
σουν το ρόλο του 
σχολείου στην προ-
σωπική τους εξέλιξη  

Οργανώνουν συζήτηση µε τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου για την σηµασία 
που έχει το σχολείο στη ζωή των κωφών.  

         
      

       
        

    
   

    
        

        
       

 
       

 
       

    
 -

 

Αναφέρουν παραδείγµατα που δείχνουν πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει στη ζωή 
του κάθε κωφού το σχολείο στο οποίο έχει φοιτήσει. 
Παίρνουν βιντεοσκοπηµένες συνεντεύξεις από µαθητές Γυµνασίου Κωφών 
για το θέµα αυτό. 
Συγκεντρώνουν, καθαρογράφουν και τυπώνουν σύντοµες µαρτυρίες κωφών 
για τους δεσµούς που τους συνδέουν µε το σχολείο τους. 
Φτιάχνουν ένα φιλµάκι µε τις συνεντεύξεις και το παρουσιάζουν στο σχολείο. 
Φτιάχνουν σε οµάδες κολλάζ µε θέµα «το σχολείο µου» και τα εκθέτουν σε 
ανοιχτή εκδήλωση  
Συµµετέχουν σε ενδοσχολικό διαγωνισµό Αφίσας µε θέµα το σχολείο τους  

Συζητούν την έννοια «σχολική κοινότητα». Φτιάχνουν και παρουσιάζουν ένα 
δρώµενο µε τίτλο «Η κυψέλη του σχολείου µας». 
(ιστορία, νοηµατική, µελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα, τεχνολογία, πληροφο
ρική) 

Το σχολείο µας 
Τα µέλη και η λειτουργία της σχολ κής κοινότητας     ι  
Να παρατηρήσουν, 
να περιγράψουν και 
να κατανοήσουν τα 
επιµέρους στοιχεία 

Οι µαθητές αναλαµβάνουν κατά οµάδες εργασίες σε θέµατα όπως:         
    
     

1.Ποια είναι τα µέλη της σχολικής κοινότητας; 
2.Ποιες είναι οι δραστηριότητες και οι ρόλοι τους;  
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(ανθρώπινο δυναµι-
κό, υποδοµή και 
δραστηριότητες), 
που αποτελούν µέρη 
του σχολικού «συ-
στήµατος». 
 
 
Να αποκτήσουν σα-
φή εικόνα για τις 
κοινοτικές λειτουρ-
γίες του σχολείου. 
 

3.Ποιες είναι οι µεταξύ τους σχέσεις;     
  \       

 
      
  

    -
       

  
 

         
 -

    -
         

   
 

     -
   

 

4.Με ποιους ανθρώπους οµάδες συνδέεται το σχολείο τους; µε ποιες σχέσεις 
και δραστηριότητες; 
5.Ποιες απ΄ αυτές τις σχέσεις είναι µε ακούοντες; 
6.Ποιες είναι µε κωφούς; 
  
Οι µαθητές φτιάχνουν χάρτες, αφίσες, κολλάζ, ανάγλυφους χάρτες ή κατα
σκευές για να περιγράψουν µε λεπτοµέρειες τη χωροθεσία και τη λειτουργία 
της σχολικής κοινότητας. 

Φτιάχνουν ετικέτες µε τα ονόµατα και τους ρόλους των µελών της σχολικής 
κοινότητας (πχ. κ. Ε. Παππά, υποδιευθύντρια, κ. ∆. Ξένος, υπεύθυνος κυλικεί
ου), τα ονόµατα των χώρων (αποδυτήρια, εργαστήριο χηµείας, πίσω υπόστε
γο), τα άτοµα και τους φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το σχολείο (Π. 
Μελά, αντιδήµαρχος, Χ. Βουτσάς, πρόεδρος του συλλόγου κωφών).

Οι µαθητές αναπαριστούν θεατρικά «τις καθηµερινές δραστηριότητες της σχο
λικής κοινότητας» και βιντοεσκοπούν το δρώµενο. 
Με βάση την κασέτα αυτή και τα εικαστικά έργα τους γράφουν ένα σύντοµο 
κείµενο στο οποίο καταδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες της σχολικής τους 
κοινότητας είναι πολύ σηµαντικές. 

(Νοηµατική, µελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα, εικαστικά, τεχνολογία) 
Το σχολείο µας έχει ιστορία 

Γιατί ερευνούµε την ιστορία του σχολείου µας  
Από πού κα  µε ποιο τρόπο θα µάθουµε την ιστορία του σχολείου: Μέθοδοι έρευνας και 
πηγές  

  ι        

 
 
Η «προφορική ιστορία» 
Ο ιστορικός χρόνος 
 
Να συνδέσουν την 
έννοια της «ιστο-
ρικότητας» µε το 
άµεσο περιβάλλον 
του σχολείου τους 
 Να δοκιµάσουν 
τρόπους προσέγγι-
σης ιστορικών θε-
µάτων  
Να γνωρίσουν την 
πρόσφατη ιστορία 
του σχολείου τους 
Να ευαισθητοποιη-
θούν και να αναζη-
τήσουν την ιστορία 
του σχολείου τους 
από την ίδρυσή 
του έως τώρα 
 
 
Να γνωρίσουν πα-
λιούς µαθητές του 

Αναζητούν πληροφορίες για την ιστορία του σχολείου, από την εποχή της ίδρυ
σής του.  

          -
 

        

 
         

 
    -
  

        
  

 
       -

 
       

     
        

     
 

      
  

Αποφασίζουν και καταγράφουν ποια ζητήµατα της ιστορίας του σχολείου τους 
θα ερευνήσουν. 

Καταγράφουν τις πιθανές πηγές και τον τρόπο που θα τις αναζητήσουν και θα 
τις χρησιµοποιήσουν. 
Βρίσκουν φωτογραφίες, γραπτές πηγές, φιλµάκια, βιντεοκασέτες κλπ, που ανα
φέρονται στο σχολείο.  
Καλούν παλιούς απόφοιτους του σχολείου για να γνωριστούν µαζί τους.  
Βιντεοσκοπούν τη συνάντηση. 

Μελετούν τα υλικά που έχουν συγκεντρώσει, ανακεφαλαιώνουν και καταγρά
φουν τα «ευρήµατά» τους.  
Φτιάχνουν έναν χρονολογικό πίνακα µε τα σπουδαιότερα γεγονότα της ιστορίας 
του σχολείου τους και τον αναρτούν στην τάξη. 
Συνδέουν τα σχολικά γεγονότα µε σηµαντικά γεγονότα στην κοινότητα των 
κωφών και στην ελληνική ιστορία

Φτιάχνουν άλµπουµς µε τα ονόµατα και τις φωτογραφίες των προηγούµενων 
απόφοιτων του σχολείου. 
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σχολείου και να 
πάρουν πληροφο-
ρίες 
για τη ζωή των 
κωφών µαθητών 
παλιότερα 
 

Σηµειώνουν σηµαντικές πληροφορίες για τη ζωή τους και τη δράση τους, στην 
κοινότητα των κωφών και στην ευρύτερη κοινωνία.  

          
     

      
   

      

Επιλέγουν µερικές χαρακτηριστικές παλιότερες σχολικές φωτογραφίες και τις 
κάνουν πόστερ για την τάξη τους. 
Οργανώνουν έκθεση µε υλικά, που έχουν «ιστορική αξία» για τα θέµατα που 
ερευνούν.  
 
(Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία)  

 

ΤΑΞΗ Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Τα σχολεία των κωφών άλλοτε και τώρα 
Η ιστορική εξέλιξη και οι αλλαγές στην εκπαίδευση των κωφών 

 Να αναζητήσουν 
και να συνειδητο-
ποιήσουν οµοιότη-
τες και διαφορές 
στην εκπαίδευση 
των κωφών παλιό-
τερα και τώρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να συνειδητοποιή-
σουν ότι οι ιστορική 
εξέλιξη δεν είναι τυ-
χαία, αλλά συνδέε-
ται µε  
ιστορικούς παράγο-
ντες 
 

Οι µαθητές συζητούν για τις πιθανές αλλαγές που έγιναν στο σχολείο τους µε 
το πέρασµα των χρόνων.  

         
  

         -
     
        

      
        

 
 

   
   

         
         -

   
 

       
       -

      -

      
      

 
       

  ,    
 

Φτιάχνουν ένα ερωτηµατολόγιο και ζητούν από παλιούς απόφοιτους του σχο
λείου να απαντήσουν στα εξής ερωτήµατα: 
Ποιες αλλαγές παρατηρούν ότι έγιναν στο σχολείο από τότε που ήταν εκείνοι 
µαθητές;  
Σε ποια θέµατα βλέπουν ότι δεν άλλαξε τίποτα από τότε;  
∆ίνουν το ίδιο ερωτηµατολόγιο για συµπλήρωση και στους εκπαιδευτικούς, 
σηµερινούς και παλιότερους. 

Συγκεντρώνουν τα ερωτηµατολόγια και τα µελετούν.  
Φτιάχνουν έναν φάκελο µε τις απαντήσεις. 
Με βάση τις απαντήσεις φτιάχνουν δύο µεγάλους πίνακες µε τις ∆ΙΑΦΟΡΕΣ και 
τις ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ στο τότε και το τώρα, όπως περιγράφονται στα ερωτηµατο
λόγια. Τους αναρτούν στην τάξη. 

Συζητούν για τις αλλαγές που παρατηρούνται στις ανθρώπινες κοινότητες µε 
το πέρασµα των χρόνων. ∆ιερευνούν το «πώς» και το «γιατί» σ΄ αυτές τις ε
ξελίξεις. Αναφέρουν και συζητούν παραδείγµατα από τη σχολική τους εµπειρί
α.  
Φτιάχνουν µερικά σύντοµα δρώµενα µε όσα θέµατα από τα παραπάνω τους 
έχουν αγγίξει και τα παρουσιάζουν στο σχολείο. 

Φτιάχνουν στη βιβλιοθήκη της τάξης τους µια «Γωνιά της δικής µας ιστορίας» 
και βάζουν ό τι σχετικό υλικό συγκεντρώνουν (κασέτες, φωτογραφίες, βιβλία, 
περιοδικά, αφίσες κλπ).  
  
(Γλώσσα, µελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία) 
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Τα σχολεία των κωφών στην Ελλάδα 

 
Να γνωρίσουν 
πλευρές της εκπαι-
δευτικής πραγµα-
τικότητας των κω-
φών στην Ελλάδα 
 
Να εξοικειωθούν 
µε την ιστορία των 
σχολείων των κω-
φών  
 
Να γνωρίσουν τα 
πρώτα βήµατα για 
την εκπαίδευση 
των κωφών στην 
Ελλάδα  
 
 

Οι µαθητές ανα ητούν πληροφορίες για τα σχολεία των κωφών που υπάρχουν 
στην Ελλάδα. 

 ζ        
 

   -
          -

       
 

        
   

        
       

 
       

     
    

 
      

       
    

Γράφουν στον υπολογιστή µία λίστα µε τον τίτλο, τη βαθµίδα κλπ κάθε σχολεί
ου καθώς και την διεύθυνση, τα τηλέφωνα, τα FAX και τα Ε-mails κάθε σχολεί
ου. 
Φτιάχνουν έναν χάρτη της Ελλάδας µε τα σχολεία των κωφών. 

Γράφουν µια επιστολή και την στέλνουν ηλεκτρονικά σε σχολεία κωφών, µε τα 
οποία θέλουν να έχουν µια επικοινωνία. 
Ζητούν από κάθε σχολείο πληροφορίες για τη δική του ιστορία. 
Φτιάχνουν έναν πίνακα µε τη χρονολογία ίδρυσης του κάθε σχολείου. 

Αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τα σχολεία των κωφών στην Ελλάδα 
από βιβλία ή από ζωντανές πηγές. 
Βρίσκουν σχετικές πληροφορίες από το διαδίκτυο. 

Συµπληρώνουν τη λίστα των σχολείων των κωφών µε τις βασικές ιστορικές 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει για το κάθε ένα. 
Εκδίδουν έναν «Οδηγό σχολείων κωφών στην Ελλάδα» 
  
 (Γλώσσα, νοηµατική, µελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία) 

Ο παγκόσµιος χάρτης της εκπαίδευσης των κωφών 
 

Να γνωρίσουν 
πλευρές της εκπαι-
δευτικής πραγµα-
τικότητας των κω-
φών στον κόσµο 
 
Να εξοικειωθούν 
µε την ιστορία των 
σχολείων των κω-
φών στον κόσµο 
Να γνωρίσουν τα 
πρώτα βήµατα για 
την εκπαίδευση 
των κωφών διε-
θνώς  
 
 

Αναζητούν πληροφορίες για τα σχολεία κωφών σε άλλες χώρες.        
        

     
      

      
  

 
     
      

       
   

        
  

 
        -

    

 

Ζητούν από µέλη της Οµοσπονδίας Κωφών να τους µιλήσει γι αυτά και να τους 
φέρει αφίσες ή κασέτες να δουν. 
Βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και αρχίζουν ηλεκτρονική αλληλογραφία 
µε σχολεία κωφών από άλλες χώρες
Ανταλλάσσουν έντυπα, φωτογραφίες και βιντεοκασέτες. 

Φτιάχνουν τον χάρτη της Ευρώπης µε τα σχολεία των κωφών. 
Φτιάχνουν τον παγκόσµιο χάρτη µε τα σχολεία των κωφών
Φτιάχνουν µια αφίσα µε τα αρχαιότερα σχολεία των κωφών στον κόσµο µε την 
χρονολογία της ίδρυσής τους  
Εκδίδουν έναν έντυπο Οδηγό µε τις βασικές πληροφορίες για τα σχολεία των 
κωφών στον κόσµο. 

Μελετούν πηγές και καταγράφουν τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχο
λούν τους κωφούς µαθητές στον κόσµο. 
  
(Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία)
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Η ιστορία της ζωής των κωφών παλιότερα 
 
Να αναζητήσουν πληρο-
φορίες για τη ζωή των κω-
φών από την αρχαιότητα 
έως την εποχή µας 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Οι µαθητές συζητούν διεξοδικά µε την εκπαιδευτικό για τους τρόπους 
που ζούσαν οι άνθρωποι σε παλιότερες εποχές: 
στην αρχαιότητα   

     
     

 
           -

        -

     

      
    

 
 ,      

        

         

       
      

 

στο µεσαίωνα  
και στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. 
∆ιαβάζουν ή βλέπουν σχετικό υλικό (αφίσες, κόµικς, ταινίες κλπ)  

Συζητούν σε οµάδες και κάνουν υποθέσεις για τη ζωή των κωφών εκεί
νες τις εποχές. Πού έµοιαζε και πού διέφερε από τη ζωή των συγχρό
νων τους; 
Φτιάχνουν µερικά δρώµενα από διαφορετικές εποχές µε πρωταγωνιστές 
κωφούς. 
Βιντεοσκοπούν τις ιστορίες αυτές και τις τοποθετούν µε ένα σύντοµο 
συνοδευτικό κείµενο στη «γωνιά της ιστορίας» 

Συγκεντρώνουν ό τι σχετικό υλικό βρίσκουν και το µελετούν. 
Μελετούν βιβλία για την ιστορία των κωφών και τα παρουσιάζουν στην 
τάξη τους. 
Κρατούν σηµειώσεις από τα διαβάσµατά τους για τα γεγονότα που τους 
εντυπωσιάζουν. 
Φτιάχνουν ένα πανώ µε την «αλυσίδα των σπουδαίων γεγονότων της 
ιστορίας των κωφών» και την παρουσιάζουν σε άλλες τάξεις. 

 (Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία)  

  

TΑΞΗ ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Στόχοι Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Νεότερη ιστορ α: η εποχή της αλλαγής και συνειδητοποίησης  ί    
   η ‘ιστορική εποχή’ για τους κωφούς  

 Να αποκτήσουν 
βασικές πληρο-
φορίες για τις 
συνθήκες της ζω-
ής των κωφών 
στην αρχαιότητα 
και το Μεσαίωνα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι µαθητές παίρνουν βασικές πληροφορίες για το πώς οι αρχαίες και µεσαιωνικές 
κοινωνίες αντιµετώπιζαν τους κωφούς. 

        
   

      
      

        
 

 
        
     ζ -

       -
      

       -
     -

     
 
 

Συζητούν και εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους. 
Υποδύονται κωφά παιδιά των εποχών εκείνων, που διηγούνται περιστατικά της 
ζωής τους. Γράφουν µια λίστα µε ευκαιρίες και δυνατότητες που δεν είχαν τότε 
οι κωφοί.  

Αναζητούν εικαστικές αναπαραστάσεις της καθηµερινής ζωής από διάφορους ι-
στορικούς λαούς της αρχαίας και της µεσαιωνικής εποχής (Αιγύπτιοι που εργά ο
νται, Ελληνίδες που ετοιµάζουν γεύµα, Έλληνες που αθλούνται, Ρωµαίοι σε γιορ
τή, Βυζαντινοί άγιοι, πολεµιστές ή ταξιδιώτες, Μεσαιωνικές συντεχνίες σε στιγµές 
εργασίας κλπ).Συζητούν σε µικρές οµάδες και µετατρέπουν τις εικόνες σε δρώµε
να. Ορίζουν σε κάθε δρώµενο έναν κωφό πρωταγωνιστή, που αφηγείται και σχο
λιάζει τις δραστηριότητες της κάθε εικόνας. 
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Να µελετήσουν 
τις πολιτισµικές 
και τεχνολογικές 
αλλαγές της νεό-
τερης εποχής από 
τη σκοπιά της 
βελτίωσης της 
ζωής των κωφών. 
 
 
Να κατανοήσουν 
τα συγκεκριµένα 
βήµατα που έγι-
ναν στην ζωή 
των κωφών 
 
 
 
 
 
 
 

Οι µαθητές φτιάχνουν πανώ (µε ζωγραφική, σχέδια, σλόγκαν κλπ):     
     
    
          
    
        

 
        -

          
   

 
        

         
       

    
     

       -    -
      

 
 

1.Για την Αναγέννηση και τον Ανθρωπισµό  
2.Για τα υπερπόντια ταξίδια
3.Για την πρόοδο της τεχνικής και την Ανακάλυψη της τυπογραφίας
4.Για την εποχή του ∆ιαφωτισµού  
5.Για τη Γαλλική επανάσταση και τις παράλληλες αλλαγές στην Ευρώπη  
Σχεδιάζουν και αναπαριστούν θεατρικά συνοµιλίες κωφών σε κάποιες από τις πα-
ραπάνω εποχές. 

Μελετούν την ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα και καταγράφουν τα σηµαντι
κότερα γεγονότα. Συζητούν κατά οµάδες αν και πώς αυτά τα γεγονότα έχουν 
επηρεάσει τη ζωή των κωφών.  

Το σχολείο οργανώνει µια συνάντηση µε καλεσµένους από την κοινότητα των 
κωφών, που δίνουν πληροφορίες στους µαθητές για τις αλλαγές που έζησαν οι 
κωφοί τους δύο τελευταίους αιώνες και ιδιαίτερα µετά το 1960.  
Οι µαθητές κρατούν σηµειώσεις και συζητούν απορίες και σκέψεις τους.  
Βιντεοσκοπούν τη συνάντηση και τη συζήτηση. 
Με βάση αυτό το υλικό φτιάχνουν ένα πανώ κολλάζ µε τα σηµαντικότερα γεγο
νότα της ελληνικής κοινότητας των κωφών τα τελευταία 60 χρόνια. 

 (Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία) 
Τα πρώτα βήµατα στην εκπαίδευση των κωφών 

 
Να γνωρίσουν οι 
µαθητές τους 
πρωτοπόρους στην 
εκπαίδευση των 
κωφών 
 
 
 
Να συνδέσουν τις 
προσπάθειες αυτές 
µε τις συνθήκες 
της εποχής  
 
 
 
 
 
  
  
 
Να συνειδητοποιή-
σουν την επίδραση 
της εθνικής µας 
ιστορίας στη ζωή 
των κωφών. 
Να κατανοήσουν 

Oι µαθητές µελετούν την εποχή µετά την Αναγέννηση και καταγράφουν τις 
συνθήκες της εποχής που θεωρούν ότι επηρέασαν ευνοϊκά τη ζωή των κωφών

      
            

      

 

 
      -

  
     

        
 

         
         -

     
       

 
       

Αναζητούν πληροφορίες για τα πρώτα βήµατα στην εκπαίδευση των κωφών και 
τα πρώτα σχολεία κωφών στον κόσµο. 
Μελετούν βιβλία για τη ζωή και τη δράση του Pedro Ponce de Leon και συζη-
τούν για την εποχή του. 
Σχεδιάζουν τον χάρτη της Ευρώπης την εποχή εκείνη.  
Σηµειώνουν τις περιοχές που εµφανίζονται οι πρώτες προσπάθειες εκπαίδευσης 
των κωφών. 

Βρίσκουν γκραβούρες της εποχής και κάνουν πόστερ για την τάξη τους  
Ψάχνουν σε εγκυκλοπαίδειες το ονόµατα και τις βιογραφίες των πρωτοπόρων 
της εκπαίδευσης των Κωφών και φιλοτεχνούν αφίσες που τις αναρτούν στην 
τάξη.  

∆ιαβάζουν τη βιογραφία του Abbe de L’ Eppee και την µεταφράζουν στην ελ
ληνική νοηµατική γλώσσα
Βλέπουν βιντεοκασέτες για το εκπαιδευτικό ίδρυµα Gallaudet. Φτιάχνουν ένα 
άλµπουµ µε πληροφορίες και φωτογραφίες για το σχολείο και τον ιδρυτή του.  

Παρατηρούν στο χάρτη της εποχής τον ελλαδικό χώρο και µε βάση την γενική 
ελληνική ιστορία της περιόδου φτιάχνουν µια σύντοµη αφήγηση για τη ζωή ε
νός κωφού την εποχή της τουρκοκρατίας. 
∆ραµατοποιούν την ιστορία και την παρουσιάζουν στη γιορτή της 25ης Μαρτίου  

Συγκεντρώνουν συστηµατικά πληροφορίες για την εκπαίδευση των κωφών 
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την πρόοδο στην 
εκπαίδευση των 
κωφών  
τα τελευταία χρό-
νια στην Ελλάδα 
 
 

στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα και στον κόσµο από σχετικά βιβλία και περιοδικά.           
        
    

        
       -

        

Φτιάχνουν σχετικούς πίνακες και γραφήµατα και παρουσιάζουν µια οµιλία στη 
νοηµατική γλώσσα για το θέµα αυτό στους µικρότερους συµµαθητές τους.  
Παίρνουν συνεντεύξεις από κωφούς ενήλικες για να κατανοήσουν την εξέλιξη 
στον τοµέα της εκπαίδευσης. Φτιάχνουν µια λίστα µε τις προόδους που ση
µειώθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα στην εκπαίδευση των κωφών.  
 (Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία)  

Η ανάπτυξη των κοινοτήτων των κωφών 
 Να κατανοήσουν 
πώς δηµιουργήθη-
καν οι κοινό τητες 
των κωφών στις 
µεγάλες πόλεις 
 
 
 
Να κατανοήσουν 
τη σηµαία των κοι-
νοτήτων για την 
πολιτισµική και 
κοινωνική ανάπτυ-
ξη των κωφών  
 

Οι µαθητές µε βάση τα προηγούµενα µαθήµατα της γενικής ιστορίας φτιάχνουν 
έναν χάρτη των µεγάλων πόλεων του κόσµου που δηµιουργήθηκαν µετά τη βι-
οµηχανική επανάσταση 
Μελετούν πληροφορίες (γραπτές και σε βίντεο) για τον τρόπο που δηµιουργή
θηκαν οι κοινότητες των κωφών στη νεότερη και ιδίως στη σύγχρονη ιστορία

       -
           

        
    

 
         -

 
       -

     
   

       -
  

 
         -

    
     -

   
      

Φτιάχνουν µια λίστα µε τις αρχαιότερες γνωστές κοινότητες κωφών στον κόσµο 
και τις σηµειώνουν στον παγκόσµιο χάρτη. 

Μελετούν υλικό σχετικό µε τις κοινότητες των κωφών στην εποχή µας, σε διά
φορες χώρες. 
Φτιάχνουν χάρτες µε τις σύγχρονες κοινότητες των κωφών στον κόσµο. Βρί
σκουν τα αντίστοιχα νοήµατα του σωµατείου, της πόλης, της χώρας  
Συλλέγουν αφίσες, πόστερς, σήµατα, κονκάρδες, µπλουζάκια και αναµνηστικά 
από ελληνικές και ξένες οργανώσεις κωφών και δηµιουργούν µια µόνιµη έκθε
ση, την οποία εµπλουτίζουν σταδιακά.  

Μελετούν τα υλικά αυτά και φτιάχνουν ένα κείµενο για τα θέµατα που απασχο
λούν τις κοινότητες των κωφών. 
Παρακολουθούν φιλµ σχετικά µε την Ελληνική κοινότητα των κωφών. Συζη
τούν τις παρατηρήσεις τους. 
Καλούν µέλη της κοινότητας να παρουσιάσουν σχετικά θέµατα. 
(Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία)  

Η ιστορία των νοηµατικών γλωσσών 
Να κατανοήσουν 
τη λειτουργία και 
την αξία της 
γλώσσας στη ζωή 
κάθε κοινότητας 
 
Να κατανοήσουν 
τη σηµασία της 
νοηµατικής γλώσ-
σας για την κοινό-
τητα των κωφών 
 
Να γνωρίσουν τις 
προόδους που ση-
µειώθηκαν στην 
αναγνώριση των  
νοηµατικών γλωσ-
σών 
 

Οι µαθητές συγκεντρώνουν βιντεοκασέτες, λεξικά, αλφάβητα, αφίσες, κλπ από 
διάφορες νοηµατικές γλώσσες και τα µελετούν.  

   
   

          
       

   
 

        -
      

        
   

       
         -
  

       
         -

         -
        

 

Εκθέτουν το υλικό αυτό σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, στην οποία γίνεται 
συζήτηση για τη σηµασία που έχει η νοηµατική γλώσσα. 
Καταγράφουν τα συµπεράσµατά τους. 

Μελετούν κασέτες και βιβλία που αναφέρονται στην πρώτη επιστηµονική έρευ
να της νοηµατικής γλώσσας. Βρίσκουν πληροφορίες για τις επόµενες έρευνες . 
Συζητούν και γράφουν τα αποτελέσµατα που είχαν οι έρευνες της νοηµατικής 
στη ζωή των κωφών.  
Γράφουν χρονολογικούς πίνακες για τα αποτελέσµατα αυτά σε διάφορες χώρες
(πχ πότε αναγνωρίστηκε η νοηµατική ως επίσηµη γλώσσα των κωφών στις χώ
ρες αυτές).
Φτιάχνουν τον «Παγκόσµιο χάρτη των νοηµατικών γλωσσών». Χρωµατίζουν τις 
χώρες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει τη νοηµατική ως επίσηµη γλώσσα των κω
φών.  
Αναζητούν πληροφορίες για την αναγνώριση και την έρευνα της ελληνικής νοη
µατικής γλώσσας. Συζητούν για τις προοπτικές στην εκπαίδευση και τη ζωή των 
κωφών.  
(Γλώσσα, νοηµατική, µελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία)  
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Η επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη    

 
Να κατανοήσουν  
την χρηστικότητα 
της τεχνολογίας 
 
Να αποκτήσουν 
δεξιότητες  
αποτελεσµατικής 
και  
ωφέλιµης  
χρήσης της τεχνο-
λογίας 
 
 
 
 
Να ευαισθητοποιη-
θούν σε θέµατα 
κατάχρησης της 
τεχνολογίας 

 
      

        
         

      
        -

 

     -
       -

 
      

 

      
    
     

     
      

 
          -

        -
        -

       
    

        -
       

     
     

 

Οι µαθητές φτιάχνουν µια χρονολογική κατάσταση µε τις σπουδαίες εφευρέσεις 
και τις τεχνικές εξελίξεις της βιοµηχανικής και της τεχνολογικής εποχής. 
Γράφουν παραδείγµατα για τις αλλαγές που έφερε κάθε εφεύρεση στη ζωή των 
ανθρώπων  
Συζητούν κατά οµάδες και σηµειώνουν στην παραπάνω κατάσταση αυτές που 
θεωρούν ότι ήταν αποφασιστικές για τη ζωή των κωφών. Αιτιολογούν την ά
ποψή τους µε παραδείγµατα.  
  
Οι µαθητές συζητούν για τη σηµασία της ανακάλυψης της τυπογραφίας. Προ
βληµατίζονται αν και πώς οι κωφοί της εποχής εκείνης επωφελήθηκαν από αυ
τήν την ανακάλυψη.  
Βρίσκουν πληροφορίες και γράφουν τη βιογραφία του Graham Bell 

Καλούν ηλικιωµένους κωφούς και συζητούν µαζί τους για τους τρόπους επικοι-
νωνίας που χρησιµοποιούσαν παλιότερα οι κωφοί. 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες και εποπτικό υλικό για τη σηµερινή τεχνολογία 
που µπορεί να είναι χρήσιµη στους κωφούς. 
Εκπαιδεύονται στην αποτελεσµατική χρήση αυτής της τεχνολογίας. 
Συζητούν τρόπους για καλύτερη πρόσβαση σ’ αυτή. 
Παρακολουθούν δελτία ειδήσεων στη νοηµατική και διατυπώνουν προτάσεις για 
βελτίωσή τους. 
Συζητούν θέµατα σχετικά µε την ασφαλή και χωρίς κινδύνους χρήση της τεχνο
λογίας.  
Οι µαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα επόµενα βήµατα της τεχνολο
γικής προόδου. Παρουσιάζουν τις πληροφορίες στην τάξη και συζητούν γι αυ
τές. 
Αναφέρονται διεξοδικά σε όποια τεχνολογικά βήµατα κρίνουν ότι συνδέονται 
στενότερα µε τη ζωή των κωφών.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα κοχλιακά εµφυτεύµατα και τις επεξεργάζο
νται. Μελετούν πληροφορίες για την γενετική και τις προοπτικές της. Συζητούν 
γι αυτές. 
∆ιατυπώνουν σκέψεις, κάνουν προβλέψεις και συζητούν µε µεγαλύτερους τα 
θέµατα αυτά. Φτιάχνουν σε οµάδες κόµικς µε τις προβλέψεις τους.  
 
(Γλώσσα, νοηµατική, µελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, τεχνολογία) 
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5.7. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

      -

   -
       

      -
  

  -
     

  
  

  

 

 

5.7.1. Εισαγωγή  
Η Μελέτη Περιβάλλοντος συνιστά έναν ενιαίο τοµέα µάθησης µε διεπιστηµονικό χαρα

κτήρα, στον οποίο ενσωµατώνονται στοιχεία από το φυσικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτι-
σµικό, ιστορικό και οικονοµικό περιβάλλον. ∆ιδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆η-
µοτικού σχολείου και συγκεντρώνει στοιχεία από εκείνα τα µαθήµατα, που δε διδάσκονται 
στις τάξεις αυτές. Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος, δίνεται έµφαση στους συνδυα
σµούς, τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος ώστε να αναδύεται ένα πεδίο γνώσης που επιτρέπει την εξοικείωση του µαθη-
τή µε την πολύπλοκη, την πολυδιάστατη και τη συνεχώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα.  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος εντάσσει σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο το οποίο παρέχει δυνα
τότητες για διαθεµατικές προεκτάσεις, στοιχεία από:  

• Τις Φυσικές Επιστήµες (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία και τη Γεωγραφία)  
• Τις Κοινωνικές Επιστήµες (Κοινωνιολογία, Οικονοµία, Πολιτικές Επιστήµες)  
• Τα Θρησκευτικά και την Ιστορία.  
Επιπλέον, διασυνδέεται µε προγράµµατα και αξιοποιεί την εµπειρία από:  
Tην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Καταναλωτή, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, την 

Αγωγή Υγείας, την Αγωγή στα Μ.Μ.Ε. και τη Σύγχρονη Τεχνολογία.  
Οι άξονες Περιεχοµένου της Μελέτης Περιβάλλοντος προκύπτουν από το αντίστοιχο 

∆.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο έχει συνταχθεί µε βάση τους αντίστοιχους άξονες των επιµέρους 
∆.Ε.Π.Π.Σ. (Φυσικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών), στα πλαίσια µιας διεπιστη
µονικής διασύνδεσης, µε διαθεµατικές προεκτάσεις των επιµέρους αντικειµένων.  

Οι βασικοί άξονες της Μελέτης Περιβάλλοντος αφορούν:  
i) στο ανθρωπογενές περιβάλλον  
ii) στο φυσικό περιβάλλον  
iii) στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος  
Η προσέγγιση των θεµελιωδών εννοιών δεν περιορίζεται στην απλή εξέταση του ερωτή-

µατος «τι είναι», χαρακτηριστικού της αναλυτικής σκέψης, αλλά, σύµφωνα µε τη συστηµική 
σκέψη, επεκτείνεται και εστιάζει το ενδιαφέρον στη διερεύνηση του «τι κάνει».  

 

5.7.2.  Ειδικοί σκοποί  
Μέσα από τη Μελέτη του Περιβάλλοντος επιδιώκεται ο µαθητής:  
• Να διαµορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να ε-

νταχθεί οµαλά στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον του.  
• Να καλλιεργήσει την πνευµατική σχέση µε το Θεό, να εδραιώσει την αγάπη προς τον 

άνθρωπο και να αναπτύξει ευαισθησία και αλληλεγγύη µε τους συνανθρώπους του.  
• Να αποκτήσει θετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα.  
• Να αποκτήσει βασική εµπειρία και γνώσεις, ώστε να αξιοποιεί την Πληροφορική και τη 

Σύγχρονη Τεχνολογία.  
• Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του ικανότητα.  
Για την επίτευξη του τελευταίου στόχου απαιτείται µια συστηµατικότερη δου-

λειά, ώστε ο µαθητής να αφοµοιώσει πλήρως τις καινούργιες έννοιες και το αντί-
στοιχο λεξιλόγιο στην νοηµατική και την ελληνική γλώσσα. Ένα µέρος από το α-
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παραίτητο αυτό γνωστικό υλικό έχει παρατεθεί ενδεικτικά στην τέταρτη στήλη του 
αναλυτικού προγράµµατος. 

 

5.7.3.  Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες  
ΤΑΞΗ Α΄ 

Στόχοι Θεµατικές 
Ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες Προτεινόµενο

λεξ λόγιο
 

ι  
Ανθρωπογενές περιβάλλον    
Οι µαθητές επι-
διώκεται:  
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 .     -
   

      
   -
   

     
     -

 
 

       
      

      -
     

    -

 

 
 

 
 

  
 
  

 
 

 

 

 

 

Να εξοικειωθούν 
µε το σχολικό πε-
ριβάλλον και να 
λειτουργούν οµα-
δικά στη σχολική 
τάξη.  
Να ταξινοµούν 
αντικείµενα του 
περιβάλλοντός 
τους.  
Να περιγράψουν 
την αίθουσά τους 
συγκρίνοντάς την 
µε διπλανές.  
Να ορίζουν τη 
σχετική θέση α-
ντικειµένων ή 
προσώπων στην 
αίθουσα ως προς 
σταθερά σηµεία 
αναφοράς.  
Να συγκρίνουν 
και να περιγρά-
φουν τη σχετική 
θέση αντικειµέ-
νων χρησιµοποι-
ώντας τους ό-
ρους: πίσω, δί-
πλα, δεξιά, αρι-
στερά.  
Να συσχετίζουν 
την κίνηση µε τη 
µεταβολή της θέ-
σης.  
Να επισηµαίνουν 
τις κοινές ανάγκες 
που ικανοποιεί η 
τάξη (µάθηση, 
σχολική εργασία, 
ψυχαγωγία).  
Να παρατηρούν, 
να κατανοούν και 
να περιγράφουν 
την οργάνωση και 

H τάξη µου  
Η τάξη µου  
(εξοικείωση µε 
το περιβάλλον 
της τάξης, 
δραστηριότη-
τες 
σχετικές θέσεις 
αντικειµένων)  
Η οµάδα της 
τάξης µου  
(µέλη, κανό-
νες, ρόλοι, αλ-
ληλεπιδράσεις
δεσµοί, δρα-
στηριότητες)  
δραστηριότη-
τες στην τάξη  
(µάθηση, σχο-
λική εργασία, 
ψυχαγωγία)  
 

Οι µαθητές:  
Οργανώνουν δραστηριότητες εξερεύνησης 
της αίθουσας και συνδέουν τις «γωνιές» της 
µε τη χρηστικότητά τους 
Με τη βοήθεια του δασκάλου εξερευνούν
την αίθουσα και δίνεται στη νοηµατική
γλώσσα η έννοια κάθε αντικειµένου καθώς
επίσης και η χρησιµότητά του. Στα αντικεί
µενα της αίθουσας τοποθετούνται καρτελά
κια µε το όνοµά τους.  
Ζωγραφίζουν την αίθουσα και τα αντικείµενα
που έχει µέσα και κολλάνε στα αντικείµενα
ετικέτες µε το όνοµά τους. 
Κάνουν µετρήσεις µε µονάδες µέτρησης δι
κής τους επινόησης και ταξινοµούν τα αντι
κείµενα που βρίσκονται στο χώρο της τάξης
ή του σχολείου, ανάλογα µε το βάρος, το
ύψος και το µέγεθος (Μαθηµατικά, Γλώσσα) 
Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν ζυγό µε δί
σκους για να συγκρίνουν το βάρος δύο σω
µάτων. Συγκρίνουν το ύψος συµµαθητών
τους και τους τοποθετούν µε σειρά. 
Πραγµατοποιούν επίσκεψη σε διπλανή τάξη, 
παρατηρούν και κάνουν συγκρίσεις µε τη δι-
κή τους. 
Συζητείται στη Ν Γ η σχετική θέση των αντι
κειµένων της αίθουσάς τους. Ζωγραφίζουν
το δωµάτιό τους και συζητούν τη σχετική
θέση των πραγµάτων. Τοποθετούν καρτελά
κια µε τα ονόµατά τους. 
Περιγράφουν πιθανή υποστηρικτική τεχνο-
λογία και συσκευές που χρησιµοποιούνται 
για την κώφωση. 
Συζητούν τη χρησιµότητά τους.  
Ασκούνται µέσα από παιχνίδια και ζωγραφιές
στην κατανόηση της σχετικής θέσης των α
ντικειµένων. 
Παίζουν χρησιµοποιώντας τους όρους που 
δηλώνουν αρχική θέση και µεταβολή της 
θέσης. 
Συζητούν τους κανόνες που πρέπει να έχει η
τάξη τους για να λειτουργήσει σαν οµάδα. 
Επίσης τους κανόνες που πρέπει να ακολου
θούν για να συνεργάζονται σε µικρότερες
οµάδες (πχ κοινή χρήση των εποπτικών υλι

Πάνω
Κάτω 
Εµπρός 
Πίσω 
Μέσα
Έξω
∆ίπλα 
∆εξιά
Αριστερά
Βάρος 
Ύψος 
Μέγεθος 
Πιο βαρύ
Πιο ψηλό 
Πιο κοντό
Πιο µεγάλο 
Ελαφρύτερο
Χαµηλότερο
Ζυγός 
Ζυγαριά 
Βάρος 
Ύψος 
Μέγεθος 
∆ωµάτιο 
Έπιπλα  
Κοντά  
Μακριά
∆ίπλα  
Απέναντι 
Μετά 
Κανόνες 
Υγεία
Ασφάλεια 
Σήµατα
Απαγορεύεται
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τη λειτουργία της 
τάξης ως οµάδας.  
Να γνωρίζουν και 
να αποδέχονται 
τους κανόνες που 
πρέπει να τηρού-
νται για την 
καλύτερη λει-
τουργία της τάξης 
τους ως οµάδας, 
αλλά και για τη 
λειτουργία µικρό-
τερων οµάδων 
µέσα στην τάξη.  
Να τηρούν κανό-
νες υγιεινής και 
ασφάλειας στην 
τάξη.  
Να κατανοούν 
την έννοια της 
αλληλεπίδρασης
µεταξύ των µε-
λών της οµάδας. 

 

 

      

       

      
    -

  

κών, αλληλοβοήθεια κλπ) 
Αναλαµβάνουν, µεταξύ των άλλων, ρόλους 
παιδιών που τηρούν τους κανόνες και αυτών
που δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας 
της οµάδας και συζητούν στη Ν.Γλ. τις συ-
νέπειες αυτής της συµπεριφοράς στους υπό-
λοιπους. Στη συνέχεια παίζουν εναλλακτικά 
σενάρια µε διαφορετικούς ρόλους ο καθένας.  
Αναλαµβάνουν ενεργούς ρόλους, ώστε να 
διατηρείται συνεχώς καθαρό το περιβάλλον 
της τάξης. Συντάσσουν τον κώδικα οικολογι-
κής συµπεριφοράς της τάξης τους και φτιά-
χνουν σχετικά κολάζ και πανώ που αναρτούν 
στη τάξη.  
Συζητούν για την υγιεινή και ασφάλεια στην
τάξη.  
Σχεδιάζουν σήµατα που τα αναρτούν και που
πρέπει να σέβονται (πχ «Ρίχνετε τα σκουπί
δια στο καλάθι») 
Παριστάνουν µε δική τους πρωτοβουλία 
(σχέδια, εικόνες, νοήµατα) κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας στο χώρο της τάξης και σχε-
διάζουν ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες δραστη-
ριότητες σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Να εξοικειωθούν 
µε τη λειτουργι-
κότητα των χώ-
ρων του σχολείου  
Να γνωρίσουν και 
να τηρούν τους 
κανόνες υγιεινής, 
ασφαλούς κίνη-
σης και διατήρη-
σης της καθαριό-
τητας στο χώρο 
του σχολείου.  
Να περιγράψουν 
τη γειτονιά του 
σχολείου.  
Να προσεγγίσουν 
βασικά περιβαλ-
λοντικά ζητήµατα 
του σχολικού και 
του ευρύτερου 
χώρου.  
Να γνωρίσουν 
πώς να ενεργή-
σουν σε περί-
πτωση σεισµού ή 
πυρκαγιάς και να 
εξοικειωθούν µε 
την τήρηση κα-
νόνων σε έκτα-
κτες καταστάσεις.  
Να συµµετέχουν 
σε πολιτιστικά και 

Το σχολείο
µου  

      
  

  -
  ζ

(  

 
    .

       -
 

 

     
    -

    -
     

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Το σχολείο µου  
(χώρος, αισθη-
τική του χώ-
ρου)  
Η ζωή µέσα 
στο σχολείο  
(σχολική ζωή, 
βασικά µέτρα 
προστασίας 
από σεισµό και 
πυρκαγιά, τρό-
ποι διαχείρισης 
απορριµµάτων)  
Εκδηλώσεις 
στο σχολείο 
(συµµετοχή 
του σχολείου 
σε πολιτιστικά 
και κοινωνικά 
δρώµενα)  
 

Εξερευνούν οµαδοσυνεργατικά τους χώρους
του σχολείου, διατυπώνουν υποθέσεις για τη
λειτουργικότητά τους, ζωγραφίζουν και συν
θέτουν οµαδικές καρτεπικολλήσεις (κολά ). 
Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή)  
Συζητούν για τους τρόπους διατήρησης της 
καθαριότητας και διαχείρισης των απορριµ-
µάτων στους χώρους του σχολείου και προ-
βλέπουν τις επιπτώσεις αρνητικών συµπερι-
φορών.
Προβάλλεται βίντεο (µε διερµηνεία στη Ν Γ) 
µε το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έ
κτακτης ανάγκης. 
Κάνουν ασκήσεις ετοιµότητας σε περίπτωση 
σεισµού και πυρκαγιάς και προβλέπουν τις 
συνέπειες της παράλειψης των σχετικών κα-
νόνων.  
Προγραµµατίζουν επίσκεψη στο γειτονικό 
σχολείο, το παρατηρούν και το συγκρίνουν
µε το δικό τους.  
Προβάλλεται βίντεο µε τα βασικά ήθη και
έθιµα που παρατηρούν στην ευρύτερη κοι
νωνία. 
Έρχονται σε επαφή µε τοπικά ήθη και έθιµα 
και υποδύονται σχετικούς ρόλους. 
Συζητούν για εκδηλώσεις και δραστηριότη
τες του σχολείου τους που συνδέονται µε τη
ζωή των κωφών.  
Κατασκευάζουν µε φυσικά υλικά παραδοσια-
κά οικιακά είδη ή εργαλεία και τα χρησιµο-
ποιούν σε σχετικά θεατρικά δρώµενα.  

Σεισµός 
Έκτακτη α-
νάγκη
Πυρκαγιά 
Ήθη
Έθιµα
Επιτάφιος
Ανάσταση
Πάσχα 
Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά 
Βαφτίσια 
Γάµος 
Κηδεία
Κίνδυνος 
Ρόλος
Εργαλείο
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κοινωνικά δρώµε-
να  

Να αναγνωρίσουν 
ότι η οικογένεια 
µπορεί να έχει 
διάφορες µορφές.  
Να διακρίνουν το 
ρόλο του κάθε 
µέλους της οικο-
γένειας και να ε-
πιδιώκουν τη δική 
τους συµµετοχή 
στην ευηµερία 
της.  
Να συζητούν µε 
τους συµµαθητές 
τους για τις ανά-
γκες που ικανο-
ποιεί η οικογένει-
α, να παρατηρούν 
και να περιγρά-
φουν τη λειτουρ-
γία της, να απο-
δέχονται τη 
σπουδαιότητά της 
και την αναγκαιό-
τητα της επικοι-
νωνίας και της 
συνεργασίας των 
µελών της.  
Να αντιλαµβάνο-
νται ότι η οικογέ-
νεια (δοµή, αριθ-
µός µελών, ρόλοι, 
κ.λπ.) συσχετίζε-
ται µε το περι-
βάλλον καθώς και 
µε τη χρονική πε-
ρίοδο στην οποία 
αυτή ζει.  
Να διατυπώνουν 
κανόνες που πρέ-
πει να ισχύουν 
στην ενδοοικογε-
νειακή και εξωοι-
κογενειακή ζωή 
σε σχέση µε την 
προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Η οικογένειά
µου  

  

-
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-    -
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Η οικογένεια  
(µορφές οικο-
γένειας και λει-
τουργίες της, 
ανάγκες που 
καλύπτει η οι-
κογένεια, κα-
νόνες, ρόλοι). 
Η ζωή µέσα 
στην οικογέ-
νεια  
(επικοινωνία 
µεταξύ των 
µελών της οι-
κογένειας: η 
δοµή της και 
το περιβάλλον)  
Οικογενειακή 
ζωή και περι-
βάλλον  
(αλληλεπίδρα
ση οικογενεια-
κού και φυσι-
κού- κοινωνι-
κού περιβάλ-
λοντος, η συµ-
µετοχή της οι-
κογένειας στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος)  
 Οικογένεια
κωφών µε 
γονείς κω-
φούς και οι-
κογένεια
κωφών µε 
γονείς ακού-
οντες.  
  

Προβάλλεται βίντεο µε τη ζωή σε διάφορες
µορφές οικογένειας (παραδοσιακής και σύγ
χρονης κωφών παιδιών µε κωφούς γονείς
κωφών παιδιών µε ακούοντες γονείς) 
Συζητούν για την επικοινωνία στη δική τους
οικογένεια. 
Ζωγραφίζουν µέλη της οικογένειάς τους.  
Συζητούν µε το δάσκαλο για τον τρόπο που
ζούσαν οι οικογένειες παλιότερα και για τις
οµοιότητες και τις διαφορές µε τις σηµερινές
µορφές της οικογένειας, τους ρόλους των
µελών της και τον τρόπο ζωής τους. Ζωγρα
φίζουν µέλη της οικογένειάς τους και στοι
χεία της καθηµερινής ζωής (Γλώσσα, Μαθη
µατικά, Αισθητική Αγωγή).  
Παίζουν παιχνίδια ρόλων σε µια υποθετική 
οικογένεια. Στη συνέχεια συζητούν τη συ-
µπεριφορά των µελών και προτείνουν δια-
φορετικούς τρόπους αντιµετώπισης κάποιας 
κατάστασης, π.χ. κρίσης.  
Τους διηγείται ο δάσκαλος (Ν Γ) 
αποσπάσµατα από λογοτεχνικά βιβλία που
αφορούν οικογενειακές εκδηλώσεις του τό
που τους, αλλά και άλλων τόπων, µε βάση
τη διαπολιτισµική σύνθεση της τάξης τους.  
Συλλέγουν φωτογραφίες και εικόνες από οι-
κογένειες διαφόρων µορφών που προέρχο-
νται από διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
Παρατηρούν, κάνουν συγκρίσεις και διατυ-
πώνουν συµπεράσµατα. 
Συζητούν τρόπους µε τους οποίους µπορούν
να προστατεύσουν το περιβάλλον, πχ να πε
τάνε τα χαρτιά στους κάδους ανακύκλωσης
µε το ειδικό σήµα. Πηγαίνουν µε το δάσκαλο
σε σηµείο του ∆ήµου που υπάρχει κάδος α
νακύκλωσης χαρτιού και πετούν άχρηστα
χαρτιά. 
Αναλαµβάνουν να προκαλέσουν την εµπλοκή 
των µελών της οικογένειάς τους σε δραστη-
ριότητες σχετικές µε την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, π.χ µε τα απορρίµµατα (διαχω-
ρισµός, µείωση όγκου, ανακύκλωση απορ-
ριµµάτων), τρόπους εξοικονόµησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, νερού κ.λπ.).

Κωφός 
Ακούων
Οικογένεια
Παραδοσια-
κός
Σύγχρονος 
Παλαιός
Εκδήλωση 
Παρατηρώ 
Κρίση  
Συγκρίνω 
Συµπεραίνω  
Πολιτισµικός
διαπολιτισµ -
κός
Κάδος 
Απορρίµµατα
Άχρηστα
Ανακύκλωση
Περιβάλλον 
Προστασία

Να αναφέρονται 
στον τόπο κατα-
γωγής των γονέ-
ων τους.  
Να περιγράψουν 
την οικογένειά 
τους (δοµή, α-

Ο άνθρωπος
και ο χρόνος  

 
  

     
   

    
-

 

Η ιστορία της 
οικογένειάς 
µου (τόπος, 
καταγωγή, γε-
νεαλογικό δέ-

Τοποθετούν πάνω σε γραµµή του χρόνου
οικογενειακές φωτογραφίες (µε χρονολογική
σειρά) και αναγράφουν τον τόπο καταγωγής
του κάθε µέλους (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  
Συγκεντρώνουν στην τάξη προσωπικά τους 
αντικείµενα (παιχνιδάκια, φωτογραφίες 

∆ευτέρα 
Τρίτη….έως  
Κυριακή 
Ιανουάριος, 
Φεβρουάρι-
ος… 
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ριθµό µελών, σει-
ρά γέννησης).  
Να συνδέσουν 
µεταβολές που 
συµβαίνουν σε 
πρόσωπα και 
πράγµατα της οι-
κογένειας στην 
πορεία του χρό-
νου.  
Να χρησιµοποι-
ούν απλούς τρό-
πους µέτρησης 
του χρόνου. 
  

ντρο, σειρά 
γέννησης)  
Η ιστορία µου 
(χρονική αλλη-
λουχία γεγονό-
των)  
Μετρώ το χρό-
νο (τρόποι µέ-
τρησης χρό-
νου)  
 

κ.λπ.) και ο καθένας κατατάσσει τα δικά του 
σύµφωνα µε τη χρονική τους σειρά (από 
βρεφική ηλικία µέχρι σήµερα).  
 
Συζητούν για τις ηµέρες της εβδοµάδας, 
τους µήνες κ.λπ.  
Μαθαίνουν να µετρούν το χρόνο: τις µέρες
τις εβδοµάδας, τους µήνες κ λπ. µέσα από
παρατηρήσεις, συγκρίσεις και µετρήσεις. Πχ
µε κλεψύδρα µετρούν τον χρόνο που χρειά
ζονται για να ζωγραφίσουν ένα σπίτι. Μπορεί
ακόµα κάθε πρωί να τους δίνεται ένα καρτε
λάκι που γράφει το όνοµα της ηµέρας µε πε
ρίγραµµα για να το χρωµατίσουν. Συγκε
ντρώνουν τα καρτελάκια µιας εβδοµάδας και
τα µετράνε. Τις επόµενες εβδοµάδες τοπο
θετούν στο θρανίο τους κάθε µέρα το κα
τάλληλο καρτελάκι

   
 .   

  
     -

      
      -

      -
    -
     

   -
      -
 . 

 
 
 

 

 
 

έως 
∆εκέµβριος
Παιδί
Νέος
Γέρος 
Χρόνος 
Εβδοµάδα
Μήνας 
Ιστορία 
Χρόνος 
Καιρός
Εποχές

Να περιγράφουν 
το σπίτι τους, το 
δωµάτιο τους και 
τους υπόλοιπους 
χώρους του.  
Να συζητούν και 
να εξηγούν τη 
λειτουργικότητα 
κάθε χώρου του 
σπιτιού.  

Το σπίτι µου  
Το σπίτι µου 
(το δωµάτιό 
µου, άλλοι χώ-
ροι του σπι-
τιού)  
 

Οι µαθητές ζωγραφίζουν έναν έναν τους 
χώρους του σπιτιού τους και τα αντικείµενα 
και τοποθετούν ετικέτες µε τα ονόµατά 
τους.  
Συζητούν µε τους συµµαθητές τους και το 
δάσκαλο για τη λειτουργικότητα καθενός. 
Ιδιαίτερα συζητούν για τις διευθετήσεις και 
προσαρµογές στο περιβάλλον που εξυπηρε-
τούν περισσότερο το κωφό παιδί. 
     -

    -
    -

   

 
 

Οι µαθητές σχεδιάζουν ένα περιβάλλον ιδα
νικό µε ελεύθερη οπτική, που επιτρέπει άνε
τη πρόσβαση και ζωή στο κωφό παιδί. (Αι
σθητική Αγωγή, Γλώσσα).

∆ωµάτιο 
Σαλόνι 
Κουζίνα 
Μπάνιο
Έπιπλα
Λειτουργικό-
τητα 

Να παρατηρούν 
και να περιγρά-
φουν τα σπίτια 
και τους κοινω-
φελείς χώρους 
της γειτονιάς 
τους.  
Να γνωρίζουν ε-
παγγελµατίες της 
γειτονιάς.  
Να συγκρίνουν τη 
γειτονιά τους µε 
άλλες γειτονιές 
(εποπτικό υλικό) 
και να διακρίνουν 
οµοιότητες και 
διαφορές που 
υπάρχουν.  

 
 

 
 

  
  -

   
   

 -
    .   
  

     
 

    -
     

    -
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ι
 

Να αναγνωρίσουν 
θετικά στοιχεία 
του περιβάλλο-
ντος της γειτο-
νιάς τους.  
Να τηρούν κανό-
νες υγιεινής και 

Η γειτονιά 
µου
Η γειτονιά µου 
(το άτοµο και 
το άµεσο περι-
βάλλον, το πε-
ριβάλλον γύρω 
από το σπίτι, 
κτίρια, κοινω-
φελείς χώροι).  
Οι άνθρωποι 
της γειτονιάς 
(γείτονες, σχέ-
σεις, οι άνθρω-
ποι που µας ε-
ξυπηρετούν)  
Η ζωή στη γει-
τονιά (βελτίω-
ση συνθηκών 
ζωής, εκδηλώ-
σεις)  
Η γειτονιά και 
το περιβάλλον 
(φροντίδα του 
άµεσου περι-

Επισκέπτονται, παρατηρούν και ζωγραφί-
ζουν χαρακτηριστικά κτίρια της γειτονιάς. 
Ζωγραφίζουν καταστήµατα (πχ φούρνο, 
µανάβικο) και υπηρεσίες (πχ ΟΤΕ). Τοποθε
τούν ετικέτες µε τα ονόµατα. 
Παίζουν παιχνίδια ρόλων
πελάτη-επαγγελµατία σε καταστήµατα, ό
που ο επαγγελµατίας καταλαβαίνει τη Ν Γ ή
δεν την καταλαβαίνει. 
∆ηµιουργούν υποθετικά σενάρια, όπως «τι 
θα κάναµε, αν δεν υπήρχε στη γειτονιά ο 
φούρναρης, ο ταχυδρόµος κ.λπ.». Συζητούν 
σχετικά µε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που 
αναπτύσσονται µεταξύ των ανθρώπων που 
ζουν και εργάζονται στη γειτονιά. 
Επισκέπτονται τους χώρους του σχολείου
(αίθουσες, γραφεία, εργαστήριο, αίθουσα
εκδηλώσεων) και συζητούν για τη χρησιµό
τητά τους. Ζωγραφίζουν τους χώρους του
σχολείου και τοποθετούν ετικέτες µε το ό
νοµά τους. 
Επισκέπτονται ένα χώρο (είτε του φυσικού 
περιβάλλοντος, είτε µνηµείο πολιτισµικής 
αναφοράς) στη γειτονιά τους, συζητούν και 

Κατάστηµα
Φούρνος
Μανάβης 
Σούπερ µάρ-
κετ 
Φαρµακείο
Περίπτερο
ΟΤΕ
∆ΕΗ
Ζωγραφίζω
Παίζω
∆ρόµος 
Πλατεία 
Σταυροδρόµ

 143 
 



 

ασφάλειας στη 
γειτονιά τους. 
Να προσεγγίζουν 
προβλήµατα επι-
βάρυνσης του 
τοπικού περιβάλ-
λοντος. 
 

βάλλοντος-
τάξης, σχολεί-
ου, σπιτιού, 
γειτονιάς- προ-
βλήµατα του 
άµεσου περι-
βάλλοντος). 

     
    -

    
     

  

αναλύουν δικές τους ενέργειες για τη διατή-
ρηση ή τη συντήρησή του. 
Συζητούν για ένα πολιτιστικό χώρο στην 
γειτονιά όπου συχνάζουν και κωφοί και διε-
ρευνούν δυνατότητες και δυσκολίες. Επι-
σκέπτονται ένα σωµατείο κωφών και συµ-
µετέχουν σε κάποια δραστηριότητα για παι-
διά.  
Εντοπίζουν και αναλύουν ένα συγκεκριµένο
παράδειγµα επιβάρυνσης του φυσικού περι
βάλλοντος στη γειτονιά τους (αν υπάρχει), 
προτείνουν λύσεις και τις αποτυπώνουν σε
αισθητικές δηµιουργίες (Αισθητική Αγωγή, 
Γλώσσα) 

Να εξοικειωθούν 
µε τη διάκριση 
των υλικών σω-
µάτων σε στερεά, 
υγρά και αέρια.  
Να αναγνωρίσουν 
ότι τα αντικείµενα 
καθηµερινής 
χρήσης είναι κα-
τασκευασµένα 
από διαφορετικά 
υλικά.  

Αντικείµενα
από το περι-
βάλλον µου  

 
  

.    
  

       
 -

     
  -

     -
       

    
  

  
. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Το περιβάλλον 
µου  
(στερεά, υγρά, 
αέρια)  
 

Παρατηρούν αντικείµενα του περιβάλλοντός 
τους, τα τζάµια του σπιτιού τους (γυαλί), τα 
φύλλα του τετραδίου τους (χαρτί), τη φόρ-
µα της γυµναστικής τους (ύφασµα), και α-
ναγνωρίζουν συγκρίνοντάς τα, ότι προέρχο-
νται από διαφορετικά υλικά.  
Κατατάσσουν (π χ. απαντώντας σε παιχνίδι
γνώσεων) διάφορα αντικείµενα, ανάλογα µε
το υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένα σε
στερεά, υγρά και αέρια (Μαθηµατικά, Γλώσ
σα, Αισθητική Αγωγή).  
Για το λόγο αυτό τοποθετούνται στον πάγκο
καρτελάκια µε τις λέξεις στερεό, υγρό, αέρι
ο. ∆ίνεται η έννοιά τους στη Ν.Γ. Τους δίνο
νται διάφορα υλικά πχ ένα ποτήρι νερό, ένα
φουσκωµένο µπαλόνι, µια κιµωλία κλπ και
τα τοποθετούν στην κατάλληλη θέση. 
Παίζουν για εµπέδωση µε κατάλληλο CD 
ROM

Υλικά
Γυαλί
Ύφασµα
Χαρτί
Πάγκος
Στερεό 
Υγρό
Αέριο 
Πλαστικό
Μέταλλο 
Ξύλο
Πέτρα

Να αναφέρουν 
εφαρµογές της 
ηλεκτρικής, κυρί-
ως, ενέργειας 
στην καθηµερινή 
µας ζωή  
Να γνωρίσουν 
απλούς τρόπους 
εξοικονόµησης 
της ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
Να κατανοήσουν 
ορισµένες µετα
βολές που προ
κάλεσε η χρήση 
της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην 
εξέλιξη του πολι-
τισµού.  

-
 -
 

  

 

 

 
 

 
 

 

  
  -

    .  
    

   -
-

   -
     -

 -

    
     

  -
  

      
      

   -

   
    
     -

    -
 

Τρόποι προ-
στασίας από το 
ηλεκτρικό ρεύ-
µα. 

Η ενέργεια 
στη ζωή µας  
Η ενέργεια στη 
ζωή µας (Πρώ-
τη γνωριµία µε 
την ηλεκτρική 
ενέργεια)  
Πώς εξοικονο-
µώ ηλεκτρική 
ενέργεια στο 
σπίτι και στο 
σχολείο  
Ηλεκτρικές 
συσκευές στο 
σπίτι και στο 
σχολείο. 
Τι πρέπει η τι 
δεν πρέπει να 
κάνω για να 
προστατευτώ
από τη λει-
τουργία των 
ηλεκτρικών

Εργάζονται οµαδοσυνεργατικά στο σχολείο, 
προτείνοντας τρόπους εξοικονόµησης ηλε
κτρικής ενέργειας τόσο στο σπίτι, (π χ. όχι
φώτα αναµµένα την ηµέρα, ψυγείο ανοικτό
άσκοπα κτλ), όσο και στο σχολείο. Αναπα
ριστούν (ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κο
λάζ), κ.λπ.) έναν κώδικα εξοικονόµησης η
λεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο σχο
λείο (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Αισθητική Αγω
γή).  
Σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές του
σπιτιού τους. Κολλούν ετικέτες µε το όνοµά
τους. Παίζουν θεατρικό παιχνίδι µε τη λει
τουργία κάθε συσκευής. 
Προβάλλεται βίντεο που δείχνει πώς πρέπει
να προστατευόµαστε κατά τη χρήση των
ηλεκτρικών συσκευών από διάφορους κιν
δύνους (φωτιά, ηλεκτροπληξία, κάψιµο) 
Γίνεται συζήτηση µε το δάσκαλο. 
Βρίσκουν σε φωτογραφικό υλικό τρόπους
διαβίωσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και συζη
τούν τις διαφορές. Παίζουν µε φωτεινό πα
ντογνώστη και µε CD ROM. 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 
Ηλεκτρική 
συσκευή 
Ηλεκτρο-
πληξία 
Εξοικονόµη-
ση ενέργειας 
Πυρκαγιά 
Κάψιµο 
∆ιαβίωση 
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συσκευών. Συζητούν και δηµιουργούν θεατρικά δρώµε-
να µε θέµα τη ζωή των ανθρώπων χωρίς /µε 
τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στη Ν. 
Γλ.  

 
 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος 
Να περιγράψουν 
τα φυσικά χαρα-
κτηριστικά του 
χώρου τους (θά-
λασσα, λίµνη, πο-
τάµι, κάµπος, νησί) 
χρησιµοποιώντας 
το κατάλληλο λεξι-
λόγιο και να διαπι-
στώσουν σε αυτά 
τις συνέπειες της 
ανθρώπινης δρα-
στηριότητας.  
Να κατατάξουν / 
ταξινοµήσουν ει-
κόνες τοπίων ανά-
λογα µε τα µορφο-
λογικά τους χαρα-
κτηριστικά, π.χ. 
παραθαλάσσιες ή 
ορεινές περιοχές.  

 

  
 

 

    -
    

    
     -

   .   -

   -
    -

   
  
    -

  
     
 

  -
   -

    

   -
.     

   -
     -

   -
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ο τόπος όπου 
ζω  
Ο τόπος που 
ζω (οικείοι γε-
ωγραφικοί ό-
ροι: θάλασσα, 
ποτάµια, λί-
µνες, βουνά 
κ.λπ.)  
Οι δραστηριό-
τητες των αν-
θρώπων στον 
τόπο που ζω 
(απλές ανθρώ-
πινες δραστη-
ριότητες στο 
φυσικό περι-
βάλλον)  
∆ραστηριό-
τητες στη πό-
λη και στο 
χωριό
 

Προβάλλονται βίντεο στη Ν.Γ µε τις δρα
στηριότητες των ανθρώπων ανάλογα µε το 
φυσικό περιβάλλον (λίµνη, βουνό, θάλασσα, 
ποτάµι, κάµπος, νησί), µε τη ζωή στη πόλη 
και στο χωριό. Επίσης βίντεο µε τους γεω
γραφικούς όρους στη Ν Γ. και σε υπότιτ
λους. 
Σε κάθε οµάδα (δύο ή περισσότερων µαθη
τών) δίνεται ανάγλυφος χάρτης και καρτε
λάκια µε τους γεωγραφικούς όρους που 
πρέπει να τοποθετηθούν ανάλογα. Γίνεται 
συζήτηση για τις δραστηριότητες των αν
θρώπων σε κάθε περιβάλλον. Παριστάνουν 
σε θεατρικό παιχνίδι τον ψαρά, το γεωργό, 
τον κτηνοτρόφο. Ζωγραφίζουν ανάλογες 
δραστηριότητητες. Ταξινοµούν εικόνες το
πίων. Τους διηγούνταιι παραµύθια που ανα
φέρονται σε πραγµατικούς η φανταστικούς 
τόπους. 
Συζητούν για τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον 
τους: στη θάλασσα (ψάρεµα, κολύµπι 
κ.λπ.), στη λίµνη, στο ποτάµι, στον κάµπο, 
στο νησί, στο βουνό.  
Αναπαριστούν µε διάφορα απλά υλικά (χαρ
τόνια, κ α.) χώρους πριν και µετά την επέµ-
βαση του ανθρώπου. Επισκέπτονται διάφο
ρους χώρους και παρατηρούν τις ανθρώπι
νες επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Το
ποθετούν πινακίδες µε γεωγραφικούς όρους 
(Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα).  
Συζητούν παραµύθια στα οποία γίνεται α-
ναφορά σε τόπους πραγµατικούς ή φαντα-
στικούς και τους αναπαριστάνουν εικαστικά. 
Φτιάχνουν θεατρικά δρώµενα στη Ν.Γλ.  

Λίµνη
Βουνό 
Θάλασσα
Κάµπος
Ψαράς
Γεωργός 
Κτηνοτρόφος
Πραγµατικός 
τόπος 
Φανταστικός 
τόπος 
Ανθρώπινες
επεµβάσεις
Γεωγραφικοί
όροι

 

Να γνωρίσουν ση-
µαντικά στοιχεία 
από την τοπική ι-
στορία και τη λαϊκή 
παράδοση.  

Ιστορία του 
τόπου µου  
 

Συλλέγουν φωτογραφίες και γίνεται  
  

 
 

 -
 

 

 
συζήτηση µε το δάσκαλο για τον τόπο που 
ζουν, για τα ήθη και τα έθιµά του, τη λαϊκή 
παράδοση (τοπικούς ήρωες, θρύλους, να-
ούς, φυσικά µνηµεία κ.λπ.). Προβολή σχετι
κού βίντεο. 
Παρακολουθούν ταινία για την Ελληνική 
Κοινότητα των Κωφών. 

Λαϊκή παρά-
δοση 
Ήρωες
Θρύλοι 
Μνηµεία 
Κοινότητα  

Να αναγνωρίζουν 
και να ονοµάζουν 
τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά του 
ανθρώπινου οργα-
νισµού.  
Να συσχετίζουν τη 

Γνωρίζω το 
σώµα µου  
Γνωρίζω το 
σώµα µου (ε-
ξωτερικά χαρα-
κτηριστικά του 
ανθρώπινου 

Σχεδιάζουν το περίγραµµα σώµατος κάποιου 
συµµαθητή τους σε χαρτί του µέτρου. Ζω-
γραφίζουν τα εξωτερικά του χαρακτηριστι-
κά. Κολλούν χαρτόνια µε την ονοµασία των 
ανθρώπινων χαρακτηριστικών.  
Παίζουν παιχνίδια αναγνώρισης γεύσεων και 
οσµών. ∆οκιµάζουν πχ καραµέλα και ψωµί 

    
   

Σώµα 
Χαρακτηρι-
στικά 
Γεύσεις 
Οσµές 
Γλυκό  
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λειτουργία ορισµέ-
νων αισθητηρίων 
οργάνων µε αντί-
στοιχες αισθήσεις 
και να αναφέρουν 
το είδος της πλη-
ροφορίας που 
µπορούν να α-
ντλήσουν από κά-
θε αίσθηση.  
Να αναγνωρίζουν 
τη σηµασία των 
αισθήσεων για την 
αντίληψη του κό-
σµου και την επι-
κοινωνία µε το πε-
ριβάλλον.  
Να γνωρίσουν τις 
ιδιαιτερότητες που 
βιώνουν οι κωφοί. 
Να συζητήσουν
τις διαφορές και
οµοιότητες µε 
τους ακούοντες. 

  
  

      
  

    
     -

   -
   

 
    -

    
      -

    

    
   

    

 

 
 

 

οργανισµού)  
Γνωρίζω τον 
κόσµο µε τις 
αισθήσεις (α-
ντίληψη του 
εξωτερικού πε-
ριβάλλοντος 
µέσω ορισµέ-
νων αισθήσεων 
και αισθητηρί-
ων οργάνων)  
Οι άλλοι άν-
θρωποι (άτοµα 
µε ειδικές ανά-
γκες και χαρί-
σµατα)  
Η υγεία µου  

για να ξεχωρίσουν την έννοια του γλυκού 
από το αλµυρό (αλάτι, ζάχαρη) 
Σε µια σελίδα γράφουµε τη λέξη γλυκό και 
σε άλλη τη λέξη αλµυρό. Τους δίνουµε εικό
νες µε διάφορα φαγώσιµα τις οποίες κατα
τάσσουν ανάλογα γράφοντας το όνοµά 
τους.
Προκαλούµε κάποιους θορύβους όπως δυ
νατό κλείσιµο πόρτας, σχίσιµο φύλλου κλπ 
και συζητούν για το ποιους απ’ αυτούς α
κούνε οι κωφοί µαθητές και ποιους κάποιος 
ακούων.  
∆ιατυπώνουν κανόνες που αφορούν στην 
υγεία και στην καθαριότητα  
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή). 
Συζητούν για την εµπειρία της κώφωσης.  
Υποθέτουν τι θα τους συνέβαινε, αν δε λει-
τουργούσε κάποια αίσθηση, εκτός της α-
κοής.  
Συζητούν για τα άτοµα µε άλλες ειδικές α-
νάγκες και τη στάση που πρέπει να έχουν 
απέναντί τους.  

Αλµυρό
Θόρυβος 
Υγεία 
Καθαριότητα 
Αισθητήρια 
όργανα
Ειδικές ανά-
γκες/ειδικές
δυνατότητες 

Να γνωρίσουν τις 
δυσκολίες των α-
τόµων µε ειδικές 
ανάγκες, να καλλι-
εργούν το σεβα-
σµό απέναντί τους 
και να αναπτύξουν 
τρόπους επικοινω-
νίας µαζί τους.  
Να αναφέρουν συ-
νήθειες που συµ-
βάλλουν στη δια-
τήρηση της υγείας 
(πλύσιµο χεριών 
κ.ά.).  
Να γνωρίζουν τους 
κανόνες συµπερι-
φοράς κατά την 
επίσκεψή τους στο 
γιατρό.  
Να προσδιορίσουν 
τη λειτουργία των 
δοντιών.  

Προσωπική 
υγιεινή, κα-
θαριότητα, ο 
ρόλος των 
δοντιών και η 
προστασία 
τους  
 

Συζητούν καταστάσεις και δραστηριότητες 
της καθηµερινής ζωής που θέτουν σε κίνδυ-
νο τη λειτουργία των αισθητήριων οργάνων.  
Προβάλλεται βίντεο που δείχνει συνήθειες 
υγιεινής (πλύσιµο χεριών πριν το φαγητό, 
πλύσιµο δοντιών, καθαριότητα, επίσκεψη 
στο γιατρό).

    
    

 
  

    
    

    -
     -

    
    
     

    

ι

 

 
 

 
 
 

 
 

∆ραµατοποίηση µε θέµα την επίσκεψή τους 
στο γιατρό. 
Γράφουν σε κάρτες κανόνες υγιεινής και 
τους κολλάνε σε εµφανές σηµείο.  
Αναφέρουν και καταγράφουν υγιεινές συνή-
θειες σχετικά µε τη διατροφή (επιλογή τρο-
φής µε βάση πραγµατικές ανάγκες, αποφυ-
γή διαφηµιζόµενων προϊόντων που βλά-
πτουν την υγεία, πλύσιµο χεριών πριν από 
το φαγητό, καλό µάσηµα της τροφής κ.ά.).  
Γίνεται εξήγηση της έννοιας διαφήµιση. Γρά
φουν τη λέξη και βρίσκουν διαφηµίσεις µέ
σα από περιοδικά. Συζητούν µε τον δάσκαλο 
ποια διαφηµιζόµενα προϊόντα βλάπτουν την 
υγεία και πρέπει να αποφεύγονται και ποια 
είναι απαραίτητα για τη διατροφή µας. 

Γεύση 
Φαγώσ µο 
Χειροκρότη-
µα
Αισθητήρια 
όργανα
Αισθήσεις
  
∆ιαφήµιση
Προϊόντα
∆ιατροφή
Μασάω 
Επιλογή

Να διακρίνουν βα-
σικές ανάγκες που 
έχουν οι άνθρωποι 
για ένδυση, τρο-
φή, στέγη, κ.λπ.  
Να αναφέρουν συ-
νήθειες που συµ-
βάλλουν στην ικα-
νοποίηση ορισµέ-

Οι ανάγκες 
του ανθρώ-
που  
Οι βασικές ανά-
γκες του αν-
θρώπου  
Οι ιδιαίτερες 
ανάγκες του 

Ασκούνται στην αυτοεξυπηρέτηση (βάζουν 
και βγάζουν το πανωφόρι τους, δένουν τα 
κορδόνια των παπουτσιών τους, κ λπ.) και 
αναπαριστούν αισθητικά τις κινήσεις (Αισθη
τική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα).  

  
     

   .
  -

  

 
 

 
Τρώνε όλοι µαζί το πρωινό τους στην τάξη 
και συζητούν για τις βασικές τους ανάγκες 
και τις διατροφικές τους συνήθειες. Παίζουν 
σε θεατρικό παιχνίδι µε θέµα τους κανόνες 

Φτωχός
Πλούσιος
Τροφή 
Ένδυµα 
Ένδυση  
Στέγη
Υγεία 
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νων αναγκών τους 
(φαγητό, ύπνος, 
ένδυση καθαριότη-
τα, ψυχαγωγία).  
Να αναγνωρίσουν 
ότι οι βασικές ανά-
γκες είναι ίδιες για 
όλα τα παιδιά του 
κόσµου και επιπλέ-
ον ότι υπάρχουν 
παιδιά στον κόσµο 
που δεν έχουν τη 
δυνατότητα να κα-
λύψουν τις βασικές 
(π.χ. διατροφικές) 
τους ανάγκες.  

ανθρώπου  
(Τρόποι ικανο-
ποίησης των 
αναγκών του 
ανθρώπου, 
Αγωγή υγείας)  
 

που αφορούν την υγεία και την καθαριότη-
τα. 
Προβολή βίντεο µε παιδιά φτωχών χωρών 
που στερούνται βασικά είδη. Συγκεντρώ-
νουν εικόνες, φωτογραφίες, αποκόµµατα 
εντύπων κ.λπ. που δείχνουν παιδιά τα οποία 
στερούνται των βασικών αγαθών. Συζητούν, 
µε αφορµή κάποιες εικόνες για διεθνείς ορ-
γανισµούς (UNICEF, ACTION AID) που έ-
χουν αναλάβει τη βοήθεια των παιδιών αυ-
τών καθώς και για τις δυνατότητες που έ-
χουν τα ίδια τα παιδιά να παράσχουν τη δι-
κή τους βοήθεια. 

    
   

  -
     -

   

 

ι

 
 
 

Παίζουν µε φωτεινό παντογνώστη αντιστοι
χίζοντας τις λέξεις βασικών αναγκών τρο
φής, ένδυσης, στέγης κλπ µε το αντίστοιχο 
εικονίδιο. 
Οι µαθητές παρακολουθούν ειδικό CD ROM, 
όπου δίνεται το νόηµα και η εικόνα των πα-
ραπάνω εννοιών και εκείνοι γράφουν τις α-
ντίστοιχες ελληνικές λέξεις. 

Υγιεινό
Καθαριότητα 
Ψυχαγωγία 
Ανάγκη 
Βοήθε α 
Πρωινό 
Γεύµα 
∆είπνο

 

Να αναγνωρίσουν 
ότι πολλά αγαθά 
τα προσφέρει άµε-
σα η φύση, ενώ 
άλλα πρέπει να τα 
παραγάγουν οι άν-
θρωποι.  
Να αναφέρουν τις 
ανάγκες τους και 
να τις συνδέσουν 
µε τα αγαθά που 
τις ικανοποιούν.  
Να συσχετίσουν 
διαφηµιζόµενα 
προϊόντα µε την 
κάλυψη πραγµατι-
κών αναγκών.  
Να συνδέσουν κά-
ποια επαγγέλµατα 
µε την κάλυψη συ-
γκεκριµένων ανα-
γκών.  
Να γνωρίσουν πα
ραδοσιακούς τρό-
πους παραγωγής 
διαφόρων αγαθών.  

-
 

  
   

     

 
 -

    
  

    -
  -

 .    -
  -

  
    

 

  -

 

 

 

 

Αγαθά και 
κατανάλωση  
Αγαθά και ανά-
γκες  
Εργασία και 
επαγγέλµατα  
 

Συγκεντρώνουν φωτογραφίες αγαθών, τις 
αξιοποιούν αισθητικά και συζητούν γι΄ αυτά 
που θεωρούν απαραίτητα για τη ζωή τους. 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή)  
Συζητούν για διάφορα διαφηµιζόµενα προ-
ϊόντα και προβληµατίζονται αν καλύπτουν 
πραγµατικές ανάγκες. 
Γράφουν πίνακες µε επικεφαλίδες «αναγκαία 
αγαθά» και «αγαθά πολυτελείας» και γρά
φουν αυτά που θεωρούν ότι αντιστοιχούν 
στην κάθε στήλη. 
Προβάλλεται βίντεο µε σύγχρονους και πα
ραδοσιακούς επαγγελµατικούς χώρους. Πε
ριγράφουν στη Ν Γ τις διαφορές και τα πα
ραγόµενα αγαθά. Παίζουν φωτεινό παντο
γνώστη µε επαγγέλµατα και αγαθά. Στον 
Η/Υ µε το σχετικό πρόγραµµα γράφουν τις 
σωστές λέξεις. 
Συζητούν για τα επαγγέλµατα των γονέων 
τους και προβληµατίζονται για την ανα-
γκαιότητα ύπαρξης διάφορων επαγγελµά-
των.  
Επισκέπτονται επαγγελµατικούς χώρους µε 
σύγχρονες ή παραδοσιακές εγκαταστάσεις. 
Παρατηρούν και περιγράφουν τα παραγόµε-
να αγαθά, συζητούν για τις ανάγκες που κα-
λύπτουν καθώς και τις οµοιότητες και δια
φορές στον τρόπο παρασκευής των προϊό-
ντων µε σύγχρονο και παραδοσιακό τρόπο.  
Γνωρίζονται και συζητούν µε επαγγελµατίες 
κωφούς. 

Αγαθά
Αναγκαίο 
Περιττό
Ανάγκη 
Πολυτέλεια  
Επάγγελµα 
∆ιαφορά
Φύση 
Παραδοσια-
κός 

 
 

Να εξοικειωθούν οι 
µαθητές µε βασικά 
µέσα επικοινωνίας.  

Επικοινωνία, 
ενηµέρωση
και ελεύθε-
ρος χρόνος  

 
 
 

-
 

 
 

 

Συζητούν στην τάξη για βασικά µέσα επικοι
νωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία 
κ.λπ.). Παίζουν σχετικά παιχνίδια (ρόλων, 
µίµησης κ.λπ.).  

Κινητό τηλέ-
φωνο
Σταθερό τη-
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Να εξοικειωθούν 
µε την «κριτική 
ανάγνωση» των 
προγραµµάτων της 
τηλεόρασης.  
Να αναγνωρίσουν 
κάποιους κανόνες 
παρακολούθησης 
της τηλεόρασης  
Να ευαισθητοποιη-
θούν για θέµατα 
σχετικά µε τους 
τρόπους επικοινω-
νίας και ενηµέρω-
σης των κωφών. 
Να ενηµερωθούν 
για τη διερµηνεία 
νοηµατικής γλώσ-
σας. 
Να προτείνουν 
τρόπους δηµιουρ-
γικής αξιοποίησης 
του ελεύθερου 
χρόνου τους.  
Να γνωρίσουν πα-
ραδοσιακά παιχνί-
δια και να βρουν 
οµοιότητες και δι-
αφορές µε τα σύγ-
χρονα.  
 

Η επικοινωνία 
άλλοτε και σή-
µερα  
Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας  
(αγωγή στα 
µέσα µαζικής 
επικοινωνίας)  
Ελεύθερος 
χρόνος  
Σύγχρονα και 
παραδοσιακά 
παιχνίδια 
 
 

   
    

  -

   
 

 

-
   

   -
  

   
    

   
   

    ι 
   -

     -
  

  
  

  -

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Μαθαίνουν µε ποιους τρόπους µπορούν να 
επικοινωνήσουν οι κωφοί µε τους ακούοντες 
(γραπτά µηνύµατα σε κινητό τηλέφωνο, αλ
ληλογραφία, FAX, e-mail). 
Συζητούν µε ποιους τρόπους ενηµερώνονται 
οι κωφοί (εφηµερίδες, περιοδικά, ειδήσεις 
στην τηλεόραση, διαδίκτυο).  
Συζητούν στην τάξη, για τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα και τις διαφηµίσεις που παρα-
κολουθούν. Αξιολογούν και επιλέγουν τους 
επωφελείς τρόπους συµπεριφοράς κατά την 
παρακολούθηση της τηλεόρασης. Παρακο
λουθούν εκποµπές για κωφούς. 
Οργανώνουν σε οµάδες ένα υποθετικό πρό
γραµµα τηλεόρασης (θεατρικό παιχνίδι), 
όπως θα το ήθελαν.  
Συζητούν για τη διερµηνεία στη Νοηµατική 
Γλώσσα. 
Παρατηρούν εικόνες παιδιών που παρουσιά-
ζουν ασχολίες παιδιών κατά τον ελεύθερο 
χρόνο τους και συζητούν σχετικά.  
Πληροφορούνται από τους ενηλίκους για τα 
παραδοσιακά παιχνίδια της περιοχής τους 
και παίζουν κάποια από αυτά, αν υπάρχε η 
δυνατότητα. Επίσης παρατηρούν και εκφρά
ζουν εικαστικά τις οµοιότητες και τις διαφο
ρές µεταξύ σύγχρονων και παραδοσιακών 
παιχνιδιών. 
Συµµετέχουν σε δραστηριότητα παιχνιδιού 
µε καλεσµένους κωφούς. 
 (Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγω
γή). 

λέφωνο
Φαξ 
Εφηµερίδα
Περιοδικό
Γράµµα
e-mail 
∆ιαδίκτυο  
Τηλεόραση 
Τηλεοπτικά
προγράµµατα 
Εκποµπές 
∆ιερµηνεία
Παραδοσιακά
παιχνίδια

Να ακροώνται και 
να αναγνωρίζουν 
ήχους.  
Να αναγνωρίζουν 
ότι ο ήχος περι-
γράφεται από την 
ένταση και το ύ-
ψος του.  
Να γνωρ ζουν
πώς παράγεται
ήχος. 

 ί  
 

  
  

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 
 

  
   

   
  

     
     

      

      
 

    -
     

.   
    

    -
  .

     
    

  
       -

  

 
 

 

 

 

 
 

Να ενηµερωθούν
για ηχητικά σή-
µατα που προει-
δοποιούν και
τους τρόπους
µετατροπής τους
σε οπτικά σήµα-
τα, που γίνονται
κατανοητά από
τους κωφούς. 

Επικοινωνία 
κωφών µε 
ακούοντες. 
Το ταξίδι του 
ήχου  
Το ταξίδι του 
ήχου  
(οι διαφορές 
των ήχων)  
Προστασία
από κίνδυνο 
µε ηχητική 
προειδοποίη-
ση. 
Οπτικά σήµα-
τα κινδύνου 
για κωφούς. 

Παράγουν ήχους µεγάλης έντασης, που 
τους ακούνε, και µικρότερης έντασης που 
δεν τους ακούνε. Χτυπούν µε ένα σφυράκι 
στη µια άκρη µιας ελασµατικής µεταλλικής 
επιφάνειας και ακουµπούν το χέρι τους στην 
άλλη άκρη για να αισθανθούν τη δόνηση 
από τον ήχο και να κατανοήσουν το ταξίδι 
του. 
Γράφουν τις συσκευές του σπιτιού τους 
που παράγουν ήχο (τηλεόραση, τηλέφωνο 
κλπ.) 
Συζητούν µε το δάσκαλο τι µπορεί να αντι
ληφθεί ο ακούων που δεν µπορεί ο κωφός, 
π χ. το περπάτηµα κάποιου ανθρώπου, τη 
βοή του αυτοκινήτου, την κόρνα του κλπ. 
Προτείνονται τρόποι προστασίας και αντί
ληψης των αναγκαίων σηµάτων: Π χ. στο 
σπίτι τους να έχουν κουδούνι που εκπέµπει 
φωτεινό σήµα όπως και στο σχολείο. Το ίδιο 
µε το τηλέφωνο. 
Στην αυλή του σχολείου και στο δρόµο γί
νεται µάθηµα κυκλοφοριακής αγωγής. 

Ήχος 
Ένταση 
∆όνηση 
Κόρνα
Ηχητικό σήµα
Οπτικό σήµα 
Φωτεινό σή-
µα
Κουδούνι 
Φανάρι
Κυκλοφορία 
Προστασία 
Αναβοσβήνω
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Να αποκτήσουν 
µια πρώτη γνωρι-
µία µε τους χώ-
ρους πολιτισµικής 
αναφοράς του τό-
που τους.  
Να έρθουν σε ε-
παφή µε το λαϊκό
πολιτισµό και την 
παράδοσή µας.  

 
 

   
 

 -

 

   -
    

   
   

    

  
 

. . 

 

 

 
 

ι
 

 

Να έρθουν σε ε-
παφή µε την πολι-
τισµική παράδοση 
των κωφών. 
Να διακρίνουν και
να κατανοούν πα-
ροιµίες και αινίγµα
τα. 

Πολιτισµός
του τόπου 
µας  
Χώροι πολιτι-
σµού (µουσεία, 
πινακοθήκες, 
θέατρα κ.λπ.)  
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
(προβολές, 
καλλιτεχνικές 
παραστάσεις 
κ.λπ.)  
Λαϊκή παράδο-
ση (ήθη και έ-
θιµα, τραγού-
δια, παροιµίες, 
αινίγµατα, θρύ-
λοι, διηγήσεις). 

Σχεδιάζουν, οργανώνουν και πραγµατοποι-
ούν επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής α-
ναφοράς. 
Συγκεντρώνουν και αναπαριστούν, κατά πε
ρίπτωση, στοιχεία από το λαϊκό πολιτισµό 
και την παράδοση και οργανώνουν έκθεση 
µε τα στοιχεία αυτά (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή). 
Παίζουν στη Ν.Γ µε γνωστές παροιµίες και 
αινίγµατα. 
Μαθαίνουν από µεγαλύτερους κωφούς και 
αναπαράγουν ιστορίες και ανέκδοτα στη 
Ν Γλ

Λαϊκός πολι-
τισµός
Αίνιγµα 
Παροιµία 
Τραγούδι 
∆ιήγηση
Ανέκδοτο  
Παροιµίες 
Αινίγµατα
θρύλοι
Πολ τισµός 
Παράδοση

Να αναγνωρίσουν 
τη σπουδαιότητα 
της σωµατικής ά-
σκησης, κυρίως για 
την υγεία.  
Να συµµετέχουν 
σε αθλητικές δρα-
στηριότητες του 
σχολείου τους.  
Να διακρίνουν και 
να αποδέχονται 
την ανάγκη τήρη-
σης κανόνων.  

Ο αθλητισµός 
στο σχολε ο 
µας  

 ί  
 

 
 

 

 
 

Αθλητικές δρα-
στηριότητες 
στο σχολείο.  
Κανόνες και 
αθλήµατα.  
 

Παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις του 
σχολείου τους.  
∆ιοργανώνουν και συµµετέχουν σε αγώνες 
τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού.  
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες αθλητών και 
αθληµάτων, τις οµαδοποιούν, εργάζονται σε 
οµάδες και δηµιουργούν καρτεπικολλήσεις 
(κολλάζ) στην τάξη.  

Κολύµπι 
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Βόλεϊ 
Αθλητισµός
Άθληµα
Γυµναστική
Γυµναστήριο 
Αθλητής

Φυσ κό περιβάλλον  ι
Να αναγνωρίζουν, 
να ονοµάζουν και 
να περιγράφουν 
γνωστά φυτά της 
περιοχής τους.  
Να αναγνωρίζουν 
και να ονοµάζουν 
τα βασικά µέρη 
ενός φυτού (ρίζα, 
βλαστός, άνθη).  
Να διακρίνουν βα-
σικές οµοιότητες
και διαφορές ως 
προς τη µορφολο-
γία των φυτών.  

 
  

 

      
   -

     
   

 .   -
     

 

-
   

-

    
  

      
    -

 
   -

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Να αναγνωρίζουν 
τις τέσσερις εποχές 
και τις µεταβολές
που συµβαίνουν 
κυρίως στον κόσµο 
των φυτών (φυλ-

Φυτά  
Φυτά της περι-
οχής µου  
(µέρη φυτού: 
ρίζα, βλαστός, 
άνθη)  
Οι εποχές και 
τα φυτά  
(προσαρµογή 
των φυτών 
στις εποχές και 
στο φυσικό πε-
ριβάλλον)  
Να γνωρίζουν 
ότι ο καρπός 
είναι µέρος του 
φυτού. 

 

Επισκέπτονται τον κήπο του σχολείου ή το 
κοντινό πάρκο, καταγράφουν και ζωγραφί
ζουν τα φυτά και δηµιουργούν οµαδικές 
συνθέσεις. Συζητούν στην τάξη σχετικά µε 
τις παρατηρήσεις τους (π χ. ποιο δέντρο έ
χει τον υψηλότερο κορµό, ποιο φυτό έχει τα 
µεγαλύτερα / µικρότερα φύλλα κ.λπ.) 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  
Συγκεντρώνουν εικόνες και δηµιουργούν 
καρτεπικολλήσεις (κολλάζ) µε θέµα τις τέσ-
σερις εποχές, όπου εµφανίζονται οι οµοιό
τητες και οι διαφορές τους.  
Συλλέγουν εικόνες φυτών ή τα ζωγραφίζουν 
στην τάξη και εργάζονται σε οµάδες ταξινο
µώντας τα σε κατηγορίες.  
Από εικόνες που τους δίνονται κατατάσσουν 
φυτικά προϊόντα σε οµάδες, πχ σε φρούτα 
και λαχανικά και γράφουν το όνοµά τους. 
Ζωγραφίζουν ένα φυτό και γράφουν τα µέ
ρη του. 
Μελετούν στο περιβάλλον δέντρα φυλλοβό

Κήπος 
Πάρκο
Φυτά  
∆έντρο
Θάµνος
Χόρτα
Ρίζα
Κορµός 
Κλαδιά
Φύλλα
Άνθη
Καρπός 
Εποχές
Φρούτα 
Λαχανικά 
Φυλλοβόλα
Αειθαλή
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λοβόλα και αειθα-
λή).  
Να αναγνωρίσουν 
φυτά στον κήπο, 
στο περιβόλι, στον 
αγρό, στο δάσος, 
κάνοντας βασικές 
ταξινοµήσεις.  
Να γνωρίσουν το 
λεξιλόγιο των πα-
ραπάνω εννοιών 
στη Ν.Γλ. 

λα και αειθαλή στις τέσσερις εποχές του έ
τους.  

      -

     
     

     
  

  -

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Με τη βοήθεια του δασκάλου φτιάχνουν 
φυτολόγιο µε τα πιο γνωστά φυτά που 
µπορούν να έχουν πχ από µια επίσκεψη σε 
λαϊκή αγορά. ∆ιακρίνουν φυτά φαγώσιµα 
και διακοσµητικά. Παίζουν µε φωτεινό πα
ντογνώστη. 

Μονοετή
∆ιετή
Πολυετή
Αιωνόβια
Λαϊκή
Φυτά φαγώ-
σιµα 
Φυτά διακο-
σµητικά

Να αναγνωρίζουν, 
να ονοµάζουν και 
να περιγράφουν 
γνωστά ζώα της 
περιοχής τους.  
Να αναγνωρίζουν 
τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά ενός 
ζώου (πόδια, κε-
φάλι, ουρά). 

Ζώα της πε-
ριοχής µου  
(εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά 
ζώων: κεφάλι, 
πόδια, ουρά 
κ.ά.)  
 

Επισκέπτονται ζωολογικό κήπο.   
   

   
     

 

 

 

 

 

 
 

Προβάλλεται σχετικό βίντεο στη Ν.Γ. 
Παρατηρούν και περιγράφουν ζώα του τό-
που τους. Συλλέγουν φωτογραφίες, έντυπα, 
εκτυπώσεις υπολογιστή κλπ.  
Κατασκευάζουν µε χαρτόνι µεγάλα ζώα 
(ψάρι, πτηνό, ερπετό κ.ά.) επάνω στα οποία 
κολλούν τις ονοµασίες των εξωτερικών τους 
χαρακτηριστικών.  
Σε πρόγραµµα Η/Υ παίζουν παιχνίδια µε τα 
ζώα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. 
Παίζουν παιχνίδια που προϋποθέτουν ανά-
λυση και σύνθεση των µερών του ζώου. 

Ουρά
Τρίχες 
Λέπια
Κέρατα 
Ζωολογικός
κήπος 
Ψάρια
Πτηνά 
Ερπετά
Θηλαστικά 

Να διακρίνουν τις 
οµοιότητες και τις 
διαφορές των ζώ-
ων σε ό,τι αφορά 
τον τρόπο κίνησής 
τους (πτήση, κο-
λύµβηση, βάδισµα, 
κ.λπ.).  
Να διακρίνουν τα 
ζώα σε άγρια και 
κατοικίδια, ανάλο-
γα µε τη συµπερι-
φορά που εµφανί-
ζουν και το πού 
ζουν.  

Οικογένειες 
ζώων  
(διάκριση οι-
κείων ζώων 
στους µαθητές 
ως προς: τον 
τρόπο κίνησης, 
τη συµπεριφο-
ρά και τον τόπο 
στον οποίο 
ζουν)  
Τα ζώα και το 
περιβάλλον 
τους (προσαρ-
µογή των ζώων 
στο περιβάλλον 
τους). 

Προβάλλεται σχετικό βίντεο στη Ν.Γλ.    
 

    -
    

    
      -

     -
  

 

 

 

Ταξινοµούν τα ζώα (άγρια, κατοικίδια) από 
φωτογραφίες, τα τοποθετούν στον ίδιο πί
νακα και γράφουν το όνοµά τους. 
Παρατηρούν εικόνες και ταξινοµούν τα ζώα 
σε οµάδες ανάλογα µε τον τρόπο που κι
νούνται και τον τόπο στον οποίο ζουν. ∆η
µιουργούν οµαδικές συνθέσεις (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή).  
Εκτελούν θεατρικό δρώµενο στη Ν.Γλ. σχε-
τικό µε παραµύθι που έχει ως θέµα τα ζώα 
και το περιβάλλον τους.  

Άγρια
Κατοικίδια 
Περπατώ 
Κολυµπώ 
Πετώ 
Έρπω
Περιβάλλον  

Να χρησιµοποιή-
σουν απλά εργα-
λεία ή τα χέρια 
τους προκειµένου 
να περιποιηθούν 
ένα φυτό ή ένα 
ζώο.  
Να ευαισθητοποιη-
θούν για ζώα και 
φυτά που απειλού-
νται µε εξαφάνιση.  

Ο άνθρωπος, 
τα ζώα και τα 
φυτά (φροντί-
δα φυτών και 
ζώων, ζώα και 
φυτά απειλού-
µενα µε εξαφά-
νιση, περιβαλ-
λοντική αγωγή 
και εκπαίδευ-
ση).  
 

Προβάλλεται σχετικό βίντεο στη Ν.Γλ.    
     

    
       

  -

 
 
 

 

 
 

Χωρίζονται σε οµάδες και η κάθε µια µε τη 
βοήθεια του δασκάλου φυτεύει ένα φυτό 
στον κήπο του σχολείου ή σε γλάστρα και 
το περιποιείται. Κρατάει ηµερολόγιο εργα
σιών (φύτευµα, σκάψιµο, κλάδεµα, πότισµα 
κλπ.). 
Συζητούν σχετικά µε τα ζώα και τα φυτά 
που απειλούνται µε εξαφάνιση. 

Φυτεύω
Σκάβω
Ποτίζω
Περιποιούµαι 
Λίπασµα
Χώµα  
Γλάστρα 
Κήπος 
Πάρκο
Καλλιέργεια
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Να περιγράφουν 
την εναλλαγή της 
ηµέρας από τη νύ-
χτα.  
Να γνωρίζουν ότι 
κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας ο ήλιος 
βρίσκεται σε δια-
φορετικές θέσεις 
στον ουρανό και 
να περιγράφουν το 
φαινόµενο.  
Να γνωρίσουν το 
στοιχειώδη προσα-
νατολισµό (ανατο-
λή - δύση) στο 
χώρο τους.  
Να συνδέσουν τον 
προσανατολισµό 
και τη διαφορετική 
θέση του ήλιου µε 
απλές έννοιες του 
χρόνου (πρωί, µε-
σηµέρι, βράδυ, µέ-
ρα, νύχτα).  
Να γνωρίσουν ότι 
ο ήλιος εκπέµπει 
φως και θερµαίνει 
το έδαφος, το νε-
ρό και τον αέρα 
και να αναγνωρί-
σουν τη σχέση του 
µε τη ζωή.  
Να γνωρίσουν τις 
βλαβερές συνέπει-
ες της υπερβολικής 
έκθεσής τους στον 
ήλιο.  

Ήλιος, εναλ-
λαγή ηµέρας 
και νύχτας  

 
 

   -
     

   -

  .  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ο ήλιος, η µέρα 
και η νύκτα (α-
νατολή - πρωί,  
µεσουράνηµα - 
µεσηµέρι,  
δύση - βράδυ,  
στοιχειώδης 
προσανατολι-
σµός στο χώ-
ρο)  
Ο ήλιος και η 
ζωή  
(ο ήλιος πηγή 
ενέργειας, θερ-
µότητας και 
φωτός, αγωγή 
υγείας)  
 

Ζωγραφίζουν τον ήλιο σε διαφορετικές θέ
σεις σε σχέση µε τα σηµεία του ορίζοντα και 
χρησιµοποιούν απλές χρονικές έννοιες (πρω
ί, µεσηµέρι, βράδυ) (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή, Μαθηµατικά).  
Παρακολουθούν στη Ν Γ λογοτεχνικά απο-
σπάσµατα που αναφέρονται στην ηµέρα και 
στη νύχτα και απεικονίζουν µε όποιον εικα-
στικό τρόπο θέλουν τις εντυπώσεις τους.  
Παρατηρούν, περιγράφουν και ερµηνεύουν 
διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τις εποχές (αθλητικές δρα-
στηριότητες - κολύµβηση, χειµερινά σπορ - 
γεωργικές καλλιέργειες).  
Κάνουν υποθέσεις για το αν θα υπήρχε ζωή 
χωρίς τον ήλιο και πώς θα ήταν αυτή.  
Περιγράφουν τρόπους (µε θεατρικό παιχνίδι 
κ.λπ.), τους οποίους ο άνθρωπος χρησιµο-
ποιεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας, για να 
προσαρµοστεί στη µεταβολή της θερµοκρα-
σίας ή του ηλιακού φωτός (γυαλιά ηλίου, 
καπέλα, φορά επιπλέον ρούχα όταν η θερ-
µοκρασία µειώνεται).  

Ηµέρα 
Νύχτα 
Ήλιος 
Θερµότητα 
Φως
Ανατολή
∆ύση 
Πρωί 
Πρωινό  
Μεσηµέρι 
Απόγευµα  
Βράδι
Προσανατο-
λισµός 
Ζωή
Γυαλιά ηλίου
Γυαλιά όρα-
σης 
Καπέλο
Γάντια 
Εκπέµπω
Θερµαίνω
Ψύχω-Ψύχος
Ψυχρός
Ψύχρα
Έδαφος
Βλαβερές συ-
νέπειες
Έκθεση στον 
ήλιο 
Ηλιοθεραπεία

 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
 

Θέµα: Ήλιος, αλλαγή µέρας και νύχτας    
   

ι ί    ι

Θέµα: Ο τόπος µου (Η γειτονιά µου, το σχολείο µου): Οµαδική εργασία για την α-
ναπαράσταση του τόπου τους στην οποία αναγράφονται σε χαρτόνι οι βασικοί όροι (θάλασ-
σα, βουνό κ.λπ.), ο αριθµός π.χ. των δένδρων, των κτιρίων κ.λπ. Μπορούν να γίνουν δυο 
αναπαραστάσεις για δυο γειτονικούς τόπους ή για τον τόπο τους, σήµερα και στο παρελθόν 

Θέµα: Επαγγέλµατα: Εργάζονται οµαδοσυνεργατικά, επιλέγουν και αναπαριστούν ως 
οµαδικό δρώµενο ένα επάγγελµα, το οποίο καλούνται οι άλλοι µαθητές να µαντέψουν (γρά-
φοντάς το και στον πίνακα) και να σχολιάσουν.  

Θέµα: Πολ τισµός (επ σκεψη σε χώρους πολιτ σµικής αναφοράς): Οι µαθητές 
σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν πολιτιστική διαδροµή σε τρία στάδια: προετοιµασία 
πριν την επίσκεψη, ενέργειες κατά την επίσκεψη, εργασία στο πεδίο, επεξεργασία και διαχεί-
ριση του υλικού µετά την επίσκεψη.  
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ΤΑΞΗ Β΄ 

Στόχοι Θεµατικές 
Ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες Προτεινόµενο 

λεξ λόγιοι  
Ανθρωπογενές περιβάλλον    
Οι µαθητές επι-
διώκεται:  

 

 
  

 

 

   
     -

.  
  

 

   -
    

    

   -
     

  
    

  

 

 
 

 
 

 
 

Να προσδιορί-
σουν τη θέση της 
αίθουσάς τους σε 
σχέση µε τις άλ-
λες αίθουσες του 
σχολείου.  
Να περιγράψουν 
τους χώρους που 
βρίσκονται κοντά 
στο σχολείο.  
Να εντοπίσουν τα 
προβλήµατα επι-
βάρυνσης του 
περιβάλλοντος 
του σχολείου 
τους. Να προσδι-
ορίσουν τι µπο-
ρούν να κάνουν 
για την αντιµετώ-
πισή τους.  
Να ευαισθητοποι-
ηθούν για άλλα 
άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, τα προ-
βλήµατα που α-
ντιµετωπίζουν και 
να αποδεχτούν τη 
διαφορετικότητά 
τους. 
Να αποδεχτούν
τη δική τους
διαφορετικότη-
τα.  

Το σχολείο µου  
Το σχολείο µου  
(Χώροι, σχετική 
θέση, απεικόνιση)  
Το περιβάλλον του 
σχολείου µου  
(Φροντίδα περι-
βάλλοντος του 
σχολείου)  
Ο εαυτός µου 
Αποδοχή των
χαρακτηριστι-
κών µου 
Οι συµµαθητές µου 
(Μαθητές µε άλ-
λες ειδικές ανά-
γκες, Αποδοχή της 
διαφορετικότητας)  
 

Οι µαθητές:  
Κατασκευάζουν µακέτα του σχολείου
µε υλικά που επιλέγουν οι ίδιοι (κουτά
κια, ξυλαράκια, χαρτόνια, κ λπ.) µε τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού. 
 (Αισθητική Αγωγή, Μαθηµατικά)  
Συζητούν για τη φροντίδα του περιβάλ-
λοντος του σχολείου τους και προτεί-
νουν σχετικές δραστηριότητες. 
Επισκέπτονται το γραφείο του ∆ιευθυ
ντή, συζητούν τις προτάσεις τους και
του δίνουν γράµµα µε τις παρατηρήσεις
τους.  
Παρατηρούν αν οι χώροι του σχολείου 
τους µπορούν να εξυπηρετήσουν άτο-
µα µε ειδικές ανάγκες και ζητούν πα-
ρεµβάσεις όπου χρειάζεται.  
Γίνονται επισκέψεις σε σχολεία ακουό
ντων και ενθαρρύνεται η επικοινωνία
των µαθητών µεταξύ των σχολείων. 
Οργανώνονται εκδηλώσεις στις οποίες
καλούνται και ακούοντες 

Μακέτα 
Περιβάλλον
Εαυτός 
Φροντίζω 
∆ιαφορετι-
κός/ή
Ειδικές ανά-
γκες 
Χώρος
Άτοµο
Καλώ 
Εκδήλωση
Οργανώνω
Επικοινωνία  
 

Να συσχετίσουν 
τα γενικά χαρα-
κτηριστικά της 
γειτονιάς τους µε 
αυτά της ευρύτε-
ρης κοινότητας.  
Να εντοπίσουν 
τους χώρους στη 
συνοικία ή στο 
χωριό τους που 
στεγάζουν βασι-
κές υπηρεσίες 
σχετικές µε τη 
διοίκηση, την 
ασφάλεια, την 
υγεία, την επικοι-

Η συνοικία / το
χωριό µου (η 
κοινότητά µου)  

     
    -

   ζ   
    
      

  -
         

   
      

   -
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Η συνοικία µου  
(Συσχετισµός της 
γειτονιάς µε την 
κοινότητα, Υπηρε-
σίες κοινής ωφέ-
λειας)  
Οικογένειες και κτί-
ρια στη συνοικία 
µου  
(Η γειτονιά µου 
χθες και σήµερα, 
διαφορά πόλης – 

Επισκέπτονται και καταγράφουν τους
χώρους στους οποίους στεγάζονται βα
σικές υπηρεσίες που σχετί ονται µε τη
διοίκηση της κοινότητας. Συζητούν τη
σηµασία των υπηρεσιών αυτών για τη
ζωή µας. ∆ηµιουργούν υποθετικά σενά
ρια για το πώς θα ήταν η ζωή µας χωρίς
αυτές τις υπηρεσίες. Αποτυπώνουν σε
χαρτόνι τη σχέση της οικογένειάς τους
µε τις υπηρεσίες αυτές (Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή, Μαθηµατικά).  
Γράφουν γράµµα στο δήµαρχο ή στον 
πρόεδρο της κοινότητας µε τις προτά-
σεις τους σχετικά µε τα µέτρα βελτίω-
σης που απαιτούνται και προϋποθέτουν 

Συνοικία
∆ηµαρχείο
Αστυνοµικό
τµήµα 
Υγειονοµική
υπηρεσία
Πνευµατικό 
κέντρο
Ναός 
Ύδρευση
Φωτισµός
Κτίριο
Ισόγειο
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νωνία και τον πο-
λιτισµό.  
Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία υπη-
ρεσιών κοινής 
ωφέλειας για τη 
ζωή στην κοινό-
τητα (δρόµοι, 
πάρκα, πλατείες) 
και να εντοπίσουν 
τα προβλήµατα 
που σχετίζονται 
µε την απουσία ή 
την κακή λει-
τουργία των α-
ντίστοιχων υπη-
ρεσιών (καθαριό-
τητα, ύδρευση, 
φωτισµός δρό-
µων, φανάρια κυ-
κλοφορίας).  
Να συγκρίνουν τη 
γειτονιά του πα-
ρελθόντος µε αυ-
τήν του παρό-
ντος.  
Να αναλύσουν 
και να περιγρά-
ψουν βασικές δι-
αφορές ανάµεσα 
στην πόλη και το 
χωριό.  
Να κατανοήσουν 
την ύπαρξη δια-
φορετικών πολι-
τισµικά, ατόµων 
στην κοινωνία.  
Να µάθουν να 
αντιµετωπίζουν 
µε σεβασµό τις 
ιδιαιτερότητες 
των συνανθρώ-
πων τους.  
Να αναζητήσουν 
πληροφορίες σχε-
τικά µε το ναό 
της συνοικί-
ας/χωριού και να 
εκτιµήσουν τη 
σηµασία των 
θρησκευτικών 
εκδηλώσεων.  
Να αναπτύξουν 
ενδιαφέρον για τη 
βελτίωση των 
συνθηκών ζωής 
στη συνοικία 

χωριού, Οικογένει-
ες από άλλες χώ-
ρες στη συνοικία 
µου, στο χωριό 
µου, στη πόλη 
µου)  
Ο ναός της συνοι-
κίας µου  
(Ναοί, θρησκευτι-
κές εκδηλώσεις)  
Τα πράσινο στην 
περιοχή µου  
(Αναζήτηση και 
προστασία των 
«πράσινων περιο-
χών» στις γειτονιές 
των µαθητών) 

τη δική του παρέµβαση.  
Αναζητούν και συγκεντρώνουν παλιές 
και νέες φωτογραφίες της γειτονιάς 
τους ή της κοινότητας και αναζητούν 
τις οµοιότητες, τις διαφορές και τις βα-
σικές µεταβολές που έχουν συµβεί στην 
πορεία του χρόνου. Οργανώνουν έκθε-
ση µε τίτλο «Η γειτονιά µου χθες και 
σήµερα» .  

 

    -
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Προβάλλεται βίντεο µε τη ζωή στο χω
ριό και στη πόλη. Ακόµα παρατηρούν 
κατάλληλα επιλεγµένες φωτογραφίες 
χωριού και πόλης, εντοπίζουν και συζη-
τούν τις διαφορές τους.  
Συλλέγουν στοιχεία σχετικά µε τα ήθη 
και έθιµα των «οικογενειών των συµ-
µαθητών από άλλες χώρες».  
Επισκέπτονται το ναό της συνοικίας
τους και ενηµερώνονται από τον ιερέα
(µε διερµηνεία στη Ν.Γ) στοιχεία σχετι-
κά µε τη ζωή του αγίου στον οποίο εί-
ναι αφιερωµένος ο ναός της συνοικίας/ 
χωριού (πολιούχος) καθώς και µε τις 
εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται 
στο ναό και διερευνούν τις δυνατότη-
τες συµµετοχής τους σ’ αυτές.  
«Υιοθετούν» ένα µικρό χώρο (κήπο ή 
πάρκο) και τον φροντίζουν, αφού πρώ-
τα προγραµµατίσουν τις ενέργειες που 
απαιτούνται να γίνουν.  
Εργάζονται σε οµάδες και συντάσσουν 
κώδικα οικολογικής συµπεριφοράς στο 
σχολείο και στη συνοικία. Φροντίζουν 
ώστε οι οικογένειές τους και οι αρµόδι-
ες αρχές της συνοικίας/χωριού τους να 
ενηµερωθούν για το σχετικό κώδικα. 

∆ιώροφο 
Τριώροφο
Πολυκατοικία 
Οικολόγος 
Οικολογική 
συµπεριφορά
Κώδικας
Πάρκο
Ιερέας 
Γειτονιά
Υπηρεσίες 
Οργανισµοί 
Παροχές
Συµβούλια 
Συνελεύσεις
Εκλογές 
Συνεργασία
Σεβασµός
Κοινωνία  
∆ρόµος 
Πάρκο
Πλατεία
Φανάρι κυ-
κλοφορίας 
Θρησκεία
Εκκλησία 
Συµπεριφορά 
Συνάνθρωπο
Πολ τισµικές 
διαφορές
Θρησκευτικές 
διαφορές
Συνθήκες ζωής
Αστικό περι-
βάλλον 
Παραδοσιακό 
περιβάλλον 
«Πράσινες πε-
ριοχές» 
Βελτίωση 
συνθηκών ζω-
ής
∆ιαχείριση πε-
ριβάλλοντος 
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/χωριό.  
Να επισηµάνουν 
την ανάγκη προ-
στασίας του φυ-
σικού και του αν-
θρωπογενούς πε-
ριβάλλοντος και 
τη σηµασία της 
συµβολής των 
ανθρώπων στη 
σωστή διαχείρισή 
του. 

Φυσικό περιβάλλον    

Να αναγνωρίζουν 
ότι το σπέρµα 
αποτελεί πρω-
ταρχική µορφή 
ζωής ενός φυτι-
κού οργανισµού.  
Να περιγράψουν 
τη διαδικασία α-
νάπτυξης ενός 
φυτού χρησιµο-
ποιώντας κατάλ-
ληλο λεξιλόγιο.  
Να αναγνωρίσουν 
την επίδραση 
διάφορων παρα-
γόντων καθώς και 
των µεταβολών
τους στην ανά-
πτυξη των φυ-
τών.  

 

  ι  
  

 -
 -
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Τα φυτά κα τα
ζώα του τόπου
µου  
Ανάπτυξη φυτού  
Τα φυτά και το 
περιβάλλον  
(Παράγοντες που 
επηρεάζουν την 
ανάπτυξη των φυ-
τών: φως, νερό, 
αέρας, θρεπτικά 
συστατικά)  

Συλλέγουν σπέρµατα και παρατηρούν 
τη µορφή και τη σύστασή τους.  
Φυτεύουν (σπέρνουν) σπέρµατα χαρα
κτηριστικών φυτών. Παρατηρούν, ση
µειώνουν και ζωγραφίζουν την πορεία
της ανάπτυξής τους. Εργάζονται σε ο
µάδες και κάνουν πειράµατα, µεταβάλ
λοντας κάποιον από τους παράγοντες
που επηρεάζει την ανάπτυξη των φυ
τών και καταγράφουν τις παρατηρήσεις
τους (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητικά
Αγωγή).  
Τους διηγούνται παραµύθια, ποιήµατα 
κ.λπ. σχετικά µε την ανάπτυξη των φυ-
τών (π.χ. «Ο Τζακ και η φασολιά») και 
οι µαθητές τα θεατρικοποιούν στη 
Ν.Γλ.  

Σπέρµα 
Φυτεύω 
Σπέρνω  
Ανάπτυξη
Θρεπτικά συ-
στατικά
Παράγοντες
Επηρεάζω
 

Να περιγράψουν 
την πορεία ανά-
πτυξης ενός ζώ-
ου.  
Να γνωρίσουν το 
σηµαντικό ρόλο 
των γονέων στην 
ανάπτυξη των µι-
κρών ζώων.  
Να γνωρίσουν 
την επίδραση των 
παραγόντων του 
περιβάλλοντος 
(τροφή, θερµο-
κρασία, νερό, 
χώρος, φωλιά 
κ.λπ.) στην ανά-
πτυξη των ζώων.  
Να ταξινοµήσουν
τους ζωικούς ορ-
γανισµούς µε κρι-
τήριο τα εξωτερι-
κά τους χαρακτη-

 

     

 

  

   
    -

      -
 

     
     -

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Ζώα  
Ανάπτυξη ενός ζώ-
ου (Παράγοντες 
που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του: 
τροφή, νερό, αέ-
ρας).  
Είδη ζώων  
(Ανάπτυξη ζώντων 
οργανισµών, διά-
κριση ζωικών ορ-
γανισµών ως προς 
τα εξωτερικά µορ-
φολογικά χαρα-
κτηριστικά (είδος 
άκρων, κάλυψη 
του σώµατος) και 
τις διατροφικές 
τους συνήθειες 
(φυτοφάγα, σαρ-
κοφάγα).  
Τα ζώα και το πε-

Με τη βοήθεια του δασκάλου και από
επιλεγµένο υλικό (έντυπα, βιβλία, εγκυ-
κλοπαίδειες κλπ) αναζητούν και συγκε-
ντρώνουν πληροφοριακό υλικό σχετικά 
µε την τροφή και την ανάπτυξη των 
ζώων σε σχέση µε το περιβάλλον στο 
οποίο ζουν.  
Προβάλλεται σχετικό βίντεο
Παρατηρούν φωτογραφίες ζώων και 
εντοπίζουν τις ανάγκες τις οποίες καλύ-
πτουν τα βασικά εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά τους. 
Τους δίνονται φωτογραφίες διαφόρων
τοπίων και εικόνες ζώων και τους ζητεί
ται να τοποθετήσουν τα ζώα στο κα
τάλληλο περιβάλλον. 
Τους δίνονται ονόµατα γνωστών τους
ζώων και τα κατατάσσουν σε φυτοφά
γα και σαρκοφάγα  
Εργάζονται σε οµάδες αναζητώντας και 
συγκεντρώνοντας φωτογραφίες, εικό-
νες, αντίγραφα έργων που αναπαριστά-

Θερµοκρασία
Φωλιά 
Ταξινόµηση
Πτερύγια
 Πόδια 
Πτερά
Λέπια
Φολίδες 
Όστρακο
Κέλυφος 
Σώµα 
Τρίχες  
Ανάπτυξη
Άκρα 
Φυτοφάγα 
Σαρκοφάγα
Γονείς 
Τροφή
Θερµοκρασία
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ριστικά: είδος ά-
κρων (πόδια, 
φτερά, πτερύγια), 
κάλυψη σώµατος 
(τρίχες, λέπια, 
φτερά, φολίδες, 
όστρακο, κέλυ-
φος). 
Να συσχετίσουν 
τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά των 
ζώων µε τις ανά-
γκες προστασίας, 
κίνησης και προ-
σαρµογής στο 
περιβάλλον τους.  
Να διακρίνουν 
ζώα µε διαφορε-
τικές διατροφικές 
συνήθειες (φυ-
τοφάγα - σαρκο-
φάγα). 

ριβάλλον  
(Προσαρµογή ζώ-
ων στο περιβάλ-
λον).  

 

νουν ζώα και συνθέτουν καρτεπικολλή-
σεις.  
Ζωγραφίζουν διάφορα ζώα και συνθέ-
τουν οµαδικά καρτεπικολλήσεις, δηµι-
ουργώντας µια ιστορία που συνδέει όλα 
τα ζώα που απεικονίζει η καρτεπικόλ-
ληση. 
Οργανώνουν θεατρικό δρώµενο (κοι-
νωνία ζώων µε κανόνες, ρόλους κ.λπ.).  

Νερό 
 

 
 

Χώρος
Φωλιά 
Εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά
Προστασία 
Κίνηση 
Επιβίωση  
Προσαρµογή 
 
 
 

Να εντοπίζουν τις 
πολύ βασικές δι-
αφορές µεταξύ 
εµβίων και αβίων.  
Να εντοπίζουν τις 
πιο γνωστές ιδιό-
τητες των κατα-
στάσεων της ύ-
λης (ρευστότητα, 
σκληρότητα, 
κ.λπ.).  
Να περιγράψουν 
τρόπους ή διαδι-
κασίες (θέρµαν-
ση, ψύξη, ανάµι-
ξη, πίεση, κάµψη 
κ.λπ.) µε τις ο-
ποίες είναι δυνα-
τόν να µεταβλη-
θούν ορισµένες 
ιδιότητες των υ-
λικών σωµάτων. 

 

  

 

 

    
     

    
   -

    
      

  
  -
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ι

 

Έµβια και άβια  
(∆ιαφορές εµβίων 
και αβίων.  
Ιδιότητες κατα-
στάσεων της ύλης. 
Μεταβολές στις ι-
διότητες των υλι-
κών σωµάτων.  
Μεταβολή στη φυ-
σική κατάσταση).  

Συζητούν για τις βασικές διαφορές (π.χ. 
τροφή) µεταξύ εµβίων και αβίων.  
Κατατάσσουν διάφορα σώµατα σε έµ-
βια και άβια γράφοντάς τα σε πίνακες
αντίστοιχους. 
Συγκρίνουν και οµαδοποιούν υλικά από
την καθηµερινή ζωή µε κριτήριο ορι
σµένες ιδιότητές τους και συσχετίζουν
τις ιδιότητες αυτές µε τη χρήση των
υλικών. Αποτυπώνουν τις συσχετίσεις
µε αισθητικές δηµιουργίες (Μαθηµατι
κά, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  
Κάνουν πειράµατα µελετώντας το σχή-
µα που παίρνουν τα υγρά ανάλογα µε 
τα δοχεία που χρησιµοποιούνται ή τα 
δοχεία που τα περιέχουν.  
Παρατηρούν τη µεταβολή στη φυσική 
κατάσταση ενός κοµµατιού πάγου και 
περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 
έγινε η µεταβολή. 
Συγκρίνουν ορισµένες ιδιότητες σωµά-
των που τους δίνονται όπως πχ τη ρευ-
στότητα στο µέλι και στο νερό, τη
σκληρότητα στη γόµα και στην κιµωλία
κλπ. 

Έµβια 
Άβια 
Φυσ κή κατά-
σταση 
Μεταβολή
Θέρµανση
Ψύξη 
∆οχείο 
Σχήµα 
Σκληρό
Σκληρότητα  
Ρευστό 
Ρευστότητα  
Ελαστικό 
Μαλακό
Πίεση 
Ιδιότητες
Φυσ κά σώµα-
τα
 

Να περιγράφουν 
οι µαθητές τον 
κύκλο και τις 
µορφές του νε-
ρού στη φύση 
(νερό, υδρατµοί, 
σύννεφα, βροχή, 
χιόνι, πάγος) και 
να συνδέουν τις 

Κύκλος του νε-
ρού - Καιρός  

  
   

    -
   

 
 

 

 
 

Κύκλος του νερού  
Ο καιρός και οι ε-
ποχές.  
(Καιρός, εποχές, 
ασχολίες).  
Ο καιρός σε άλ-

Ζωγραφίζουν το ταξίδι µιας σταγόνας.  
Προβάλλεται βίντεο µε τα κατάλληλα
θέµατα προκειµένου οι µαθητές να βο
ηθηθούν στις προτεινόµενες παρακάτω
δραστηριότητες: 
Συζητούν στην τάξη πώς ο καιρός επη-
ρεάζει τη ζωή των ανθρώπων.  
∆ηµιουργούν θεατρικά δρώµενα ή ει-

Σταγόνα
Καιρός
Εποχή
Απόκοµµα 
Βροχή
Χιόνι
Χαλάζι 
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µορφές αυτές µε 
τις µεταβολές της 
φυσικής κατά-
στασης του νε-
ρού.  
Να συσχετίσουν 
τις εποχικές µε-
ταβολές του και-
ρού µε µεταβολές
στη φύση και στις 
δραστηριότητες 
των ανθρώπων 
στον τόπο τους 
και αλλού.  
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Να αναγνωρίσουν 
τις καιρικές συν-
θήκες που επι-
κρατούν σε άλ-
λους τόπους, ε-
ντοπίζοντας τα 
ιδιαίτερα καιρικά 
φαινόµενα που 
τους χαρακτηρί-
ζουν, καθώς και 
ορισµένες οµοιό-
τητες και διαφο-
ρές µε τις καιρι-
κές συνθήκες του 
τόπου τους.  
Να κατανοήσουν 
ότι το περιβάλλον 
καθορίζει τη 
µορφή της κατοι-
κίας.  
Να συσχετίσουν 
τη µορφή της κα-
τοικίας µε τις φυ-
σικές συνθήκες 
κάθε περιοχής 
(π.χ. στέγη µε 
κεραµίδια σε πε-
ριοχές µε πολλά 
χιόνια, επίπεδη 
στέγη σε περιοχές 
µε ήπιες κλιµατι-
κές συνθήκες).  
Να παρατηρή-
σουν την επίδρα-
ση της παραδοσι-
ακής αρχιτεκτονι-
κής και της λαϊκής
τέχνης στην κα-
τασκευή των κα-
τοικιών.  

λους τόπους.  
(Καιρικές συνθήκες 
σε άλλους τόπους) 
Κατοικία και περι-
βάλλον.  
(Καιρικές συνθήκες 
και κατοικία, Σύγ-
χρονες επιδράσεις 
της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και 
της λαϊκής τέχνης)  
 

καστικά έργα που να παρουσιάζουν την 
επίδραση των εποχικών µεταβολών του 
καιρού στη ζωή των ανθρώπων του 
χωριού και της πόλης.  
Συγκεντρώνουν αποκόµµατα από εφη-
µερίδες, φωτογραφίες, βιβλία και κείµε-
να που παρουσιάζουν τον καιρό σε άλ-
λους τόπους. Καταγράφουν τις παρα-
τηρήσεις τους σχετικά µε τις οµοιότη
τες και τις διαφορές και τις εκφράζουν 
εικαστικά (ζωγραφική, κολλάζ, θεατρικό 
δρώµενο κ.ά.).  
Παρακολουθούν βίντεο για τον καιρό 
σε άλλους τόπους και συζητούν για τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων που 
ζουν κάτω από αυτές τις καιρικές συν-
θήκες.  
Παρατηρούν φωτογραφίες που απεικο
νίζουν διάφορες µορφές κατοικίας (ι-
γκλού, καλύβα ιθαγενών Αφρικής, τυπι
κό σπίτι εύκρατης περιοχής) και σχολιά
ζουν τα υλικά κατασκευής τους κάνο
ντας συσχετίσεις µε τον καιρό και τις
ασχολίες των κατοίκων (Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  
Επισκέπτονται αντιπροσωπευτικά κτίρι-
α, δηµόσια και ιδιωτικά, παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και παρατηρούν τα χα-
ρακτηριστικά τους στοιχεία.  
Ζωγραφίζουν κατοικίες περιοχών µε 
διάφορες κλιµατικές συνθήκες. 
Ζωγραφίζουν είδη ελληνικής λαϊκής τέ-
χνης

Σύννεφα 
Αστραπή 
Βροντή
Κεραυνός 
Άνεµος 
Αστέρια
Φεγγάρι 
Ξαστεριά 
Αίθριος
Υδρατµοί
Κατοικία 
Στέγη
Κεραµίδια
Λαϊκή τέχνη
Παραδοσιακά 
σκεύη
Παραδοσιακά 
έπιπλα 
Ιγκλού 
Καλύβα 
Πέτρινο σπίτ
Ξύλ νο σπίτι
Τσιµέντο
Γυαλί 
Μεταβολές 
καιρού 
Ήπιες καιρικές
συνθήκες
Έντονες καιρ -
κές συνθήκες
Κλίµα
Υγρασία 
Ξηρασία 
Χαµηλές θερ-
µοκρασίες 
Υψηλές θερ-
µοκρασίες 
Ηλιοφάνεια
Νεφώσεις 
Πεδινές περιο-
χές  
Ορεινές περιο-
χές 
Λιµνοθάλασ-
σες
Παραποτάµιες
περιοχές 

 156 
 



 

 
Αλληλεπίδραση ανθρώπου – περιβάλλοντος   
Να γνωρίζουν 
φυτά και ζώα που 
ζουν σε διάφο-
ρους βιότοπους 
στην περιοχή 
τους (βουνό, λί-
µνη κ.λπ.)  
Να αναγνωρίσουν 
τις µεταβολές που 
υφίστανται οι βιό-
τοποι αυτοί από 
την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, 
καθώς και τις επι-
πτώσεις της στο 
οικοσύστηµα. 

Ο τόπος όπου ζω 
Οι βιότοποι στην 
περιοχή µου (Οι 
ζωντανοί οργανι-
σµοί στους βιότο-
πους της περιοχής 
µου)  
Τα ζώα και ο τόπος 
που ζουν (Η αν-
θρώπινη παρέµβα-
ση στους βιότο-
πους του τόπου 
µου)  
Οι άνθρωποι  
 

Επισκέπτονται χαρακτηριστικούς βιότο
πους στον τόπο τους. Παρατηρούν, πε
ριγράφουν, ζωγραφίζουν και φωτο
γραφίζουν φυτά και ζώα που συνα
ντούν σ’ αυτούς (Γλώσσα, Αισθητική
Αγωγή). 

  -
   -

  -
    -

 

   -
 

 

 

 
 
 

Προβάλλονται σχετικά βίντεο και δια
φάνειες
Παρατηρούν και συζητούν πιθανές µε-
ταβολές που διαπιστώνουν στους βιό-
τοπους που επισκέπτονται, καθώς και 
τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήµα-
τα. ∆ιατυπώνουν υποθέσεις για εναλ-
λακτικές συµπεριφορές.  
  

Βιότοπος 
Οργανισµός 
Μεταβολή
Συµπεριφορά 
Ανθρώπινη 
παρέµβαση
Υποθέτω 
Οικοσυστήµα-
τα
Εναλλακτικές
συµπεριφορές

Να εξοικειωθούν 
µε τον προσανα-
τολισµό στο χώρο 
µε βάση τα τέσ-
σερα σηµεία του 
ορίζοντα.  
Να εξοικειωθούν 
µε τον ορισµό της 
θέσης τους σε 
σχέση µε την α-
νατολή και τη 
δύση του ήλιου.  

Ο προσανατολι-
σµός  
Ο προσανατολι-
σµός (Ανατολή, 
δύση, βορράς, νό-
τος, Πώς προσανα-
τολίζοµαι, Προσα-
νατολισµός ως 
προς σηµεία ανα-
φοράς)  
 

Παίζουν παιχνίδια προσανατολισµού
στην αυλή του σχολείου  

   
  

(  

 

 

 
 

 

Φυσική Αγωγή).  
Προσανατολίζονται στο φυσικό τους 
περιβάλλον µε πρακτικούς τρόπους 
(π.χ. µε τη βοήθεια του ιερού των εκ-
κλησιών).  

Βορράς-νότος
Ανατολή-δύση 
Ιερό εκκλησί-
ας 
Σηµεία του ο-
ρίζοντα
Προσανατολι-
σµός 
Κατεύθυνση

Να περιγράφουν 
τα στάδια της α-
νάπτυξης, της ω-
ρίµανσης και της 
γήρανσης του 
ανθρώπου.  
Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία του 
ρόλου των γονέ-
ων, της οικογέ-
νειας και γενικά 
των ενηλίκων στη 
ζωή ενός παιδιού.  
Να συνδέσουν 
βασικές χρονικές 
έννοιες µε τη δική 
τους βιολογική 
εξέλιξη και γενι-
κότερα µε τον 
κύκλο ζωής του 
ανθρώπου.  
Να γνωρίσουν 
τρόπους µέτρη-
σης του χρόνου.  
Να παρατηρή-

Κύκλος ζωής και
χρόνος  

      
    -

    
     -

   -
     

( .    
      

     
 -

 
     

    
(

    
     

   

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Κύκλος ζωής του 
ανθρώπου  
(Γέννηση, ανάπτυ-
ξη, ωρίµανση, γή-
ρανση, Γραµµή 
του χρόνου, Χρο-
νική αλληλουχία)  
Μετρώ το χρόνο  
 

Παρακολουθούν βιντεοταινία σχετικά
µε την ανάπτυξη ενός παιδιού. Συγκε
ντρώνουν δικές τους φωτογραφίες από
τη βρεφική τους ηλικία και τις τοποθε
τούν στη γραµµή του χρόνου συζητώ
ντας τις διαφορές που παρατηρούν
π χ. στο ύψος τους, στις δεξιότητές
τους κ.λπ.), καθώς και για τις αλλαγές
στα ενδιαφέροντά τους, µε την πάροδο
του χρόνου (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  
Παίζουν ρόλους σχετικούς µε τα στάδια
βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου
παιδί, νέος, ώριµος, γέρος) 
Παίζουν Παιχνίδια (θεατρικά, επιτραπέ-
ζια) µε τους µήνες, τις ηµέρες, ώρες 
κ.λπ.  
Τους δίνονται ρολόγια από χαρτόνι µε
δείκτες και µαθαίνουν την ώρα µε την
εξατοµικευµένη βοήθεια του δασκάλου. 
Συλλέγουν φωτογραφίες από διαφορε-
τικές χρονικές στιγµές και παρατηρούν 
τις µεταβολές σε συγκεκριµένα παρα-
δείγµατα (π.χ. πρόσωπα, κτίρια κ.λπ.) 
του άµεσου και έµµεσου περιβάλλοντός 

Βρέφος 
Νήπιο
Παιδί 
Νέος 
Γέρος  
Ανήλικος 
Ενήλικος 
Ώρα
Λεπτό
∆ευτερόλεπτο
Ωροδείκτης 
Λεπτοδείκτης
Τώρα
Πριν
Μετά
Χθες
Αύριο
Φέτος
Πέρσι
Πρόπερσι  
Του χρόνου 
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σουν τις µεταβο-
λές που συντε-
λούνται στο περι-
βάλλον στην πο-
ρεία του χρόνου.  

 
  

ι

τους.  Στο παρελθόν
Κάποτε 
Παλ ότερα 
 

Να αναγνωρίσουν 
µέσα µεταφοράς 
αγαθών και να τα 
οµαδοποιήσουν 
(ξηρά, θάλασσα, 
αέρας).  
Να διακρίνουν τα 
µέσα µεταφοράς 
αγαθών από τα 
µέσα µετακίνησης 
ανθρώπων (συ-
γκοινωνίες).  
Να αναγνωρίσουν 
την ανάγκη της 
µεταφοράς των 
αγαθών από τον 
τόπο παραγωγής 
στον τόπο κατα-
νάλωσής τους.  
Να εξοικειωθούν 
µε βασικούς κα-
νόνες του κώδικα 
οδικής κυκλοφο-
ρίας που αφο-
ρούν τους πε-
ζούς.  

Μεταφορές  
Μέσα µεταφοράς 
σε ξηρά, αέρα και 
θάλασσα  
(Μεταφορές και 
συγκοινωνίες, Με-
ταφορά των αγα-
θών).  
Κυκλοφοριακή α-
γωγή.  
 

Προβάλλεται βίντεο µε θέµα τις µετα
φορές αγαθών και ανθρώπων. 

   -
   

 
     

   -

     
     

   -
    

   
 -

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

∆ηµιουργούν οµαδικές καρτεπικολλή-
σεις (κολάζ) µε τα µέσα µεταφοράς στα 
οποία αναγράφουν την ονοµασία τους.  
Περιγράφουν τη διαδοχική µεταφορά 
ενός προϊόντος από το χωράφι στην 
κεντρική αγορά, στο µανάβη, στο σπίτι.  
Περιγράφουν τα µέσα µετακίνησης που 
χρησιµοποιούν οι ίδιοι και οι γονείς 
τους. 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι µε θέµα τη
µετακίνησή τους µε τα διάφορα συ
γκοινωνιακά µέσα. 
Παίζουν παιχνίδια σχετικά µε τον τρόπο
που πρέπει να κυκλοφορούν στο δρόµο
οι πεζοί και τα αυτοκίνητα ακολουθώ
ντας σήµατα που έχουν ζωγραφίσει. 
Επισκέπτονται πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής αν υπάρχει δυνατότητα (Αισθη
τική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα).  

Μέσα µετα-
φοράς 

Συγκοινωνία
Εισιτήριο
Επικύρωση ει-
σιτηρίου 
Λιµάνι
Αεροδρόµιο
Σταθµός λεω-
φορείων-
τρένων
Μετρό
Ηλεκτρικός
σιδηρόδροµος 
Εθνική οδός 
Επαρχιακή
οδός
Ανήφορος 
Κατήφορος

Να αναγνωρίσουν 
βασικές κοινές 
ανάγκες των αν-
θρώπων (ατοµι-
κές, τοπικές, πα-
γκόσµιες) ως α-
τόµων και ως µε-
λών της κοινότη-
τας.  
Να αναγνωρίζουν 
τα πλεονεκτήµα-
τα της κοινωνικής 
ζωής (οικογενεια-
κής, κοινοτικής).  
Να κατανοήσουν 
ότι οι άνθρωποι 
ζουν σε οµάδες 
προκειµένου να 
καλύψουν τις α-
νάγκες τους 
 
 
 

Οι ανάγκες του
ανθρώπου  

  

  -
    -

    -
     -

  -
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ζωή σε κοινωνικές 
οµάδες. (Γιατί οι 
άνθρωποι προτι-
µούν να ζουν σε 
οµάδες, Ατοµική / 
κοινωνική ζωή και 
κάλυψη αναγκών, 
Αλληλεπίδραση)  

 

Περιγράφουν τη ζωή µιας οικογένειας 
που ζει κάπου µόνη της (λ.χ. σε ένα µι-
κρό νησί) και σχολιάζουν τις δυσκολίες 
που θα αντιµετωπίσει (π.χ. σε περί-
πτωση ασθένειας ή ανάγκης προµήθει-
ας ειδών που δεν είναι σε θέση να πα-
ράγει η ίδια).  
∆ηµιουργούν οµαδοσυνεργατικά υπο
θετικό σενάριο για τη ζωή ενός ναυα
γού (µέσα κάλυψης των βασικών ανα
γκών του και πιθανές αλλαγές του τρό
που σκέψης, συµπεριφοράς και συνθη
κών διαβίωσής του) (Γλώσσα, Αισθητι-
κή Αγωγή).  

Κοινότητα 
Κοινωνία 
Κοινωνική ζωή
Ασθένεια 
Οµάδα 
Άτοµο
Υπηρεσίες
Τράπεζα
Προµήθεια
Ανάγκη 
∆ιαβίωση
Επιβίωση 
Ζωή
Οικογενειακή
ζωή 
Κοινωνική ζωή
Κοινοτικοί δε-
σµοί 
Αλληλεπίδρα-
ση 
Τρόπος σκέ-
ψης 
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Συµπεριφορές 
Αλλαγές 

Να εξοικειωθούν 
µε διάφορες 
µορφές ενέργει-
ας.  
Να περιγράψουν 
τρόπους µε τους 
οποίους χρησιµο-
ποιείται η κίνηση 
του νερού και του 
αέρα στην παρα-
γωγή διάφορων 
µορφών ενέργει-
ας [ηλεκτρική, 
κινητική (υδρό-
µυλοι, ανεµόµυ-
λοι)].  

Η ενέργεια στη
ζωή µας  

 

 -
    

  -
  -

 
 

 

Η ενέργεια στη 
ζωή µας  
(Αιολική ενέργεια – 
Ενέργεια του νε-
ρού, Η κίνηση του 
νερού και του αέ-
ρα)  
 

Παρατηρούν τη λειτουργία του υδρο-
στρόβιλου (σε πείραµα επίδειξης).  
Κατασκευάζουν ανεµόµυλο, παρατη
ρούν και σχολιάζουν τη λειτουργία του. 
Επισκέπτονται, αν υπάρχει στην περιο
χή τους, αιολικό πάρκο (Γλώσσα, Τε
χνολογία).  
Συζητούν για τα πλεονεκτήµατα της αι-
ολικής ενέργειας σε σχέση µε άλλες 
µορφές ενέργειας, όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Αιολική ενέρ-
γεια 
Ηλιακή ενέρ-
γεια 
Ενέργεια νε-
ρού
Υδρόµυλος 
Ανεµόµυλος 
Ηλιακός θερ-
µοσίφωνας
Λειτουργία 
 
 

Να εξοικειωθούν 
µε την «κριτική 
ανάγνωση» των 
προγραµµάτων 
των Μ. Μ .Ε. και 
κυρίως των εντύ-
πων. 
Να γνωρίζουν
τρόπους ενη-
µέρωσης των
κωφών. Να
προτείνουν
τρόπους βελτί-
ωσης της ενη-
µέρωσης τους. 

 
 

 
 

 
 

 

-

-

   -
   -

    
    

  

   
  

  . .  
    -

 -
 .   -

    
     -

      
     

   -
 . -

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

Να αποκτήσουν 
την ικανότητα να 
εκφράζονται 
µπροστά σε άλ-
λους. Να παρα-
τηρήσουν πώς 
επιδρούν στην 
έκφραση ενός 
ατόµου οι αντι-
δράσεις των άλ-
λων.  
Να συνδέσουν 
τον ελεύθερο 
χρόνο τους µε 
δηµιουργικές και 
γενικότερα µε 
ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

Επικοινωνία και
ενηµέρωση  
Μέσα µαζικής ενη-
µέρωσης (Μ.Μ.Ε.)  
(Αγωγή στα µέσα 
µαζικής ενηµέρω-
σης)  
Ο ελεύθερος χρό-
νος και η επικοινω-
νία  
(Έκφραση σκέψε-
ων και συναισθη-
µάτων, Αλληλεπί
δραση µε το «κοι-
νό», Ελεύθερος 
χρόνος)  
 

Οργανώνουν σε οµάδες ένα υποθετικό 
τηλεοπτικό πρόγραµµα (θεατρικό παι-
χνίδι), Συζητούν στην τάξη για τα τη
λεοπτικά προγράµµατα, τις διαφηµίσεις 
που παρακολουθούν, συζητούν και επι-
λέγουν τους σωστούς τρόπους συµπε-
ριφοράς. Συζητούν για τηλεοπτικές εκ
ποµπές που µπορούν να παρακολουθή
σουν. 
Συζητούν για τις εφηµερίδες. Παίρνουν
εφηµερίδες και ξεχωρίζουν τα φύλλα
κατά κατηγορία θεµάτων. 
Παίζουν παιχνίδια έκφρασης, π.χ. το 
παιχνίδι του δηµοσιογράφου (θεατρικό 
δρώµενο).  

Παίζουν παιχνίδια ρόλων στη Ν.Γλ. 
όπου κάποιος παρουσιάζει κάτι (ένα
παραµύθι, ένα περιοδικό κ λ π.) και το
κοινό έχει διαφορετικές αντιδράσεις κά
θε φορά (σιωπηλό, αδιάφορο, ανήσυ
χο, προσεκτικό κ ά.). Συζητούν τα συ
ναισθήµατά τους και την αντίδρασή
τους στις αλλαγές του κοινού. Στη συ
νέχεια αλλάζουν τη διάταξη του χώρου
και δοκιµάζουν ξανά τις παρουσιάσεις
τους, σχολιάζοντας πότε ένοιωσαν κα
λύτερα, χειρότερα κ λπ. (Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  

Ενηµέρωση
Τηλεόραση 
Ραδιόφωνο
Ελεύθερος
χρόνος 
Καλλιτεχνικά 
νέα 
Αθλητικά νέα 
Οικονοµικά
νέα 
Εφηµερίδα
∆ηµοσιογρά-
φος
Ελεύθερος
χρόνος 
Κριτική ανά-
γνωση
Ενηµέρωση
κωφών
Εκποµπές στη
νοηµατική
γλώσσα 
∆ελτία ειδή-
σεων στη νο-
ηµατική γλώσ-
σα
Υπότιτλοι
Τηλεοπτικό
πρόγραµµα
∆ιερµηνεία
νοηµατικής
γλώσσας 
∆ιερµηνέας

Να γνωρίσουν 
καλύτερα τους 

Πολιτισµός στην
ευρύτερη περιο-

  
 

 Επισκέπτονται χώρους πολιτισµικής α-
ναφοράς π.χ. βυζαντινές εκκλησίες, 

Μουσείο
Ιστορικό µου-
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χώρους πολιτι-
σµικής αναφοράς 
στην ευρύτερη 
περιοχή.  
Να γνωρίσουν 
τοπικούς ήρωες, 
πολιούχους ή το-
πικούς αγίους.  
Να έρθουν σε ε-
παφή µε το λαϊκό
πολιτισµό και την 
παράδοση της 
ευρύτερης περιο-
χής. 

 

  

  -
     

   -
  

   -
 

 
 

ι
 

 
 

 Να ευαισθητοποι-
ηθούν σε πολιτι-
στικές δηµιουργί-
ες των κωφών  

χή  
Ο πολιτισµός µας 
(Χώροι πολιτισµι-
κής αναφοράς, Λα-
ϊκός πολιτισµός και 
παράδοση).  

 

µουσεία κ.λπ.  
Προβάλλεται σχετικό βίντεο
Συγκεντρώνουν στην τάξη προγράµµα-
τα παιδικών παραστάσεων ή έντυπα µε 
ανάλογες κριτικές. Συζητούν και επιλέ-
γουν παράσταση.  
Συγκεντρώνουν και αναπαριστούν, κα
τά περίπτωση, στοιχεία από το λαϊκό
πολιτισµό και την παράδοσή µας (Αι
σθητική Αγωγή, Γλώσσα).
Παρακολουθούν παράσταση του θεά
τρου Κωφών. 

σείο 
Λαογραφικό 
µουσείο 
Παράσταση
Προβολή
Αναπαράστα-
ση 
Πολ τισµός 
Βυζαντινός
ναός 
Αρχαιοελληνι-
κός ναός
Κωφός ηθο-
ποιός
Θέατρο κω-
φών 
Ιστορίες κω-
φών  

Να αναγνωρίσουν 
τη σπουδαιότητα 
της άσκησης για 
τη σωµατική και 
την πνευµατική 
τους ανάπτυξη.  
Να προσεγγίσουν 
το πνεύµα των 
Ολυµπιακών Α-
γώνων και να 
γνωρίσουν βασι-
κά στοιχεία τους.  
Να συνδέσουν 
τον ελεύθερο 
χρόνο τους µε 
δηµιουργικές και 
γενικότερα µε 
ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.  

Αθλητισµός και
ψυχαγωγία  

      
    

   -
     

( .   -
 -

   
 

 

 

 
 

 
ι

 

Ο αθλητισµός και 
οι Ολυµπιακοί Α-
γώνες  
(Σηµασία του α-
θλητισµού, Αγαπη-
µένα αθλήµατα, 
Ολυµπιακοί αγώ-
νες.  
Ψυχαγωγία και ε-
λεύθερος χρόνος  
(Σύνδεση ελεύθε-
ρου χρόνου µε τις 
δηµιουργικές δρα-
στηριότητες και 
τον αθλητισµό, 
Χώροι για δηµι-
ουργικές δραστη-
ριότητες)  

Συζητούν για τη σηµασία του αθλητι-
σµού και τα θετικά του αποτελέσµατα. 
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες από αγα
πηµένα τους αθλήµατα και αθλητές
π χ. Έλληνες Ολυµπιονίκες) και συνθέ
τουν οµαδικές καρτεπικολλήσεις (κολ
λάζ) για κάθε άθληµα (Φυσική Αγωγή, 
Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα).  
Κατασκευάζουν στον ελεύθερο χρόνο 
τους ένα παιγνίδι ατοµικό ή οµαδικό και 
το φέρνουν στην τάξη.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για χώ-
ρους ψυχαγωγίας και άθλησης που υ-
πάρχουν στον οικισµό τους. Επισκέπτο-
νται και χρησιµοποιούν τους χώρους 
αυτούς. Καταγράφουν τις εντυπώσεις 
και τα συµπεράσµατά τους. Παρακο-
λουθούν υλικό από Ολυµπιακούς και 
Παραολυµπιακούς αγώνες. 

Σωµατική ά-
σκηση 
Πνευµατική
άσκηση 
Ολυµπιακοί 
αγώνες 
Παραολυµπια-
κοί αγώνες
∆ηµιουργικές
δραστηριότη-
τες
Πολ τιστικά 
κέντρα
 
 

 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
Θέµα: Πολιτισµός: Επισκέπτονται εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής. Παρατηρούν και 

καταγράφουν οµοιότητες και διαφορές ως προς την κατασκευή και το περιβάλλον τους. Ανα-
ζητούν πληροφορίες για το βίο του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωµένος ο ναός.  

Θέµα: Ο κύκλος του νερού: Χωρίζονται σε οµάδες και κάθε µια ζωγραφίζει ένα τοπίο ή 
ένα φαινόµενο που έχει σχέση µε κάποια µορφή του νερού στη φύση. Γίνεται σύνδεση των 
επιµέρους εικόνων σε ένα ενιαίο σύνολο, είτε οργανώνεται έκθεση των επιµέρους εργασιών 
τους.  

Θέµα: Η Ενέργεια στη ζωή µας: Αναπαριστούν µε κατασκευές ή ζωγραφική την διαδι-
κασία παραγωγής ενός καταναλωτικού προϊόντος (π.χ. ψωµί, πορτοκαλάδα, λάδι, ύφασµα), 
χρησιµοποιώντας κατάλληλες πρώτες ύλες και ενέργεια που προέρχεται από την κίνηση του 
νερού ή του αέρα.  
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ΤΑΞΗ Γ΄ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Προτεινόµενο
λεξιλόγιο 

 

Ανθρωπογενές περιβάλλον    
Οι µαθητές επι-
διώκεται να:  
Να κατανοήσουν 
τους λόγους που 
οδηγούν τους αν-
θρώπους να ορ-
γανώνονται σε 
κοινότητες και τη 
σηµασία των κα-
νόνων για την 
εύρυθµη λειτουρ-
γία τους.  
Να εντοπίσουν 
σχέσεις αλληλεπί-
δρασης ανάµεσα 
στα µέλη µιας 
κοινότητας και να 
αναγνωρίσουν το 
σηµαντικό ρόλο 
των ανθρώπων 
που εργάζονται 
για το κοινό καλό.  

Γιατί ζούµε σε
κοινότητες  

  

 

 
      

   
   

   

 
 

 

 
 

  
 

Οι κοινότητες και 
οι ανάγκες του αν-
θρώπου (Ανάγκες 
που εξυπηρετεί η 
κοινότητα)  
Σχέσεις και συνερ-
γασίες στην κοινό-
τητα (Σχέσεις επι-
κοινωνίας, συνερ-
γασίας, αλληλεπί-
δρασης, αλληλεγ-
γύης ανάµεσα 
στους ανθρώπους 
µιας κοινότητας)  

 

Οι µαθητές:  
Εκτελούν παιχνίδια ρόλων που εκ-

φράζουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης
ανάµεσα στους κατοίκους του χωριού ή 
της πόλης τους.  
Συζητούν για το πώς φτάνει το νερό ή 
το ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι τους.  
Προβάλλεται βίντεο 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι στο οποίο ο
καθένας παίρνει ένα ρόλο µιας υπηρε-
σίας στην κοινότητα πχ ταχυδρόµος, 
υπάλληλος υγειονοµικής υπηρεσίας
κλπ. 

Καλώδια
Σωλήνες νε-
ρού 
∆ΕΗ 
∆εξαµενή νε-
ρού 
Υπηρεσία 
Λογαριασµός 
νερού 
Λογαριασµός 
∆ΕΗ 
Λογαριασµός 
ΟΤΕ 
Συνεργασία 
Επικοινωνία 
Αλληλεπί-
δραση 
∆ιαφορές α-
πόψεων
Κοινό καλό
Κοινοτικό
πνεύµα  
Αλληλεγγύη 

Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία της 
τοπικής αυτοδιοί-
κησης για τη λύ-
ση των τοπικών 
προβληµάτων.  
Να αναφέρουν τα 
όργανα τοπικής 
αυτοδιοίκησης και 
τον τρόπο εκλο-
γής τους.  
Να προσεγγίσουν 
την έννοια της 
συµµετοχής των 
δηµοτών στη λύ-
ση των προβλη-
µάτων που αφο-
ρούν το άµεσο 
περιβάλλον τους 
και να αναφέρουν 
τρόπους µε τους 
οποίους µπορεί 
να πραγµατοποι-
ηθεί αυτή η συµ-
µετοχή (σύλλο-
γοι, φορείς κ.λπ.).  

∆ήµοι, κοινότη-
τες και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  
(Πώς αποφασίζουν 
για τα κοινά οι άν-
θρωποι σε ένα χω-
ριό ή σε µια πόλη, 
Οργάνωση κοινό-
τητας και όργανα 
τοπικής αυτοδιοί-
κησης/ δήµος 
(Τ.Α.).  
Συµµετοχή στην 
τοπική αυτοδιοίκη-
ση  
(διαδικασία ανάδει-
ξης οργάνων Τ.Α., 
Βασικές αρµοδιό-
τητες Τ.Α., Τρόποι 
συµµετοχής του 
δηµότη στην Τ.Α., 
Προβλήµατα στον 
οικισµό)  

 

Οργανώνουν παιχνίδι ρόλων σχετικά µε 
την εκλογή ενός οργάνου αυτοδιοίκη-
σης (π.χ. εκλέγουν µε µυστική ψηφο-
φορία ένα µαθητή µε κάποια αρµοδιό-
τητα).  
Συζητούν πώς γίνεται ο καθαρισµός
των δρόµων, ο φωτισµός τους, η απο-
κοµιδή απορριµµάτων κ λπ. και αποτυ-
πώνουν σε χαρτί τις βασικές δραστη-
ριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  

    
   

 .  
    
   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

«Συνεδριάζουν» στην τάξη, αναφέρουν 
µερικά από τα προβλήµατα του οικι-
σµού τους, τα ιεραρχούν και προτεί-
νουν λύσεις. 
Προβολή βίντεο  

Τοπική αυτο-
διοίκηση 
∆ήµος
∆ηµότης 
∆ηµαρχείο
Κοινότητα
Εκλογές
Ψηφοδέλτια
Κάλπη 
∆ήµαρχος  
Σκουπιδιάρης
Απορριµµα-
τοφόρο
Συνελεύσεις 
Συνεδριάσεις 
Αποφάσεις 
Προβλήµατα 
κοινότητας
Όργανα Τ. Α. 
Συµµετοχή
δηµοτών
Σύλλογοι
∆ηµοτικά έρ-
γα 
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Φυσικό περιβάλλον    
Να παρατηρή-
σουν ορισµένα 
φυτά του τόπου 
τους (ελιά, φασο-
λιά, αµπέλι, δη-
µητριακά), τους 
καρπούς τους και 
τους τρόπους 
καλλιέργειάς τους 
και να αναγνωρί-
σουν τη σηµασία 
στην καθηµερινή 
διατροφή. Να κα-
τανοήσουν τη 
σπουδαιότητα ο-
ρισµένων φυτών 
στη ζωή του αν-
θρώπου. 

Φυτά και ζώα
του τόπου µου  

     
  .   

   
  . .  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Τα φυτά και ο άν-
θρωπος  
(Χαρακτηριστικά 
των φυτών που 
καλλιεργούνται 
στον τόπο µας, Η 
σπουδαιότητα των 
φυτών στη ζωή 
του ανθρώπου) 

Συνθετικές εργασίες για χαρακτηριστικά
φυτά του τόπου (π χ. συλλογές των
φυτικών προϊόντων, η σπουδαιότητα
του ελαιόλαδου κ ο κ.) (Αισθητική Α-
γωγή, Τεχνολογία).  
Προβάλλεται βίντεο 
Καταγράφουν παραδοσιακά φαγητά ή 
φαγητά µε δηµητριακά και όσπρια (π.χ. 
φασολάδα, φακές).  
Συγκεντρώνουν στην τάξη εικόνες (ή 
επισκέπτονται αντίστοιχους χώρους) 
σχετικές µε την καλλιέργεια των χωρα-
φιών ή µε τα διάφορα στάδια συλλογής 
και επεξεργασίας των καρπών. Οµαδο-
ποιούν τις εικόνες αυτές σύµφωνα µε 
τις εποχές του χρόνου. 

Χωράφι 
Όσπρια
Φασόλια-
φασολάδα 
Ελιά-λάδι 
Σιτάρι-αλεύρι
Σταφύλι-
κρασί
Συλλογή
Επεξεργασία
Σπορά
Συγκοµιδή
Θερισµός
Αποθήκευση 
Έλλειψη
Επάρκεια 
Οικονοµία 

Να διακρίνουν και 
να περιγράφουν 
βασικές οµοιότη
τες και διαφορές
µεταξύ των φυ-
τών.  

-
   

   .

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Να κατανοήσουν 
ότι τα φυτά δια-
µορφώνουν τα 
χαρακτηριστικά 
τους ανάλογα µε 
τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος 
στο οποίο φύο-
νται.  
Να αναγνωρίσουν 
το ρόλο της ρίζας 
και να διακρίνουν 
τα διαφορετικά 
είδη.  

Είδη φυτών  
(∆ιάκριση φυτών 
µε βάση εξωτερικά 
µορφολογικά χα-
ρακτηριστικά: 
µορφή βλαστού, 
υφή και σχήµα 
φύλλων, είδη βλα-
στού)  
Τα φυτά και το πε-
ριβάλλον τους  
(Προσαρµογή φυ-
τών, Είδη ριζών, Η 
σηµασία της ρί-
ζας).  

Συλλέγουν φύλλα διαφορετικών φυ-
τών. Παρατηρούν τις διαφορές τους ως 
προς το σχήµα, τα νεύρα, το πάχος, 
κ.λπ.  
Συγκρίνουν φυτά µε διαφορετικά µορ-
φολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε 
το Περιβάλλον τους (π.χ. πλάτανος, 
κάκτος).  
Κατασκευάζουν το δικό τους δέντρο µε 
τυπώµατα φύλλων.  
Παρατηρούν ρίζες φυτών και τις ταξι-
νοµούν ως προς τη µορφολογία τους. 
Αναφέρουν κάποιες από τις ρίζες που 
χρησιµοποιούνται στη διατροφή.  
Χρωµατίζουν νερό και αφήνουν ένα 
φυτό µε τις ρίζες του µέσα στο διάλυ-
µα. Εξάγουν συµπεράσµατα για το ρό-
λο της ρίζας.  
Σχεδιάζουν φυτά και µέρη φυτών   

Μορφολογία 
Οµοιότητες  
∆ιαφορές
Μορφολογικά 
χαρακτηρι-
στικά 
Συλλέγω
Παρατηρώ
Σχήµα 
Μορφή βλα-
στού
Είδη φύλλων 
Νεύρα 
Πάχος 
Ρίζες
Φύοµαι
Φυτεύω 
Κάκτος
Πλάτανος κλπ
∆ιάλυµα
Παρατήρηση 
Συµπέρασµα
Προσαρµογή

Να αναγνωρίσουν 
χαρακτηριστικά 
κατοικίδια ζώα 
του τόπου τους 
και τα προϊόντα 
που δίνουν στον 
άνθρωπο.  

Κατοικίδια ζώα 
του τόπου µου  

Συλλέγουν πληροφορίες για χαρακτηρι-
στικά ζώα του τόπου τους και δηµιουρ-
γούν συνθέσεις µε τα προϊόντα που αυ-
τά δίνουν στον άνθρωπο.  
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες σχετικά 
µε την εκτροφή ζώων και συζητούν µε 
έναν κτηνοτρόφο (όπου αυτό είναι δυ-
νατό) για τις απαιτήσεις του επαγγέλ-

Πρόβατο 

 
Κόκορας 
Κουνέλι 
Αρµέγω 
Άρµεγµα 

Κατσίκι 
Κότα
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µατός του.  
Προβάλλεται βίντεο  

Γάλα 
Τυρί 
Μυζήθρα 
Γιαούρτι 
Γαλακτοκοµι-
κά 
Βοσκή 
Εκτροφή 

Να γνωρίσουν 
µέσα από συγκε-
κριµένα παρα-
δείγµατα τον 
τρόπο γέννησης 
ορισµένων ζώων 
και να αναγνωρί-
σουν ότι τα µικρά 
των ζώων µοιά-
ζουν στους γονείς 
τους.  
Να ταξινοµήσουν 
ζώα ως προς τον 
τρόπο που πολ-
λαπλασιάζονται. 
(Ωοτόκα, ζωοτό-
κα, ωοζωοτόκα…)  

Αναπαραγωγή 
των ζώων  
(Τρόποι αναπαρα-
γωγής χαρακτηρι-
στικών ζωικών ορ-
γανισµών: ωοτόκα, 
ζωοτόκα)  

Παρακολουθούν βιντεοταινία και βλέ-
πουν φωτογραφίες που παρουσιάζουν 
τη γέννηση ορισµένων µικρών ζώων 
(λ.χ. γάτας, κότας, βατράχου, πετα-
λούδας) και τα πρώτα βήµατά τους στη 
ζωή. Συζητούν για τις οµοιότητες και 
διαφορές που παρουσιάζουν σε σχέση 
µε τους γονείς τους. Συγκρίνουν τις 
πρώτες µέρες από τη ζωή ενός ζώου 
και ενός µωρού.  
Εργάζονται οµαδικά και ταξινοµούν ει-
κόνες ζώων ανάλογα µε τον τρόπο που 
αναπαράγονται.  

Ζωοτόκα 
Ωοτόκα 
Αβγά 
Θηλαστικά 
Αναπαραγω-
γή 
Αρσενικό 
Θηλυκό 
Κύηση 
Επώαση 
 
 
 
 
 

Να αναγνωρίσουν 
και να ταξινοµή-
σουν ζώα ως 
προς το περιβάλ-
λον στο οποίο 
ζουν (χερσαία, 
υδρόβια).  
Να κατανοήσουν 
ότι τα ζώα (όπως 
και τα φυτά) προ-
σαρµόζονται στο 
περιβάλλον στο 
οποίο ζουν προ-
κειµένου να επι-
βιώσουν.  

Τα ζώα και το 
περιβάλλον τους 
(∆ιάκριση των ζωι-
κών οργανισµών 
ως προς το περι-
βάλλον στο οποίο 
ζουν: χερσαία, υ-
δρόβια, Προσαρ-
µογή των ζώων 
στο περιβάλλον)  
 

Εργάζονται οµαδικά και ταξινοµούν ει-
κόνες ζώων ανάλογα µε το περιβάλλον 
στο οποίο ζουν.  
Συζητούν και αναλύουν τους τρόπους 
µε τους οποίους τα ζώα προσαρµόζο-
νται στο περιβάλλον τους (π.χ. η αρ-
κούδα πέφτει το χειµώνα σε χειµερία 
νάρκη, γιατί η τροφή που είναι διαθέσι-
µη δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
της). 
Προβάλλεται βίντεο  
Ο δάσκαλος τους διηγείται µύθους και 
παραδόσεις για τα ζώα. Εργάζονται ο-
µαδικά και επιλέγουν ένα µύθο µε ζώα 
που τον αποδίδουν θεατρικά στη ΝΓΛ. 
(Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά, Αι-
σθητική Αγωγή).  

Χερσαία 
Προσαρµογή 
Υδρόβια 
Αρκούδα 
Χελώνα 
Χειµερία νάρ-
κη 
 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος   
Να διακρίνουν οι 
µαθητές στο δικό 
τους χώρο τα έρ-
γα της φύσης από 
τα έργα του αν-
θρώπου, καθώς 
και τις σχέσεις 
αλληλεπίδρασης 
ανθρώπου και 
περιβάλλοντος.  

Ο τόπος όπου ζω 
Το περιβάλλον  
(Φυσικό και αν-
θρωπογενές περι-
βάλλον)  
Προστασία του το-
πικού περιβάλλο-
ντος  
 

Μετακινούνται και µελετούν επιτόπου 
στοιχεία από το φυσικό τους περιβάλ-
λον και τις ανθρώπινες παρεµβάσεις σε 
αυτό 
Προβολή βίντεο.  
Τους δίνονται εικόνες από διάφορα το-
πία και τους ζητείται να τοποθετήσουν 
χρήσιµες κατασκευές παρατηρώντας 
πιθανά θετικά και αρνητικά αποτελέ-
σµατα. 

Ανθρωπογε-
νές περιβάλ-
λον 
Φυσικό περι-
βάλλον 
Αλληλεπι-
δράσεις 
Ανθρώπινες 
παρεµβάσεις 
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Να εντοπίσουν τα 
θετικά και τα αρ-
νητικά σηµεία 
από την ανθρώ-
πινη παρέµβαση 
στο χώρο που 
µελετούν και να 
αναφέρουν ενέρ-
γειες που θα πρέ-
πει να γίνουν, 
ώστε να βελτιω-
θεί η εικόνα του 
τόπου τους  

Εντοπίζουν και αναλύουν συγκεκριµένο 
πρόβληµα του χώρου που µελετούν και 
προτείνουν λύσεις ή αναλαµβάνουν 
δράσεις (επίσκεψη ή επιστολή στο δή-
µαρχο, προτάσεις για βελτιωτική πα-
ρέµβαση στο χώρο, εκστρατεία αποµά-
κρυνσης απορριµµάτων, ενηµέρωση 
της τοπικής κοινωνίας για τα προβλή-
µατα που διαπιστώνουν και τις πιθανές 
λύσεις τους κ.λπ.) (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή).  

Οικιστικές 
παρεµβάσεις 
Κατασκευές 
Προβλήµατα 
χώρου 
Αποµάκρυνση 
απορριµµά-
των 
Ενηµέρωση 
τοπικής κοι-
νωνίας 
 

Να κατανοήσουν 
ότι οι χάρτες είναι 
συµβολικές ανα-
παραστάσεις του 
πραγµατικού χώ-
ρου.  
Να εξοικειωθούν 
µε συµβολικές ή 
εικονικές αναπα-
ραστάσεις χώρων 
και µε εξειδικευ-
µένους γεωγρα-
φικούς όρους.  
Να αναγνωρίσουν 
και να περιγρά-
ψουν το φυσικό 
περιβάλλον άλ-
λων τόπων (έρη-
µος, ζούγκλα 
κ.λπ.)  

Ο γεωγραφικός 
χώρος  
Αναπαραστάσεις 
του χώρου (Χάρ-
τες, προπλάσµατα) 
 

Παρατηρούν έναν απλό χάρτη και ανα-
γνωρίζουν χαρακτηριστικά σύµβολα 
απεικόνισης των στοιχείων του.  
Σχεδιάζουν έναν απλό χάρτη χρησιµο-
ποιώντας δικά τους σύµβολα.  
Κατασκευάζουν µε εύπλαστα υλικά 
προπλάσµατα φανταστικών τοπίων, ο-
ρίζουν τα στοιχεία τους και τοποθετούν 
πινακίδες πάνω σ’ αυτά (π.χ. ορεινή 
περιοχή - βουνό – πρόποδες, πλαγιές, 
κορυφή κ.λπ.) Γλώσσα, Αισθητική Αγω-
γή).  
Προβάλλεται βίντεο µε θέµατα από έ-
ρηµο, ζούγκλα κλπ. 

∆άσος 
Πεύκο 
Έλατο 
Χάρτης 
Πραγµατικός 
χώρος  
Συµβολική 
αναπαράστα-
ση 
Προπλάσµατα 
τοπίων 
Πινακίδες 
Ορεινή περι-
οχή 
Βουνό  
Πρόποδες 
Πλαγιές 
Κορυφή 
Έρηµος 
Ζούγκλα 

Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία της 
τροφής για την 
επιβίωση του αν-
θρώπου.  
Να γνωρίσουν 
βασικές «αποθή-
κες» ενέργειας.  
Να κατανοήσουν, 
ότι η αποθηκευ-
µένη ενέργεια µε-
τατρέπεται σε 
άλλη µορφή, ό-
ταν συµβούν µε-
ταβολές στην ύλη 
µέσα στην οποία 
περικλείεται (τα 
καύσιµα καίγο-
νται, η τροφή δι-
ασπάται κ.λπ.).  

Τροφή και άλλες 
αποθήκες ενέρ-
γειας  
Τροφή και ενέρ-
γεια  
«Αποθήκες» ενέρ-
γειας  
(Μετατροπή ενέρ-
γειας, ήπιες µορ-
φές ενέργειας  
 

Συγκεντρώνουν στην τάξη και ταξινο-
µούν έντυπο υλικό µε τροφές που τρώ-
ει ο άνθρωπος. Συζητούν, µέσα από 
παραδείγµατα, για τις βασικές «αποθή-
κες» ενέργειας: τρόφιµα, καύσιµα, 
µπαταρίες κ.λπ.  
∆ιαπιστώνουν, µέσα από δραστηριότη-
τες ή παραδείγµατα, ότι η αποθηκευµέ-
νη ενέργεια µετατρέπεται σε άλλη 
µορφή (τα καύσιµα καίγονται, η τροφή 
διασπάται κλπ.).  
Κατασκευάζουν µια πυραµίδα που ξεκι-
νάει από τα φυτά και καταλήγει στον 
άνθρωπο ή παριστάνουν µε όποιον 
τρόπο επιθυµούν µια τροφική αλυσίδα 
(έδαφος, φυτά, ζώα, άνθρωποι) (Αι-
σθητική Αγωγή, Μαθηµατικά)  
Κατασκευάζουν απλό κύκλωµα µε µπα-
ταρία, καλώδια, ηλεκτρικό κινητήρα (α-
νεµιστηράκι) ή λαµπάκι και παρατηρούν 

Καύσιµο 
Αποθήκη ε-
νέργειας 
Καίγοµαι 
Καύση 
Τροφική α-
λυσίδα 
∆ιάσπαση 
Μετατροπή 
Ηλιακή ενέρ-
γεια 
Μπαταρία 
Ηλεκτρικό 
κύκλωµα 
Καλώδια 
Ηλεκτρικός 
κινητήρας 
Ήπιες µορφές 
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Να εντοπίσουν 
και να περιγρά-
ψουν την αλλη-
λεπίδραση των 
οργανισµών στη 
φύση: ζώα-φυτά, 
άνθρωπος-
φυτά\ζώα.  
Να προσεγγίσουν 
την έννοια της 
ήπιας µορφής ε-
νέργειας µέσα 
από παραδείγµα-
τα και δραστη-
ριότητες που 
σχετίζονται µε 
αποθήκευση ε-
νέργειας (π.χ. η-
λιακός θερµοσί-
φωνας).  

ότι η µπαταρία είναι «αποθήκη» ενέρ-
γειας, η οποία µετασχηµατίζεται.  
Συζητούν, µέσα από παραδείγµατα, για 
τις ήπιες µορφές ενέργειας (ηλιακή, 
κ.λπ.) και οργανώνουν δραστηριότητες 
αξιοποίησής της (π.χ. δηµιουργία βιο-
λογικού λιπάσµατος στο σχολείο).  
Ασκούνται στα παραπάνω µε CD ROM 
στη Ν.Γλ. 

ενέργειας 
Ηλιακή ενέρ-
γεια 
Βιολογικό λί-
πασµα 
 
 

Να αναγνωρίσουν 
ότι τα αγαθά ικα-
νοποιούν ανάγκες 
του ανθρώπου 
και διακρίνονται 
σε υλικά και µη 
υλικά.  
Να κατανοήσουν 
τη σηµασία της 
εργασίας για την 
ικανοποίηση των 
ανθρώπινων ανα-
γκών.  
Να αναγνωρίσουν 
την ισότητα των 
δύο φύλων και 
στον επαγγελµα-
τικό χώρο.  
Να αναγνωρίσουν 
το δικαίωµα προ-
στασίας των παι-
διών από την εκ-
µετάλλευση της 
εργασίας τους.  

Ανάγκες και α-
γαθά  
Η εργασία και οι 
ανάγκες του αν-
θρώπου  
Οι γυναίκες, τα 
παιδιά και η εργα-
σία  
(Εργασία και ισό-
τητα δύο φύλων, 
παιδιά και εργασία) 
 

Συζητούν για συγκεκριµένα υλικά ή µη 
υλικά αγαθά που ικανοποιούν τις ανά-
γκες του ανθρώπου (π.χ. φαγητό, ανά-
γνωση ενός βιβλίου ή θέαση ενός έρ-
γου τέχνης) (Γλώσσα, Ιστορία, Αισθη-
τική Αγωγή).  
Εξετάζουν διάφορα προϊόντα (αγροτικά 
- βιοµηχανικά), τα ταξινοµούν και συ-
ζητούν σχετικά µε την παραγωγή τους 
µε τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.  
Χωρίζονται σε οµάδες και συζητούν σε 
κάθε οµάδα τις ανάγκες που έχει ο κα-
θένας (υλικές και µη). Γράφουν αυτές 
τις ανάγκες. Μετά κάθε οµάδα συζητά 
µε τις υπόλοιπες τις ανάγκες της. 
Συζητούν για την παιδική εργασία (παι-
διά φαναριών) στη χώρα µας και σε άλ-
λες χώρες.  
Παρατηρούν το χάρτη των δικαιωµά-
των του παιδιού της UNICEF και εντο-
πίζουν το σηµείο που αναφέρεται στην 
παιδική εργασία. 
Προβάλλεται βίντεο 
Συζητούν και φτιάχνουν µια λίστα µε τα 
δικαιώµατα του κωφού παιδιού. 

Υλικά αγαθά 
Μη υλικά α-
γαθά 
Εκµετάλλευ-
ση 
Τεχνολογία 
Σύγχρονος 
Ανάγκη 
Προϊόντα 
Παραγωγή 
Αγροτικά 
προϊόντα 
Ισότητα 
Φύλο 
Παιδική ερ-
γασία 
∆ικαιώµατα 
του παιδιού 
UNICEF 
∆ικαιώµατα 
κωφού παι-
διού 

Να αναγνωρίσουν 
την αναγκαιότητα 
της επικοινωνίας  
Να ευαισθητοποι-
ηθούν απέναντι 
σε άτοµα που, για 
διάφορους λό-
γους, αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα 
επικοινωνίας.  

Επικοινωνία  
Οι άνθρωποι επι-
κοινωνούν (Ανα-
γκαιότητα της επι-
κοινωνίας, Άνθρω-
ποι µε ειδικές ικα-
νότητες και ανα-
πηρίες, Έκφραση 
συναισθηµάτων). 

Με θεατρικό δρώµενο αποδίδουν περι-
πτώσεις επικοινωνίας από την καθηµε-
ρινή ζωή (Αισθητική Αγωγή. Γλώσσα).  
Βρίσκουν νοήµατα που εκφράζουν συ-
ναισθήµατα και τα αποδίδουν και γρα-
πτά. 
Συζητούν για τα προβλήµατα επικοινω-
νίας ορισµένων ανθρώπων λόγω της 
κατάστασης που βρίσκονται (πολύ µι-
κρή ή πολύ µεγάλη ηλικία, φυσικά µει-

Επικοινωνία 
Νοήµατα 
Συναισθήµα-
τα 
Προφορικός 
λόγος 
Γραπτός λό-
γος 
Αναπηρία 
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Να προσεγγίσουν 
βασικούς «κανό-
νες» επικοινωνίας 
(λεκτικής και µη 
λεκτικής). 

ονεκτήµατα ή αναπηρίες). Εξάγουν συ-
µπεράσµατα για το πώς πρέπει να τους 
αντιµετωπίζουν οι άλλοι.  
Παίζουν οµαδικά παιχνίδια που τους 
παρακινούν να εκφράζουν τα συναι-
σθήµατά τους µπροστά σε άλλους. 

Προβλήµατα 
επικοινωνίας 
Μειονεκτή-
µατα 
Ειδικές ικα-
νότητες 

Να διακρίνουν 
τρόπους και µέσα 
επικοινωνίας που 
χρησιµοποιούν οι 
άνθρωποι στην 
άµεση επικοινω-
νία τους.  
Να κατανοούν τη 
βαθύτερη σηµα-
σία των κωδίκων, 
λεκτικών και µη 
λεκτικών, στην 
καθηµερινή ζωή.  
Να εκτιµήσουν 
την ανάγκη συνε-
χούς επαφής µε-
ταξύ των ανθρώ-
πων όλου του 
κόσµου.  

Τρόποι επικοι-
νωνίας των αν-
θρώπων  
 

Προσπαθούν να επικοινωνήσουν µε 
τους συµµαθητές τους χρησιµοποιώ-
ντας µη λεκτικούς κώδικες (νοήµατα, 
µορφασµούς κ.λπ.) και µη λεκτικούς 
κώδικες.  
Εξάγουν συµπεράσµατα για τη σηµασία 
της γλώσσας (και της νοηµατικής γλώσ-
σας για τους κωφούς) ως µέσου επικοι-
νωνίας και δηµιουργίας.  
Εργάζονται οµαδικά και δηµιουργούν µε 
το αλφάβητο της νοηµατικής γλώσσας.  
Κάνουν υποθέσεις και συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνί-
ας των ζώων που ζουν σε οµάδες.  

Χειλεανά-
γνωση 
Νόηµα 
Μορφασµός 
Κώδικας λε-
κτικός 
Κώδικας µη 
λεκτικός 
Γλώσσα/ες 
Αλφάβητος 
Υποθέσεις 
 
 
 
 

Να διακρίνουν 
µέσα επικοινωνίας 
από απόσταση, 
που χρησιµοποι-
ούν κωφοί και 
ακούοντες.  
Να παρατηρή-
σουν τη µεταβο-
λή των µέσων ε-
πικοινωνίας από 
απόσταση στο 
πέρασµα του 
χρόνου.  
Να αξιολογήσουν 
τη σηµασία των 
σύγχρονων µέ-
σων επικοινωνίας 
στην καθηµερινή 
ζωή και να ασκη-
θούν στη σωστή 
χρήση τους.  

Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης 
(Μ.Μ.Ε.)  
Τα µέσα ενηµέρω-
σης και επικοινωνί-
ας από απόσταση, 
άλλοτε και τώρα  

 

Με υποθετικό σενάριο προσπαθούν να 
επικοινωνήσουν µε κάποιο συγγενή ή 
φίλο που βρίσκεται σε άλλη πόλη και 
καταγράφουν τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν να το πετύχουν αυτό σήµερα, 
αξιολογούν και επιλέγουν, κατά περί-
πτωση, τον προσφορότερο.  
Προβάλλεται βίντεο σχετικό µε τρόπους 
επικοινωνίας µεταξύ κωφών. Οι µαθη-
τές συζητούν κατά οµάδες και κατα-
γράφουν τρόπους επικοινωνίας που 
χρησιµοποιούν οι κωφοί. 
Κάνουν το ίδιο υποθέτοντας ότι ζουν σε 
παλαιότερες εποχές και αναζητούν τρό-
πους επικοινωνίας από απόσταση (φρυ-
κτωρίες, τύµπανα, έφιπποι αγγελιαφό-
ροι, ταχυδροµικά περιστέρια κ.λπ.).  
Περιγράφουν το «ταξίδι» µιας επιστο-
λής. Φτιάχνουν µικρά δρώµενα σχετικά 
µε τους τρόπους επικοινωνίας που χρη-
σιµοποιούσαν οι κωφοί παλιότερα. 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι, στο οποίο 
κάποιος γράφει γράµµα ή κάρτα σε κά-
ποιον άλλο, το τοποθετεί σε φάκελο 
γράφει τα στοιχεία και το στέλνει µε 
ταχυδροµείο. Εξασκούνται στην επικοι-
νωνία µε τη σύγχρονη τεχνολογία.  

Αγγελιοφό-
ρος 
Ταχυδρόµος 
Ταχυδροµικό 
περιστέρι 
Τύµπανο 
∆ιεύθυνση 
Αποστολέας 
Παραλήπτης 
Φάκελος 
Επιστολή 
Γραµµατόση-
µο 
Επιστολόχαρ-
το 
Κάρτα 
Ευχές 
Σταθερό τη-
λέφωνο 
Κινητό τηλέ-
φωνο 
Μήνυµα 
Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 
FAX 
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Να εξοικειωθούν 
µε την «κριτική 
ανάγνωση» των 
ενηµερωτικών 
ψυχαγωγικών ε-
ντύπων.  
Να προβληµατι-
στούν και να α-
ναγνωρίσουν την 
αξία της σωστής, 
έγκυρης αλλά και 
πολυφωνικής ε-
νηµέρωσης.  

Εφηµερίδες πε-
ριοδικά  
Έντυπα και ενη-
µέρωση  
 

Συγκεντρώνουν στην τάξη αγαπηµένα 
τους περιοδικά, επιλέγουν κατά οµάδες 
ένα άρθρο και το παρουσιάζουν στους 
συµµαθητές τους.  
Καταγράφουν τίτλους εφηµερίδων και 
περιοδικών που γνωρίζουν και συζη-
τούν για την ποικιλία και την πολυφω-
νία της ενηµέρωσης.  
∆ηµιουργούν τη δική τους εφηµερίδα 
µε θέµατα που ενδιαφέρουν τους ίδιους 
και τους συµµαθητές τους (Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή, Ιστορία, Θρησκευτι-
κά). 
Παρακολουθούν δελτίο ειδήσεων στη 
Νοηµατική Γλώσσα και συζητούν γι αυ-
τό.  

Περιοδικά 
Άρθρα 
Εφηµερίδες 
Πολυφωνία 
ενηµέρωσης 
Έντυπα 
Έγκυρη ενη-
µέρωση 
Ηλεκτρονική 
εφηµερίδα 
Σχολική εφη-
µερίδα 
Εφηµερίδα 
της τάξης 

Να αναγνωρίσουν 
ότι η κατανάλωση 
είναι αναπόσπα-
στο µέρος της 
καθηµερινής ζωής 
των ανθρώπων 
και να τη διακρί-
νουν από την υ-
περκατανάλωση.  
Να προβληµατι-
στούν για το ρό-
λο της διαφήµι-
σης στην υπερκα-
τανάλωση και να 
αποκτήσουν κρι-
τική στάση απέ-
ναντι στα διαφη-
µιστικά µηνύµατα 
και τα καταναλω-
τικά πρότυπα. Να 
γνωρίσουν, µαζί 
µε τα δικά µας, 
τα προϊόντα που 
προέρχονται από 
την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Να συ-
νειδητοποιήσουν 
ότι κυκλοφορούν 
προϊόντα που 
µπορεί να προκα-
λέσουν βλάβη 
στην υγεία τους 
και διακρίνουν 
στη συσκευασία 
των προϊόντων τα 
επιβλαβή συστα-
τικά.  
Να αναγνωρίσουν 
βασικά διεθνή 

Κατανάλωση  
Κατανάλωση και 
υπερκατανάλωση  
Κατανάλωση και 
διαφήµιση  
(Ο ρόλος της δια-
φήµισης, προϊόντα 
από την Ε.Ε., προ-
διαγραφές προϊό-
ντων, προστασία 
καταναλωτή).  
 

Παρουσιάζουν παραδείγµατα κατανά-
λωσης από την καθηµερινή ζωή (δια-
τροφή, ένδυση, κ.ά.) και προβληµατί-
ζονται για αντίστοιχα παραδείγµατα υ-
περκατανάλωσης.  
Καταγράφουν 10 προϊόντα που θα ήθε-
λαν να αγοράσουν και εξετάζουν αν 
καλύπτουν τις πραγµατικές τους ανά-
γκες.  
Παρατηρούν στο χάρτη που τους δίνε-
ται τις χώρες της Ε.Ε. και ερευνούν 
ποια προϊόντα από αυτά που αγοράζει η 
οικογένειά τους προέρχονται από την 
Ε.Ε. και ποια όχι. Κάνουν έρευνα σχετι-
κά µε τους κανόνες συσκευασίας και 
τυποποίησης των Τροφίµων που 
προέρχονται από την Ε.Ε., αναζητώ-
ντας κοινά στοιχεία και σύµβολα στη 
συσκευασία των προϊόντων αυτών.  
Ταξινοµούν διάφορα τρόφιµα σε κατη-
γορίες πχ τυροκοµικά, ζυµαρικά κλπ 
Συγκεντρώνουν στην τάξη συσκευασίες 
γνωστών τους προϊόντων, διαβάζουν 
τα συστατικά τους, εντοπίζουν ηµερο-
µηνίες παραγωγής – λήξεως, τα επι-
βλαβή συστατικά που περιέχουν και τα 
διεθνή σύµβολα που αναγράφονται 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά).  
Συζητούν προβλήµατα που δηµιουρ-
γούνται από την υπερκατανάλωση. 
Προβάλλεται βίντεο για την Ε.Ε. 

Κατανάλωση 
 
Υπερκατανά-
λωση 
 
Πραγµατικές 
ανάγκες 
 
Καταναλωτι-
κές ανάγκες 
 
Ενωµένη Ευ-
ρώπη 
 
Έρευνα 
 
Συσκευασία 
προϊόντων 
 
Κανόνες συ-
σκευασίας και 
τυποποίησης 
 
Τυροκοµικά 
προϊόντα 
 
Ζυµαρικά 
 
Συστατικά 
προϊόντων 
 
Ηµεροµηνία 
παραγωγής 
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σύµβολα που 
προειδοποιούν για 
τη χρήση και την 
επικινδυνότητα 
υγρών και στε-
ρεών. 

Ηµεροµηνία 
λήξης 

Να συνδέσουν 
την παρουσία συ-
γκοινωνιακών και 
µεταφορικών δι-
κτύων µε την κά-
λυψη συγκεκρι-
µένων αναγκών 
των ανθρώπων.  
Να καταγράψουν 
τα κύρια µέσα 
µεταφοράς αν-
θρώπων και αγα-
θών.  
Να εντοπίσουν 
ορισµένα από τα 
προβλήµατα που 
δηµιουργεί η υ-
περανάπτυξη των 
µέσων µεταφο-
ράς.  
Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία τή-
ρησης κανόνων 
ασφαλούς µετα-
κίνησης και µε-
ταφοράς.  
Να συνδέσουν τις 
µεταφορές µε την 
κατανάλωση ε-
νέργειας, τη ρύ-
πανση και να 
προβληµατιστούν 
για την αναγκαιό-
τητα όλων των 
µεταφορών.  

Μεταφορές  
Η αναγκαιότητα 
των µεταφορών  
Μεταφορικά µέ-
σα 
Ενέργεια που 
χρησιµοποιούν 
(ρυπογόνος ή 
µη) 

Εξετάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου σε 
µια πόλη ή σε ένα χωριό και τα µέρη 
που είναι υποχρεωµένος να επισκεφθεί 
καθηµερινά για τις διάφορες ανάγκες 
του. Προβληµατίζονται για την ανα-
γκαιότητα των συγκοινωνιών και τις 
συνέπειες της έλλειψής τους.  
Συζητούν για την ασφαλή χρήση των 
µέσων µετακίνησης, γράφουν και ζω-
γραφίζουν τους σχετικούς κανόνες τους 
οποίους θα πρέπει να τηρούν. ∆ηµιουρ-
γούν διαφηµιστικά µηνύµατα και αφί-
σες (Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  
Συγκεντρώνουν και αναλύουν παρα-
δείγµατα που αποδεικνύουν ότι η υπε-
ρανάπτυξη των µέσων µεταφοράς προ-
καλεί προβλήµατα (νέφος, κυκλοφορια-
κό).  
Προβάλλεται βίντεο. 
Περιγράφουν τον τρόπο µεταφοράς 
τους από το σπίτι στο σχολείο. 
Ζωγραφίζουν µέσα µαζικής µεταφοράς 
και γράφουν το όνοµά τους. Ξεχωρί-
ζουν ποια από αυτά προκαλούν ρύπαν-
ση και ποια όχι. 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι µετακίνησής 
τους και συµπεριφοράς (πχ προσφέ-
ρουν θέση σε άτοµο που την έχει ανά-
γκη). 

Λεωφορείο 
Τρόλεϊ 
Τρένο 
Ταξί 
Σιδηρόδρο-
µος 
Πλοίο 
Αεροπλάνο 
Ηλεκτρικός 
σιδηρόδρο-
µος 
Μετρό 
Φορτηγό 
Νταλίκα 
Κληρικός 
Έγκυος  
Μέσα µαζικής 
µεταφοράς 
Συγκοινωνία 
Μετακίνηση 
Ασφαλής µε-
τακίνηση 
∆ιαφηµιστικά 
µηνύµατα 
Αφίσες 
Υπερανάπτυ-
ξη µέσων µε-
ταφοράς 
Νέφος 
Κυκλοφορια-
κό 
Ρύπανση 

Να έρθουν σε ε-
παφή µε στοιχεία 
του αρχαίου αλλά 
και του λαϊκού 
µας πολιτισµού.  
Να γνωρίσουν 
χώρους πολιτι-
σµικής αναφοράς 
(αρχαιολογικούς 
χώρους, µουσεία 
λαϊκής τέχνης 
κ.λπ.)  

Πολιτισµός της 
χώρας µας  
Πολιτισµός της 
χώρας µας  
(Κλασική αρχαιό-
τητα και λαϊκός 
πολιτισµός)  
 

Συγκεντρώνουν και αναπαριστάνουν 
στοιχεία από τον το λαϊκό πολιτισµό 
(ήθη, έθιµα, παροιµίες, αινίγµατα, θρύ-
λους, διηγήσεις) (Ιστορία, Γλώσσα, 
Θρησκευτικά, Αισθητική Αγωγή).  
Προβάλλεται βίντεο. Ασκούνται µε CD 
ROM. 
Μαθαίνουν στη Ν.Γ αινίγµατα και πα-
ροιµίες. 
Επισκέπτονται αρχαιολογικό χώρο και 
ξεναγούνται στη Ν.Γ (έχει προηγηθεί 
ενηµέρωση στο µάθηµα). 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για παιδι-

Αρχαιολογι-

κός χώρος 

Μουσείο 
Πολιτισµός 
Παράσταση 
Θρύλος 
Αρχαιότητα 
Λαϊκή τέχνη 
Παροιµίες 
Αινίγµατα 
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κές παραστάσεις, τις αναλύουν και επι-
λέγουν την παράσταση που θα ήθελαν 
να παρακολουθήσουν.  
Παρακολουθούν παράσταση του Θεά-
τρου Κωφών.  

Θέατρο Κω-
φών 
 
 

Να συγκρίνουν τα 
ατοµικά µε τα 
οµαδικά αθλήµα-
τα και να εντοπί-
ζουν τις διαφορές 
µεταξύ τους.  
Να γνωρίσουν 
την ιστορία και 
την εξέλιξη των 
Ολυµπιακών Α-
γώνων.  
Να γνωρίσουν 
την ιστορία και 
την εξέλιξη των 
Παραολυµπιακών 
Αγώνων.  

Αθλητισµός -
Ολυµπιακή ιδέα  
Ατοµικά και οµαδι-
κά αθλήµατα  
Ολυµπιακή ιδέα  
(Ολυµπιακοί και 
παραολυµπιακοί 
Αγώνες)  
 

∆ιακρίνουν τα ατοµικά αθλήµατα (επί-
δειξη προσωπικής ικανότητας) από τα 
οµαδικά (µάθηµα συνεργασίας µεταξύ 
πολλών ανθρώπων).  
Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και ταξι-
νοµούν πληροφορίες για τους Ολυµπια-
κούς Αγώνες (αρχαία και σύγχρονη ι-
στορία), καθώς και για τους Παραολυ-
µπιακούς (Ιστορία, Γλώσσα, Φυσική 
Αγωγή).  
Στη γυµναστική τους µετέχουν σε οµα-
δικά και ατοµικά αθλήµατα 
Προβάλλεται βίντεο. 

Άθληµα 
Άλµα σε ύψος
Άλµα σε µή-
κος 
Αθλητής 
∆ρόµος 
Σκυταλοδρο-
µία 
∆ισκοβολία 
Παραολυµπι-
ακοί αγώνες 
Ολυµπιακή 
φλόγα 
Μετάλλιο-
χρυσό, αργυ-
ρό-χάλκινο 
∆άφνινο στε-
φάνι 
Άµιλλα 
Ατοµι-
κά/οµαδικά 
αθλήµατα 

 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
Θέµα: Πολιτισµός:  
Θέµα: Οι µεταφορές: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές: 1) αποτυπώνουν σε χαρτί 

(ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κολλάζ) διάφορες συνθέσεις µε θέµα τα µέσα µεταφοράς, τη 
σχέση µας µε αυτά, την ιστορική τους εξέλιξη κ.ά. και 2) παρουσιάζουν δρώµενα µε τις ε-
µπειρίες τους σε διαφορετικά µέσα µεταφοράς.  
Θέµα: Η εργασία: Οι µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες και δηµιουργούν µε ζωγρα-

φική, µουσική ή θεατρικά δρώµενα εργασίες/ συνθέσεις που έχουν σχέση µε τα επαγγέλµατα 
και την καθηµερινή ζωή.  

Θέµα: Η Ενέργεια στη ζωή µας: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές δραµατοποιούν ή 
συνθέτουν εργασίες (ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κολάζ)) µε θέµα µια µορφή ενέργειας 
(π.χ. ηλεκτρισµός) στην καθηµερινή τους ζωή και παρουσιάζουν τις διαφορές που θα είχε η 
καθηµερινότητά τους χωρίς αυτήν.  

ΤΑΞΗ ∆΄ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Προτεινόµε-
νο λεξιλόγιο 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος   
Οι µαθητές επι-
διώκεται:  
Να κατανοήσουν 
ότι το γεωγραφι-
κό διαµέρισµα 
αποτελεί τµήµα 

Γεωγραφικά δι-
αµερίσµατα της 
Ελλάδας  
Γεωγραφικά διαµε-
ρίσµατα της Ελλά-
δας  

Οι µαθητές:  
Παρατηρούν το χάρτη της Ελλάδας, δι-
ακρίνουν το δικό τους και τα άλλα γεω-
γραφικά διαµερίσµατα, τα ονοµάζουν, 
ορίζουν τη σχετική τους θέση, αναφέ-
ρουν και παρουσιάζουν µε διάφορους 

Σύνορα 
Γεωγραφικό 
διαµέρισµα 
Ηπειρωτικό 
ανάγλυφο 
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της χώρας το ο-
ποίο έχει προσδι-
οριστεί µε γεω-
γραφικά κυρίως 
κριτήρια.  
Να αναγνωρίσουν 
στο χάρτη της 
Ελλάδας τα γεω-
γραφικά διαµερί-
σµατά της, να ο-
ρίσουν τη σχετική 
τους θέση ως 
προς το γεωγρα-
φικό διαµέρισµα 
στο οποίο ζουν 
και να εντοπίσουν 
βασικά γεωγρα-
φικά χαρακτηρι-
στικά σχετικά µε 
το περιβάλλον 
τους. Να κατα-
νοήσουν τις έν-
νοιες ηπειρωτικό 
και νησιωτικό δι-
αµέρισµα και να 
προσδιορίσουν τις 
οµοιότητες και 
διαφορές τους. 

 τρόπους τα κυριότερα στοιχεία της δι-
αφοροποίησής τους ως προς το διαµέ-
ρισµα στο οποίο ζουν. 
Συζητούν, ενηµερώνονται µε κατάλλη-
λο διδακτικό υλικό και ονοµατίζουν τα 
στοιχεία του χάρτη στη Νοηµατική 
Γλώσσα. 
 ∆ιαπιστώνουν την επίδραση των γεω-
γραφικών και ιστορικών στοιχείων στη 
διαµόρφωση των γεωγραφικών διαµε-
ρισµάτων (Θρησκευτικά, Ιστορία, 
Γλώσσα, Μαθηµατικά) 
 Παρατηρούν το γεωµορφολογικό χάρ-
τη της Ελλάδας και αναζητούν και κα-
ταγράφουν οµοιότητες και διαφορές 
µεταξύ των ηπειρωτικών και των νη-
σιωτικών γεωγραφικών διαµερισµάτων.  
Απεικονίζουν γραφικά και αναπαριστούν 
ανάγλυφα (µε πηλό, γύψο, κ.λπ.) το 
γεωγραφικό διαµέρισµα στο οποίο ανή-
κουν. 

Νησιώτικο 
ανάγλυφο 
∆ιοίκηση 
Γεωµορφο-
λογικός χάρ-
της 
Πολιτικός 
χάρτης 

Να αναγνωρίσουν 
στο χάρτη το δι-
κό τους νοµό και 
να περιγράψουν 
τη σχετική θέση 
του.  
Να αναγνωρίσουν 
τους άλλους νο-
µούς του γεω-
γραφικού διαµε-
ρίσµατος στο ο-
ποίο ζουν και να 
ορίσουν τη σχετι-
κή τους θέση ως 
προς το δικό τους 
νοµό.  
Να καταγράψουν 
τις σηµαντικές 
πόλεις και τους 
χαρακτηριστικούς 
οικισµούς του 
νοµού τους.  

Οι νοµοί του γε-
ωγραφικού µας 
διαµερίσµατος  
 

Παρατηρούν το χάρτη του γεωγραφι-
κού τους διαµερίσµατος, ονοµάζουν 
τους νοµούς του και προσδιορίζουν τη 
γεωγραφική θέση του δικού τους νο-
µού.  
Καταγράφουν τις πρωτεύουσες των 
νοµών του γεωγραφικού τους διαµερί-
σµατος.  
Καταγράφουν παλαιότερες ονοµασίες 
(αν υπάρχουν) των πόλεων, βουνών, 
ποταµών, κ.λπ. που ανήκουν στο γεω-
γραφικό τους διαµέρισµα και τις συ-
γκρίνουν µε τις σύγχρονες ονοµασίες. 
Οργανώνουν σχετικά παιχνίδια γνώσε-
ων (Ιστορία, Γλώσσα, θρησκευτικά).  
∆ίνονται χάρτες χωρίς να είναι γραµµέ-
να τα ονόµατα και τα συµπληρώνουν οι 
µαθητές. 
Παίζουν σε οµάδες ζητώντας ο ένας 
από τον άλλο να τού βρει στοιχεία µέσα 
από τον χάρτη. 
Παίζουν χρησιµοποιώντας CD ROM. 

Νοµός 
Νοµαρχία 
Νοµάρχης 
Πόλη 
Πρωτεύουσα 
Κωµόπολη 
Οικισµός 
Βουνά 
Ποταµοί 
Λίµνες 
Πεδιάδες 
Οροπέδια 
Παλιότερες 
ονοµασίες 
Νεότερες ο-
νοµασίες 
 
 

Να γνωρίσουν οι-
κοσυστήµατα της 
περιοχής τους.  
Να κατανοήσουν 
τη σηµασία της 
χλωρίδας και της 

Οικοσυστήµατα 
του γεωγραφι-
κού µας διαµερί-
σµατος  
Φυτά και ζώα του 
γεωγραφικού µας 

 Με τη µεθοδολογία της µελέτης πεδίου 
και των περιβαλλοντικών µονοπατιών 
προσεγγίζουν ένα οικοσύστηµα της πε-
ριοχής τους, παρατηρούν και περιγρά-
φουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 
οικοσυστήµατος, τη λειτουργία του και 

Οικοσύστηµα 
Χλωρίδα 
Πανίδα 
Ισορροπία 
συστήµατος 
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πανίδας στη ζωή 
(επαγγελµατική 
κ.λπ.) των αν-
θρώπων της πε-
ριοχής τους.  

διαµερίσµατος και 
της Ελλάδας  
 

κάνουν υποθέσεις για τις αλληλεπιδρά-
σεις των στοιχείων του και τους παρά-
γοντες που θα προκαλούσαν διαταραχή 
στην ισορροπία του καθώς και για τις 
επιπτώσεις της διαταραχής αυτής 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία).  
Προβάλλεται βίντεο. 
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες για τη 
χλωρίδα και την πανίδα του γεωγραφι-
κού τους διαµερίσµατος και συζητούν 
για τη σχέση τους µε το γεωγραφικό 
του ανάγλυφο.  
Παίζουν µε CD ROM. 

∆ιαταραχή 
συστήµατος 
Μονοπάτι 
Χαρακτηρι-
στικό 
Αλληλεπί-
δραση 
Περιγραφή 
Παρατήρηση 
Παράγοντες 
 
 

Να αναγνωρίζουν 
και να ονοµάζουν 
τα µέρη του καρ-
πού και του άν-
θους σε χαρα-
κτηριστικά φυτά 
της περιοχής 
τους.  
Να περιγράφουν 
χαρακτηριστικούς 
καρπούς και άνθη 
και να αναγνωρί-
σουν τη σηµασία 
τους στην ανα-
παραγωγή των 
φυτών.  
Να διακρίνουν τα 
διαφορετικά 
σπέρµατα που 
έχουν διάφορα 
φυτά, να κάνουν 
βασικές ταξινο-
µήσεις και να α-
ναγνωρίζουν το 
ρόλο των σπερ-
µάτων στην ανα-
παραγωγή των 
φυτών.  

Άνθος και καρ-
πός  
(∆ιάκριση άνθους –
καρπού, Κύκλος 
ζωής των φυτών: 
επικονίαση, παρα-
γωγή σπερµάτων, 
αναπαραγωγή, 
διάκριση χαρακτη-
ριστικών φυτών 
της περιοχής τους 
µε βάση τους καρ-
πούς και τα σπέρ-
µατα).  
 

Συγκεντρώνουν στην τάξη άνθη και 
καρπούς από την Περιοχή τους και µα-
θαίνουν τα µέρη από τα οποία αποτε-
λούνται.  
Αντιστοιχίζουν τη διαδικασία αναπαρα-
γωγής (άνθη, επικονίαση, γονιµοποίη-
ση) µε κατάλληλες εικόνες. Εντοπίζουν 
τα σπέρµατα σε διάφορους καρπούς.  
Παρατηρούν τις κοτυληδόνες σε βρεγ-
µένα σπέρµατα. Σε πίνακα συλλέγουν 
και ταξινοµούν τις παρατηρήσεις τους 
(µονοκοτυλήδονα- σιτάρι, καλαµπόκι, 
ρύζι/δικοτυλήδονα - φασόλι, κουκί, φα-
κή, κ.λπ.). ∆ηµιουργούν συνθέσεις µε 
σπέρµατα (π.χ. ψηφιδωτά) (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή).  
Ζωγραφίζουν άνθος και γράφουν τα 
µέρη του. 
Συλλέγουν διάφορα άνθη µε τη βοήθεια 
του δασκάλου, τα ξηραίνουν και τα 
κολλούν στο φυτολόγιο η συνθέτουν 
πίνακες. 
Συλλέγουν διάφορους καρπούς, τους 
κολλούν στο φυτολόγιο και γράφουν το 
όνοµά τους και τη βασική ταξινόµηση. 

Πέταλα 
Σέπαλα 
Ύπερος 
Στήµονες 
Μίσχος 
Γύρη 
Επικονίαση 
Γονιµοποίη-
ση 
Κύκλος ζωής 
Καρπός 
Σπέρµα 
Ταξινόµηση 
Μονοκοτυ-
λήδονα 
∆ικοτυλήδο-
να 
Κοτυληδόνες 
Φυτικό έµ-
βρυο 
 
 

Να διακρίνουν και 
να ταξινοµούν τα 
ζώα στις δύο βα-
σικές κατηγορίες, 
σπονδυλωτά και 
ασπόνδυλα.  
Να γνωρίσουν τη 
ζωή χαρακτηρι-
στικών ασπόνδυ-
λων (µέλισσα).  

Ασπόνδυλα και 
σπονδυλωτά  
(∆ιάκριση των ζώ-
ων σε ασπόνδυλα 
και σπονδυλωτά, 
τρόπος ζωής χαρα-
κτηριστικών α-
σπόνδυλων)  
 

Αναζητούν, συλλέγουν και ταξινοµούν 
φωτογραφίες ζώων στις δύο οµάδες 
(σπονδυλωτά, ασπόνδυλα).  
Αναζητούν και συγκεντρώνουν στοιχεία 
που αναφέρονται στη ζωή των µελισ-
σών στην κυψέλη.  
Βλέπουν σε βίντεο τη ζωή των µελισ-
σών. Τους δείχνουν κηρήθρα µε µέλι. 
Παρακολουθούν βιντεοταινία σχετική 
µε τη διαδικασία παραγωγής µελιού και 
την θρεπτική του αξία και συζητούν 
σχετικά. Οργανώνουν θεατρικό δρώµε-
νο (µελισσοκόµος) (Γλώσσα, Μαθηµα-
τικά, Τεχνολογία, Θεατρική Αγωγή).  

Μέλισσα 
Κηφήνας 
Εργάτρια 
Βασίλισσα 
Μέλι 
Κυψέλη 
Κηρήθρα 
Κερί 
Σπονδυλική 
στήλη 
Θρεπτικό 
Τρόπος ζωής 
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Να εντοπίζουν 
προβλήµατα του 
ευρύτερου φυσι-
κού περιβάλλο-
ντος.  
Να αξιολογήσουν 
τις δράσεις που 
µπορούν να ανα-
πτύξουν, ώστε να 
προστατέψουν το 
περιβάλλον.  
Να γνωρίσουν τα 
ζώα που βρίσκο-
νται υπό προστα-
σία στον τόπο 
µας, καθώς και τα 
µέτρα προστασίας 
τους.  

Προστασία φυ-
σικού περιβάλ-
λοντος  
Περιβαλλοντική 
επιβάρυνση και µέ-
τρα προστασίας 
περιβάλλοντος  
∆ράσεις για την 
προστασία του ευ-
ρύτερου φυσικού 
περιβάλλοντος  
Ζώα που απειλού-
νται µε εξαφάνιση. 
 

Συλλέγουν στοιχεία, αναλαµβάνουν 
δράσεις (µελέτη πεδίου, περιβαλλοντικά 
µονοπάτια, επίλυση προβλήµατος κλπ.) 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων του 
ευρύτερου περιβάλλοντος (απορρίµµα-
τα, ανακύκλωση, ρύπανση αέρα-νερού-
εδάφους, πυρκαγιές, καταστροφή δα-
σών κλπ.) και αξιολογούν τα αποτελέ-
σµατα των ενεργειών τους (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή). 
Επισκέπτονται δασική περιοχή. Τους 
δίνονται κατάλληλα φύλλα εργασίας τα 
οποία συµπληρώνουν στο πεδίο αφού 
προηγουµένως έχει γίνει συζήτηση µε 
το δάσκαλο. Καταγράφουν ό,τι αντι-
λαµβάνονται οι αισθήσεις τους και εκ-
φράζουν τα συναισθήµατά τους. 
Αναπτύσσουν δραστηριότητες για τη 
γνωριµία και την προστασία ζώων που 
απειλούνται µε εξαφάνιση. 
 

Απορρίµµατα 
Ρύπανση 
Περιβάλλον 
Εξαφάνιση 
Συλλογή  
∆ράση 
∆ρυµός 
Προστασία 
Πυρκαγιά 
Συναίσθηµα 
Μελέτη πεδί-
ου 
Περιβαλλο-
ντικά µονο-
πάτια 
Επίλυση 
προβλήµατος 
Ανακύκλωση 
∆ασική περι-
οχή 
Απειλούµενα 
είδη 

Να κατανοήσουν 
τη σύνδεση των 
προϊόντων του 
τόπου τους (α-
γροτικά, ορυκτά, 
βιοµηχανικά 
κ.λπ.) µε τα αντί-
στοιχα επαγγέλ-
µατα, παρακο-
λουθώντας τα 
στη διαχρονική 
τους πορεία.  
Να αναλύσουν 
και να αναφέρουν 
τα πλεονεκτήµα-
τα και τα µειονε-
κτήµατα κάθε 
τρόπου ζωής (α-
στικού - αγροτι-
κού). Να εντοπί-
σουν τις οµοιότη-
τες και τις διαφο-
ρές µεταξύ των 
επαγγελµάτων 
που ασκούνται 
στο αστικό και το 
αγροτικό περι-
βάλλον.  
Να κατανοήσουν 
τη χρησιµότητα 
όλων των επαγ-
γελµάτων στη 

Οικονοµικές 
δραστηριότητες 
στον τόπο µας  
Η παραγωγή στον 
τόπο µας  
(Σύνδεση παραγω-
γής µε τον τρόπο 
ζωής)  
Επαγγέλµατα και 
ασχολίες των κα-
τοίκων  
Εικονικές συναλλα-
γές)  
 

Κατά οµάδες συγκεντρώνουν και ανα-
λύουν στοιχεία για τους παραγωγικούς 
τοµείς του τόπου τους (γεωργία, κτη-
νοτροφία, αλιεία κ.λπ.) και τα συνδέουν 
µε τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 
του. Συζητούν για τη εξέλιξη της παρα-
γωγικής δραστηριότητας του τόπου 
τους.  
Συλλέγουν πληροφορίες για ορισµένα 
χαρακτηριστικά επαγγέλµατα τόσο του 
αγροτικού όσο και του αστικού περι-
βάλλοντος, π.χ. χειριστής γεωργικού 
µηχανήµατος και οδηγός τρόλεϊ.  
Καταγράφουν τις ασχολίες των κατοί-
κων στον τόπο τους, καθώς και τα πα-
ραδοσιακά επαγγέλµατα. Παίζουν σχε-
τικό θεατρικό δρώµενο (Γλώσσα, Ιστο-
ρία, Αισθητική Αγωγή).  
Προβάλλεται σχετικό βίντεο. 
Με εικονικά χαρτονοµίσµατα και κέρµα-
τα, κάνουν εικονικές συναλλαγές µέσα 
από παιχνίδια ρόλων (έµποροι, κατανα-
λωτές κτλ.).  

Αστικός 
Αγροτικός 
Βιοµηχανικός 
Ασχολία 
Παραγωγή 
∆ραστηριό-
τητα 
Συναλλαγή 
Γεωργία 
Κτηνοτροφία 
Αλιεία 
Ορυκτά 
Οικονοµική 
συναλλαγή 
Τράπεζα 
Ταµείο 
Χαρτονόµι-
σµα 
Κέρµα 
Κάρτα συ-
ναλλαγής 
Κωδικός κάρ-
τας 
Έµπορος 
Καταναλωτές 
Ρόλος 
Λειτουργία 
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λειτουργία του 
κοινωνικού συνό-
λου.  
Να αποκτήσουν 
ακόµη µεγαλύτε-
ρη εξοικείωση µε 
τις συναλλαγές 
και µε βασικές 
λειτουργίες της 
αγοράς.  

κοινωνικού 
συνόλου 
Λειτουργία 
αγοράς 
 

Να κατανοήσουν 
και να αξιολογή-
σουν τη σηµασία 
των µεγάλων έρ-
γων στη ζωή των 
ανθρώπων. Να 
εξαγάγουν συ-
µπεράσµατα για 
τις πιθανές αρνη-
τικές συνέπειες 
κάποιων έργων 
στο περιβάλλον 
τους.  
Να αναγνωρίσουν 
και να οµαδο-
ποιήσουν µεγάλα 
έργα που έχουν 
γίνει στο νοµό 
τους (οδικό δί-
κτυο, γέφυρες, 
λιµάνια, αερο-
δρόµια, τεχνητές 
λίµνες, φράγµα-
τα, ζεύξεις, σή-
ραγγες, µετρό 
κ.ά.).  
Να διαπιστώσουν 
τη συµβολή µε-
γάλης µερίδας 
επαγγελµατιών 
διάφορων ειδικο-
τήτων στην επί-
τευξη έργων µε-
γάλης εµβέλειας.  

Μεγάλα έργα 
στον τόπο µας  
Μεγάλα έργα στον 
τόπο µας  
 

Συλλέγουν φωτογραφίες, σύγχρονες 
και παλαιότερες, µε µεγάλα έργα που 
έχουν γίνει στο νοµό τους. Αξιολογούν 
τη σηµασία τους (π.χ. «Το φράγµα και 
το εργοστάσιο της ∆ΕΗ στην περιοχή 
µας έχουν µεγάλη σηµασία, γιατί προ-
σφέρουν εργασία σε εκατοντάδες αν-
θρώπους») (Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητι-
κή Αγωγή).  
∆ιακρίνουν και αναφέρουν πιθανές αρ-
νητικές συνέπειες των µεγάλων έργων 
στην ευρύτερη περιοχή και στο γεω-
γραφικό τους διαµέρισµα και προτεί-
νουν µέτρα για την αντιµετώπισή τους 
(στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους).  
Αναφέρουν έργα που έχουν δει να κα-
τασκευάζονται (δρόµοι, γέφυρες κλπ.) 
και συζητούν τη χρησιµότητά τους και 
τις πιθανές αρνητικές τους συνέπειες. 
 Τους δίνεται σε σχέδιο ή µακέτα µια 
φανταστική περιοχή µε οικισµό, βουνό, 
ποτάµι κλπ. και δουλεύοντας σε οµάδες 
ζωγραφίζουν ή τοποθετούν κατασκευές 
(δρόµους, γέφυρες κλπ) που κατά την 
κρίση τους εξυπηρετούν.  

Φράγµα 
Εργοστάσιο 
Γέφυρα  
Λιµάνι 
Αεροδρόµιο 
Σήραγγα 
Τεχνητή λί-
µνη 
Τεχνικό έργο 
Τοπογραφικό 
σχέδιο 
Αρχιτεκτονι-
κό σχέδιο 
Μακέτα  
Οδικό δίκτυο 
Οδικός χάρ-
της 
Τεχνίτης 
Ειδικότητα 
Μηχανικός 
Εργολάβος 
∆υσµενείς 
επιπτώσεις 
 

Να αποκτήσουν 
µεγαλύτερη εξοι-
κείωση µε τις χώ-
ρες της Ε.Ε. µέσα 
από την ευαισθη-
τοποίηση στη δι-
αφορετικότητα 
των γλωσσικών 
και των πολιτιστι-
κών στοιχείων.  
Να διευρύνουν τη 
µελέτη και την 
επαφή τους µε τα 

Επικοινωνία και 
ενηµέρωση  
Οι διάφορες γλώσ-
σες στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση  
Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) 
(Περιοδικά,. Εφη-
µερίδες, βιβλία, 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκ-
ποµπές)  

Παρατηρούν στο χάρτη της Ευρώπης 
τη λέξη π.χ. «γεια σου», γραµµένη, 
όπως ακριβώς τη λέει ένας µαθητής 
από κάθε χώρα της Ένωσης στη µητρι-
κή του γλώσσα, φορώντας την εθνική 
του ενδυµασία.  
Μαθαίνουν την ίδια λέξη στις Ν.Γ. άλ-
λων χωρών. 
Επισκέπτονται εγκαταστάσεις τοπικών 
εφηµερίδων, ραδιοφωνικών σταθµών, 
περιοδικών και συζητούν µε τους ειδι-
κούς. Κάνουν την κριτική και τις προ-

Γλώσσα 
Ενηµέρωση 
Τεχνολογία 
Ηλεκτρονικό 
παιχνίδι 
∆ιαδίκτυο 
Έθνος 
Εθνικός 
Ειδήσεις 
Επιστηµονικά 
νέα 
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Μ.Μ.Ε. και να ε-
ξασκηθούν στην 
κριτική ανάγνωση 
τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών 
προγραµµάτων, 
εφηµερίδων και 
περιοδικών.  
Να προβληµατι-
στούν και να κα-
τανοήσουν τη 
σηµασία της σω-
στής, έγκυρης 
αλλά και πολυ-
φωνικής ενηµέ-
ρωσης.  
Να έρθουν σε ε-
παφή και µε άλ-
λες µορφές ενη-
µέρωσης και επι-
κοινωνίας (δορυ-
φορική τηλεόρα-
ση, διαδίκτυο) και 
να προβληµατι-
στούν για τα πλε-
ονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατά 
τους.  
Να προτείνουν 
τρόπους ενηµέ-
ρωσης που να 
καλύπτουν τις δι-
κές τους µορφω-
τικές, ψυχαγωγι-
κές και επικοινω-
νιακές ανάγκες.  

Νέες τεχνολογίες, 
διαδίκτυο.  
 

τάσεις τους για τα αφιερώµατα στα παι-
διά.  
Στέλνουν τις δικές τους ανταποκρίσεις 
σε θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος.  
Συζητούν στην τάξη για το αγαπηµένο 
τους ηλεκτρονικό παιχνίδι.  
Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για άντλη-
ση πληροφοριών. ∆ηµιουργούν δική 
τους σελίδα και χρησιµοποιούν το ηλε-
κτρονικό τους ταχυδροµείο προκειµέ-
νου να λαµβάνουν και να στέλνουν τα 
µηνύµατά τους.  
Συζητούν, επεξεργάζονται οµαδικά και 
παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των Μ. Μ. Ε..  
Παίζουν παιχνίδια ρόλων, παρουσιάζο-
ντας για παράδειγµα ειδήσεις σε διάφο-
ρα Μ. Μ. Ε. κ.λπ. 
Συζητούν πώς θα ήθελαν µια τηλεοπτι-
κή εκποµπή για κωφούς µαθητές. Παί-
ζουν παρουσιάζοντάς την. 
Χωρίζονται σε οµάδες και κάθε µια βρί-
σκει ένα άρθρο από εφηµερίδα ή περι-
οδικό το µελετάει και ενηµερώνει τους 
υπόλοιπους. 

Καλλιτεχνικά 
νέα 
Αθλητικά νέα 
Αγγελίες 
Αγορά 
Πώληση 
Ενοικίαση 
Εφηµερεύ-
ουν 
Άρθρο 
Πληροφορία 
Μήνυµα 
Πλεονέκτηµα 
Μειονέκτηµα 
Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 
∆ορυφορική 
τηλεόραση 
 
 
 
 
 

Να γνωρίσουν 
την πολιτιστική 
κληρονοµιά της 
Ελλάδας και βασι-
κά στοιχεία από 
την κληρονοµιά 
άλλων χωρών της 
Ευρώπης κυρίως.  
Να γνωρίσουν 
την Παράδοση 
και µέσα από συ-
γκρίσεις να κατα-
νοήσουν, τη ση-
µασία των µετα-
βολών οι οποίες 
επηρέασαν τη δι-
αµόρφωσή της.  
Να έρθουν σε ε-
παφή µε τα θρη-
σκευτικά µνηµεία 
και να εντοπίσουν 

Πολιτισµός της 
Ελλάδας και άλ-
λων χωρών  
Χώροι πολιτισµικής 
αναφοράς.  
Χώρος, χρόνος και 
πολιτισµός.  
 

Πραγµατοποιούν επισκέψεις (έχοντας 
κάνει την κατάλληλη προετοιµασία) σε 
χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  
Ετοιµάζουν οµαδικά το δικό τους έντυ-
πο για την πολιτιστική κληρονοµιά της 
Ελλάδας και της Ευρώπης.  
(Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητικά Αγωγή)  
Συλλέγουν πληροφορίες για τις ενδυµα-
τολογικές συνήθειες των ανθρώπων 
µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου 
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τη 
συγκρίνουν µε τη σηµερινή. (π.χ. φο-
ρεσιές της Περιόδου του ’21, του Με-
σαίωνα και χαρακτηριστικά δείγµατα 
σύγχρονης ενδυµασίας).  
Επισκέπτονται θρησκευτικά µνηµεία 
του τόπου τους και αναζητούν στοιχεία 
σχετικά µε τη σχέση των µνηµείων αυ-
τών µε την τοπική κοινωνία.  
Οργανώνουν εκδηλώσεις για την ανα-

Πολιτισµός 
Κληρονοµιά 
Μνηµείο 
Ενδυµασία 
Κοστούµι 
Λαογραφικό 
µουσείο 
Αιώνας 
Μεσαίωνας 
Θρησκευτικά 
µνηµεία 
Επισκέψεις 
Σύγχρονη 
ενδυµασία 
Τοπική κοι-
νωνία 
Αναβίωση ε-
θίµων 
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σηµασία και τη 
διασύνδεσή τους 
µε τη ζωή της 
τοπικής κοινωνί-
ας.  
Να αναγνωρίσουν 
την ύπαρξη δια-
φορετικών πολι-
τισµών και να ε-
ντοπίζουν βασικές 
οµοιότητες και 
διαφορές. 

βίωση ηθών, εθίµων εορτών κ.λπ. από 
την Ελλάδα και άλλες χώρες (ιδιαίτερα 
από τις χώρες από τις οποίες πιθανόν 
να υπάρχουν µαθητές στο σχολείο). 

∆ιαφορετικός 
πολιτισµός 
Πολιτισµικές 
οµοιότητες 
και διαφορές 
 
 

Ανθρώπινο σώµα και άθληση   
Να διακρίνουν 
την έννοια του 
αθλητισµού από 
τον πρωταθλητι-
σµό.  
Να διακρίνουν 
την έννοια του 
φιλάθλου από την 
έννοια του οπα-
δού. Να προβλη-
µατιστούν για το 
φαινόµενο της 
βίας στους αθλη-
τικούς χώρους.  

Αθλητισµός  
Αθλητισµός (Φίλα-
θλος και οπαδός, Η 
βία στους αθλητι-
κούς χώρους)  
 

Συλλέγουν άρθρα από εφηµερίδες που 
αναφέρονται στον τρόπο ζωής διαφό-
ρων πρωταθλητών (Γλώσσα, Ιστορία, 
Φυσική Αγωγή).  
Συλλέγουν πληροφορίες για χαρακτηρι-
στικά γεγονότα βίας στους αθλητικούς 
χώρους που συνέβησαν στο παρελθόν 
και καταλήγουν σε σχετικά συµπερά-
σµατα.  

Αθλητισµός 
Πρωταθλητι-
σµός 
Αθλητικός 
χώρος 
Φίλαθλος 
Οπαδός 
Γήπεδο 
Κερκίδες 
Αποδυτήρια 
Βία 
Φανατικός 

Να αναγνωρίσουν 
τη χρησιµότητα 
των οστών για τη 
στήριξη του σώ-
µατος, την κίνη-
ση, την προστα-
σία των ευαίσθη-
των οργάνων και 
για τη γενική λει-
τουργία και εµ-
φάνιση του σώ-
µατος.  
Να ονοµάσουν τα 
κύρια µέρη του 
ανθρώπινου σκε-
λετού.  
Να κατανοήσουν 
ότι η κίνηση είναι 
αποτέλεσµα συ-
νεργασίας οστών 
και µυών.  
Να γνωρίσουν και 
να εξοικειωθούν 
µε συνήθειες που 
συµβάλλουν στη 
διατήρηση της 
καλής κατάστα-
σης του µυοσκε-
λετικού συστήµα-

Το ανθρώπινο 
σώµα  
 (Γνωρίζω το σώµα 
µου, Η κίνηση 
στον άνθρωπο).  
Αγωγή υγείας.  

 

Παρατηρούν τον ανθρώπινο σκελετό 
και τον απεικονίζουν.  
Παίζουν µε εικόνες που δείχνουν ε-
σφαλµένες και ορθές στάσεις σώµατος.  
Μαθαίνουν από κάποιον ειδικό τι πρέπει 
να κάνουν για την καλή υγεία των ο-
στών τους.  
Παρατηρούν τις κινήσεις που κάνουν οι 
µύες τους, όταν συστέλλονται και όταν 
είναι χαλαροί.  
Καταγράφουν καταστάσεις και δραστη-
ριότητες της καθηµερινής ζωής που 
συµβάλλουν στην καλή κατάσταση του 
µυοσκελετικού συστήµατος.  
Παίζουν θεατρικό Παιχνίδι σχετικά µε 
τις σωστές στάσεις του σώµατος 
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Α-
γωγή).  
Παίζουν µε σχετικά CD ROM. 

Οστά 
Κίνηση 
Ευαίσθητα 
όργανα 
Σκελετός 
Μύες 
Μυοσκελετι-
κό σύστηµα 
Σώµα 
Κεφάλι 
Κορµός 
Άκρα 
Πόδι 
Χέρι 
∆άκτυλα 
Νύχια 
Παλάµη 
Πέλµα 
Αυχένας 
Λαιµός 
Θώρακας 
Κοιλιά 
Μέση 
Μασχάλη 
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τος και να ανα-
γνωρίσουν το ρό-
λο της άθλησης σ’ 
αυτό.  

Λειτουργία 
Εµφάνιση 
Στάση σώµα-
τος 
Συστολή 
µυών 
Χαλάρωση 
µυών 

Άλλες ενότητες   
Να δηµιουργούν 
µίγµατα µε ανάµι-
ξη και ανάδευση 
δύο ή τριών υλι-
κών.  
Να διακρίνουν αν 
ένα υλικό διαλύε-
ται στο νερό ή 
όχι.  
Να παρασκευά-
ζουν τουλάχιστον 
δύο διαφορετικά 
µίγµατα συνδυά-
ζοντας διαφορε-
τικά τρία υλικά 
(π.χ. Α-Β, Α-Γ).  

Αναµιγνύοντας 
υλικά  
∆ηµιουργία µιγµά-
των  

Χρησιµοποιούν τρία είδη οσπρίων και 
φτιάχνουν µίγµατα µε όλους τους δυ-
νατούς συνδυασµούς (Μαθηµατικά).  
Σε τρία ποτήρια µε νερό προσθέτουν 
αντίστοιχα µικρές ποσότητες από ζάχα-
ρη, φωτιστικό οινόπνευµα και λάδι. Α-
ναδεύουν και παρατηρούν το αποτέλε-
σµα.  

Μίγµα 
Ανακατεύω 
Ανάδευση  
Ανάµιξη  
Υλικό 
Φωτιστικό 
οινόπνευµα 
Φαρµακευτι-
κό οινόπνευ-
µα 
Εργαστήριο 
Αδιάλυτο 
∆ιαλυτό 
∆ιαλύω 
Παρασκευά-
ζω 

Να διαχωρίζουν 
µίγµατα στα συ-
στατικά τους µε 
διαλογή, κοσκίνι-
σµα, µαγνήτιση 
και διήθηση.  

∆ιαχωρισµός 
µιγµάτων  
(∆ιαλογή, Κοσκίνι-
σµα, Μαγνήτιση, 
∆ιήθηση)  

 

Εκτελούν απλά πειράµατα διαχωρισµού 
µιγµάτων.  
∆ιαχωρίζουν µε διαλογή τα συστατικά 
ενός µίγµατος οσπρίων.  
∆ιαχωρίζουν µε κοσκίνισµα ένα µίγµα 
από σουσάµι και σιµιγδάλι.  
∆ιαχωρίζουν µε µαγνήτιση τα συστατι-
κά ενός µίγµατος που αποτελείται από 
σίδηρο και κάποιο άλλο υλικό που δεν 
µαγνητίζεται.  
∆ιαχωρίζουν µε διήθηση µίγµα νερού 
και κιµωλίας.  

∆ιαλογή 
Μαγνήτιση 
∆ιήθηση 
Σούρωµα 
∆ιαχωρίζω 
Κοσκινίζω 
Συστατικά 
Πειράµατα 
∆ιαχωρισµός 
µιγµάτων 
Μίγµα σιδή-
ρου 

Να κατανοήσουν 
ότι οι ενδείξεις 
του θερµοµέτρου 
είναι τιµές θερµο-
κρασίας.  
Να µετρήσουν τη 
θερµοκρασία ενός 
σώµατος µε το 
θερµόµετρο και 
να εκφράσουν τη 
µέτρηση αυτή 
χρησιµοποιώντας 
την κατάλληλη 
µονάδα (βαθµοί 

Θερµοκρασία και 
θερµότητα  
Θερµότητα και υ-
λικά σώµατα  

Κάνουν απλά πειράµατα προκειµένου 
να συσχετίσουν το θερµό µε την υψηλή 
θερµοκρασία και το ψυχρό µε τη χαµη-
λή θερµοκρασία.  
Μετρούν τη θερµοκρασία ποσότητας 
νερού, πριν και µετά τη θέρµανσή του, 
µε χρήση θερµοµέτρου κλίµακας Κελσί-
ου. 

Θερµότητα 
Θερµοκρασία 
Θερµόµετρο 
Τιµές θερµο-
κρασίας 
Βαθµοί Κελ-
σίου 
Καυτό 
Θερµό 
Ζεστό 
Ψυχρό 
Χλιαρό 
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Κελσίου).  Παγωµένο 
Να συσχετίσουν 
τη µεταφορά 
θερµότητας µε 
ορισµένες µετα-
βολές των κατα-
στάσεων της ύ-
λης.  

Μεταβολές κα-
ταστάσεων της 
ύλης (πήξη – τή-
ξη, εξάτµιση, βρα-
σµός – υγροποίη-
ση)  
 

Κάνουν απλά πειράµατα και παρατηρή-
σεις σχετικά µε την πήξη του νερού, 
την τήξη πάγου, την εξάτµιση του οι-
νοπνεύµατος, το βρασµό του νερού, 
την υγροποίηση των υδρατµών.  

Τήξη 
Πήξη 
Βρασµός 
Εξάτµιση 
Υγροποίηση 
Υδρατµοί  

Να διαπιστώσουν 
την ύπαρξη του 
αέρα στην ατµό-
σφαιρα, στο νερό 
και στο έδαφος 
µε περιγραφή και 
εκτέλεση απλών 
πειραµάτων.  

Ατµοσφαιρικός 
αέρας  
Ατµοσφαιρικός αέ-
ρας  
(Η ύπαρξη του α-
τµοσφαιρικού αέ-
ρα:  
Γύρω µας  
Στο νερό  
Στο έδαφος)  
 

Σε µια λεκάνη µε νερό βυθίζουν ένα α-
νεστραµµένο ποτήρι στον πάτο του 
οποίου έχουν κολλήσει ένα βαµβάκι. 
Εξάγουν τα σχετικά συµπεράσµατα.  
Χρησιµοποιούν πλαστική σύριγγα από 
την οποία έχουν αφαιρέσει τη βελόνα. 
Σπρώχνουν το έµβολο κρατώντας µε το 
δάκτυλό τους κλειστό το στόµιο της 
σύριγγας.  
Αφήνουν ένα ποτήρι µε νερό ακίνητο 
για µια ώρα και παρατηρούν τις φυσα-
λίδες που δηµιουργούνται στα εσωτερι-
κά τοιχώµατα.  
Γεµίζουν ένα πλαστικό ποτήρι που έχει 
µικρές τρύπες στον πυθµένα του µε 
χώµα. Το αναστρέφουν µέσα σε µια 
λεκάνη µε νερό, έτσι ώστε να µη χυθεί 
το περιεχόµενό του και παρατηρούν τις 
φυσαλίδες που εξέρχονται από τις µι-
κρές τρύπες.  

Λεκάνη 
Γύρω 
Έδαφος 
Βυθίζω 
Ατµόσφαιρα 
Ατµοσφαιρι-
κός αέρας 
Βαµβάκι 
Σύριγγα 
Βελόνα 
Έµβολο 
Φυσαλίδα 
Περιεχόµενο 
Εξάγω συ-
µπεράσµατα 
 

Να γνωρίσουν 
βασικές ιδιότητες 
του φωτός.  
Να κατανοήσουν 
ότι τα περισσότε-
ρα αντικείµενα 
που εκπέµπουν 
φως εκπέµπουν 
και θερµότητα.  

Το φως  
Φως και θερµότητα 
 

Χρησιµοποιούν υλικά καθηµερινής χρή-
σης, εξετάζουν τη διαφάνειά τους µε 
φακό ή προβολέα και τα ταξινοµούν σε 
διαφανή, ηµιδιαφανή και αδιαφανή 
(Μαθηµατικά, Γλώσσα).  
Παρατηρούν ότι τα περισσότερα αντι-
κείµενα που εκπέµπουν φως εκπέµπουν 
και θερµότητα (ήλιος, κερί, λαµπτήρας 
πυρακτώσεως).  

Φως 
Φωτεινός 
Σκοτεινός 
Εκπέµπω 
Λαµπτήρας-
λάµπα 
∆ιαφανές 
Αδιαφανές 
Ηµιδιαφανές 

 
 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
Θέµα: Ζωή και τέχνη: Οι µαθητές παρακολουθούν βιντεοταινία, cd rom, συλλέγουν 

πληροφορίες από βιβλία που αφορούν την ζωή και την τέχνη (π.χ. στην Αρχαία Ελλάδα). ∆η-
µιουργούν ζωγραφική, κατασκευές (π.χ. µακέτα), θεατρικά δρώµενα εµπνευσµένα από µια 
ιστορική περίοδο.  

Θέµα: Το Μουσικοκινητικό ταξίδι: Εργάζονται οµαδικά και οργανώνουν τη συλλογή 
χορών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αναγνωρίζουν τα γεωγραφικά της διαµερίσµατα 
και οµαδοποιούν τους χορούς ανάλογα. Παρουσιάζουν τα ευρήµατά τους σε εκδήλωση.  

Θέµα: Χώρος και χρόνος: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές παρουσιάζουν (φωτο-
γραφία, ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κολλάζ)) παλιά και καινούργια κτίρια, δηµόσια και ιδιω-
τικά του τόπου τους ή άλλων πολιτισµών ή Εποχών. ∆ραµατοποιούν ανθρώπινες συµπεριφο-
ρές που συµβαίνουν σε διαφορετικά κτίσµατα.  
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Ευκαιριακές ενότητες  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν θέµατα που µπορούν να αποτελούν χωριστές ενότητες και 

να εντάσσονται από τον εκπαιδευτικό στη Μελέτη Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τη φύση τους 
αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κάθε σχολείο.  

Τέτοια θέµατα µπορούν να είναι:  
1. Επίκαιρα, δηλαδή έκτακτα φυσικά γεγονότα (έκλειψη ηλίου, σεισµοί, κ.ά.), γε-

γονότα από τη ζωή του σχολείου (π.χ. υποδοχή νέων µαθητών, εκδηλώσεις 
αλληλεγγύης, επιτεύγµατα µαθητών στον αθλητικό ή άλλο τοµέα κ.λπ.), της 
κοινότητας (π.χ. εγκαίνια σχολείου, υδραγωγείου, κ.λπ.), την εθνική ζωή και 
από τη διεθνή επικαιρότητα (π.χ. επιστηµονικά επιτεύγµατα µε παγκόσµια ση-
µασία, φυσικά φαινόµενα, κ.λπ.).  

2. Εορταστικές εκδηλώσεις ποικίλου χαρακτήρα, δηλαδή, θρησκευτικές (Πάσχα, 
Χριστούγεννα, Πολιούχος Άγιος κ.λπ.), εθνικές (εθνικές επέτειοι κ.λπ.), κοινω-
νικές (ηµέρα της Γυναίκας, ηµέρα της Οικογένειας κ.λπ.), πολιτιστικές (εικαστι-
κά γεγονότα κ.λπ.).  

3. Εποχικά, δηλαδή θέµατα που έχουν σχέση µε τις εποχές και τις ασχολίες των 
ανθρώπων, αν και αυτά τα θέµατα στο µεγαλύτερο µέρος τους έχουν ενταχθεί 
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών.  

Το περιεχόµενο, οι στόχοι και οι δραστηριότητες αυτών των ενοτήτων παραµένουν ανοι-
χτοί και καθορίζονται κατά περίπτωση από τον ίδιο το διδάσκοντα µέσα στο πνεύµα και στις 
επιδιώξεις του Προγράµµατος Σπουδών και στο πλαίσιο των αντιληπτικών δυνατοτήτων και 
δεξιοτήτων των µαθητών. Έχουν προβλεφθεί 10-15 ώρες ετήσια για τις ευκαιριακές ενότητες 
κατά τάξη. Ο δάσκαλος θα πρέπει να αξιοποιεί, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης 
του, εορταστικές (άλλωστε θεωρείται δεδοµένη η συµµετοχή του σχολείου σε εκδηλώσεις 
εθνικού και θρησκευτικού χαρακτήρα), όσο και εποχικές και επίκαιρες ενότητες. Επισηµαίνε-
ται ότι τα θέµατα των ενοτήτων αυτών προσφέρονται σαν µια ευκαιρία για σύνδεση του µα-
θήµατος µε άλλα γνωστικά αντικείµενα ή για επέκταση, αξιοποίηση και εφαρµογή σχετικών 
γνώσεων από άλλες ενότητες του µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος.  

Η µεθοδολογική προσέγγιση παραµένει η ίδια και θα πρέπει και µέσα από τη διδασκαλία 
αυτών των ενοτήτων να δίνεται η ευκαιρία στο µαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει , να ερ-
µηνεύει, να κάνει υποθέσεις, να συστηµατοποιεί, να καταλήγει σε συµπεράσµατα, να εφαρ-
µόζει τις γνώσεις του, να προτείνει λύσεις σε προβλήµατα και να συµµετέχει ενεργά σε εκδη-
λώσεις και γενικότερα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου του.  
 
Κατάλογος Ευκαιριακών ενοτήτων  

Επίκαιρες  Γεγονότα από τη 
ζωή του σχολεί-
ου  

Υποδοχή πρωτοετών - τέλος σχολικής 
χρονιάς - άλλες τελετές µε σχολικό πε-
ριεχόµενο.  
Εκπαιδευτικές εκδροµές, επισκέψεις (ε-
πίσκεψη σε µια έκθεση, αεροδρόµιο, 
κ.λπ.).  
Εκδηλώσεις αλληλεγγύης (έρανος, εθε-
λοντική εργασία, επίσκεψη σε άτοµα 
που υποφέρουν κ.λπ.).  
Παρακολούθηση ειδικών µορφωτικών ή 
ψυχαγωγικών παραστάσεων (προβολή 
ταινιών, θεατρικών παραστάσεων 
κ.λπ.).  
Ενδιαφέρουσες ατοµικές δραστηριότη-
τες - εντυπώσεις (ταξίδι, περιπέτεια, 
συλλογή κ.λπ.).  
Μέτρα προστασίας και πρόνοιας (εµβο-
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λιασµοί, απολυµάνσεις κ.λπ.).  
Οργάνωση αθλητικοψυχαγωγικών εκ-
δηλώσεων (ορειβασία κ.λπ.).  

 

Γεγονότα από τη 
ζωή της κοινό-
τητας  

Γιορτές και πανηγύρια - πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  
Εγκαίνια κοινωφελών έργων (καινούρ-
γιος ναός, µουσείο, παιδική χαρά κ.λπ.).  
Κλείσιµο εργοστασίων, επιχειρήσεων.  
Εµφάνιση έντονων κοινωνικών προ-
βληµάτων (ανεργία, ρατσιστικές εκδη-
λώσεις κ.λπ.).  
Προβλήµατα που δηµιουργούνται µετά 
από θεοµηνίες (καταστροφή σοδειάς, 
περιουσιών κ.λπ.).  
Επίσκεψη σηµαντικών προσώπων 
(πρωθυπουργός, αρχηγός ξένου κρά-
τους, νοµάρχης, αρχιεπίσκοπος κ.λπ.)  
∆ωρεές ή παραχωρήσεις στην κοινότη-
τα ή στο σχολείο.  
Οργάνωση επιστηµονικών και ενηµε-
ρωτικών εκδηλώσεων  

 

 

Γεγονότα από τη 
ζωή του λαού 
µας  

Τοπικά επεισόδια (διαδηλώσεις, διαµαρ-
τυρίες, απεργίες κ.ά.).  
Εκλογές.  
Ανακάλυψη πλουτοπαραγωγικών πη-
γών.  
Έρευνα, εκδηλώσεις αλληλεγγύης γενι-
κότερου ενδιαφέροντος.  

 

 Γεγονότα από τη 
ζωή της ανθρω-
πότητας  

Κατακτήσεις της επιστήµης (δορυφό-
ροι, διαστηµικά ταξίδια, άλλες τεχνολο-
γικές επιτεύξεις, ανακαλύψεις στην ια-
τρική κ.λπ.)  
Πολεµικές συγκρούσεις µε αποτελέσµα-
τα που επηρεάζουν τη ζωή και το περι-
βάλλον ολόκληρου του πλανήτη.  

 

 Έκτακτα φυσικά 
φαινόµενα και 
προβλήµατα  

Ουράνια και άλλα φαινόµενα (εκλείψεις 
ηλίου ή σελήνης, ουράνιο τόξο κ.λπ.).  
Γεωλογικές µεταβολές (σεισµοί, πληµ-
µύρες, θύελλες, κατολισθήσεις κ.λπ.)  

 

  Οικολογικά και άλλα φαινόµενα (ρύ-
πανση ατµοσφαίρας, θάλασσας, υγρο-
τόπων, αποξηράνσεις, κ.λπ.)  
Μύθοι σχετικοί µε φυσικά φαινόµενα (ο 
Αίολος, ο Φαέθων, ο Εγκέλαδος κ.λπ.).  
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Εορταστικές εκ-
δηλώσεις  

Θρησκευτικές 
γιορτές και εκδη-
λώσεις  

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.  
Των Τριών Ιεραρχών.  
Της Αποκριάς και της Καθαρής ∆ευτέρας.  
Εορτή του Πάσχα.  
Γιορτές αγίων  

 Εθνικές γιορτές 
και εκδηλώσεις  

28η Οκτωβρίου 1940.  
25η Μαρτίου 1821.  
Η γιορτή της Σηµαίας.  
Η γιορτή του Πολυτεχνείου και της Εθνικής Αντίστα-
σης.  

 Τοπικές γιορτές 
και εκδηλώσεις 
(θρησκευτικές και 
εθνικές)  

Ο πολιούχος της κοινότητας.  
Τοπικά πανηγύρια.  
Επέτειος ιστορικών και θρησκευτικών γεγονότων της 
περιοχής (µνήµη πεσόντων, αγίων, περιφορά εικόνων, 
µνήµη ηρώων κ.λπ.).  
Ανέγερση µνηµείου, ναού κ.λπ.  

 Κοινωνικές, πολι-
τιστικές και άλλες 
εκδηλώσεις τοπι-
κής και διεθνούς 
σηµασίας  

Η Παγκόσµια ηµέρα Υγείας.  
Η ηµέρα του πράσινου.  
Η γιορτή της µητέρας και του πατέρα.  
Η ηµέρα του παιδιού.  
Η εβδοµάδα πρόληψης ατυχηµάτων.  
Εκδηλώσεις µε κοινωνικό πολιτιστικό και οικονοµικό 
χαρακτήρα (γιορτή κρασιού, µελιτζάνας κ.λπ.).  
Η ηµέρα της οικογένειας.  
Η ηµέρα της γυναίκας.  
Η ηµέρα κατά των ναρκωτικών.  
Η ηµέρα κατά του Aids.  
Η ηµέρα των ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

Εποχικές   Η φύση που αλλάζει.  
Συγκοµιδή καρπών και σχετικές ασχολίες (θερισµός, 
τρύγος, µάζεµα ελιάς, κρασί, λάδι).  
Μετακινήσεις - Μετοικήσεις.  
Γιορταστικές εκδηλώσεις και αναψυχή.  
Αναβίωση τοπικών ηθών και εθίµων.  
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5.8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ 
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»  

 

5.8.1.  Ειδικοί σκοποί  
Με το µάθηµα "Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο" στο δηµοτικό επιδιώκεται η συστηµατική εισα-

γωγή του µαθητή στις έννοιες και στον τρόπο προσέγγισης και µελέτης των φυσικών επιστη-
µών. Για τον προσδιορισµό του σκοπού διδασκαλίας του µαθήµατος θα πρέπει να λαµβάνο-
νται υπόψη η νοητική ανάπτυξη των µαθητών, το γνωστικό υπόβαθρο που διαθέτουν, οι δε-
ξιότητες αλλά και οι επιθυµίες (προσδοκίες) τους, το κοινωνικό τους επίπεδο και περιβάλλον, 
οι αναγκαιότητες που υπάρχουν σ' αυτό, ο χρόνος και ο τεχνολογικός εξοπλισµός που έχει ο 
εκπαιδευτικός στη διάθεσή του για τη διδασκαλία του µαθήµατος. Με βάση τα παραπάνω η 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να συµβάλλει:  
• Στην απόκτηση γνώσεων σχετικών µε θεωρίες, νόµους και αρχές που αφορούν τα επιµέ-
ρους αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών, ώστε οι µαθητές να είναι ικανοί όχι µόνο να πα-
ρατηρούν τα φυσικά και χηµικά φαινόµενα, τις διαδικασίες που αφορούν τους οργανισµούς 
και τις σχέσεις τους µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις 
τους, αλλά και να τα "ερµηνεύουν", στο επίπεδο που τους επιτρέπει η αντιληπτική ικανότητα 
της ηλικίας τους.  
• Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή, µε την καλλιέργεια σ' αυτόν ανεξάρτη-
της σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιµετώπιση καταστάσεων και δυ-
νατότητας για επικοινωνία και συνεργασία µε άλλα άτοµα.  
• Στην καλλιέργεια οµαδικού και συλλογικού πνεύµατος εργασίας για την επίτευξη κοινών 
στόχων.  
• Στην εξοικείωση του µαθητή µε την επιστηµονική µεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση 
υποθέσεων, συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και µάλιστα µε τη 
χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, πειραµατικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερµηνεία 
δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων, γενίκευση και κατασκευή προτύπων).  
• Στην ανάπτυξη από το µαθητή ικανοτήτων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων µέσα από τις 
πειραµατικές και εργαστηριακές δραστηριότητες του µαθήµατος, προκειµένου να γίνει ικανός 
να αξιολογεί τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εφαρµογές, ώστε ως µελλοντικός πολίτης να 
τοποθετείται κριτικά απέναντί τους και να αποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις 
τους στην ατοµική και κοινωνική υγεία και το περιβάλλον.  
• Στη διαπίστωση από το µαθητή της συµβολής των Φυσικών Επιστηµών στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του ανθρώπου.  
• Στη γνώση από το µαθητή της οργάνωσης και των διαδικασιών του περιβάλλοντος και 
στην απόκτηση της ικανότητας να συµµετέχει στις προσπάθειας για την επίλυση κοινωνικών 
προβληµάτων αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει.  
• Στην εξοικείωσή του µε την απλή επιστηµονική ορολογία, γεγονός που θα συµβάλει στη 
γενικότερη γλωσσική του ανάπτυξη. 
 

5.8.2.  Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Παραµένουν ίδιοι µε αυτούς της γενικής εκπαίδευσης, µε τις εξής διαφοροποιήσεις:  

• Οι µαθητές µαθαίνουν την έννοια των λέξεων που περιέχονται στο προτεινόµενο λεξιλόγιο.  
• Μαθαίνουν επίσης να τις νοηµατίζουν και να τις γράφουν στη Ελληνική γραπτή γλώσσα.  
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ΤΑΞΗ Ε΄ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Υλικά σώµατα και δοµή της ύλης 
Στόχοι 

Παραµένουν οι στό-
χοι της γενικής εκ-
παίδευσης. Στη στή-
λη αναγράφονται 
εξειδικευµένοι στό-
χοι που προστίθε-
νται.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Στη στήλη αυτή αναγράφονται οι δραστηριό-
τητες που προστίθενται σ΄ αυτές της γενικής 
εκπαίδευσης. 

Προτεινόµενο λεξιλόγιο 

Ιδιότητες των υλικών σωµάτων. Μάζα, Όγκος, Πυκνότητα 
  Κόβουν οµογενή σώµατα σε µικρότερα κοµ-

µάτια και βρίσκουν τη πυκνότητά τους. Συζη-
τούν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών 
τους. 

Ιδιότητες 
Εµπειρία  
Παραµόρφω-
ση/παραµορφώνω 
Όργανα 
∆οµή  
Ζυγίζω 
Μονάδα µέτρησης 

∆ιαλύµατα. Παρασκευή διαλυµάτων. Πώς επηρεάζει η θερµοκρασία τη διαλυτότητα. 
 Φτιάχνουν µίγµατα (ζάχαρη-καφέ, αλάτι-

πιπέρι, σίδηρο-θειάφι κλπ.) και διαλύµατα (νε-
ρό-ξύδι, νερό-αλάτι, νερό-ζάχαρη, οινόπνευ-
µα-ιώδιο κλπ.) και διαπιστώνουν τις διαφορές 
τους και τις ιδιότητές τους, προσεγγίζοντας 
έτσι την έννοια του διαλύµατος. 
∆ιαπιστώνουν ότι ο χυµός ενός πορτοκαλιού, 
ενός λεµονιού, είναι διαλύµατα. Τα αραιώνουν 
µε προσθήκη νερού και µε τη γεύση διαπι-
στώνουν τη µεταβολή. 
Φτιάχνουν διάλυµα ζάχαρης ή αλατιού και το 
συµπυκνώνουν µε βρασµό. ∆ιαπιστώνουν τη 
διαφορά. Συζητούν τις µεταβολές που έγιναν 
και προβληµατίζονται για το τι µπορεί να συµ-
βεί αν το διάλυµα ψυχθεί.  

Θερµοκρασία 
Ανάδευση/ αναδεύω 
Αδιάλυτος 
∆ιαλυτός 
Επιδρώ/ επίδραση 
Συστατικά 
Συµπέρασµα 
Πείραµα 
Θέρµανση 
Ψύξη/Ψύχω 
Συµπύκνωση 
Συµπυκνωµένος 

Μόρια. Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από µόρια. Τα µόρια κινούνται. 
 Θεατρικό παιχνίδι:  

α) µεγάλος αριθµός µαθητών σε περιορισµένο 
χώρο µε την εντολή να αρχίσουν να κινούνται 
όλοι µαζί. (Μικρές αποστάσεις, περιορισµένες 
κινήσεις, αδυναµία αποµάκρυνσης από την 
αρχική θέση, µεγάλη πυκνότητα: Στερεά).  
β) µικρός αριθµός µαθητών σε µεγαλύτερο 
χώρο. (Μεγάλες αποστάσεις, µικρότερη πυ-
κνότητα, µεγαλύτερες ταχύτητες, δυνατότητα 
να µεταβούν σε οποιοδήποτε σηµείο του χώ-
ρου, συγκρούσεις µεταξύ τους: Υγρά).  
γ) µικρός αριθµός µαθητών σε ανοιχτό χώρο. 
(Πολύ µεγάλες αποστάσεις, πολύ µικρότερη 
πυκνότητα, µικρότερη πιθανότητα σύγκρου-
σης, δυνατότητα να βρεθούν σε οποιοδήποτε 
σηµείο του χώρου που τους διατίθεται, µεγά-

∆οµικά συστατικά 

Καταστάσεις της ύλης 

Συµπεριφορά 

Σύγκρουση 

Περιορισµένος χώρος 

Αραίωση 
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λο µήκος ελεύθερης διαδροµής: Αέρια).  
(Νοηµατική, Γλώσσα, θεατρική αγωγή)  

Αλληλεπιδράσεις ουσιών- Χηµικά φαινόµενα  
Να αναγνωρίζουν 
ποια φαινόµενα ονο-
µάζονται χηµικά και 
ποία φυσικά και τι τα 
διαφοροποιεί.  
Να αναγνωρίζουν ότι 
κατά τις καύσεις ε-
κλύεται διοξείδιο του 
άνθρακα 
 Να αναγνωρίζουν 
ότι το οξυγόνο είναι 
απαραίτητο για την 
αναπνοή των οργα-
νισµών και το διοξεί-
διο του άνθρακα εί-
ναι τοξικό. 
Να γνωρίζουν τον 
κίνδυνο κατά την 
καύση π.χ κάρβου-
νου σε σόµπα. 

Συζητούν και καταγράφουν ή σχεδιάζουν 
δραστηριότητες από την καθηµερινή ζωή, ό-
που γίνονται καύσεις µε αποτέλεσµα τη µείω-
ση του οξυγόνου και την παραγωγή άλλων 
βλαβερών αερίων. Προτείνουν λύσεις. 

Αλληλεπίδραση 
Χηµικά φαινόµενα 
Φυσικά φαινόµενα 
Καύση 
Υδρατµοί 
Μίγµα 
Ανιχνεύω/ ανίχνευση 
Ασβεστόνερο 
Παρασκευάζω / παρα-
σκευή 
∆ιαπιστώνω/ διαπίστωση 
Μεταβολή 
Αντιδρώντα/Προϊόντα 
Ιδιότητες  
Αναπνοή/αναπνέω 
Σόµπα-µπουρί 
Κάρβουνο 
Βλαβερό / Τοξικό 

Άτοµα - Στοιχεία και χηµικές ενώσεις 
  Να γίνει σαφής διαφορο-

ποίηση των εννοιών άτο-
µο – άνθρωπος και άτοµο 
– δοµικό συστατικό της 
ύλης. 

Σύσταση  

Συνδυάζω / συνδυασµός 

∆ιάσπαση / Σύνθεση 

Μοντέλο 

Ποικιλία  

Συµβολίζοντας τα στοιχεία και τις χηµικές ενώσεις  
  Σύµβολο/ συµβολίζω 

Συνηθισµένος 

Συνηθίζω  

Μεταλλεύµατα  
 Βρίσκουν και καταγράφουν σιδερένια και α-

λουµινένια αντικείµενα, που υπάρχουν στο 
σπίτι, στο σχολείο, στη γειτονιά τους. Συζη-
τούν για την καταλληλότητα κάθε µετάλλου 
στα αντικείµενα που κατέγραψαν και αιτιολο-
γούν την άποψή τους. 

 Εξετάζουν το ενδεχόµενο να αντικαταστή-
σουν στα παραπάνω αντικείµενα, τον σίδηρο 
µε αλουµίνιο ή άλλο µέταλλο και αντίστροφα 
και τις συνέπειες που θα έχει αυτό στη λει-
τουργικότητά τους. 

Μεταλλείο 
Μετάλλευµα  
Μέταλλα 
Εξόρυξη 
Μεταλλουργία 
Σίδηρος 
Αλουµίνιο 
Σιδηροµετάλλευµα 
Εποχή σιδήρου 
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Γίνεται επίδειξη µεταλλευµάτων. Επίσκεψη σε 
µεταλλεία ή χώρους επεξεργασίας µετάλλου 
(π.χ. σε σιδεράδικο). 
Προβάλλεται βίντεο σχετικό µε την παραγωγή 
και τη χρήση των πιο βασικών µετάλλων. 

Παράγω/ παραγωγή 
Σκουριά/ σκουριάζω 
Καµίνι 
Υψικάµινος 
Εργοστάσιο 

Έµβια ύλη  
  Ένζυµα / Ζυµώσεις 

Μικροοργανισµοί 
Έµβια / Άβια 
Μούχλα/ µουχλιάζω 
Μικροσκόπιο 
Καθηµερινή ζωή 
Ξινίζω/ ξίνισµα 
Ωφελώ-ωφέλιµο 
Βλάπτω-βλαβερό 

Πολυκύτταροι οργανισµοί  
   

Οι µαθητές σε συνεργασία µε το δάσκαλο 
φτιάχνουν µια λίστα ή ένα άλµπουµ µε εικόνες 
και ονόµατα βασικών ζώων της Ελλάδας. Βρί-
σκουν πληροφορίες γι αυτά, πού ζουν, σε τι 
πληθυσµούς, αν είναι ωφέληµα-βλαβερά για 
τον άνθρωπο/για την βιολογική αλυσίδα και 
προβληµατίζονται για το αν πρέπει να ληφ-
θούν µέτρα και τι είδους για την προστασία 
τους, από ποιους και για το τι µπορούν να κά-
νουν οι ίδιοι. 

Κάνουν τοµή σε ένα ψάρι (σπονδυλωτό) και 
σε µία γαρίδα (ασπόνδυλο). 

Παρατηρούν τη σπονδυλική στήλη και τους 
σπονδύλους του σπονδυλωτού, τα σχεδιά-
ζουν, γράφουν το όνοµά τους και τα αποδί-
δουν στη ΝΓ.  

Κλίµα 
Αµφίβια 
Προσαρµογή στο περιβάλ-
λον 
Θηλαστικά  
Θηλασµός/ θηλάζω 
Πτηνά 
Πετώ / πτήση 
Ερπετό/ έρπω 
Ψάρια/ ψαρεύω/ ψαράς 
Ιχθύς 
Ιχθυοπωλείο 
Ιχθυοτροφείο 
Μυτερός 
Σουβλερός 
Συλλαµβάνω 
Επιθετικός  
Σπονδυλική στήλη 
Σπόνδυλος 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κίνηση και δύναµη. 
Κίνηση. Τι είναι κίνηση. Ταχύτητα και µεταβολές της. 
 Μετρούν µε χρήση απλού χρονοµέτρου ή ρο-

λογιού, τον χρόνο κίνησης διαφόρων παιδιών 
στους αθλητικούς χώρους του σχολείου, κα-
ταγράφουν τις µετρήσεις και συγκρίνουν τις 
ταχύτητές τους. 
Παιχνίδι στη τάξη µε έναν µαθητή (ή τον δά-
σκαλο) να δίνει οδηγίες για το πόσα βήµατα 
και σε ποια κατεύθυνση να µετακινηθεί καθέ-
νας από τους υπόλοιπους µαθητές της οµά-
δας. Συνειδητοποίηση ότι:  

Κατεύθυνση 
Ξεκινώ / Σταµατώ 
Αντικείµενο 
Γρήγορος/ Ταχύς 
Αργός 
Σώµα 
Μετρώ/ µέτρηση 
Χρονόµετρο / Ρολόι 
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1. άλλαξε η θέση των µαθητών που κι-
νήθηκαν, ως προς τον µαθητή που 
τους έδωσε τις οδηγίες, αλλά και ως 
προς τη τάξη.  

2. Όσοι δεν κινήθηκαν διατήρησαν τη 
θέση τους.  

3.  Η θέση που θα βρεθεί τελικά ένας 
µαθητής δεν εξαρτάται µόνο από την 
απόσταση που µετακινήθηκε, αλλά και 
από την κατεύθυνση στην οποία κινή-
θηκε (µπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά...) 

(Μαθηµατικά, Νοηµατική, Ελληνικά, Φυσική 
αγωγή). 

Επιταχύνω/ επιτάχυνση 
Κινούµαι/ κίνηση 
Επιβραδύνω / επιβράδυν-
ση 
∆ιαδροµή 
Καµπή 
Στρίβω-στροφή 
Σταυροδρόµι 

∆υνάµεις. Τι είναι δύναµη. Είδη δυνάµεων. Βάρος- Βαρύτητα.  
Να γνωρίζουν ότι οι 
δυνάµεις είναι το α-
ποτέλεσµα της αλλη-
λεπίδρασης των σω-
µάτων. 

Προβάλλεται βίντεο που δείχνει ασθενέστερα 
του γήινου βαρυτικά πεδία (σελήνη).  

Κινητική κατάσταση 
Παραµόρφωση / ώνω  
Νήµα της στάθµης 
Μαγνητικές δυνάµεις  
Ηλεκτρικές δυνάµεις 
Κάµψη/ κάµπτω 
Επαφή 
Θραύση/Σπάσιµο 
Κατακόρυφος/ Οριζόντιος 
Ελεύθερη πτώση 
Γη 
Ουράνια σώµατα 
Ασκώ/ ασκείται 
∆ιάστηµα 
Σελήνη/φεγγάρι 
Αστροναύτης 
/∆ιαστηµόπλοιο 

Γεωτροπισµός της ρίζας  
  Ρίζα 

Βαµβάκι 

Μέτρηση δύναµης  
  ∆υναµόµετρο 

Ελατήριο 
Σταθµά 
Επιµηκύνω/ επιµήκυνση 
Βαθµολογώ/ βαθµολόγη-
ση 
Μετρώ/ µέτρηση 
Προκαλώ 

Βάρος και µάζα  
 Γίνεται συζήτηση στην τάξη για το αν τα σώ-

µατα στη Σελήνη και γενικότερα στο διάστη-
µα έχουν βάρος και µάζα. Τι είναι αυτό που 
αλλάζει; 
Προβάλλεται το κατάλληλο βίντεο.  

Ζυγός – ζυγαριά 
∆ιάστηµα 
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Τριβή. Η τριβή στην καθηµερινή µας ζωή.  
Να γνωρίζουν από 
ποιους παράγοντες 
εξαρτάται η τριβή. 
Να γνωρίζουν περι-
πτώσεις που οι τριβές 
είναι επιθυµητές και 
περιπτώσεις που είναι 
ανεπιθύµητες. 
Να αναφέρουν και να 
αναλύουν διαδικασίες 
µείωσης των τριβών. 

 Συνέπεια  
Θετική συνέπεια 
Αρνητική συνέπεια 
Επιφάνεια 
Λεία επιφάνεια 
Τραχεία επιφάνεια 
Μείωση 
Αύξηση 
Επιθυµώ/ επιθυµητός 
ανεπιθύµητος 

∆ύναµη και κίνηση 
Να κατανοήσει ότι η 
δράση και η αντίδρα-
ση ασκούνται σε δια-
φορετικά σώµατα. 

Ασκούνται χρησιµοποιώντας κατάλληλο CD-
ROM  

∆ιαφοροποίηση των εν-
νοιών: νόµος ενός κρά-
τους – φυσικός νόµος 
∆ράση – Αντίδραση 
Αδράνεια 
Επιτάχυνση / Επιβράδυν-
ση 

∆ύναµη και πίεση. Τι είναι πίεση  
 Συζητείται πώς και γιατί µπορούµε να περπα-

τήσουµε πιο άνετα (χωρίς να βουλιάξουµε) 
στο φρέσκο χιόνι.  

Εξαρτάται 
Πιέζω 
 

Πίεση στα υγρά και τα αέρια. Τα σώµατα επιπλέουν ή βυθίζονται. Πίεση και µόρια. 
Να αναγνωρίζουν µε-
ρικές εφαρµογές της 
πίεσης και της άνω-
σης. 

 Παρακολουθούν βιντεοταινίες ή εικόνες για 
την κατασκευή και το σχήµα ενός φράγµα-
τος.  
Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για τους λό-
γους που φτιάχνεται το φράγµα παχύτερο 
στο κάτω µέρος. 
 
Ανοίγουν τρύπες σε ένα µεγάλο πλαστικό 
µπουκάλι γεµάτο νερό, σε διάφορα ύψη, πα-
ρατηρούν την εκροή του υγρού, συζητούν 
και δικαιολογούν τις παρατηρήσεις τους. 
Ζυγίζουν και συγκρίνουν το βάρος ενός άδει-
ου µπαλονιού µε το βάρος του όταν το φου-
σκώσουν µε ατµοσφαιρικό αέρα. Συζητούν 
και δικαιολογούν το αποτέλεσµα (Άνωση).  
 
Στο εργαστήριο βυθίζουν ένα αυγό σε νερό 
και έπειτα σε άλµη µικρότερης και µεγαλύτε-
ρης συγκέντρωσης.  
Συζητούν και καταγράφουν τις παρατηρήσεις 
τους. Παράλληλα επισηµαίνεται ότι αυτό απο-
τελεί έναν παραδοσιακό τρόπο ελέγχου της 
άλµης για συντήρηση τροφίµων. 
 
Συζητούν τη διαφορά που έχει η κολύµβηση 
στη πισίνα και στη θάλασσα καθώς και µε 

Μανοµετρική κάψα 
Βαρόµετρο 
Μανόµετρο 
Βυθίζω/ βυθός 
Επιπλέω/ πλεύση 
Ασκώ πίεση 
Βάθος 
Ατµόσφαιρα 
Φράγµα 
Παχύς/ παχύτερος 
Εκτόξευση/ εκτοξεύω 
Γεµάτο / Άδειο 
Γλυκό νερό / Αλµυρό νερό
Άλµη 
Κολυµβώ/κολύµβηση 
Επιπλέω/επίπλευση 
Σωσίβιο 
Φελλός 
Περιέχω  
Συντήρηση 
Βυθίζω /οµαι 
Πισίνα 
Φουσκώνω/φουσκωµένο 

 186 
 



 

σωσίβιο ή χωρίς αυτό.  
Βασιζόµενοι στις παρατηρήσεις τους συµπε-
ραίνουν από τι εξαρτάται η άνωση. 

Ανθρώπινος οργανισµός – Κυκλοφορικό σύστηµα  
Να γνωρίζουν ότι το 
κάπνισµα δηµιουργεί 
προβλήµατα στα αγ-
γεία. 

Μελετούν την καρδιά από πρόπλασµα αν-
θρώπινου σώµατος, εντοπίζουν τη θέση της 
και την περιγράφουν. 
 
Αναπαριστούν το κυκλοφορικό σύστηµα µοι-
ράζοντας τους ρόλους των οργάνων µεταξύ 
τους. 
Παρατηρούν την αλληλουχία, τον συντονισµό 
και την αλληλεπίδραση κατά τη λειτουργία 
αυτή. 
Επιδιώκουν να τηρήσουν στην αναπαράσταση 
τους φυσιολογικούς χρόνους των φάσεων 
της κυκλοφορίας του αίµατος. 
(Μαθηµατικά, Νοηµατική, Ελληνικά, Φυσική 
αγωγή).  

Να γίνει διαφοροποίηση 
των εννοιών  
κυκλοφορι-
κό/κυκλοφοριακό. 
Πιεσόµετρο 
Όργανα 
Πρόπλασµα 
Περιγραφή/ περιγράφω 
Λειτουργία 
∆ιατροφή 
Καρδιολό-
γος/Καρδιογράφηµα 
Πίεση / Υπέρταση 
Καπνίζω / κάπνισµα 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ενέργεια. 

Θερµότητα και υλικά σώµατα 

 Παρακολουθούν πειράµατα τήξης – πήξης – 
βρασµού σε εξοµοίωση πειράµατος σε υπο-
λογιστή, όπου φαίνονται και οι µεταβολές 
στις κινήσεις των µορίων. 

Ενέργεια 
Αλλαγή κατάστασης 
∆ιαφοροποίηση των εν-
νοιών θερµοκρασία / θερ-
µότητα 
Θέρµανση/Ψύξη 
/Κατάψυξη 
Πείραµα 
Μεταφορά 
Απορρόφηση 
Απώλεια 
Σιδηροτροχιές 
Θερµόµετρο 

Ηλεκτρισµός. Στατικός ηλεκτρισµός. Ηλεκτρική δύναµη και ηλεκτρικό φορτίο. Τρόποι ηλέ-
κτρισης 
 Χρησιµοποιούν ηλεκτροσκόπιο για να πειρα-

µατισθούν µε ηλεκτρικά φορτία. 
 ∆ιαπιστώνουν τη παρουσία στατικών φορ-
τίων σε νάιλον σακούλες (από super 
market), στην οθόνη της τηλεόρασης, στην 
επιφάνεια ενός δίσκου κλπ.  
Συζητούν και ανακαλύπτουν πώς δηµιουρ-
γήθηκαν.  

Απωστική δύναµη  
Ελκτική δύναµη 
Ηλεκτρική δύναµη 
Ηλεκτρικό φορτίο 
Οµόσηµο/Ετερόσηµο 
Στατικό φορτίο 
Στατικός ηλεκτρισµός 
Έλξη/Άπωση 
Φορτισµένος/ φορτίζω 
Ηλέκτριση 
Ράβδος γυάλινη 
Εβονίτης ηλεκτρικά ουδέ-
τερος 
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Το άτοµο και η δοµή του 

Να γνωρίζουν ότι γύ-
ρω µας εκτός από τα 
ορατά σώµατα υπάρ-
χουν και µη ορατά µε 
γυµνό µάτι αλλά ορα-
τά µε µικροσκόπιο κα-
θώς και αυτά που δεν 
είναι δυνατόν να τα 
παρατηρήσουµε µε 
κανένα όργανο και ότι 
το άτοµο είναι µη ο-
ρατό.  

Για να έχουν µια αντίληψη του µικρόκοσµου 
κάνουν µια λεπτή τοµή ρίζας (µε τη βοήθεια 
του δασκάλου), την παρατηρούν µε γυµνό 
µάτι. Στη συνέχεια την παρατηρούν µε µε-
γεθυντικό φακό και µε µικροσκόπιο. Κάθε 
φορά σχεδιάζουν τι βλέπουν. Έτσι βιώνο-
ντας τη µετάβαση στο µικρότερο, κατα-
νοούν το ακόµα µικρότερο, το µη ορατό, 
όπως το άτοµο µε τον πυρήνα και τα ηλε-
κτρόνιά του. 

Ηλεκτρικά ουδέτερο 
Περίσσευµα-Έλλειµµα 
∆οµή 
Ορατό 
Μη ορατό 
Μεγεθυντικός φακός 
Τοµή 
Λεπτός – παχύς 

Άτοµο και τρόποι ηλέκτρισης  
  Μικροσκοπικό επίπεδο 

Ηλεκτρικό ρεύµα. Ηλεκτρικά κυκλώµατα. Ηλεκτρικό ρεύµα και ενέργεια. 
Να αναγνωρίζουν ποια 
υλικά είναι αγωγοί και 
ποια µονωτές 
Να γνωρίζουν τους 
κινδύνους από τον η-
λεκτρισµό στην καθη-
µερινή ζωή και τους 
τρόπους προστασίας. 

Κατατάσσουν αντικείµενα σε κατηγορίες 
αγωγών και µονωτών. 
Συζητούν για την ηλεκτροπληξία και την η-
λεκτρική ασφάλεια. 

Με παιχνίδι κατανοούν τον ρόλο της πηγής 
σε ένα κύκλωµα (για να γλιστρήσουν σε µια 
τσουλήθρα πρέπει πρώτα κάποιος να τους 
ανεβάσει σ΄ αυτήν).  

Μπαταρία 
Λαµπτήρας 
Καλώδια 
Ελεύθερα ηλεκτρόνια 
Μετατροπές ενέργειας 
Ασφάλεια 
Ηλεκτροπληξία 
Προστασία 
Πηγή ενέργειας 
∆ιακόπτης 
Πρίζα 

Το φως. Φως και ενέργεια. Φως και σκιά.  
 Εκτελούν πείραµα για να εξηγήσουν τις φά-

σεις της σελήνης. 
Πηγή φωτός 
Σκιά 
Φυσικός / τεχνητός 
Ευθύγραµµη διάδοση 
∆ιαπερνώ 
Σελήνη 
Φάσεις σελήνης 
Όραση 
Αίσθηµα/ αισθάνοµαι 

Φωτοτροπισµός του βλαστού  
  Σκεπάζω 

Άνοιγµα 

Φως και υλικά 
  Λεία επιφάνεια 

Ανάκλαση 
Απορρόφηση 
∆ιαφανή / Ηµιδιαφανή / 
Αδιαφανή 

Κάτοπτρα – Εφαρµογές κατόπτρων.  
 Συζητούν και καταγράφουν περιπτώσεις της Κάτοπτρο – καθρέφτης 
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καθηµερινής ζωής όπου χρησιµοποιούνται 
κάτοπτρα. Ερευνούν και συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για τους τρόπους που έφτια-
χναν κάτοπτρα σε παλιότερες εποχές. 
(Ιστορία, γλώσσα, νοηµατική, τεχνολογία)  

Είδωλο 
Καθρεφτίζοµαι 
Παραµόρφωση 
Κοίλος / Κυρτός 

Ο ήχος. Παραγωγή και διάδοση του ήχου. Ενέργεια και ήχος  
Οι στόχοι περιορί-
ζονται στους παρα-
κάτω: 
Να διαπιστώσουν ότι ο 
ήχος παράγεται από 
τις παλµικές κινήσεις 
των σωµάτων. 
Να ορίζουν τον ήχο ως 
µορφή ενέργειας που 
προκαλεί το αίσθηµα 
της ακοής αλλά και 
δονήσεις. 
Να περιγράφουν τις 
µετατροπές της ενέρ-
γειας από την παρα-
γωγή του ήχου µέχρι 
να τον αντιληφθεί ο 
άνθρωπος.  

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες περιορί-
ζονται στις εξής: 
Εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ήχου 
µε διάφορα σώµατα και αναγνωρίζουν τους 
ήχους από τις δονήσεις που προκαλούν. 
Συζητούν και προσπαθούν να ερµηνεύσουν 
τη δηµιουργία δονήσεων.  
Ερευνούν και συγκεντρώνουν πληροφορίες 
για την υποστηρικτική τεχνολογία που χρη-
σιµοποιούν οι κωφοί για να προσλαµβάνουν 
τους χρήσιµους ήχους: Το κουδούνι της ε-
ξώπορτας, τον ήχο του τηλεφώνου, σταθε-
ρού και κινητού, το κουδούνι του διαλείµµα-
τος, το ξυπνητήρι, το κλάµα του µωρού, 
σήµατα συναγερµού κλπ 
Περιγράφουν τα τεχνολογικά βοηθήµατα και 
τη λειτουργία τους. 
Χρησιµοποιούν τη γνώση τους στη φυσική 
για να ερµηνεύσουν την λειτουργία τους 
(Ιστορία, γλώσσα, νοηµατική, τεχνολογία) 
 
Αναφέρουν τρόπους ενδυνάµωσης ή ελάτ-
τωσης του ήχου που παράγεται. 
Γίνεται απλή αναφορά και επίδειξη οργάνων 
παραγωγής ήχου. Μπορεί ακόµα να γίνει έ-
νας πίνακας µε τις εικόνες και τις ονοµασίες 
κάποιων µουσικών οργάνων. 
Γίνεται παραλληλισµός της διάδοσης και α-
νάκλασης του ήχου µε την διάδοση και την 
ανάκλαση του φωτός. (Ιστορία, γλώσσα, 
νοηµατική, τεχνολογία) 

∆ιάδοση/ανάκλαση ήχου 
∆ιάδοση/ανάκλαση φωτός
Παραγόµενος 
Ενδυνάµωση 
Ελάττωση 
Ηχείο 
Μουσικά Όργανα 
∆όνηση 
Παλµική κίνηση 
Υποστηρικτική τεχνολογία 
Οπτικό κουδούνι  

Ανθρώπινος οργανισµός - Ακοή – αυτί 
Αναφορά στη κώ-
φωση 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες περιορί-
ζονται στις εξής: 
Παρατηρούν σε εικόνες τα µέρη του αυτιού 
και εντοπίζουν αυτά που φαίνονται και αυτά 
που δεν είναι ορατά.  
Ενηµερώνονται για θέµατα που αφορούν 
την κώφωση, τα ακουογράµµατα και τον 
τρόπο λειτουργίας των ακουστικών. 

Ακουστικό 
Ακουόγραµµα 
Θόρυβος 
Ψίθυρος 
 

Μετατροπές ενέργειας 
Ο στόχος: Να αναφέ-
ρουν συσκευές που… 
διαµορφώνεται ως 
εξής: 
Να αναφέρουν συ-
σκευές που µετασχη-
µατίζουν µια µορφή 

Οι µαθητές κάνουν µια λίστα µε ηλεκτρικές 
οικιακές συσκευές και σηµειώνουν τις µετα-
τροπές ενέργειας που συµβαίνουν. 
 
Φτιάχνουν µια λίστα µε τις υποστηρικτικές 
συσκευές για κωφούς που χρησιµοποιούν: 

Ηλιακός θερµοσίφωνας 

Ηλιακή ενέργεια 
Μηχανική ενέργεια 
Χηµική ενέργεια 
Πετρέλαιο 
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ενέργειας σε κάποια 
άλλη (τον ηλεκτρικό 
λαµπτήρα από ηλε-
κτρική σε φωτεινή). 

• στο σχολείο 
• στην τάξη τους 
• στο δωµάτιό τους 
• στο σπίτι τους 

Επισκέπτονται µια οικογένεια κωφών και 
παίρνουν πληροφορίες για τον εξοπλισµό και 
τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν για να 
παίρνουν τις χρήσιµες ηχητικές πληροφορί-
ες. 
Καλούν έναν ενήλικα κωφό να τους παρου-
σιάσει όλη την υποστηρικτική τεχνολογία για 
κωφούς που αναπτύχθηκε τα τελευταία 
χρόνια. Συζητούν για την τεχνολογία που 
δεν ήρθε ακόµη στην Ελλάδα. 
Συζητούν και µελετούν τη λειτουργία των 
ακουστικών. 
Συζητούν για τα κοχλιακά εµφυτεύµατα. 
(Ιστορία, γλώσσα, νοηµατική, τεχνολογία) 

Κινητική ενέργεια 
Εισερχόµενη ενέργεια 
Εξερχόµενη ενέργεια 
Καύσιµα 
Φωτεινή ενέργεια 
∆ιακρίνω (βλέπω) 
∆ιακρίνω (ξεχωρίζω) 

Τροφικές σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς (απλές τροφικές αλυσίδες).  
  Τροφή/Τροφική αλυσίδα 

Ανθρώπινος οργανισµός - Πεπτικό σύστηµα.  
 Σε ένα πρόπλασµα στόµατος – δοντιών οι 

µαθητές αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς 
τύπους δοντιών. 
 Με τη βοήθεια ενός προπλάσµατος ανθρώ-
πινου σώµατος οι µαθητές παρατηρούν και 
περιγράφουν την πορεία της τροφής στο 
πεπτικό σύστηµα. 
Παρακολουθούν σε βίντεο η CD-ROM τη λει-
τουργία του πεπτικού συστήµατος. 

Τερηδόνα 
Υγιεινός / Ανθυγιεινός 
Ούλα / Ουλίτιδα 
Ακτινογραφία. 
Κόβω / Κοφτερός 
Μασάω / Μάσηση 
∆αγκώνω  
Οδοντόβουρτσα 
Οδοντόκρεµα 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 
 
Στόχοι Ενδεικτικές δραστηριότητες Λεξιλόγιο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Υλικά σώµατα 
Οξέα – βάσεις – άλατα. 
Να αναγνωρίζουν 
σήµατα κινδύνου, 
που αναγράφονται σε 
συσκευασίες ή σε 
αποθηκευτικούς χώ-
ρους. 

Βρίσκουν πληροφορίες για οξέα, βάσεις, άλατα και 
οξείδια που περιέχονται στον οργανισµό µας και στις 
τροφές που χρησιµοποιούµε. 

Βρίσκουν επίσης πληροφορίες για τα ‘δηλητήρια’ των 
εντόµων και της τσουκνίδας. 
Κατανοούν ότι υπάρχουν ουσίες που είναι όχι µόνο 
ακίνδυνες, αλλά και χρήσιµες για τον οργανισµό, ενώ 
κάποιες άλλες (αρκετά οξέα, βάσεις, άλατα και οξεί-
δια), είναι επικίνδυνες και χρειάζεται ιδιαίτερη προ-
σοχή όταν τις χρησιµοποιούµε. 
Ζωγραφίζουν σήµατα κινδύνου και γράφουν το µή-
νυµά τους. 

∆είκτης 
∆ιαφοροποίηση του 
χηµικού όρου δείκτης 
και της έννοιας δεί-
κτης-δάκτυλο  
Εξουδετέρωση 
Μάρµαρο 
Κίνδυνος 
Επικίνδυνο 
Ακίνδυνο 
Ασφαλής 
Ανασφαλής 
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Απρόσεκτος 
Προσεκτικός 
Σταγόνα 
Μάρµαρο 
Θανατηφόρο 
∆ηλητήριο 
Πέψη 
Ιδρώτας 
Ούρα 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ενέργεια 
Έργο, ενέργεια, ισχύς. 
Να κατανοούν ότι η συ-
σκευή που έχει µεγαλύτερη 
ισχύ θα καταναλώσει πε-
ρισσότερη ενέργεια στον 
ίδιο χρόνο και αυτό θα κο-
στίσει περισσότερο. 
Να γνωρίζουν ότι ο αν-
θρώπινος οργανισµός για 
τις λειτουργίες του αλλά 
και τις δραστηριότητές του 
καταναλώνει ενέργεια. 

Βρίσκουν από τις ετικέτες ηλεκτρικών συ-
σκευών, την ισχύ τους και την καταγρά-
φουν. Ταξινοµούν τις συσκευές ανάλογα 
µε την ενέργεια που θα ξοδέψουν (π.χ σε 
µια ώρα) και υπολογίζουν το κόστος λει-
τουργίας τους. 
Σε ένα λογαριασµό της ∆ΕΗ υπογραµµί-
ζουν την ενέργεια που ξόδεψαν και το κό-
στος της. Λύνουν προβλήµατα µαθηµατι-
κών που θα τους δίνεται η ισχύς µιας συ-
σκευής και ο χρόνος λειτουργίας της και 
θα βρίσκουν πόση ενέργεια θα ξοδέψει και 
πόσο θα κοστίσει. 
Από τη συσκευασία µερικών τροφίµων κα-
ταγράφουν την ενέργεια που µας δίνουν 
και ξεχωρίζουν τις πλούσιες και φτωχές σε 
ενέργεια τροφές. 

Έργο 
∆ιαφοροποίηση των εν-
νοιών έργο στην καθη-
µερινή ζωή και έργο ως 
φυσικό µέγεθος. 
Κινητική ενέργεια 
∆υναµική ενέργεια 
Λογαριασµός 
Κατανάλωση 
Κόστος 
Ξοδεύω  
Έξοδα 
Οικονοµία-σπατάλη 
Μετατόπιση 
Θερµίδες 
Προµήθεια-προµηθεύω 

Μετασχηµατισµοί της ενέργειας και διατήρησή της. 
 Βρίσκουν συσκευές καθηµερινής χρήσης 

και καταγράφουν τις µετατροπές ενέργειας 
που συµβαίνουν σ΄ αυτές. 
Προσοµοίωση ελεύθερης πτώσης σώµατος 
σε υπολογιστή, µε ταυτόχρονο υπολογι-
σµό της κινητικής και της δυναµικής ενέρ-
γειας του σώµατος ώστε να γίνει φανερή η 
διατήρηση της µηχανικής ενέργειάς του. 

Θερµική ενέργεια – 
θερµότητα 
Μηχανική ενέργεια 
Χηµική ενέργεια 
Ηλεκτρική ενέργεια 
∆ιατήρηση ενέργειας 

Πηγές ενέργειας 
Να γνωρίζουν ποιες ενέρ-
γειες είναι επικίνδυνες κατά 
τη χρήση, αλλά και στους 
χώρους φύλαξης και διά-
θεσης εύφλεκτων υλικών.  

Γίνεται επίδειξη πετρελαίου και µερικών 
προϊόντων του. Συζητούν για την επικιν-
δυνότητα των προϊόντων και τι πρέπει να 
προσέχουν. Γράφουν και σχεδιάζουν φρά-
σεις η σήµατα που έχουν σκοπό την προ-
στασία µας (π.χ προσοχή εύφλεκτο). 
Συζητείται ο ρόλος του πετρελαίου και των 
παραγώγων του καθώς και το τι θα συµβεί 
σε περίπτωση εξάντλησης των παγκόσµι-
ων αποθεµάτων πετρελαίου.  

Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τους πο-
λέµους που γίνονται τακτικά µε στόχο την 

Πετρέλαιο 
Κοιτάσµατα 
Καύσιµο 
Οικολογία 
Πετροχηµικά 
Απόσταξη 
Εξόρυξη 
Βενζίνη 
Λιπαντικά 
Εξάντληση 
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κυριαρχία πάνω στις χώρες που έχουν α-
ποθέµατα πετρελαίου.  

 

Αποστακτική στήλη 
Προσοχή 
Εύφλεκτο 
Βενζινάδικο 
Αντλία 
Πτητικό 
Άσφαλτος 
Ασφαλτόστρωση 
Πίσσα 
Οδοστρωτήρας 

Ορυκτοί άνθρακες 
Να συσχετίζουν το χαρα-
κτηρισµό του διαµαντιού 
ως πολύτιµου λίθου µε τις 
ιδιότητές του. 
Να γνωρίζουν µερικές από 
τις χρήσεις του διαµαντιού 
και του γραφίτη. 

Να γίνει συζήτηση για τις οµοιότητες και 
τις διαφορές του διαµαντιού και του άν-
θρακα στην δοµή και στις ιδιότητες. Παρα-
τηρούν γραφίτη και διαµάντι (π.χ εργαλείο 
κοπής τζαµιών). Προσπαθούν µε αυτά να 
χαράξουν σκληρά αντικείµενα. Γράφουν τα 
συµπεράσµατά τους. 
Βρίσκουν εικόνες και συζητούν τη χρήση 
του διαµαντιού ως πολύτιµου λίθου και ως 
εργαλείου. 

Πολύτιµος λίθος 
Κοσµήµατα 
∆ακτυλίδι 
Βραχιόλι 
Περιδέραιο 
Σκουλαρίκι 
Χρυσό 
Ασηµένιο 
Χάλκινο 
Αληθινό 
Ψεύτικο 

Φυσικό αέριο 
Να γνωρίζουν τρόπους α-
σφαλούς χρήσης του φυσι-
κού αερίου. 

Στο εργαστήριο µαθαίνουν να χρησιµοποι-
ούν µε ασφαλή τρόπο λύχνο υγραερίου. 
Υπογραµµίζεται το γεγονός ότι η χρήση 
του φυσικού αερίου, ως καύσιµου, επιβα-
ρύνει λιγότερο το περιβάλλον από τα άλλα 
καύσιµα. 

Συστατικό 
Πλεονέκτηµα 
Μειονέκτηµα 
Κολλάζ 
Καύσιµη ύλη 
Λύχνος-λυχνάρι 

Μελλοντικές ενεργειακές πηγές 
 Συζήτηση στην τάξη για την µόλυνση του 

περιβάλλοντος από τις συνηθισµένες µορ-
φές ενέργειας που χρησιµοποιούµε και για 
τις ήπιες µορφές ενέργειας (αιολική, ηλια-
κή κ.τ.λ.) 

Ανανεώσιµος 
Ενεργειακή πηγή 
Εναλλακτικός 
Ήπιες µορφές ενέργειας
Αιολική ενέργεια 
Ηλιακή ενέργεια 
Γεωθερµική ενέργεια 
Βιοµάζα 

Εξοικονόµηση ενέργειας 

  Εξοικονόµηση 
Ανακύκλωση 
Ανακυκλώσιµο 

Η ενέργεια στα φυτά 
  Οξυγόνο 

Σάκχαρα 
∆ιοξείδιο του άνθρακα 
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∆ιαπνοή  
Αναπνοή 
Ηλιακή ακτινοβολία 
Χρωστική 
Χρώµα-µπογιά 
Εξάτµιση 
Υγρασία 

 
Ανθρώπινος οργανισµός – Αναπνευστικό σύστηµα. 
Να κατανοήσουν 
γιατί οι κωφοί δεν 
είναι άλαλοι και τον 
λάθος όρο κωφάλα-
λοι. 
 Να συζητήσουν την 
δυσκολία των κω-
φών στην άρθρωση 
της οµιλούµενης 
γλώσσας. 
Να γνωρίζουν το 
σωστό τρόπο ανα-
πνοής. 

Γίνεται συζήτηση για τη δυσκολία που έχουν 
στην άρθρωση οι κωφοί και τις ασκήσεις λο-
γοθεραπείας (γίνεται κάποιο παράδειγµα ά-
σκησης). Συζητείται ο λανθασµένος όρος 
κωφάλαλοι. 
Σε πρόπλασµα του ανθρώπινου σώµατος πα-
ρατηρούν τα όργανα του αναπνευστικού συ-
στήµατος και τα ονοµάζουν. 
 Κάνουν ασκήσεις αναπνοής. 

Εισπνοή / Εκπνοή 
Λάρυγγας 
Ρύποι 
Άλαλος 
Λογοθεραπεία 
Λογοθεραπευτής 
Άρθρωση 
Οµιλία/Λόγος/φωνή 
Φυσάω/φύσηµα 
Χορδή 
Λαιµός 
∆ύσπνοια 
Βήχας 
Φτέρνισµα 
Ροχαλητό 
Αλλεργία 
Αναπνοή/αναπνέω 
Τεντώνω/Τεντωµένο 
Λάστιχο 
∆όνηση 

Η ενέργεια στα οικοσυστήµατα. 
Να γνωρίζουν τι εί-
ναι οικοσύστηµα 

Οι συζητήσεις µε τους ακούοντες γίνονται µε 
τη βοήθεια διερµηνέα. 
Γίνεται επίσκεψη σε ένα οικοσύστηµα (π.χ. 
έναν υδροβιότοπο) κοντά στο σχολείο και 
καταγράφουν οι µαθητές τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά µε το τροφικό πλέγµα αυτού 
του οικοσυστήµατος, αλλά και µε τους κιν-
δύνους που διατρέχει. Προτείνουν αν µπο-
ρούν τρόπους προστασίας του.  

Φωτοσυνθετικός οργανι-
σµός 

Τροφική αλυσίδα 
Ροή  
Οργανισµός 
Αειφορία 
Πλέγµα 
∆ιαχείριση 
Βιότοπος 
Υδροβιότοπος 
Προστασία/προστατεύω 
Προστάτης 

Ηλεκτροµαγνητισµός, Μαγνήτες. 
Να γνωρίζουν ότι οι 
µαγνήτες έλκουν 
ορισµένα µόνο υλικά 
(και µάλιστα δεν έλ-

Να πειραµατισθούν µε µια συλλογή υλικών 
για τον διαχωρισµό τους σε υλικά που έλκο-
νται από µαγνήτες και υλικά που δεν έλκο-
νται. 

Ελκτικές δυνάµεις 
Απωστικές δυνάµεις 
Μαγνητική βελόνα 
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κουν όλα τα µέταλ-
λα) 

 Να γίνει συζήτηση για τις πυξίδες και τον 
τρόπο χρήσης τους. 

Πυξίδα  
Έλξη/έλκω 
Άπωση/απωθώ 

Το ηλεκτρικό ρεύµα και τα αποτελέσµατά του. 
  Υδατικό διάλυµα 

Ηλεκτρόδια 
Ηλεκτροπληξία 
Βλάβες 
Ρεύµα αέρος 
Ρεύµα νερού 
Ηλεκτρικό ρεύµα 

Από το µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό. 
 Να γίνει συζήτηση για τον τρόπο παραγωγής, 

µεταφοράς και κατανοµής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.  

Γεννήτρια 
Πηγή 
Πηγή νερού 
Ηλεκτρική πηγή 
Μεταφορά 
Κατανοµή 

Θερµότητα. ∆ιάδοση θερµότητας. 
  ∆ιάδοση 

Καλοριφέρ 
Κλιµατισµός  
Σόµπα πετρελαίου 
Ξυλόσοµπα 
Τζάκι 
Καµινάδα 
Θερµοµονωτικό/µονωτικό 
Μόνωση 
Πλεονέκτηµα-υπέρ 
Μειονέκτηµα-κατά 

Φως – Φακοί – Όραση. 
Να εξηγούν τη δη-
µιουργία του ουρά-
νιου τόξου. 

Ερµηνεύουν τη δηµιουργία του ουράνιου τό-
ξου. 
Ζωγραφίζουν ουράνιο τόξο, το χρωµατίζουν 
και καταγράφουν τα χρώµατα µε τη σειρά 
που εµφανίζονται. 
Με ένα απλό χαρτόνι και µαρκαδόρους µπο-
ρούν οι µαθητές να φτιάξουν µόνοι τους έ-
ναν απλό δίσκο του Νεύτωνα και περνώντας 
από το κέντρο του ένα µολύβι να τον περι-
στρέφουν ώστε να γίνει ορατή η σύνθεση 
του λευκού φωτός. 
Προσοµοίωση πειράµατος σε υπολογιστές για 
την διάθλαση και την ανάλυση του λευκού 
φωτός. 
Οι µαθητές καλούνται να προβληµατισθούν 
για το χρώµα των σωµάτων. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση µπορεί να γίνει το εξής πείραµα: 
Σε µια σκοτεινή αίθουσα φωτίζουµε µε έναν 

Ερυθρό 
Ιώδες 
Κυανό 
Σύνθεση / Ανάλυση 
Ευθύγραµµα 
Φως / φωτίζω 
Φωτεινός / σκοτεινός 
∆ίσκος 
∆ιαφανές / αδιαφανές 
Πρίσµα 
Ουράνιο τόξο 
Απόχρωση 
Φάσµα 

 
Ακτινοβολία 
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προβολέα αντικείµενα διαφορετικών χρωµά-
των. Στη συνέχεια τοποθετούµε µπροστά 
από τον προβολέα χρωµατιστά φίλτρα και 
παρατηρούµε µε τι χρώµα εµφανίζονται σε 
κάθε περίπτωση.  

 
 
 

Φακοί – εφαρµογές φακών. 
 Με συγκεντρωτικό φακό καίνε χαρτί για την 

κατανόηση της εστίασης των ακτίνων. 
 

Να διευκρινισθεί η διττή σηµα-
σία του όρου φακός. 
Να διευκρινισθεί η διττή σηµα-
σία του όρου είδωλο.  

Ακτίνα-φωτεινή ακτίνα 

Όραση – µάτι. 
Να γνωρίζουν την 
ύπαρξη της υπεριώ-
δους ακτινοβολίας 
και ότι είναι επικίν-
δυνη. 
 

Αναφέρεται η ανάγκη προστασίας από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
Σε πρόπλασµα µατιού οι µαθητές αναγνωρί-
ζουν τα µέρη του µατιού. 
Οι µαθητές µπορούν να βρουν πληροφορίες 
για τα προβλήµατα όρασης (µυωπία, πρε-
σβυωπία κ.τ.λ.) που έχουν κάποιοι άνθρωποι 
και τι διαφοροποιήσεις συµβαίνουν στο µάτι 
τους σε σχέση µε το µάτι ενός φυσιολογικού 
ανθρώπου. 
Επισκέπτονται κατάστηµα οπτικών και παίρ-
νουν πληροφορίες για τη χρήση φακών από 
άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

Όραση 
Μυωπία / Πρεσβυωπία 
Οπτική 
Ανάποδο / ανεστραµµένο 
Όρθιο / ορθό 
Υπεριώδης ακτινοβολία 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ο ανθρώπινος οργανισµός. 
Κυκλοφορικό σύστηµα του ανθρώπου – αίµα. 
Να γνωρίζουν ότι η 
εξέταση του αίµατος 
µας πληροφορεί για 
την ύπαρξη η µη κά-
ποιων προβληµάτων 
στην υγεία µας. 
Να γνωρίζουν τι λέµε 
πίεση (αρτηριακή) 
Να κατανοούν τι λέ-
µε φυσιολογικές τι-
µές και τι σηµαίνει 
απόκλιση απ’ αυτές 
 

 Να γίνει διαφοροποί-
ηση των εννοιών κυ-
κλοφορικό – κυκλο-
φοριακό 
∆ιατροφή 
Αιµοδοσία 
Σφυγµός 
Μετάγγιση 
Εξέταση-ιατρική εξέ-
ταση 
Φυσιολογικός 
Καρδιολόγος 
Παθολόγος 
Πνευµονολόγος 
Μικροβιολόγος 

Μεταδοτικές ασθένειες. 
 Μέσα από θεατρικό παιχνίδι µαθαίνουν βασικούς 

κανόνες υγιεινής 
 

Μεταδοτικός 
Ασθένεια 
Μικροοργανισµοί 
Εµβόλιο 
Παθογόνος 
Αντιβιοτικό 
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Φαρµακευτικές ουσίες
Ορός 
Κανόνες υγιεινής 
Ένδειξη 
Αντένδειξη 
Βλαβερός 
Αλόγιστος 
Συνταγή γιατρού (σε 
σχέση µε την συνταγή 
µαγειρικής) 
Φάρµακο 
Σιρόπι / χάπι / α-
µπούλα / υπόθετο 

Αναπαραγωγικό σύστηµα του ανθρώπου. 
 Καταγράψουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

ζωής που πρέπει να υιοθετεί µια γυναίκα κατά την 
διάρκεια της εγκυµοσύνης (διατροφικές και άλλες 
συνήθειες) 

Αναπαραγωγή 
Γονιµοποίηση 
Αρσενικό 
Θηλυκό 
Έγκυος 
Εγκυµοσύνη 
Έµβρυο 

 

5.8.3.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο σκοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών εντάσσεται στους γενικούς σκοπούς 
της εκπαίδευσης. Για την αρµονική ένταξη του ατόµου στην κοινωνία είναι αναγκαία η δια-
µόρφωση της προσωπικότητάς του, για την ανάπτυξη της οποίας απαιτείται ανεξάρτητη σκέ-
ψη, αγάπη για εργασία, ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργα-
σίας µε άλλα άτοµα ή οµάδες. Ακόµα είναι αναγκαία η απόκτηση αυτοεκτίµησης και αυτοπε-
ποίθησης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η ικανότητα χρησιµοποίησης νέων τεχνολογιών και η ει-
σαγωγή στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης.  

Η απόκτηση βασικών γνώσεων, µεθόδων και τεχνικών αφ’ ενός συµβάλλουν στην κατα-
νόηση των φυσικών, χηµικών, βιολογικών, γεωγραφικών και γεωλογικών φαινοµένων και 
στην ανάδειξη της σηµασίας τους στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου – περιβάλλοντος και 
αφ’ ετέρου δίνουν σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης και αξιοποίησης 
των γνώσεων και δεξιοτήτων. Έτσι µπορεί να αναπτύξει την ικανότητα να αντιµετωπίζει ορ-
θολογιστικά καταστάσεις, να επιλύει κοινωνικά προβλήµατα, να αναβαθµίζει την ποιότητα της 
ζωής και να διαχειρίζεται σωστά το περιβάλλον, αφού θα έχει αποκτήσει την κριτική ικανότη-
τα επιλογής των εφαρµογών εκείνων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής µε τις λιγότερες αρ-
νητικές συνέπειες.  

Για την κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων έχουν ορισθεί στόχοι, θεµατικές ενότητες και 
ενδεικτικές δραστηριότητες στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στα ΑΠΣ της γενικής εκ-
παίδευσης. Οι ίδιοι στόχοι θα πρέπει να διέπουν και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
των Κωφών µαθητών. Οι κωφοί µαθητές έχουν τις ίδιες δυνατότητες και ικανότητες µε τους 
ακούοντες µαθητές και γι’ αυτό πρέπει να έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες στην µάθηση. Φυσικά, 
αναφερόµαστε σε αµιγώς κωφούς ή και βαρήκοους µαθητές χωρίς άλλα ψυχοσωµατικά ή νο-
ητικά προβλήµατα. Επίσης θεωρούµε απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι µαθητές αυτοί έχουν 
παρακολουθήσει κανονικά τα γλωσσικά µαθήµατα και έχουν µια γλωσσική ανάπτυξη αντί-
στοιχη µε αυτή των ακουόντων µαθητών (γραπτό κυρίως και λιγότερο προφορικό λόγο αλλά 

 196 
 



 

και επαρκή γνώση της νοηµατικής γλώσσας). Έτσι στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών στην εκ-
παίδευση για όλες τις βαθµίδες υποστηρίζουµε ότι δεν θα πρέπει σε τίποτα να παρεκκλίνουµε 
από τα σχολικά βιβλία και τους εκπαιδευτικούς στόχους του εκάστοτε αναλυτικού προγράµ-
µατος γενικής εκπαίδευσης που ισχύει για όλα τα σχολεία. Για την παροχή όµως ίσων µε τους 
ακούοντες µαθητές ευκαιριών στους κωφούς µαθητές πρέπει να ακολουθηθούν τρόποι διδα-
σκαλίας που θα τους επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στη γνώση:  
• Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι για να επικοινωνεί και να συνεργάζεται ο δάσκαλος 
µε τους κωφούς µαθητές όσο το δυνατόν πιο εποικοδοµητικά, θα πρέπει να γνωρίζει και να 
χρησιµοποιεί τη νοηµατική γλώσσα, που είναι η µητρική γλώσσα των κωφών. Είναι απαραί-
τητο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πολύ καλά τη νοηµατική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή επικοινωνία αφού, όπως είναι γνωστό σύµφωνα µε τις σύγχρονες εκπαι-
δευτικές µεθόδους, ο δάσκαλος δεν πρέπει να είναι η «αυθεντία της τάξης» αλλά να λειτουρ-
γεί ως υποστηρικτής της γνωστικής διαδικασίας. Πρέπει να αξιολογεί τις απόψεις και τις προ-
απαιτούµενες γνώσεις των µαθητών για το θέµα που θέλει να διδάξει και στη συνέχεια µε την 
καθοδήγησή του να προχωρούν οι µαθητές στην ανακάλυψη, κατανόηση και εµπέδωση της 
γνώσης. Εποµένως για να µπορεί να καθοδηγήσει σωστά τους µαθητές θα πρέπει να γνωρίζει 
τη νοηµατική, ώστε να επικοινωνεί µε τους µαθητές αφ’ ενός αλλά και να αντιλαµβάνεται τις 
συζητήσεις και διεργασίες στις οµάδες µεταξύ των µαθητών αφ’ ετέρου. 
• Θα πρέπει επίσης να δοθεί βαρύτητα στη συνεργασία των µαθητών. Στην τάξη ή στο ερ-
γαστήριο να τους ανατίθενται εργασίες ή πειράµατα στα οποία να µπορούν δουλεύουν σε 
οµάδες δύο – τριών ατόµων. Έτσι ασκούνται επιπλέον σε δεξιότητες που απαιτούν ικανότητα 
συνεργασίας και επικοινωνίας, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερης σηµασίας ειδικά για τους κωφούς 
µαθητές που µεγαλώνουν σε περιβάλλον ακουόντων (αποτελούν το 90-95% του συνόλου 
των κωφών µαθητών) και έχουν µειωµένες ευκαιρίες επικοινωνίας, πληροφόρησης και ανταλ-
λαγής εµπειριών.  
• Επειδή σε µια σχολική τάξη το γνωστικό επίπεδο των µαθητών συνήθως παρουσιάζει ση-
µαντικές αποκλίσεις, είναι χρήσιµο να χωρίζονται οι µαθητές της τάξης σε οµάδες µαθητών µε 
ίδιο σχεδόν επίπεδο και να τους δίνονται εργασίες, ανάλογες του επιπέδου τους, µε στόχο 
την σταδιακή κατάκτηση του επιδιωκόµενου µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών επιπέδου. 
Παράλληλα είναι σκόπιµο οι µαθητές σε άλλες περιστάσεις να µοιράζονται σε µικρότερες ο-
µάδες όχι σύµφωνα µε το κοινό γνωστικό επίπεδο, αλλά µε τρόπο που ενθαρρύνει την αλλη-
λεπίδραση και την αλληλοδιδακτική µεταξύ των µαθητών.  
• Θα πρέπει οι εκπαιδευτικές διαδικασίες να εισάγουν σταδιακά τους µαθητές από το πιο 
εύκολο, το πολύ απλό στο πιο δύσκολο και πιο σύνθετο. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο ό-
ταν πρόκειται για αφηρηµένες έννοιες. Επιπλέον οι δραστηριότητες που θα αναλαµβάνουν οι 
µαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένες έτσι ώστε αφ’ ενός να τα «καταφέρ-
νουν» για να ικανοποιείται και να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και αφ’ ετέρου να κατα-
κτούν το καινούργιο στοιχείο, το πιο δύσκολο, που µε την κατάλληλη βοήθεια του δασκάλου 
θα τους ανεβάσει στο επόµενο σκαλοπάτι.  
Θα ήταν χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να παρουσιάσουµε ένα παράδειγµα: 
Έστω λοιπόν ότι θέλουµε να διδάξουµε την έννοια της πυκνότητας. Θα πρέπει πρώτα οι 

µαθητές να γνωρίζουν πώς γίνεται η µέτρηση της µάζας και του όγκου. Εξηγείται αρχικά 
στους µαθητές η έννοια της πυκνότητας: «Η ποσότητα της ύλης (µάζα) που περιέχει η µονά-
δα του όγκου π.χ. 1 κυβικό εκατοστό ενός σώµατος». Στο εργαστήριο οι µαθητές µετράνε τη 
µάζα ενός κυβικού εκατοστού σωµάτων από διαφορετικά υλικά. Επισηµαίνεται στους µαθητές 
ότι οι µετρήσεις αντιστοιχούν στις πυκνότητες. Πραγµατοποιούν τις απαραίτητες µετρήσεις οι 
µαθητές και καταγράφουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεών τους. Στη συνέχεια για τον υπο-
λογισµό της πυκνότητας και την εισαγωγή του τύπου, δίνεται στους µαθητές σαν άσκηση ένα 
σώµα µε όγκο διαφορετικό από τη µονάδα του όγκου και τους ζητείται να βρουν τη µάζα, 
τον όγκο και την πυκνότητα. Σύµφωνα µε τις εµπειρίες τους οι µαθητές θα βρουν τη µάζα και 
τον όγκο.  
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Τώρα για τον υπολογισµό της πυκνότητας θα πρέπει να βοηθηθούν από τον εκπαιδευτικό 
να σκεφτούν όπως σε ένα πρόβληµα αριθµητικής στο οποίο δίνεται η τιµή (µάζα) των πολ-
λών µονάδων (όγκου) και ζητείται η τιµή της µιας (διαίρεση). Αφού σκεφτούν και κατανοή-
σουν ότι πρέπει να πραγµατοποιηθεί διαίρεση της µάζας δια του όγκου και αφού την υπολο-
γίσουν, στη συνέχεια θα πρέπει να τους ζητηθεί να αντικαταστήσουν την έκφραση: πυκνότη-
τα ίσον µε µάζα δια όγκο, µε τα σύµβολά τους, που τους δίνονται, και να καταλήξουν στον 
τύπο. Έτσι ο υπολογισµός της πυκνότητας και ο τύπος διδάσκεται κατά βάση µε τη συµµετο-
χή των µαθητών.  

 
• Για κάθε µάθηµα θα πρέπει να δίνεται το αντίστοιχο λεξιλόγιο µε τις λέξεις που είναι στό-
χος να µάθουν οι µαθητές να κατανοούν αλλά και να γράφουν. Στο λεξιλόγιο αυτό µπορεί να 
υπάρχουν λέξεις απλές καθηµερινές όπως άνεµος, χιόνι κ.α. αλλά και λέξεις ορολογίας όπως 
βαρύτητα, σεισµογράφος κ.α. Οι λέξεις αυτές συναντώνται στην πορεία του µαθήµατος και 
θα πρέπει να αποδίδονται και στη νοηµατική γλώσσα και γραπτώς. Επίσης πρέπει να δίνονται 
στους µαθητές φύλλα εργασίας στα οποία θα γίνεται χρήση και εµπέδωση των λέξεων αυτών 
και ακόµα θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν στον γραπτό λόγο.  
• Σηµαντικό είναι επίσης να δίνονται στους µαθητές εικόνες ή φωτογραφίες κατάλληλα επι-
λεγµένες για τους διδακτικούς σκοπούς του µαθήµατος µέσα από τις οποίες θα µπορεί να 
τους ζητηθεί σαν εργασία να κάνουν µετρήσεις, συγκρίσεις, παρατηρήσεις και να εξαγάγουν 
συµπεράσµατα. Προτείνεται λοιπόν να υπάρχει ένα αρχείο εικόνων – φωτογραφιών, το οποίο 
θα έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να συµπληρώνει µε οποιαδήποτε άλλη εικόνα θεωρεί 
απαραίτητη.  
• Επίσης θα πρέπει ο διδάσκων να γνωρίζει ότι απευθύνεται κυρίως στο οπτικό κανάλι επι-
κοινωνίας των µαθητών οπότε για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων εννοιών καλό εί-
ναι να χρησιµοποιήσει και άλλα εποπτικά µέσα όπως χάρτες, διαφάνειες, προπλάσµατα, CD – 
Rom ’s, και video στα οποία θα δίνονται οι πληροφορίες στη νοηµατική γλώσσα ή ακόµα και 
films µε υπότιτλους και ταυτόχρονη διερµηνεία στη νοηµατική γλώσσα.  
• Επιπροσθέτως είναι γνωστό ότι η διεξαγωγή πειραµάτων στις Φυσικές Επιστήµες είναι ε-
ξαιρετικά απαραίτητη αφού είναι µια σχεδιασµένη αναπαράσταση των φυσικών φαινοµένων. 
Είναι εύλογο να προσθέσουµε ότι η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα επιτακτική όσον αφορά τους 
κωφούς µαθητές. Προς αυτήν την κατεύθυνση όµως απαιτείται η ύπαρξη εργαστηρίων µε 
κατάλληλο και επαρκή εξοπλισµό ώστε να µπορεί να στηρίξει την εκτέλεση πειραµάτων από 
µικρές οµάδες µαθητών, δυο – τριών ατόµων. Φυσικά το πείραµα δεν είναι πάντα εφικτό, εί-
τε γιατί τα απαιτούµενα υλικά είναι εξαιρετικά ακριβά είτε γιατί κάποια πειράµατα είναι επικίν-
δυνα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το πείραµα µπορεί να αντικατασταθεί µε εξοµοίωση πειράµα-
τος σε υπολογιστή ή µε παρουσίαση video, που προϋποθέτει κατάλληλο λογισµικό και οπτικό 
υλικό στη νοηµατική γλώσσα.  
• Τα βιβλία θα πρέπει να δίνουν το νόηµα κυρίως µε σχέδια και εικόνες. Ο γραπτός λόγος 
που θα χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι απλός και κατανοητός, προσεγµένος έτσι ώστε 
σταδιακά, από το δηµοτικό µέχρι και το λύκειο, να εισάγει το µαθητή από την απλούστερη 
στη συνθετότερη διατύπωση που χρησιµοποιείται από τις θετικές επιστήµες. ∆εν θα πρέπει 
γενικά να ξεχνάµε ότι στις Φυσικές Επιστήµες και στα Μαθηµατικά ο κύριος στόχος µας είναι 
η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων τέτοιων που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του α-
τόµου (αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων, φροντίδα υγείας, σεβασµός στο περιβάλλον 
κ.τ.λ.), ο εκπαιδευτικός λοιπόν οφείλει να σκέφτεται ότι για να πετύχει τους στόχους αυτούς 
ο µαθητής πρέπει να κατανοεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις έννοιες που προσπαθεί να του 
διδάξει.  
• Μια επίσης σπουδαία διδακτική τεχνική είναι η δραµατοποίηση, όπου είναι δυνατόν να 
συµβεί. Έτσι π.χ. µπορεί να εξηγηθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρούν δυο χηµικές ενώσεις 
αν αυτές παριστάνονται από δύο ζευγάρια µαθητών πιασµένα χέρι – χέρι τα οποία συ-
γκρουόµενα αφήνουν τα χέρια (σπάει ο δεσµός) και αλλάζουν ταίρι (καινούργιος δεσµός).  
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• Επίσης πολύ σηµαντικό είναι να προωθείται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων µε βιω-
µατικό τρόπο όπως π.χ. µε επισκέψεις σε µουσεία φυσικών επιστηµών, τεχνολογικά κ.λ.π. 
Φυσικά πριν την επίσκεψη είναι απαραίτητο να γίνεται από τον εκπαιδευτικό εξέταση της κα-
ταλληλότητας των εκθεµάτων. Αν δηλαδή προσφέρονται για τη διδασκαλία του συγκεκριµέ-
νου µαθήµατος. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφιερώνεται πριν την επίσκεψη χρόνος µέσα 
στην τάξη προκειµένου να ενηµερωθούν οι µαθητές για το τι πρόκειται να δουν και να κατα-
νοήσουν το λεξιλόγιο µε τις αναγκαίες καινούργιες έννοιες και τις ορολογίες. Καλό είναι επί-
σης να τους δοθεί φύλλο εργασίας το οποίο θα συµπληρώσουν κατά την επίσκεψή τους στο 
µουσείο. Η ξενάγηση θα πρέπει να γίνεται στη νοηµατική γλώσσα.  
Εδώ µπορούµε να προσθέσουµε και ένα δεύτερο παράδειγµα βιωµατικής µά-

θησης: 
Έστω ότι πρόκειται να διδαχθεί η έννοια της µέσης θερµοκρασίας ηµερήσιας και µηνιαίας 

καθώς και η αποτύπωσή τους σε γραφική παράσταση. ∆ίνονται φύλλα εργασίας στα οποία οι 
µαθητές θα καταγράφουν τις θερµοκρασίες π.χ. στην αίθουσα διδασκαλίας (ελάχιστη – µέγι-
στη) για ένα µήνα, καθηµερινά. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού θα υπολογίσουν την 
µέση ηµερήσια και την µέση µηνιαία θερµοκρασία και θα κάνουν την γραφική παράσταση. 
Απαιτείται προσοχή στον τρόπο σύνταξης των φύλλων εργασίας, γι αυτό καλό είναι να υπάρ-
χει ένας σχετικός οδηγός για τον εκπαιδευτικό.  

 
• Όσον αφορά στα µαθηµατικά θα πρέπει να υπάρξει µια στροφή από την στείρα αποµνη-
µόνευση στην κατανόηση βασικών µαθηµατικών εννοιών. Επίσης επειδή και πάλι απευθυνό-
µαστε στο οπτικό κανάλι των µαθητών, θα πρέπει όπου είναι δυνατόν να κάνουµε χρήση γε-
ωµετρικών οργάνων και κατασκευών. Όπως και στις φυσικές επιστήµες έτσι και στα µαθηµα-
τικά η ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας των µαθηµατικών και η ανάλυση και επεξήγησή της 
είναι απαραίτητη, όπως επίσης η χρήση µαθηµατικών παιχνιδιών, µαθηµατικού λογισµικού για 
τους υπολογιστές και video µε διερµηνεία στην νοηµατική γλώσσα.  
• Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ο κυριότερος στόχος στη διδασκαλία των µαθη-
µατικών αλλά και των φυσικών επιστηµών είναι να βρίσκουµε και να παρέχουµε στους µαθη-
τές εκείνα τα υλικά και εκείνες τις δραστηριότητες που θα τους είναι όσο το δυνατόν πιο 
προσιτά και τα οποία θα πρέπει να µην είναι προφορικά αλλά να δίνουν ερεθίσµατα και να δι-
εγείρουν το ενδιαφέρον τους ώστε να επιζητούν όλο και περισσότερο την γνώση.  

Η πορεία του κάθε µαθήµατος µπορεί να αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό µέσα από κα-
τάλληλα tests και εκπαιδευτικά παιχνίδια ή δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός γενικά γνωρίζο-
ντας τη σηµασία του κοινωνικού έργου που επιτελεί και χρησιµοποιώντας την εµπειρία, την 
φαντασία, την εφευρετικότητα και την αγάπη για τη δουλειά του έχει τη δυνατότητα, το δι-
καίωµα αλλά και την υποχρέωση να συµπληρώσει και να επεκτείνει όλα τα παραπάνω προτει-
νόµενα προς επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης.  

Για την εφαρµογή όµως οποιασδήποτε διδακτικής τεχνικής είναι απαραίτητη στο ξεκίνηµα 
κάθε µαθήµατος να αναπτύσσεται η κατάλληλη σχέση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών 
του τµήµατος ώστε µέσα από την γνωριµία και την από κοινού θέσπιση κανόνων που θα 
πρέπει όλη η οµάδα να σέβεται και να τηρεί (π.χ. αλληλοσεβασµός, αλληλοβοήθεια, εργατι-
κότητα, προσοχή κ.α.), θα προχωρήσει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διδακτικών 
τεχνικών.  

 

5.8.4. Προτεινόµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
1. Βιβλία βοηθητικά για τους µαθητές. 
2. Βιβλία βοηθητικά για τους δασκάλους 
3. ∆ηµιουργία video µε διερµηνεία στη νοηµατική. 
4. ∆ηµιουργία Cd – Rom µε ορολογία στην νοηµατική 
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5. Αίθουσα µε τις εξής προδιαγραφές: 
Α) Πάγκους εργασίας για τους µαθητές, 4 ατόµων, που να φέρουν στη µέση υπο-
δοχή για τα υλικά και επικλινή επιφάνεια για τοποθέτηση πινάκων, ετικετών κ.τ.λ.  
Β) Καρέκλες ρυθµιζόµενου ύψους και περιστρεφόµενες, που θα διευκολύνουν την 
συνεχή οπτική επαφή των µαθητών µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτικό. 
Γ) Πίνακας ο οποίος να φέρει δύο πλαϊνά αυλάκια µέσα στα οποία θα ξετυλίγεται 
οθόνη λευκή για προβολές 
∆) Μικρή βιβλιοθήκη 
Ε) Τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
ΣΤ) Βιντεοπροβολέας που να συνδέεται µε τον υπολογιστή 
Ζ) Τηλεόραση και video 
Η) Ντουλάπι για διάφορα µικρό – υλικά αναλώσιµα και µη και για την φύλαξη των 
video και cd - rom  

6. ∆υνατότητα παραγωγής έγχρωµων φωτοτυπιών. 
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5.9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

 

5.9.1. Εισαγωγή 
Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι µεταβλητές όπως το φύλο, ο βαθµός ακουστικής απώ-

λειας και ο τύπος της εκπαιδευτικής δοµής δεν έχουν θετική συσχέτιση µε τη χαµηλή απόδο-
ση των κωφών παιδιών στα µαθηµατικά. Αντιθέτως, οι περισσότερες έρευνες και µελέτες ε-
πισηµαίνουν ότι η γλωσσική ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα των δυσκολιών που έχουν τα 
κωφά παιδιά στο µάθηµα των µαθηµατικών (Gregory, 1998).  

• Γιατί είναι σηµαντικό για τους µαθητές µε προβλήµατα ακοής να σχηµατίζουν και να 
αναπτύσσουν, όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένα, τις έννοιες των µαθηµατικών; 

• Ποιες είναι οι γλωσσικές δυσκολίες που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των κω-
φών παιδιών στα µαθηµατικά;  

• Ποιες παραµέτρους πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός προκειµένου να 
βοηθήσει µε έναν ολιστικό τρόπο το κωφό µαθητή του στα µαθηµατικά; 

• Μπορούµε να εφαρµόσουµε κάποια µεθοδολογία, ώστε να ενισχύονται οι µηχανισµοί 
αντίληψης των κωφών παιδιών µέσω επιπέδων κατανόησης στα µαθηµατικά; 

 

5.9.2. Γιατί µαθηµατικά; 
Έρευνες και µελέτες, έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη και δόµηση µαθηµατικών εννοιών ευ-

νοεί την ανάπτυξη ικανοτήτων. Επισηµαίνονται οι εξής πέντε περιοχές ανάπτυξης βασικών ι-
κανοτήτων: 

α) οπτικές ικανότητες, όπου σύµφωνα µε αυτές οι µαθητές θα µπορούν να χτίσουν έναν 
αντιληπτικό χάρτη (conceptual map) του «περιβάλλειν» και «περιβάλλεσθαι» 

β) λεκτικές ικανότητες (λεξιλόγιο, ορισµοί, διατύπωση) 
γ) σχεδιαστικές ικανότητες (χαρτογράφηση του χώρου µέσω σχεδίων ή διαγραµµάτων) 
δ) λογικές ικανότητες (ανάλυση και σύνθεση) και  
ε) εφαρµοσµένες ικανότητες (πρακτικές εφαρµογές στην καθηµερινή ζωή)  
Παράλληλα, έχει επισηµανθεί ότι η κατανόηση και δόµηση µαθηµατικών εννοιών, ιδιαιτέ-

ρως εκείνων της γεωµετρίας, αποτελεί βασικό εφόδιο για τους εξής λόγους:  
α) στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο περιέχονται πολλοί µαθηµατικοί όροι όπως για παρά-

δειγµα, παράλληλες ή κάθετες γραµµές, ευθείες, τετραγωνικό ή κυκλικό οικοδόµηµα, εκφρά-
σεις όπως «στρίψε δεξιά ή αριστερά σε αυτή τη γωνία», ή περιγραφές αντικειµένων όπως 
«το τραπέζι είναι ορθογώνιο ή τετραγωνικό» ή «τα πλακάκια του πατώµατος είναι τετράγω-
να» κ.α. 

β) στην ανάγνωση χαρτών χρησιµοποιούνται αρκετοί µαθηµατικοί όροι και σύµβολα όπως 
τελείες για αναγνώριση πόλεων, καµπύλες ή γραµµές για αναπαράσταση δρόµων, ευθύγραµ-
µα τµήµατα για αναπαράσταση πολιτικών συνόρων κ.α. και  

γ) διευκολύνει την ανάπτυξη διαστηµατικής αντίληψης/κατανόησης του χώρου (spatial 
apprehension), πράγµα πολύ χρήσιµο για τους κωφούς αφού η νοηµατική γλώσσα χαρακτη-
ρίζεται ως οργανωµένη οπτικο-χωρική γλώσσα (visually-spatially-organised language) (Greg-
ory, 1998). 

Τα παραπάνω δικαιολογούν τη σπουδαιότητα της κατανόησης και καλλιέργειας βασικών 
µαθηµατικών εννοιών, ειδικότερα στα παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα ακοής, µια και η «τοπο-
λογία» της νοηµατικής γλώσσας φαίνεται να έχει συγγένεια µε την «τοπολογία» των µαθηµα-
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τικών, αφού η πρώτη, µεταφέρει πληροφορίες σχετικά µε µέγεθος, τοποθεσία, χωρικές δια-
στάσεις και αιτιακές σχέσεις, πράγµατα που είναι εντελώς οικεία στη δεύτερη. 

 

5.9.3.  Γλωσσικές δυσκολίες 
Αναφέρουµε επιγραµµατικά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που εµφανίζονται στην εκπαί-

δευση των κωφών παιδιών σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο των µαθηµατικών:  
• Εµφανίζεται έλλειψη στις προµαθηµατικές έννοιες. Οι ακούοντες λαµβάνουν µια απει-

ρία ακουστικών µηνυµάτων της καθηµερινότητας όπου συνεχώς διαχέονται φράσεις 
που ενέχουν µαθηµατικές έννοιες (όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω), ενώ οι κωφοί 
όχι. 

• Υπάρχει δυσκολία κατανόησης συνδέσµων και άλλων λειτουργικών λέξεων, η οποία 
µεταφερόµενη στη γλώσσα των µαθηµατικών σηµαίνει δυσκολία κατανόησης λογικών 
σχέσεων της πραγµατικότητας (π.χ. εάν…..τότε, τότε και µόνο τότε, άρα κλπ). 

• ∆εν έχει αποδοθεί ακόµη αποτελεσµατικά όλη η µαθηµατική συµβολογραφία στη νο-
ηµατική γλώσσα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αρκετός αυτοσχεδιασµός στην απόδοσή 
τους και οι κωφοί πέραν του γεγονότος ότι πολύ πιθανά να µην έχουν κατανοήσει τη 
συγκεκριµένη µαθηµατική έννοια, να µην µπορούν να επικοινωνήσουν και µεταξύ 
τους σε σχετικά ζητήµατα µαθηµατικών. 

• Το φαινόµενο των οµόηχων λέξεων όταν αυτές αναγνωρίζονται µε τη χειλεανάγνωση 
π.χ. (έξι-έκτη, ένα-εννιά-ενώ, κ.α.) 

• Το φαινόµενο των λέξεων που έχουν διάφορα νοήµατα. Για παράδειγµα, οξύ, βάση, 
διαφορά, τετράγωνο, κύβος κλπ. 

• Μαθηµατικοί τύποι και φόρµουλες που πιθανά αποτελούν «ακατανόητα σχήµατα» για 
τα κωφά παιδιά 

∆υσκολίες σε σύνθετες λειτουργίες 
• Της σύγκρισης (comparison) 
• Της διατήρησης της ύλης και του ποσού (conservation) 
• Της διάταξης (seriation) 

 

5.9.4. Μια ολιστική θεώρηση 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της απόκτησης µαθηµατικών δοµών, που αποτελούν άξονες 

προσανατολισµού για οποιαδήποτε εκπαιδευτική παρέµβαση στο χώρο των παιδιών µε προ-
βλήµατα ακοής θα έπρεπε να επισηµαίνονται και να υπερτονίζονται τόσο για την αναγκαιότη-
τα διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράµµατος, όσο και για την αποτελεσµατικότητα της 
εκπαιδευτικής παρέµβασης και τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Οι ιδιαιτερότητες και η φύση των δυσκολιών, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω για τη 
σύνθεση των µαθηµατικών εννοιών συνδέονται άµεσα µε γλωσσικά, πολιτικά και πολιτισµικά 
στοιχεία. Συνεπώς ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να θεωρεί ότι η καλλιέργεια της µαθηµατικής 
αντίληψης στα κωφά παιδιά είναι πολυδιάστατη και εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 
1. Ενεργητική συµµετοχή του κωφού παιδιού (καλή όραση, εστιασµένη προσοχή κλπ) 
2. Αρτιότητα της νοηµατικής του εκπαιδευτικού 
3. Ο βαθµός της γλωσσικής δυσκολίας του µαθητή. 
4. Η προϋπάρχουσα γνώση του κωφού παιδιού (τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά δοµήµατά 

του). 
5. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαµβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Τα παραπάνω σηµεία δεν είναι µονοσήµαντα ορισµένα. Συνθέτουν όµως ένα πλαίσιο α-
ναφοράς (perceptual context), το οποίο εξαρτάται από τους παραπάνω παράγοντες. Είναι 
απαραίτητο δε να βελτιώνονται και να καλλιεργούνται συστηµατικά και οι έξι παραπάνω πα-
ράγοντες, προκειµένου να έχουµε τις σωστές αναπαραστάσεις των µαθηµατικών εννοιών στα 
κωφά παιδιά. Αν η συνισταµένη είναι η ολοκληρωµένη σύνθεση (σύλληψη και κατανόηση) 
µιας µαθηµατικής έννοιας, τότε τα παραπάνω έξι «στοιχεία» µπορούν να θεωρη-
θούν/ονοµαστούν ως συνιστώσες, για ένα τέτοιο γνωστικό αποτέλεσµα. 

 

5.9.5.  Επίπεδα κατανόησης 
Έχοντας υπόψη τις συνιστώσες της γνωστικής δοµής για το σχηµατισµό µιας µαθηµατι-

κής έννοιας, ο διδάσκων/ουσα, µπορεί συνεχώς να συνδέει το µάθηµα των µαθηµατικών µε 
άλλα µαθήµατα όπως της φυσικής αγωγής, της οδικής συµπεριφοράς, των εικαστικών, µε 
πράγµατα δηλαδή που συνδέονται άµεσα µε την καθηµερινότητα των κωφών παιδιών για να 
µην φαίνεται το µάθηµα των µαθηµατικών ασύνδετο και άσχετο µε τη ζωή και δεν κινεί το 
ενδιαφέρον (πολυθεµατική προσέγγιση). 

Θα συνιστούσαµε στον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιεί κάποια γενικότερη µεθοδολογία ως 
προς τη διδασκαλία των µαθηµατικών και να προσπαθεί να διακρίνει τα επίπεδα κατανόησης 
των κωφών παιδιών. Ειδικότερα, αν οι γλωσσικές δυσκολίες που εµφανίζονται στα µαθηµατι-
κά µπορούσαν να επισηµανθούν και να ταξινοµηθούν σε κάποια επίπεδα κατανόησης (χωρίς 
να σηµαίνει ότι αυτά τα επίπεδα δεν αλλάζουν ή δεν αλληλοκαλύπτονται), τότε ο εκπαιδευτι-
κός θα µπορεί να οργανώσει το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (ΕΕΠ) του κωφού 
παιδιού, εστιάζοντας στα αδύνατα σηµεία και θέτοντάς τα ως βραχυπρόθεσµους στόχους. 
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει µια διάκριση επιπέδων κατανόησης θα µπορούσε να εί-
ναι η εξής: 

Επίπεδο 0 – Αναγνώριση: Σε αυτό το επίπεδο ο µαθητής/τρια χρησιµοποιεί τυπικό µαθη-
µατικό λεξιλόγιο χωρίς να κατανοεί τις έννοιες εις βάθος.  

Επίπεδο 1 – Ανάλυση: Ο µαθητής/τρια ερευνά και ανακαλύπτει τις ιδιότητες ενός σχήµα-
τος (µε τη χρήση οποιουδήποτε γεωµετρικού οργάνου) ή τις ιδιότητες µιας µαθηµατικής έκ-
φρασης. Η κάθε µία ιδιότητα εµφανίζεται ως ξεχωριστή «αλήθεια» και συνήθως δεν παρατη-
ρείται συσχέτισή τους. 

Επίπεδο 2 – ∆ιάταξη: Ο µαθητής/τρια µέσω λογικών βηµάτων συνδέει τις ιδιότητες των 
σχηµάτων ή των µαθηµατικών προτάσεων που έχει ανακαλύψει ο ίδιος , δίνοντας κάποιες ε-
ξηγήσεις. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να ζητά κάθε φορά από το παιδί το «γιατί» και το 
«πώς» για να µπορέσει να καταλάβει τον τρόπο που έχει συνθέσει το κωφό παιδί το αντιλη-
πτικό του πλαίσιο για τη συγκεκριµένη µαθηµατική έννοια.  

Επίπεδο 3 - Συµπερασµατική Λογική: Αρχίζει και γίνεται περισσότερο σαφής στο µαθη-
τή/τρια ο λόγος ύπαρξης και χρήσης αξιωµάτων και θεωρηµάτων στα µαθηµατικά. Για παρά-
δειγµα, η χρήση κατάλληλου κριτηρίου ισότητας τριγώνου προκειµένου να αποδειχθούν ότι 
δύο τρίγωνα είναι ίσα.  

Επίπεδο 4 - Μαθηµατική Λογική: Το επίπεδο αυτό αφορά στην ανάλυση και σύνθεση λο-
γικών προτάσεων και σχέσεων. Στο επίπεδο αυτό στοιχεία της µαθηµατικής ανάλυσης κάνουν 
την εµφάνισή τους καθώς και οι εσωτερικές συνδέσεις µεταξύ τοµέων στα µαθηµατικά, όπως 
η Αναλυτική γεωµετρία µε την Ευκλείδεια γεωµετρία. 

 
Κάθε επίπεδο κατανόησης µπορεί να αναλυθεί σε πολλαπλά αναπτυξιακά επίπεδα. Όταν ο 

εκπαιδευτικός θέλει να διδάξει την αθροιστική ιδιότητα στους φυσικούς αριθµούς µπορεί να 
ακολουθήσει την ανάλυση έργου (task analysis) για να το πετύχει.  
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Για παράδειγµα: 
Άθροισµα χρησιµοποιώντας τους πρώτους 5 αριθµούς  
Σωστή χρήση και κατανόηση των συµβόλων της άθροισης και της ισότητας 
Άθροισµα των πέντε πρώτων φυσικών αριθµών σε κατακόρυφη διάταξη 
Άθροισµα των πέντε πρώτων φυσικών αριθµών σε οριζόντια διάταξη 
Άθροισµα της επόµενης πεντάδας αριθµών (από 5 έως και το 10) κλπ 
Έχοντας καθορίσει κάποια γενικά επίπεδα κατανόησης ο δάσκαλος/α, θα µπορεί να επέµ-

βει και να βοηθήσει ουσιαστικότερα τους µαθητές και ειδικότερα εκείνους που έχουν σοβαρά 
προβλήµατα ακοής. Παρόλα αυτά, πολλές φορές η κατανόηση από µέρος των παιδιών δεν 
ακολουθεί µια αυστηρή διατακτική ακολουθία. Αντιθέτως, παρουσιάζει συχνά παλινδροµήσεις 
από το ένα επίπεδο κατανόησης στο άλλο, πράγµα που έκανε πολλούς ερευνητές να ασκή-
σουν µία κριτική στην αυστηρή διάκριση που φαίνεται να έχουν τα επίπεδα κατανόησης στο 
παραπάνω µοντέλο. Για αυτό το λόγο πολλοί ερευνητές τονίζουν τη χρησιµότητα του διαλό-
γου µέσα στην τάξη ως µέσο για τη διαλεύκανση εννοιών και επιπέδων κατανόησης. 

 

5.9.6.  Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες για τα µαθηµατικά ∆ηµοτικού 
Αριθµοί και Πράξεις 
Χρήση πραγµατικών αντικειµένων (πχ κέρµατα, φρούτα, µπαλίτσες, κάρτες, ξυλοµπογιές, 

βώλοι κλπ) για την έννοια του συνόλου και την απαρίθµηση στοιχείων.  
Καρτέλες, αριθµητήρια, ξυλάκια διαφορετικού µήκους για να πειραµατιστούν τα παιδιά µε 

την ταξινόµηση κατά αύξουσα και φθίνουσα σειρά, βαράκια διαφορετικού βάρους για να συ-
σχετίζουν το αυξανόµενο βάρος µε την αύξηση των αριθµών και αντιστρόφως 

Με τα παραπάνω µπορεί ο κωφός µαθητής να προσεγγίσει τις έννοιες της πρόσθεσης και 
αφαίρεσης. Με τον πολλαπλασιασµό µπορεί για παράδειγµα να χρησιµοποιήσει την κίνηση. 
Πηγαίνει 3 φορές και τοποθετεί σε µια συγκεκριµένη θέση 2 πράγµατα κάθε φορά. Γίνεται 
προσπάθεια της απόδοσης της λέξης φορές (3 φορές το 2) και διαχωρισµό της από την εν-
νοιολογική της διάσταση στην καθηµερινότητα. 

 
Γεωµετρία 
Πολλές λέξεις στη γεωµετρία είναι σύνθετες και κατά συνέπεια µπορούν να αποδοθούν 

νοηµατικά σχετικά εύκολα, ανάλογα µε το περιεχόµενό τους.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε:  
• ισοσκελές (ίσα σκέλη) τρίγωνο,  
• υποτείνουσα (υπό + τείνω, πλευρά απέναντι από την ορθή),  
• σκαληνό (λοξό, πλευρές άνισες),  
• ρητός αριθµός (αυτός που µπορεί να ειπωθεί),  
• άρρητος (αυτός που δεν µπορεί να ειπωθεί),  
• µιγαδικός (αυτός που αποτελείται από δύο διαφορετικά σύνολα αριθµών) κλπ 
 
Θετικοί και αρνητικοί αριθµοί 
Για να εξοικειωθούν τα κωφά παιδιά µε τους θετικούς και αρνητικούς αριθµούς χρειάζεται 

παράλληλα να προσεγγίσουν τα θέµατα αυτά βιωµατικά µέσα από διάφορα παιχνίδια αλλά και 
µε συµµετοχή ολόκληρου του σώµατός τους. Για παράδειγµα βήµατα µπροστά από µια 
γραµµή που θα ορίζεται ως γραµµή αναφοράς θα σηµαίνει πρόσθεση, βήµατα πίσω θα ση-
µαίνει αφαίρεση. Ο αριθµός των βηµάτων θα εκφράζει τον αριθµό αυτό καθαυτό. Όταν µε το 
τέλος της πράξης θα βρίσκονται µπροστά από τη γραµµή αναφοράς, αυτό θα σηµαίνει ότι το 

 204 
 



 

πρόσηµο του αριθµού (αποτελέσµατος) θα είναι θετικό και ο αριθµός των βηµάτων θα ταυτί-
ζεται µε την απόλυτη τιµή του αριθµού κ.ο.κ. 

 
Επισήµανση στην κατανόηση και απόδοση της µαθηµατικής ορολογίας 
Συνιστάται µια πιο ελκυστική παρουσίαση των µαθηµατικών όρων µε τη χρήση έγχρωµων 

κωδικοποιηµένων σελίδων, έτσι ώστε µε το ίδιο χρώµα να συνδέονται έννοιες, σύµβολα, λε-
ξιλόγιο και ενδεικτικές δραστηριότητες.  

Επίσης, για να αντιµετωπιστούν καλύτερα οι γλωσσικές δυσκολίες και οι ελλείψεις που 
εµφανίζονται στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών (ειδικά µε την κατανόηση των λογικών 
συνδέσµων) σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο των µαθηµατικών θα µπορούσε γίνει ο πα-
ρακάτω συνδυασµός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία:  

• Ο διδάσκων/ουσα αποδίδει νοηµατικά µια µαθηµατική σχέση και οι κωφοί µαθητές 
την αποδίδουν γραπτά και την εξηγούν. 

• Ο διδάσκων/ουσα αποδίδει γραπτά µια µαθηµατική σχέση και οι κωφοί µαθητές την 
αποδίδουν νοηµατικά και την εξηγούν. 

• Ο διδάσκων/ουσα περιγράφει µια µαθηµατική σχέση (έννοια) εξηγώντας την και οι 
κωφοί µαθητές την ονοµατίζουν (δίνουν την αντίστοιχη µαθηµατική ορολογία ή σύ-
νολο ορολογιών) και την αποδίδουν νοηµατικά. 

Τα παραπάνω αποτελούν φάσεις µιας κυκλικής διαδικασίας και περιλαµβάνουν όλους τους 
δυνατούς συνδυασµούς για τη διδασκαλία µιας µαθηµατικής έννοιας. Με τον τρόπο αυτό 
µπορεί ο διδάσκων/ουσα να κατανοήσει µέχρι ποιο βαθµό τα κωφά παιδιά έχουν αντιληφθεί 
µια συγκεκριµένη µαθηµατική έννοια και να διαµορφώσει κατάλληλα το εξατοµικευµένο εκ-
παιδευτικό τους πρόγραµµα 

 
Σύµφωνα µε έρευνες που καταγράφονται στο “The Curriculum and the hearing impaired 

students. Theoretical and Practical Considerations, 1987) η διαδικασία τού project θεωρείται 
πολύ βοηθητική ιδιαίτερα για τα κωφά παιδιά, γιατί συνδυάζει και συσχετίζει άµεσα τη θεωρία 
µε την εφαρµογή.  

Επίσης θεωρείται πολύ χρήσιµη η εντατική ενασχόληση και άσκηση µε τις µαθηµατικές 
έννοιες καθώς και η ενασχόλησή τους µε υπολογιστικά προγράµµατα. 

5.9.7.  Συµπέρασµα 
 Θεωρούµε ότι τα επίπεδα κατανόησης αποτελούν ένα καλό εργαλείο πρώτης αξιολόγη-

σης στη χαρτογράφηση της µαθηµατικής αντίληψης των κωφών µαθητών. Επίσης είναι καλό 
να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός ότι δεν είναι απλή υπόθεση το να καταλάβει ένα κωφό παιδί µα-
θηµατικά όταν εξαρτάται από παράγοντες όπως η προσοχή, η όραση, η κίνηση, η στάση, οι 
γλωσσικές δυσκολίες, η προϋπάρχουσα γνώση και οι συνθήκες (έχουν αναφερθεί και παρα-
πάνω διεξοδικότερα).  

Η εκπαιδευτική έρευνα δεν είναι τόσο εκτενής στον πληθυσµό των κωφών µαθητών όσον 
αφορά τους τρόπους προσέγγισης και τις στρατηγικές που εφαρµόζουν προκειµένου να ανα-
γνωρίσουν και να κατακτήσουν κάποια µαθηµατική έννοια. Κατά συνέπεια η παρέµβαση από 
το εκπαιδευτικό προσωπικό γίνεται καθαρά εµπειρικά χωρίς να έχει κάποια επιστηµονική βά-
ση. Το µοντέλο των επιπέδων κατανόησης µπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστο εργαλείο -
χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως είναι πανάκεια για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται 
στην εκπαίδευση-, λαµβάνοντας τον κάθε µαθητή ως ξεχωριστή πραγµατικότητα και προ-
σαρµόζοντας πάνω στις ανάγκες του ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποστήριξης και παρέµβα-
σης.  
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6. Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Ο πληθυσµός των κωφών παιδιών, όπως κάθε πληθυσµός, είναι ανοµοιογενής και οι ανά-

γκες τους ποικίλες. Εποµένως ο ρόλος του εκπαιδευτικού των κωφών παιδιών είναι σύνθετος, 
καθώς ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της πορείας της διδασκαλίας κάθε µαθήµατος απαιτεί 
να ληφθούν υπόψη και να συνυπολογιστούν πολλοί παράγοντες, οι πιο σηµαντικοί από τους 
οποίους είναι οι ακόλουθοι: 

• Οι ιδιαίτερες ατοµικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε του µαθητή, που ορίζονται και υ-
λοποιούνται µε το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του κάθε µαθητή. 

• Το περιεχόµενο και οι στόχοι του µαθήµατος, οι οποίοι παραµένουν κατά βάση κοινοί 
µε αυτούς της γενικής εκπαίδευσης. 

• Η διαθεµατικότητα, που αποτελεί βασική διδακτική προσέγγιση για όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα. 

• Οι γενικές συνθήκες που επικρατούν στην τάξη, όπως ο αριθµός και η σύνθεση της 
σχολικής τάξης, η διαθεσιµότητα εποπτικού υλικού, η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών 
στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού κλπ.  

Παράλληλα µε τους παραπάνω παράγοντες πρέπει να συνυπολογισθούν οι παιδαγωγικές 
και διδακτικές αρχές της Φιλοσοφίας της ∆ιγλωσσίας, σύµφωνα µε την οποία έχει σχεδιαστεί 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα, αλλά και κάποιες γενικότερες οδηγίες, που ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών παιδιών. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ακολουθήσει αυτές τις 
αρχές και οδηγίες, προκειµένου να διευκολύνει το διδακτικό του έργο και να ενισχύσει τη µα-
θησιακή εξέλιξη του κωφού παιδιού: 

 

6.1.  ∆ιδακτικές αρχές που βασίζονται στη ∆ίγλωσση Εκπαιδευτική 
Προσέγγιση για Κωφούς µαθητές  

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της ∆ιγλωσσίας, η κύρια γλώσσα της διδασκαλίας και της 
επικοινωνίας είναι η ΕΝΓ, η οποία αποτελεί τη βάση για την απόκτηση της δεύτερης γλώσσας, 
της Ελληνικής, κυρίως στη γραπτή µορφή της. Ειδικότερα: 

• Η εισαγωγή σε κάθε µαθησιακή δραστηριότητα και σε οποιοδήποτε διδακτικό αντικεί-
µενο γίνεται κατ΄ αρχήν µέσα από τη νοηµατική γλώσσα. Για παράδειγµα η συζήτηση 
µε τους µαθητές για τα περιστατικά και τα γεγονότα της καθηµερινής ζωής και της ε-
πικαιρότητας στην ΕΝΓ δηµιουργεί κλίµα ενδιαφέροντος και συνοχής και αφυπνίζει το 
ενδιαφέρον για τις µαθησιακές διαδικασίες. Αν δεν αναπτυχθεί θετικό και επικοινωνια-
κό κλίµα στην τάξη, οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία είναι αδύνατη. 

• Η κατανόηση και εµπέδωση των εννοιών αποτελεί το βασικό στόχο σε όλα τα µαθή-
µατα. Η κατάκτηση των νέων εννοιών και η εξοικείωση του παιδιού µε την ειδική ο-
ρολογία που χρησιµοποιείται σε κάθε µάθηµα γίνεται κατά βάση µέσα από την ΕΝΓ 
και το γραπτό λόγο. Κάθε έννοια, ορολογία καθώς και το λεξιλόγιο συζητιούνται στην 
ΕΝΓ, µε παράλληλη υποστήριξη µε γράψιµο, έντυπα καθώς και εποπτικά υλικά. 

• Οι οδηγίες των γραπτών ασκήσεων και των άλλων δραστηριοτήτων εξηγούνται στην 
ΕΝΓ. Σταδιακά οι µαθητές ενθαρρύνονται να κατανοούν τις γραπτές οδηγίες χωρίς 
υποστήριξη από τη µητρική τους γλώσσα. Αυτή η µετάβαση πρέπει να γίνεται µε πο-
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λύ συστηµατικό τρόπο και µε προσοχή ώστε να µην θυσιαστεί η γνωστική προς όφε-
λος µιας επιφανειακής ‘γλωσσικής’ προόδου.  

• Ο έλεγχος κατανόησης του περιεχοµένου του νέου µαθήµατος γίνεται µε κριτική συ-
ζήτηση και ανακεφαλαιωτικές συζητήσεις στη νοηµατική και µε γραπτές ασκήσεις και 
εργασίες στην ελληνική. 

• H αξιολόγηση των µαθητών γίνεται στην Ε.Ν.Γ (ερωτήσεις, αναδιήγηση κλπ.) ή µέσα 
από το γραπτό λόγο. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται υπόψη πως ο κύριος στόχος εί-
ναι να αξιολογηθεί αν τα παιδιά έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιό-
τητες στο συγκεκριµένο µάθηµα και αν έχουν κατακτήσει εποµένως τις αντίστοιχες 
γλωσσικές δεξιότητες (αντιληπτικές και εκφραστικές). Συµβαίνει όµως συχνά, όπως σε 
πολλά δίγλωσσα παιδιά, το γλωσσικό επίπεδο της δεύτερης γλώσσας τους να µην εί-
ναι επαρκές για την κατανόηση και διατύπωση πολύπλοκων εννοιών και σχέσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει διεξοδικός έλεγχος της κατανόησης και εµπέδωσης 
στην µητρική γλώσσα, την νοηµατική, στην περίπτωση των κωφών παιδιών.  

 

6.2.  Προσαρµογές στο µαθησιακό περιβάλλον. 
Με κριτήριο τις γενικές εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών µαθητών, ο εκπαιδευτικός συ-

νιστάται να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές στο µαθησιακό περιβάλλον έτσι ώστε το παι-
δί να έχει πρόσβαση σε αυτό (RNID, 2001). Ειδικότερα: 

 
1. Όσον αφορά στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης: 

 
• Το περιβάλλον της τάξης πρέπει να είναι διαµορφωµένο ακουστικά µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διευκολύνει την ακουστική πρόσληψη των πληροφοριών για όσα παιδιά µπο-
ρούν να αξιοποιήσουν τις ακουστικές πληροφορίες (χοντρές κουρτίνες, χαλί/πλαστικό 
δάπεδο, κάλυψη σκληρών επιφανειών µε µαλακό υλικό). 

• Η θέση του µαθητή πρέπει να του επιτρέπει την οπτική επαφή µε τον εκπαιδευτικό 
και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Για το λόγο αυτό η διάταξη πρέπει να είναι ηµικυ-
κλική. 

• Χρειάζεται κατάλληλος και επαρκής φωτισµός της τάξης για να διευκολύνει την οπτική 
επαφή του µαθητή µε τον εκπαιδευτικό και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. 

• Η προτεινόµενη θέση του εκπαιδευτικού είναι κοντά και απέναντι από τους µαθητές, 
ώστε το στόµα του και ο χώρος που νοηµατίζει να είναι ορατός στα παιδιά.  

 
2. Όσον αφορά στη διδασκαλία των µαθηµάτων:  

 
• Ο προφορικός λόγος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι καθαρός και ο ρυθµός του κα-

νονικός, αλλά, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, γίνονται επαναλήψεις και αφιερώνεται ο 
απαιτούµενος χρόνος για την ακουστική πρόσληψη των πληροφοριών.  

• Είναι απαραίτητο να παρουσιάζουµε κάθε έναν που µιλάει/νοηµατίζει στην τάξη, λέ-
γοντας το όνοµά του στην ελληνική ή τη νοηµατική ή δείχνοντάς τον. 

• Οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις και τα σχόλια των µαθητών επαναλαµβάνονται από τον 
εκπαιδευτικό για να αποφύγουµε τον κίνδυνο να χαθεί κάποια πληροφορία από κά-
ποιον µαθητή, που θα χάσει έτσι το ‘νήµα’ της διαδικασίας. 

• Η παρουσίαση ιστοριών, γεγονότων, νέων εµπειριών, προβληµάτων γίνεται µε παρα-
στατικό τρόπο (έκφραση προσώπου, κίνηση και κάθε είδους κατάλληλα εξωγλωσσικά 
στοιχεία) είτε χρησιµοποιούµε την ελληνική είτε τη νοηµατική στη διδασκαλία. 
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• Η νέα γνώση συνδέεται µε τις προηγούµενες εµπειρίες των παιδιών και συνοδεύεται 
µε πλούσιο εποπτικό και διδακτικό υλικό, µε σκοπό οι µαθητές να κατανοήσουν τις 
νέες έννοιες.  

• ∆ίνονται ευκαιρίες για την απόκτηση εµπειριών µέσα από επισκέψεις σε διάφορους 
χώρους, µουσεία και εκδροµές. Εποµένως, η πρόσληψη πληροφοριών, όπου αυτό εί-
ναι δυνατόν, γίνεται µε άµεση παρατήρηση των αντικειµένων, χώρων, φαινοµένων 
κ.λ.π. Όπου είναι εφικτό, η διδασκαλία ξεκινάει στο άµεσο περιβάλλον, και στη συνέ-
χεια επεκτείνεται, ενισχύεται και εµπλουτίζεται µέσα από το γραπτό κείµενο. Εναλλα-
κτικά, µπορεί να ξεκινήσει από το γραπτό κείµενο και να εµπλουτιστεί ή να επεκταθεί 
µέσα από την επαφή του παιδιού µε το άµεσο περιβάλλον. Η απόκτηση και η εµπέ-
δωση της γνώσης ενισχύεται µέσα από τη βιωµατική προσέγγιση.  

• Η ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης ή η κατανόηση της καινούργιας γνώσης 
ενισχύεται µε τη χρήση οπτικού υλικού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται υ-
πέρβαση στο χώρο και στο χρόνο από το εδώ και το τώρα στο αλλού και στο άλλοτε. 

• Τα φυλλάδια εργασίας καθώς και όλες οι σηµειώσεις που δίνονται στους µαθητές πρέ-
πει να είναι δακτυλογραφηµένα µε σαφή και κατανοητή γλώσσα, µε υπογραµµισµένες 
τις λέξεις-κλειδιά και µε οπτικές πληροφορίες που βοηθούν την κατανόηση ή συµπλή-
ρωσή τους.  

• Είναι σκόπιµο καινούργιες πληροφορίες και γνώσεις να µην εισάγονται ξεκοµµένες αλ-
λά να συνδέονται µε τα γνωστικά πλαίσια που έχουν είδη κατακτήσει οι µαθητές. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ότι πολλές από τις πληροφορίες, έννοιες 
και σχέσεις που παρουσιάζει, πολλοί κωφοί µαθητές τις αντιµετωπίζουν γνωστικά για 
πρώτη φορά. Για παράδειγµα όταν διδάσκουµε την υπεριώδη ακτινοβολία δεν πρέπει 
να θεωρούµε δεδοµένη την στοιχειώδη, τουλάχιστον, γνωστική υποδοµή που έχουν 
οι ακούοντες µαθητές για το θέµα αυτό από προηγούµενα ακούσµατα, διαβάσµατα 
και συζητήσεις. Για τους κωφούς µαθητές είναι πολύ πιθανόν, ιδίως στις µικρές ηλικίες 
και πριν αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας στην ελληνική νοηµατική γλώσσα, να 
αντιµετωπίζουν το θέµα της υπεριώδους ακτινοβολίας που εισάγει ο εκπαιδευτικός, 
για πρώτη φορά.  

• ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην κατανόηση και εµπέδωση των εννοιών, γιατί οποιαδή-
ποτε παράλειψη δηµιουργεί γνωστικά κενά. Συγκεκριµενοποιούνται και διασαφηνίζο-
νται βασικές έννοιες µέσα από οπτικές πληροφορίες, µε την ΕΝΓ και το γραπτό λόγο, 
όταν η άµεση πραγµατικότητα δεν προσφέρεται γι’ αυτό ή είναι απρόσιτη. Γίνεται ε-
πίσης έλεγχος, για να εντοπισθούν έννοιες που δεν έχουν κατανοηθεί. Σ΄ αυτήν την 
περίπτωση η ανατροφοδότηση µέσω της ΕΝΓ είναι απαραίτητη. 

• Η χρήση οπτικών βοηθηµάτων, όπως εικόνων, του πίνακα, των σχεδιαγραµµάτων, δι-
αφανειών, πειραµάτων, αντικειµένων, βιβλίων, χαρτών είναι σηµαντική για την κατά-
κτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.  

• Τα οπτικά βοηθήµατα που έχουν κάποια γενική χρήση στην καθηµερινή εκπαιδευτική 
πράξη, όπως κάποιες οδηγίες σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ή µία λίστα λεξι-
λογίου ή ο εννοιολογικός χάρτης, γράφονται στον πίνακα και αναρτώνται σε εµφανές 
σηµείο της τάξης. (Με τον ίδιο τρόπο οι επαναλαµβανόµενες ακουστικές πληροφορίες 
στην τάξη, ανακαλούν το σχετικό γνωστικό υπόβαθρο των ακουόντων µαθητών). 

• Η προσεκτική παρατήρηση των οπτικών βοηθηµάτων και η ανάλυση των στοιχείων 
που τις αποτελούν βοηθάει στη νοερή αναπαράσταση των γεγονότων και στην κατα-
νόηση των σχέσεων ενός προβλήµατος.  

• Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει και εξηγεί τη χρήση των οπτικών βοηθηµάτων και στα-
διακά ενθαρρύνει τα παιδιά να τα χρησιµοποιήσουν. Ειδικότερα, τα παιδιά παροτρύ-
νονται να παρατηρούν τις εικόνες, να ανατρέχουν στα κείµενα και να διατυπώνουν 
τυχόν απορίες, εντυπώσεις, υποθέσεις, συγκρίσεις και να συζητούν πάνω στο περιε-
χόµενό τους. Επίσης, κάθε θέµα (κείµενο, ιστορία, γεγονός) πρέπει να συνοδεύεται 
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από εικόνες ή σχεδιαγράµµατα, τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς 
στόχους. Τέλος, δίνεται ο απαιτούµενος χρόνος, ώστε να µπορέσει ο µαθητής να αξι-
οποιήσει κατάλληλα τα οπτικά βοηθήµατα.  

• Η σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιείται ως µέσο για την επίτευξη των διδακτικών στόχων 
και ιδιαίτερα η τηλεόραση, το επιδιασκόπιο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ειδικά, ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής δίνει πολλαπλές δυνατότητες για την αναζήτηση πληροφο-
ριών και την καλλιέργεια πολλών δεξιοτήτων µέσα από τη χρήση του κατάλληλου λο-
γισµικού και του διαδικτύου. Επίσης, η χρήση του βίντεο είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
µέσα από την προβολή υποτιτλισµένων βιντεοταινιών µε περιεχόµενο που εντάσσεται 
στο πλαίσιο του µαθήµατος ή την προβολή βιντεοταινιών πρόσφατων και παλιότερων 
δραστηριοτήτων των παιδιών (εκδροµή, επίσκεψη), που συνδέονται µε το µάθηµα. 

• Οι διδακτικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων, συζητιούνται µε τους µαθητές, 
καταγράφονται στον πίνακα δραστηριοτήτων και αναρτώνται σε εµφανές σηµείο της 
τάξης. ∆ιαγράφονται από τους µαθητές οι δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί. 

• Ανάλογα µε τη σύνθεση της τάξης, δηµιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την ενερ-
γητική συµµετοχή των µαθητών µέσα από τη συνεργατική µάθηση σε µικρές οµάδες 
των 3-4 µαθητών. 

• Καλλιεργείται η αυτενέργεια των µαθητών µε σκοπό να φτάνουν µόνοι τους στην α-
νακάλυψη, στην απάντηση ερωτηµάτων και την επίλυση πρακτικών θεµάτων. Οι µα-
θητές αλληλεπιδρούν µε πληροφορίες, υλικά, καταστάσεις, σχέσεις, φαινόµενα και γε-
γονότα, θέτουν στόχους και µε την διακριτική αλλά προγραµµατισµένη υποστήριξη 
από τον εκπαιδευτικό αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων. 

• Οι δραστηριότητες των διδακτικών στόχων µπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε 
τις δυνατότητες του κάθε µαθητή. 

• ∆ίνεται ευκαιρία για δραµατοποίηση µε ιδιαίτερη έµφαση στους πρότυπους ρόλους 
προσώπων πραγµατικών, µυθικών και ιστορικών χαρακτήρων.  

• Σε κάθε µάθηµα χρησιµοποιείται ένα λεξιλόγιο µε την ειδική ορολογία του συγκεκρι-
µένου µαθήµατος (π.χ. µαθηµατικοί, φυσικοί, γεωγραφικοί, ιστορικοί κλπ. όροι), το 
οποίο πρέπει να είναι κοινό για όλα τα σχολεία, ώστε να υπάρχει ένα κοινά αποδεκτά 
λεξιλόγιο µεταξύ όλων των κωφών παιδιών και των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της 
καθιέρωσης λεξιλογίου επιστηµονικής ορολογίας στην ελληνική νοηµατική γλώσσα εί-
ναι ένα σηµαντικό ζήτηµα της εκπαίδευσης των κωφών και χρειάζεται να γίνεται µε 
επιστηµονικό και σύµφωνα µε τους κανόνες της γλωσσολογίας τρόπο. 
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