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(https://nevronas.gr) 

Τίτλος μ-σεναρίου: Γράφω μια ανακοίνωση 

Δημιουργός: Κυριακή Τσιτσιπά, Εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε.(ΠΕ02.50), Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας 

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα 

Προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητή/τρια με κώφωση/βαρηκοϊα 

Τάξη: ΣΤ΄ Δημοτικού 

Διάρκεια: 2 – 3 ώρες (κατά περίπτωση) 

 

https://nevronas.gr/
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Γνώσεις και πρότερες ιδέες του/της μαθητή/τριας 

Ο/η μαθητής/τρια με κώφωση/βαρηκοϊα έχει έρθει σε επαφή με κείμενα ανάλογου περιεχομένου. Τέτοιου είδους κείμενα 

(ανακοινώσεις) μπορεί να συναντήσει κανείς στον ημερήσιο τύπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) ή να βρει αναρτημένα στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου ή στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου και αφορούν σε ποικίλα θέματα της σχολικής 

ζωής (π.χ. ανακοίνωση για μία εκδρομή, για μία εορταστική εκδήλωση, για μία εκπαιδευτική επίσκεψη κλπ). Καλό είναι ο/η 

εκπαιδευτικός να φροντίσει να παρουσιάσει (κατά προτίμηση προβάλλοντάς τα σε διαδραστικό πίνακα ή με χρήση 

προτζέκτορα) αρκετά υποδείγματα ανακοινώσεων, ώστε ο/η μαθητή/τρια να εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο κειμενικό 

είδος. Αντίστοιχα, ο/η εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. μπορεί να αποδώσει στην ΕΝΓ τον όρο ανακοίνωση (δίγλωσση εκπαίδευση). 

 

Σκοπός και στόχοι 

   Με το παρόν σενάριο επιδιώκεται ο/η μαθητής με κώφωση/βαρηκοϊα να: 

- Επεξεργάζεται ένα κείμενο με ενότητες και παραγράφους (θέμα παραγράφου, πλαγιότιτλος). 

- Κατανοήσει την έννοια και τα δομικά χαρακτηριστικά της ανακοίνωσης, μέσω της επαφής με αυθεντικά κείμενα. 
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- Συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κειμενικό είδος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μορφοσύνταξη, 

λεξιλόγιο, ύφος). 

- Είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις (κατά προτίμηση κλειστού τύπου) που αφορούν τόσο στο περιεχόμενο όσο και 

στη μορφή του κειμένου (π.χ. ρηματικοί χρόνοι, εγκλίσεις, ρηματικά πρόσωπα κ.α.). 

- Συνειδητοποιήσει τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ του γραπτού λόγου  (γραπτή απόδοση της ανακοίνωσης) και της 

ΕΝΓ, που αποτελεί και την πρώτη γλώσσα για έναν/μία μαθητή/τρια με κώφωση/βαρηκοϊα (εφαρμογή των αρχών της 

δίγλωσσης εκπαίδευσης). 

- Είναι σε θέση να συντάξει ένα ανάλογο κείμενο, με βάση δομημένο σχεδιάγραμμα και δοσμένο λεξιλόγιο (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων γραπτού λόγου). 

- Εξασκηθεί στην εφαρμογή ορθών κανόνων γραφής και τονισμού του κειμένου του/της, αρχικά με την καθοδήγηση 

του/της εκπαιδευτικού και σταδιακά μόνος/η του. 

 

Σημαντική διευκρίνιση: Το κείμενο που δίνεται στον/την μαθητή/τρια είναι καλό να είναι σε προσαρμοσμένη μορφή 

(«Κείμενο για Όλους»). Κείμενα με συντακτική πολυπλοκότητα και περίτεχνο λεξιλόγιο καθιστούν προβληματική την 

κατανόηση!!! 
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Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλοποίηση του παρόντος μ-σεναρίου απαιτούνται: 

- Διαδραστικός πίνακας ή (εναλλακτικά) προτζέκτορας και Η/Υ 

- Σύνδεση στο διαδίκτυο (για παρακολούθηση των βίντεο που αποδίδουν τις εκφωνήσεις των ασκήσεων και τις οδηγίες 

σε ΕΝΓ) 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του μ-σεναρίου 

 Το παρόν μ-σενάριο βασίζεται στις αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης, δηλαδή προτάσσει τη 

χρήση και αξιοποίηση της ΕΝΓ ως πρώτης, φυσικής (μητρικής) γλώσσας για τους/τις 

κωφούς/βαρήκοους μαθητές/τριες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, σε κάθε σημείο του 

ψηφιακού υλικού έχουν ενσωματωθεί, υπό μορφή υπερσυνδέσεων, σύντομες οδηγίες 

στην ΕΝΓ. Έτσι, διασφαλίζονται καλύτερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της κατανόησης 

των μαθητών και τη συνειδητοποίηση των λειτουργικών διαφορών μεταξύ του γραπτού λόγου 

και της ΕΝΓ. 

Στην πρώτη φάση, ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει στον διαδραστικό πίνακα (ή στον απλό 

πίνακα με τη χρήση προτζέκτορα και Η/Υ) παραδείγματα ανακοινώσεων (από τον 
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ηλεκτρονικό τύπο), ώστε να ενεργοποιήσει τις πρότερες γνώσεις του/της μαθητή/τριας. Εν συνεχεία, ακολουθεί η 

παρουσίαση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης και δίνεται έμφαση στα δομικά μέρη και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του 

κειμένου (π.χ. επιλογή ρηματικών χρόνων, εγκλίσεων) που συναρτώνται με τον σκοπό του συντάκτη (να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ταυτόχρονη απόδοση στην ΕΝΓ, ώστε να γίνει 

συσχετισμός των λειτουργιών του γραπτού λόγου με τις αντίστοιχες της ΕΝΓ (1η διδακτική ώρα). Στη δεύτερη φάση, 

γίνεται η επεξεργασία των ερωτήσεων κατανόησης που αφορούν τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή του κειμένου. Οι 

ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, αλλά σε κάποιες από αυτές ο/η μαθητής/τρια οφείλει να εντοπίσει την απάντηση μέσα στο 

κείμενο και να την αντιγράψει στο τετράδιό του/της (2η διδακτική ώρα). Στην τρίτη φάση, ο/η μαθητής/τρια καλείται να 

συντάξει ένα αντίστοιχο κείμενο, ακολουθώντας το δομημένο σχεδιάγραμμα που του/της έχει δοθεί, στο οποίο έχουν 

ενσωματωθεί οδηγίες και στην ΕΝΓ (3η διδακτική ώρα). Προκειμένου να διευκολυνθεί, μπορεί να αξιοποιήσει και το 

λεξιλόγιο που ακολουθεί (ο/η εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε θα μπορούσε να αποδώσει σε ΕΝΓ το δοσμένο λεξιλόγιο). 

 

 

http://deafexpressions.blogspot.com/2011/01/big-d-little-d-whats-it-mean.html  

http://deafexpressions.blogspot.com/2011/01/big-d-little-d-whats-it-mean.html
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Πηγές 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index1_01.html (Βιβλίο μαθητή, εμπλουτισμένο) 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm (Εκπαιδευτικό/Υποστηρικτικό Υλικό, Εκπαίδευση Κωφών και 

Βαρήκοων Παιδιών) 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/Biblia/keimeno-gia-olous/keimeno_gia_olous-2.pdf («Κείμενο για Όλους») 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/Biblia/odigos/Odigos-Kalhs-Praktikhs.pdf (Οδηγός Καλής Πρακτικής) 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/en/onlne-lexiko-ennoiwn (Λεξικό Εννοιών στην ΕΝΓ) 

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=978&bitstream=978_01#page/1/mode/2up (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για 

κωφούς και βαρήκοους μαθητές, Α΄ τόμος, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) 

https://www.youtube.com/channel/UC4Lsk3ECYPbIy58SDNyXwoQ (Ειρήνη Ανδρικοπούλου, Φιλόλογος Ε.Α.Ε., διερμηνέας 

ΕΝΓ) 

https://www.youtube.com/watch?v=zzUc3g8ecJc (Ενσωμάτωση υποτίτλων σε βίντεο YouTube για ενίσχυση της 

προσβασιμότητας των κωφών-βαρήκοων) 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index1_01.html
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/Biblia/keimeno-gia-olous/keimeno_gia_olous-2.pdf
http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/Biblia/odigos/Odigos-Kalhs-Praktikhs.pdf
http://prosvasimo.iep.edu.gr/en/onlne-lexiko-ennoiwn
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=978&bitstream=978_01#page/1/mode/2up
https://www.youtube.com/channel/UC4Lsk3ECYPbIy58SDNyXwoQ
https://www.youtube.com/watch?v=zzUc3g8ecJc

