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• Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

«Συνθέτοντας το πάζλ της γλώσσας μου:
από το Νόημα στην φράση,
από τη φράση στο κείμενο»

Αφορά στην ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την
εκμάθηση της
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
στη Γ & Δ΄ Δημοτικού

Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού
Η νοηματική γλώσσα → γλώσσα στόχος
• Η εκμάθηση και η απόκτηση μεταγλωσσικών γνώσεων στην
ΕΝΓ
• Διευκόλυνση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την δίγλωσση εκπαίδευση
• Η νοηματική γλώσσα δεν χρησιμοποιείται μόνον ως γλώσσα
επικοινωνίας και διδασκαλίας αλλά και ως γλώσσα-στόχος
που διδάσκεται και καλλιεργείται συστηματικά όπως η
ομιλούμενη και γραπτή γλώσσα της κοινότητας των
ακουόντων.
• Η σημαντικότερη διαφοροποίηση της δίγλωσσης προσέγγισης
σε σχέση με τις προγενέστερες μεθόδους

Υπουργική απόφαση
ΦΕΚ 2103,τεύχος Β’ /19.06.2017
Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
αναφέρει :
«Στο πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών, και
ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους,
εντάσσεται η διδασκαλία για την ανάπτυξη των γλωσσικών
δεξιοτήτων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την
εκμάθηση αυτής.»

Ειδικό Εκπαιδευτικό υλικό
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
στο ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της
Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας (Α΄, Β΄ Δημοτικού)

Προδιαγραφές Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού
1. Η Διεπαφή
Η παρουσίαση της οθόνης
α. η περιοχή παρουσίασης του γραπτού κειμένου
β. η περιοχή παρουσίασης του νοηματικού κειμένου στη διεπαφή

Προδιαγραφές του Εκπαιδευτικού Υλικού
2. Ανάπτυξη & χρήση αυθεντικών κειμένων της
ΕΝΓ
με έμφαση: στα κριτήρια επιλογής
των νοηματιστών
3. Η απόδοση των ελληνικών κειμένων στην ΕΝΓ
α. Η σχέση γραπτού και νοηματικού κειμένου
β. Κριτήρια επιλογής των νοηματιστών
γ. Μεθοδολογία απόδοσης των ελληνικών
κειμένων στην ΕΝΓ

Μετεγγραφή στην ελληνική γραπτή γλώσσα
• Γλωσσήματα (glosses), ένας τρόπος
καταγραφής του νοηματικού λόγου
(Baker-Shenk, & Cokely, 1981, Baker, Van
den Bogaerdre, Coerts & Woll, 1999).

• Κανόνες μεταγραφής
• Χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για την αναφορά σε
νοήματα Π.χ.
• ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ-ΟΝΟΜΑ-ΜΑΡΙΑ-(δξ)
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ.
• ΑΥΤΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (δξ)-ΑΓΟΡΑΖΕΙ-(αρ)

Περιεχόμενο Ειδικού Εκπαιδευτικού υλικού
για την ΕΝΓ στη Γ- Δ΄ Δημοτικού
▪ Απόκτηση γραμματικών γνώσεων για την ΕΝΓ
α. Φωνολογία
β. Μορφολογία
γ. Σύνταξη
δ. Σημασιολογία - Πραγματολογία
▪ Γνωριμία και εξοικείωση με την κουλτούρα των Κωφών
▪ Ανάπτυξη ταυτότητας Κωφού

Δομή Ειδικού Εκπαιδευτικού υλικού
για την ΕΝΓ στη Γ - Δ΄ Δημοτικού
Διδακτικά εργαλεία διαρθρωμένα σε (6) έξι ενότητες
• Κάθε ενότητα εμπεριέχει δύο υποενότητες
• Κάθε υποενότητα δομείται:
❖Άξονες Περιεχομένου
❖Στόχους
❖Υλικά και μέσα
❖Προτεινόμενο διδακτικό χρόνο
❖Αναλυτική Περιγραφή δραστηριοτήτων

Οι ενότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού υλικού
για την ΕΝΓ στη Γ - Δ΄ Δημοτικού
Αφορούν στη Γραμματική της ΕΝΓ και στη
μελέτη των γλωσσολογικών κανόνων που την
διέπουν.
Η γραμματική κάθε γλώσσας, νοηματικής ή
ομιλούμενης, περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα
γλωσσικής ανάλυσης: τη φωνολογία,
τη μορφολογία, τη σύνταξη και
τη σημασιολογία.
Τα επίπεδα αυτά συνθέτουν το «πάζλ της
γραμματικής»

Οι ενότητες
για την ΕΝΓ στη Γ - Δ΄ Δημοτικού
Συνθέτοντας το πάζλ της γλώσσας μου!!!!!
Η δίγλωσση εκπαίδευση απαιτεί:
• την επαφή με κοινότητα και την
κουλτούρα των Κωφών με στόχο την
ανάπτυξη όχι μόνο της γλώσσας αλλά και
της ταυτότητας των Κωφών μαθητών.

Οι ενότητες
για την ΕΝΓ στη Γ - Δ΄ Δημοτικού
Συνθέτοντας το πάζλ της γλώσσας μου!!!
• Διδακτική προσέγγιση σημαντικών
πολιτισμικών και θρησκευτικών
γιορτών (Χριστούγεννα, Απόκριες,
Πάσχα)
• Σχεδιασμένη και διαφοροποιημένη για
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών
μαθητών.

Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης ΕΝΓ:
Διαρθρωτική και τελική αξιολόγηση
Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου του μαθητή
τρεις υπο-φακέλους:
α) ατομικών εργασιών
β) ομαδικών εργασιών
γ) εργασιών στην ολομέλεια

Γενικοί Στόχοι: Άξονες Περιεχομένου
Αντιληπτική γλώσσα
Οι μαθητές/τριες:
• να αναπτύξουν στρατηγικές κατανόησης και ερμηνείας της
δομής της ΕΝΓ,
• να κατανοούν, να βιώνουν και να εκτιμούν στοιχεία
λογοτεχνίας και πολιτισμού των Κωφών,
• να κατανοούν την κοινωνική φύση της γλώσσας,
• να αντιλαμβάνονται πως η γλώσσα επηρεάζει τις στάσεις, τις
αντιλήψεις και τις απόψεις μας για τον κόσμο,
• να κατανοούν και να προσεγγίζουν με κριτική σκέψη τις
παρουσιαζόμενες πληροφορίες (ερωτήματα, υποθέσεις,
εκτιμήσεις).

Γενικοί Στόχοι: Άξονες Περιεχομένου
Εκφραστική γλώσσα
Οι μαθητές/τριες:
• να δημιουργούν παρουσιάσεις και κείμενα στην ΕΝΓ για
γνωστικούς, συλλογιστικούς, δημιουργικούς και
πληροφοριακούς σκοπούς, απευθυνόμενοι σε διαφορετικά
ακροατήρια,
• να αναλύουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΝΓ,
• να χρησιμοποιούν κατάλληλους τύπους και ύφος,
κατάλληλους στυλιστικούς τρόπους για παρουσίαση
θεμάτων, έκφραση ιδεών, σκέψεων, γνώσεων και
συναισθημάτων στην ΕΝΓ,
• να διατυπώνουν ερωτήματα, υποθέσεις, ιδέες,
• να εργάζονται ερευνητικά πάνω στην ΕΝΓ.

Εκμάθηση της ΕΝΓ στη Γ΄ Δημοτικού
«Συνθέτοντας το πάζλ της γλώσσας μου:
από το Νόημα στην φράση,
από τη φράση στο κείμενο»
Τα κομμάτια του πάζλ – οι ενότητες για την Γ΄ Δημοτικού:
• 1 ενότητα για τη φωνολογική δομή της ΕΝΓ με το τίτλο
«Δίνοντας φωνή στο πάζλ»
• 2 ενότητες για τη μορφολογική δομή της ΕΝΓ με το τίτλο
«Δίνοντας μορφή στο παζλ»
• 1 ενότητα για την συντακτική δομή της ΕΝΓ με το τίτλο
«Βάλε τα κομμάτια του πάζλ στη σειρά»
• 1 ενότητα για τις γιορτές με το τίτλο
«Το πάζλ των γιορτών»
• 1 ενότητα για επαφή με την κουλτούρα των Κωφών και διαμόρφωση
ταυτότητας με τίτλο
«Το πάζλ του εαυτού μου»

Εκμάθηση της ΕΝΓ στη Γ΄ Δημοτικού

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
• 1η Υποενότητα
➢Επαφή με την έννοια των παραμέτρων της
χειρομορφής και του χώρου νοηματισμού για το
σχηματισμό νοημάτων της ΕΝΓ.

• 2η Υποενότητα
➢Επαφή με την κίνηση και με το προσανατολισμό τη
παλάμης, δύο ακόμη παραμέτρους σχηματισμού των
νοημάτων.

Ενότητα 2: Δίνοντας «ΜΟΡΦΗ» στο πάζλ
• 1η Υποενότητα
➢ Κατανόηση της γραμματικής κατηγορίας των ουσιαστικών
στην ΕΝΓ. Εκμάθηση των:
I. κατηγοριοποίηση ουσιαστικών
II. τα γένη και πως αυτά δηλώνονται,
III. τον σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού, τα περιληπτικά
ουσιαστικά,
IV. ουσιαστικά που σχηματίζονται με σύνθετα νοήματα
V. ζεύγη ουσιαστικών και ρημάτων.
• 2η Υποενότητα
➢ Εξοικείωση με τη χρήση:
I. Επιθέτων
II. συνώνυμων και των αντώνυμων νοημάτων
III. συγκριτικού και τον υπερθετικού βαθμού των επιθέτων
IV. Κτητικών αντωνυμιών
V. ταξινομητών ως κατηγορηματικά επίθετα.

Ενότητα 3η : Δίνοντας «ΜΟΡΦΗ» στο πάζλ
• 1η Υποενότητα
• Εξοικείωση με τη γραμματική κατηγορία των ταξινομητών.
Συγκεκριμένα:
I. Κατηγοριοποίηση των ταξινομητών
II. Χρήση ταξινομητών για την παροχή και εφαρμογή οδηγιών
στην ΕΝΓ, για την υλοποίηση ενός έργου, μιας δράσης π.χ.
συναρμολόγηση παιχνιδιού, χάρτης κ.α.,
III. Χρήση ταξινομητών για την περιγραφή και τη χωροθέτηση
αντικειμένων στο χώρο ( χωροθέτηση πρώτα του
μεγαλύτερου ή ακίνητου αντικειμένου και στη συνέχεια του
μικρότερου ή κινητού αντικειμένου)
IV. Χρήση ταξινομητών ως κατηγορηματικά επίθετα
• 2η Υποενότητα
• χρήση ταξινομητών ως
I. ρήματα θέσης
II. Ρήματα κίνησης.

Ενότητα 4η : Βάλε τα κομμάτια του Πάζλ στη
σειρά
• 1η Υποενότητα
• Κατανόηση και χρήση διαφορετικών τρόπων (στροφή
σώματος, κλίση κεφαλής, ρητορικές ερωτήσεις,
θεματοποίηση)για τον ορισμό στην ΕΝΓ:
I. Του υποκειμένου
II. Του αντικειμένου
• 2η Υποενότητα
• Κατανόηση και παραγωγή διαφορετικών συντακτικών
προτάσεων στην ΕΝΓ:
I. Καταφατικές προτάσεις
II. Αρνητικές προτάσεις
III. Προστακτικές προτάσεις
IV. Αρνητικές προστακτικές προτάσεις
V. Ερωτηματικές προτάσεις

Ενότητα 5η : Το πάζλ των γιορτών
•
•
➢
➢

1η Υποενότητα
Μαθαίνοντας για και μέσα από τα Χριστούγεννα.
στροφή του σώματος για διαφορετικούς χαρακτήρες σε μια ιστορία,
κλήση του κεφαλιού προς τα πάνω και προς τα κάτω για διαφορετικούς
χαρακτήρες κατά την αφήγηση μιας ιστορίας,
➢ εφαρμογή και στην παροχή σε τρίτους οδηγιών για την υλοποίηση ενός έργου
π.χ. κατασκευή παιχνιδιού,
➢ Εξοικείωση με μυθιστορηματικά και μη μυθιστορηματικά κειμενικά είδη
όπωςμικρές αγγελίες .
•
•
➢
➢

2η Υποενότητα
Μαθαίνοντας για και μέσα από τις Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα.
Θεματοποίηση
Αναγνώριση του υποκειμένου και του κατηγορήματος μιας φράσης

•
•
➢
➢

3η Υποενότητα
Μαθαίνοντας για και μέσα από το Πάσχα.
Εξοικείωση με κατηγορίες ουσιαστικά (απλά, περιληπτικά κ.α.) στην ΕΝΓ,
Ανάπτυξη ικανότητας επαναφήγησης,

Ενότητα 6η : «Το πάζλ του εαυτού μου»
• 1η Υποενότητα
• Ιστορία Κωφών
➢ Χρήση του δακτυλοσυλλαβισμού για την αναφορά
σε πρόσωπο.
➢ Κατανόηση και παραγωγή μυθιστορηματικών και
μη μυθιστορηματικών κειμενικών ειδών, όπως οι
βιογραφίες .
• 2η Υποενότητα
• Επαφή με την Κοινότητα
➢ Κατανόηση και χρήση διαφορετικών τρόπων
(στροφή σώματος, κλίση κεφαλής, ρητορικές
ερωτήσεις, θεματοποίηση)για τον ορισμό στην
ΕΝΓ:
I. Του υποκειμένου
II. Του αντικειμένου

Εκμάθηση της ΕΝΓ στη Δ΄ Δημοτικού
«Συνθέτοντας το πάζλ της γλώσσας μου:
από το Νόημα στην φράση,
από τη φράση στο κείμενο»
Τα κομμάτια του πάζλ – οι ενότητες για την Δ΄ Δημοτικού:
• Μία ενότητα για τη φωνολογική δομή της ΕΝΓ με το τίτλο
«Τι αλλάζει στο νόημα;»
• Δύο ενότητες για τη μορφοσυντακτική δομή της ΕΝΓ με το
τίτλο «Ακολουθώντας το χρόνο στο χώρο» και
«Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»
• Μία ενότητα για την συντακτική δομή της ΕΝΓ με το τίτλο
«Το βλέμμα και ο χώρος»
• Μία ενότητα για τις γιορτές με το τίτλο
«Από την ιστορία στην αφήγηση»
• Μία ενότητα για επαφή με την κουλτούρα των Κωφών και
διαμόρφωση ταυτότητας με τίτλο
«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Εκμάθηση της ΕΝΓ στη Δ΄ Δημοτικού

Τι αλλάζει
στο νόημα;

Το βλέμμα
και ο
χώρος

Ακολουθώντας το
χρόνο στο
χώρο

Από την
ιστορία
στην
αφήγηση

Αναζητώντας
την
ταυτότητα
μου

Ενότητα 1:«Τι αλλάζει στο νόημα;»
Οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται τα μέρη σχηματισμού του
νοήματος και συγκεκριμένα τις παραμέτρους
• 1η Υποενότητα
• της κίνησης,
• του προσανατολισμού
• 2η Υποενότητα
• της έκφρασης του προσώπου
για το σχηματισμό νοημάτων της ΕΝΓ

Ενότητα 2. «Ακολουθώντας το χρόνο στο
χώρο»
Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να κατανοούν και να
χρησιμοποιούν τις τρεις νοητές γραμμές χρόνου
1η Υποενότητα
α. μπροστά, από αριστερά προς τα δεξιά,
β. δίπλα στο σώμα του νοηματιστή
2η Υποενότητα
γ. από κάτω προς τα πάνω
δ. ορίζουν χρονικές περιόδους και διαστήματα

Ενότητα 3. «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»
Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να εντοπίζουν να διακρίνουν και να
χρησιμοποιούν σωστά τα νοήματα που αναφέρονται σε μια ενέργεια, μια
πράξη, ένα γεγονός. Κατανοούν τη έννοια του ρήματος και τις κλίσεις του.
Ασκούνται στις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στα νοήματα ως προς
1η Υποενότητα
• το χώρο
• την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό
2η Υποενότητα
• τον τρόπο που γίνεται κάτι, την ένταση ή την έμφαση,
• τη συχνότητα και την διάρκεια της πράξης
προκειμένου να δηλώσουν και να εκφράσουν επιπλέον πληροφορίες.

Ενότητα 4. «Το βλέμμα και ο χώρος»
Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην κατανόηση και χρήση
του χώρου με γραμματική σημασία
1η Υποενότητα
• Η λειτουργία του βλέμματος ως μη χειροκινησιακού
δείκτη για τη δήλωση του υποκειμένου και του
αντικειμένου στη νοηματική φράση
2η Υποενότητα:
• Η προοπτική θέασης του νοηματιστή για την
περιγραφή μιας εικόνας, ενός χάρτη, ενός τόπου
• Η περιγραφή του χώρου, των οντοτήτων και τη θέση
τους σε αυτόν.

Ενότητα 5. «Από την ιστορία στην αφήγηση»
1η Υποενότητα
• Μαθαίνοντας για και μέσα από τα ιστορικά γεγονότα του 2ου Παγκοσμίου
πολέμου, τον Ιταλο – Ελληνικό πόλεμο και τη Γερμανική κατοχή
➢ διακρίνουν διαφορετικούς τύπους κειμένου και ασκούνται στην ανάπτυξη
αφηγήσεων και διαλόγων σε επίσημες και ανεπίσημες περιστάσεις, από
διαφορετικούς ομιλητές
➢ Μαθαίνουν να διατυπώνουν υποθέσεις

2η Υποενότητα
• Μαθαίνοντας για και μέσα από τα ιστορικά γεγονότα του Πολυτεχνείου.
➢ αναπτύσσουν τις αφηγηματικές τους ικανότητες και αρχίζουν να εξοικειώνονται
με τη συλλογή ιστορικών και βιογραφικών πληροφοριών.
➢ μαθαίνουν να διατυπώνουν υποθέσεις
➢ αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της παρουσίας του διερμηνέα

6. «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν

1η Υποενότητα
• την ταυτότητα τους, τα πολιτισμικά στοιχεία της κοινότητας των Κωφών,
• εισάγονται στην ιδέα της ύπαρξης διαφορετικών νοηματικών γλωσσών,
• στην ιδέα διαφορετικών διαλέκτων
• στην ιδέα υφολογικών διαφορών από νοηματιστή σε νοηματιστή.
2η Υποενότητα
• ανακαλύπτουν τον πλούτο της ΕΝΓ μέσα από νοηματικά κείμενα κωφών
αφηγητών, λογοτεχνών και ποιητών
• έρχονται σε επαφή με αυθεντικά νοηματικά κείμενα Κωφών λογοτεχνών,
ποιητών, αφηγητών
• ανακαλύπτουν τις υφολογικές διαφορές μεταξύ των νοηματικών κειμένων
• ανακαλύπτουν κάποιες βασικές τεχνικές που ακολουθούνται σε λογοτεχνικά
κείμενα

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα

Στόχοι
Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται:
• να παρακολουθούν με προσοχή ένα νοηματιστή,
• να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες,
• να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να δουλεύουν ομαδικά,
• να αναγνωρίζουν την παράμετρο της χειρομορφής ενός νοήματος,
• να αναγνωρίσουν τις αποδεκτές χειρομορφές της ΕΝΓ
• να βρουν και να δείξουν δικά τους νοήματα που γίνονται με ένα σύνολο αποδεκτών
χειρομορφών της ΕΝΓ,
• να αναγνωρίζουν την παράμετρο του χώρου νοηματισμού ενός νοήματος,
• να αποκτήσουν δεξιότητες ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης νοημάτων με βάση τις
χειρομορφές και το χώρο νοηματισμού ενός νοήματος,
• να αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή της χειρομορφής ενός νοήματος σηματοδοτεί την αλλαγή της
σημασίας του,
• να δημιουργούν καινούρια νοήματα, αλλάζοντας μόνο τη χειρομορφή ενός νοήματος,
• να αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή του χώρου νοηματισμού ενός νοήματος σηματοδοτεί την
αλλαγή της σημασίας του,
• να δημιουργούν καινούρια νοήματα, αλλάζοντας μόνο τη θέση νοηματισμού ενός νοήματος,
• να εκτελούν εντολές,
• να αποκτήσουν καινούριο λεξιλόγιο.

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα

• Περιγραφή δραστηριοτήτων
• Βήμα 1
• Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους/στις
μαθητές/τριες ένα μεγάλο χαρτόνι στο οποίο
έχει σχεδιάσει ένα πίνακα με τις 54 αποδεκτές
χειρομορφές που έχουν καταγραφεί στην
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Κουρμπέτης &
Χατζοπούλου, 2010, σελ. 88). Έπειτα δείχνει
στους/στις μαθητές/τριες ένα βίντεο με νοήματα
και τους ζητάει να παρατηρήσουν τη
χειρομορφή με την οποία σχηματίζονται και να
την εντοπίσουν στον πίνακα.
• Έχοντας τον πίνακα με τις χειρομορφές μπροστά
τους, ο κάθε μαθητής/τρια προσπαθεί να βρει
ένα νόημα για όσες περισσότερες χειρομορφές
μπορεί.
Η
δραστηριότητα
μπορεί
να
βιντεοσκοπηθεί για να τοποθετηθεί στο
χαρτοφυλάκιο του κάθε μαθητή/τριας.

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα
• Βήμα 2
• Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους
μαθητές/τριες
ότι
τα
νοήματα
σχηματίζονται
σε
συγκεκριμένους
χώρους νοηματισμού και ότι ό χώρος
νοηματισμού αποτελεί ένα μέρος του
νοήματος.
Παρουσιάζει
στους
μαθητές/τριες μια αφίσα με το σωστό
χώρο
νοηματισμού.
Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα «πλάνο» που
εκτίνεται πάνω –κάτω, αριστερά και
δεξιά από το νοηματιστή .

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα
Ο

/η
εκπαιδευτικός
παρουσιάζει
στου/στις μαθητές/τρίες ένα πίνακα με
τις αποδεκτές θέσεις νοηματισμού, οι
οποίες είναι: ο ουδέτερος χώρος, ο
κορμός, το κεφάλι, το μπράτσο, η
παλάμη, ο καρπός και ο λαιμός,
(Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010, σελ
92) και μια αντίστοιχη αφίσα.
Όπως και παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός
ζητάει από τους μαθητές/τριες να
παρακολουθήσουν ένα βίντεο με
νοήματα, να παρατηρήσουν και να
σχολιάσουν ποιος είναι ο χώρος
νοηματισμού για κάθε νόημα.

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα
• Βήμα 3
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές/τριες
κάποια ζεύγη νοημάτων:
ΘΥΜΑΜΑΙ - ΞΕΡΩ
ΚΑΡΑΒΙ - ΜΠΑΛΑ
ΓΛΥΚΟ - ΚΡΕΑΣ
Στη συνέχεια ζητάει από τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν
το κοινό και το διαφορετικό χαρακτηριστικό που έχουν
αυτά τα ζεύγη νοημάτων. Στόχος της δραστηριότητας είναι
οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι ενώ ο χώρος
νοηματισμού παραμένει σταθερός, η χειρομορφή
τροποποιείται και επομένως αλλάζει σημασία του
νοήματος ή με άλλα λόγια αλλάζει το νόημα.
Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να
διαλέξουν μια θέση νοηματισμού και να σχηματίσουν
διάφορα νοήματα, χρησιμοποιώντας όσες περισσότερες
διαφορετικές χειρομορφές μπορούν. Ο/η εκπαιδευτικός
μπορεί
να
φωτογραφίζει
τις
παραγωγές
των
μαθητών/τριών, και όλοι μαζί να συμπληρώσουν τον
παρακάτω πίνακα, με τα νοήματα που παράγουν οι
μαθητές/τριες στις διαφορετικές θέσεις του νοηματικού
χώρου.

Νοηματικός Χώρος
Ουδέτερος χώρος
Κεφάλι
Λαιμός
Κορμός
Μπράτσο
Καρπός
Παλάμη

Παραγόμενο λεξιλόγιο με διάφορες χειρομορφές

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα
• Βήμα 4
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους/στις μαθητές/τριες
τις παρακάτω ομάδες νοημάτων:
ΓΑΙΔΑΡΟΣ – ΠΑΠΟΥΤΣΙ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ – ΑΠΟΛΥΩ – ΚΡΕΑΣ –
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ - ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ
ΠΟΝΗΡΟΣ – ΓΛΥΚΟ – ΓΙΑΤΡΟΣ – ΖΗΛΕΥΩ – ΚΥΡΙΑΚΗ –
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - ΩΡΑ
Ο /η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να
παρατηρήσουν και να βρουν το κοινό και το διαφορετικό
χαρακτηριστικό που έχουν τα νοήματα στις παραπάνω
ομάδες νοημάτων. Οι μαθητές/τριες οδηγούνται μεθοδικά
στην διαπίστωση ότι ενώ η χειρομορφή των νοημάτων
παραμένει σταθερή, ο χώρος νοηματισμού αλλάζει και
αυτό αλλάζει τη σημασία του νοήματος, δηλαδή φτιάχνεται
ένα καινούργιο, διαφορετικό νόημα.
Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τους
μαθητές/τριες να δημιουργήσουν νοήματα με μια
χειρομορφή σε διαφορετικές θέσεις του νοηματικού χώρου.
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές/τριες και
έναν πίνακα πολλαπλών εισόδων με όλες τις χειρομορφές
και όλες τις θέσεις, έτσι ώστε, αφού φωτογραφηθούν οι
παραγωγές των μαθητών/τριων, να αναρτηθούν,
συμπληρώνοντας τον πίνακα 7 .

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα
• Βήμα 5
Ο/η εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές τα παρακάτω νοηματικά κείμενα, από το πολυμεσικό υλικό για την
εκμάθηση της ΕΝΓ στην Α΄ και την Β΄ Δημοτικού, «Κοίτα με! Κάτι σου λέω» (ή από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του
http://multimedialibrary.prosvasimo.gr/clips/title/%CE%B3%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82:
ΤΙΜΩΡΙΑ
ΤΑ ΦΙΔΑΚΙΑ
ΠΕΝΤΕ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές/μαθήτριες ότι αυτά τα νοηματικά κείμενα είναι βασισμένα σε νοήματα
που σχηματίζονται με μια μόνο χειρομορφή, τα δύο πρώτα με τη χειρομορφή d, το επόμενο με τη χειρομορφή 5
και το τελευταίο με τη χειρομορφή b. Οι μαθητές/τριες καλούνται να παράγουν παρόμοια μικρά νοηματικά
κείμενα με όποια από τις 54 χειρομορφές θέλουν.
Τους δίνει ένα παράδειγμα ακόμα με τη χειρομορφή f
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ
Απόδοση στα ελληνικά
Που είναι οι μέλισσες; Ο αστυνόμος αλληθωρίζει αλλά μέλισσες δεν βρίσκει. Χωρίς μέλισσες ιστορία δεν γίνεται!
Οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά. Η δραστηριότητα βιντεοσκοπείται έτσι ώστε να
εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο των μαθητών/τριών αλλά και η ψηφιακή βιβλιοθήκη του σχολείου.

Ενότητα 1: Δίνοντας «ΦΩΝΗ» στο πάζλ
1η Υποενότητα
• Βήμα 6
Ο/η εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές βίντεο με διάφορες
νοηματικές προτάσεις και τους ζητάει να παρατηρήσουν ότι σε
κάθε πρόταση χρησιμοποιείται μόνο μια θέση του νοηματικού
χώρου για όλα τα νοήματα.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΚΟΥΔΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΑΛΕΠΟΥ ΚΟΤΕΣ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ
ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΓΛΥΚΟ ΠΝΙΓΕΤΑΙ
ΧΤΑΠΟΔΙ ΦΥΛΑΚΗ ΩΡΑ-ΠΟΛΛΗ
Οι μαθητές/τριες προσπαθήσουν να διαμορφώσουν αστείες
νοηματικές φράσεις χρησιμοποιώντας ένα χώρο νοηματισμού.
Μπορούν να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά Η δραστηριότητα
βιντεοσκοπείται έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο των
μαθητών/μαθητριών.

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα
• Στόχοι
Οι μαθητές ενθαρρύνονται:
• να αναγνωρίζουν τα νοήματα που δηλώνουν ενέργεια και τη θέση τους μέσα στην πρόταση,
• να αναγνωρίζουν ότι ο νοηματιστής χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους ρήματος μέσα στην
πρόταση
• να αναγνωρίζουν τις επιπλέον πληροφορίες που δηλώνονται με τους διαφορετικούς τύπους των
ρημάτων μέσα στην πρόταση,
• να διακρίνουν τις διαφορετικές κατηγορίες των ρημάτων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους,
• να αναγνωρίζουν ποια ρήματα δεν μεταβάλλονται ως προς την θέση και την κατεύθυνση τους για
να δηλώσουν πρόσωπο, χώρο ή αριθμό προσώπων, όπως π.χ. ΤΡΩΕΙ, ΤΡΕΧΕΙ, ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ,
• να αντιλαμβάνονται ότι με την τροποποίηση των ρημάτων στο χώρο, δηλώνονται τα πρόσωπα
που συμμετέχουν σε μια δράση, ο αριθμός τους ή και ο χώρος που γίνεται κάτι,
• να κατανοούν πως τροποποιούνται οι διαφορετικοί τύποι ρημάτων και τι δηλώνουν
οι αλλαγές σε αυτά,
• να δίνουν παραδείγματα ρημάτων και ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες,
• να τροποποιούν σωστά μέσα στην πρόταση τα ρήματα για να δηλώσουν τα
πρόσωπα που ενεργούν ή είναι αποδέκτες της ενέργειας και τον αριθμό τους,
• να τροποποιούν σωστά μέσα στην πρόταση τα ρήματα για να δηλώσουν που αρχίζει
ή τελειώνει η πράξη,
• να απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου ΤΙ-ΚΑΝΕΙ; ΠΟΙΟΣ; ΣΕ ΠΟΙΟΝ; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; ΠΟΥ; που αφορούν
την πλοκή μιας ιστορίας,
• Να αναδιηγούνται μια ιστορία και να δημιουργούν μια δικιά τους
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα
Βήμα 1
• Οι μαθητές βρίσκουν τα νοήματα που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι,
ενεργεί (mp_a_0603) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Α τάξη, Πως φροντίζω το
σώμα μου για να είμαι υγιής; σελ. 87 )
• κάνουν το ίδιο για τα κείμενα: (Μελέτη Περιβάλλοντος, Β τάξη, Η ζωή στο
σχολείο, σελ. 15) (mp_b_0208, mp_b_0209, mp_b_02010, mp_b_0211,
mp_b_0212, mp_b_0213 και mp_b_0207)
• θα πρέπει να εντοπίσουν τα νοήματα ΚΟΙΜΑΤΑΙ, ΤΡΩΕΙ, ΠΛΕΝΕΤΑΙ,
ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ, ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ, ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΔΙΑΒΑΖΕΙ, ΓΡΑΦΕΙ, ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ,
ΣΥΖΗΤΑΕΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΕΛΕΓΧΕΙ, ΠΑΙΖΕΙ,
ΑΡΕΣΕΙ, ΣΥΓΥΡΙΖΕΙ, ΠΕΤΑΕΙ, ΑΓΑΠΑΕΙ.

Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα
Βήμα 2
• Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και πάλι τα νοηματικά κείμενα
(mp_a_0603) και (mp_b_0230)
• Συγκρίνουν τη χρήση του ρήματος ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ. Πως χρησιμοποιεί το ρήμα
ο δεύτερος νοηματιστής, τι αλλαγές παρατηρούμε στον τρόπο
νοηματισμού του; Αλλάζει κάτι στο χώρο νοηματισμού του ρήματος ή/και
στην κατεύθυνση του;
• Γίνεται το ίδιο με τα νοηματικά κείμενα (mp_b_0213 και mp_b_0207) για
τη χρήση του ρήματος ΠΑΙΖΕΙ. Τι παρατηρούμε για το νόημα ΠΑΙΖΕΙ;
• Στο σημείο αυτό οι μαθητές/τριες μπορεί να παρατηρήσουν τη
διαφορετική χρήση του νοήματος ΠΑΙΖΕΙ στο ίδιο κείμενο, ως όνομα με τη
σημασία «παιχνίδι» και ως κατηγόρημα με τη σημασία «παίζω» με βάση
τις γνώσεις τους από την προηγούμενη τάξη

Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα
Βήμα 2
• Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συμπεράνουν ότι το ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ
μεταβάλλεται χωρικά για να δηλώσει ποιος ή ποιοι ενεργούν, τι ή ποιος
δέχεται το αποτέλεσμα της ενέργειας, ποια σημεία του χώρου
φροντίζονται, ο χώρος που γίνεται αυτή η ενέργεια. Αντίθετα το ρήμα
ΠΑΙΖΕΙ δεν μεταβάλλεται ως προς το χώρο νοηματισμού και την
κατεύθυνση του και δεν δηλώνεται το υποκείμενο της ενέργειας ή ο χώρος
που γίνεται αυτή η ενέργεια από τον τρόπο νοηματισμού του.

Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα
Βήμα 3
Ποια από τα νοήματα που
κατέγραψαν οι μαθητές/τριες
μεταβάλλονται χωρικά για να
δηλώσουν (α) ποιος ή ποιοι
ενεργούν, (β) είναι αποδέκτες της
ενέργειας ή/και (γ) το χώρο που
γίνεται κάτι και ποια όχι; Οι
μαθητές/τριες ταξινομούν τα
ρήματα σε δύο βασικές κατηγορίες
σε αυτά που είναι μεταβλητά στο
χώρο και στα απλά ρήματα.

Ποια από αυτά μοιάζουν με το
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ και ποια με το ΠΑΙΖΕΙ;
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα
Βήμα 4
Οι μαθητές/τριες συζητούν :
Τι δηλώνεται με την αλλαγή θέσης ή/και της
κατεύθυνσης των νοημάτων στο χώρο;
Ποιες επιπλέον πληροφορίες κατανοεί ο
συνομιλητής του νοηματιστή;
Φτιάχνουν δικές τους προτάσεις
Συμπεραίνουν ότι οι επιπλέον πληροφορίες
αφορούν (α) τα πρόσωπα και τον αριθμό τους
(β) ή/ και το χώρο που γίνεται κάτι
Κατηγοριοποιούν τα νοήματα σε υποκατατηγορίες
ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΑ
ΡΗΜΑΤΩΝ
Ο καθένας, ή κάθε μία βρίσκει τρία δικά του απλά
και πέντε χωρικά μεταβλητά ρήματα, φτιάχνει τον
δικό του πίνακα και τις δικές του νοηματικές
προτάσεις με κάθε ένα από αυτά. Το υλικό
βιντεοσκοπείται και μπαίνει στο χαρτοφυλάκιο του
κάθε μαθητή/τριας
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα

Βήμα 5
• Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το
νοηματικό κείμενο ΓΕΝΕΘΛΙΑ
στους μαθητές.
Μετεγγραφή
ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ-ΟΝΟΜΑ-ΜΑΡΙΑ-(δξ) ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ.
ΑΥΤΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (δξ)-ΑΓΟΡΑΖΕΙ-(αρ)
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (αρ)-ΔΙΝΕΙ-(δξ)
ΧΡΗΜΑΤΑ (δξ)-ΔΙΝΕΙ-(αρ)
ΣΠΙΤΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ-(δξ)
ΕΚΕΙ ΜΑΜΑ ΜΠΑΜΠΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
ΔΙΝΕΙ-(δξ)+,
ΦΙΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (δξ)-ΔΙΝΕΙ-(αρ)-σεόλους
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ-(δξ) ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ (δξ)-ΔΙΝΕΙ(αρ)-σε-κάποιους
ΟΛΟΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ
ΟΛΟΙ ΛΕΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ+, ΧΡΟΝΙΑ-ΠΟΛΛΑ ++

ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Βήμα 5

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα

Τους ζητά να βρουν τα νοήματα που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι.
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να εντοπίσουν τα νοήματα ΓΙΟΡΤΗ, ΑΓΟΡΑΖΕΙ, ΔΙΝΕΙ,
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ, ΛΕΕΙ, ΠΗΓΑΙΝΕΙ, ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ, ΧΡΟΝΙΑ-ΠΟΛΛΑ.
Ποια μεταβάλλονται χωρικά για να δηλώσουν ποιος ή ποιοι ενεργούν ή/και
δέχονται την ενέργεια του υποκειμένου ή το χώρο που γίνεται κάτι και ποια όχι;
Διακρίνουν δύο βασικές κατηγορίες: τα μεταβλητά στο χώρο και στα απλά ρήματα
όπως και στο βήμα 3
Ο/η εκπαιδευτικός ζητά να εντοπίσουν τους διαφορετικούς τύπους του ΔΙΝΕΙ και
να τους καταγράψουν.
Ποια χαρακτηριστικά του ρήματος αλλάζουν;
Αυτό που αλλάζει είναι η κατεύθυνση της κίνησης και επιπλέον μπορεί να έχουμε
και επανάληψη.
Χρησιμοποιώντας σύμβολα μπορούμε να καταγράψουμε την αλλαγή της
κατεύθυνσης της κίνησης και την επανάληψη της π.χ. καταγράφω με βέλη την
κατεύθυνση και με ένα (+) την επανάληψη
Πρότυπος Πίνακας ΔΙΝΕΙ

Ενότητα 3: Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!
1η Υποενότητα
Βήμα 5
Με βάση το νοηματικό κείμενο που είδαν,
οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν
τον
Πρότυπος Πίνακας ΔΙΝΕΙ
και να απαντήσουν στις παραπάνω ερωτήσεις:
Ποιες επιπλέον πληροφορίες δίνει η αλλαγή
της κατεύθυνσης της κίνησης του νοήματος;
Ποιος δίνει;
Σε ποιους;
Αν χρειαστεί μπορούν να επιστρέψουν στο
νοηματικό κείμενο
Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα οι
μαθητές/τριες καλούνται να αναδιηγηθούν την
ιστορία και να συμπληρώσουν τον πίνακα
σωστά όπως στο υπόδειγμα: Συμπληρωμένος
Πίνακας ΔΙΝΕΙ.
Επέκταση της δραστηριότητας να βρουν άλλα
ρήματα που να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά .
Π.χ ΛΕΕΙ, ΒΟΗΘΑΕΙ κ.α.
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Ανακαλύπτοντας τι κάνω!!!»

Ενότητα 4η : Βάλε τα κομμάτια του Πάζλ στη
σειρά
2η Υποενότητα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στόχοι
Οι μαθητές ενθαρρύνονται:
να διατηρούν την προσοχή τους στα επικοινωνιακά δρώμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
να αναγνωρίζουν και να παράγουν καταφατικές, ερωτηματικές και προστακτικές προτάσεις ,
να κατανοούν και να παράγουν οριστικές προτάσεις,
να αναγνωρίζουν , να ορίζουν και παράγουν ερωτήσεις ολικής άγνοιας (ΝΑΙ/ΟΧΙ),
να αναγνωρίζουν και να ορίζουν και να παράγουν ερωτήσεις μερικής άγνοιας,
να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν εισαγωγικές ερωτηματικές λέξεις για ερωτήσεις μερικής άγνοιας (ΠΟΙΟΣ, ΤΙ/ΠΟΙΟ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ, ΓΙΑ- ΠΟΙΟΛΟΓΟ, ΠΟΙΟ ΑΠΟ –ΤΑ- ΔΥΟ, ΠΟ, ΠΩΣ),
να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν μη χειροκινησιακούς δείκτες όπως ότι το ανασήκωμα του φρυδιού που σηματοδοτεί ερωτήσεις ολικής
άγνοιας και το σμίξιμο των φρυδιών και η κίνηση του κεφαλιού που σηματοδοτούν ερωτήσεις μερικής άγνοιας,
να κατανοούν και να χρησιμοποιούν σωστά το νοηματικό χώρο υποδεικνύοντας γραμματικές ή συντακτικές σχέσεις μέσα στις προτάσεις,
να κατανοούν και να χρησιμοποιούν στην περιγραφή τον κανόνα που υπαγορεύει τη χωροθέτηση πρώτα του μεγαλύτερου ή ακίνητου αντικειμένου και
στη συνέχεια του μικρότερου ή κινητού αντικειμένου,
να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν χωρικά νοήματα για να περιγράψουν θέσεις στο χώρο όπως ΚΟΝΤΑ/ΜΑΚΡΙΑ, ΜΕΣΑ/ΕΞΩ, ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, ΠΑΝΩ
ΑΠΟ/ΚΑΤΩ ΑΠΟ, ΜΠΡΟΣΤΑ/ΠΙΣΩ, ΑΝΑΜΕΣΑ/ ΓΥΡΩ,
να κατανοούν αλλά και να εξασκούνται στην παροχή σε τρίτους νοηματικών οδηγιών για την εκτέλεση ενός έργου ή μιας δράσης π.χ. συναρμολόγηση
παιχνιδιού, χάρτης, κ.α.,
να κατανοούν και να παράγουν αρνητικές ερωτήσεις ολικής άγνοιας,
να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τους διαφορετικούς τρόπους δήλωσης της άρνησης (λεξιλόγιο και μορφολογικούς δείκτες),
να μάθουν και να χρησιμοποιούν λέξεις που δηλώνουν άρνηση σε ερωτήσεις ολικής άγνοιας όπως: ΔΕΝ / ΜΗ ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ, ΠΟΤΕ,
ΚΑΝΕΝΑ,ΑΡΝΟΥΜΑΙ,ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ, ΑΔΥΝΑΤΟΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΟ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ/ΤΙΠΟΤΑ,
ΠΟΥΘΕΝΑ, ΤΙΠΟΤΑ,
να διακρίνουν και να παράγουν μια απλή ερώτηση ολικής άγνοιας από μια αρνητική ερώτηση ολικής άγνοιας.
να αναπτύξουν την ικανότητα επαναφήγησης,
να κατανοούν μια ιστορία στην ΕΝΓ και να μπορούν να την αναδιηγηθούν με ακρίβεια,
να απαντούν σε ποικίλες ερωτήσεις που αφορούν την πλοκή μιας ιστορίας,
να επεκτείνουν την κατανόηση καινούριου λεξιλογίου.

Ενότητα 4η : Βάλε τα κομμάτια του Πάζλ στη σειρά
2η Υποενότητα
• Βήμα 1
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα νοηματικό κείμενο με οδηγίες για διαχείριση έκτακτης κατάστασης όπως αυτή του
σεισμού. Οι οδηγίες είναι από την Πολιτική προστασία και βρίσκονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oasp.gr.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 1

Απόδοση στα ελληνικά
-Σταθείτε μακριά από έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν.
-Μπείτε κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι, γραφείο, θρανίο και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του επίπλου.
-Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλληλα έπιπλα καθίστε στο μέσον του δωματίου…….
Στην συνέχεια οι μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα ακόμα νοηματικό κείμενο. Πρόκειται ουσιαστικά για το παραπάνω
κείμενο στο οποίο όμως ο νοηματιστής δεν χρησιμοποιεί εκφράσεις προσώπου, παράγοντας απλές καταφατικές
προτάσεις
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 2

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει να εντοπίσουν τα διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά νοηματικά κείμενα. Εάν οι μαθητές/τριες
δεν μπορούν να δώσουν την απάντηση, τότε τους εξηγεί ότι το ένα κείμενο είναι διατυπωμένο με προστακτική έγκλιση
και το άλλο με καταφατική. Η διαφορά έγκειται στις εκφράσεις του προσώπου, και στη χρήση διαφορετικού αρνητικού
μορίου (ΜΗ-ΔΕΝ) για αρνητικές προστακτικές και απλές αρνητικές προτάσεις.
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα σηκώνεται για να διαγωνιστεί. Ο ένας
μαθητής παράγει μια καταφατική πρόταση (η οποία μπορεί να είναι και αρνητική)και ο άλλος καλείται να την
αναπαράγει, τροποποιώντας την σε προστακτική πρόταση (και αρνητική προστακτική πρόταση αντίστοιχα). Για
παράδειγμα:
ΤΡΩΣ ΚΑΡΟΤΟ
ΤΡΩΓΕ ΚΑΡΟΤΟ
ΠΙΣΙΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΔΕΝ
ΠΙΣΙΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΜΗ
Εάν ο/η μαθητής/ δώσει τη σωστή απάντηση και παράγει σωστή αντίστοιχη πρόταση, η ομάδα του κερδίζει ένα πόντο. Η
ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους κερδίζει.

Ενότητα 4η : Βάλε τα κομμάτια του Πάζλ στη σειρά
2η Υποενότητα
• Βήμα 2
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές μια σειρά από ερωτήσεις για το παραπάνω
νοηματικό κείμενο, τις οποίες πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές/τριες.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Απόδοση στα ελληνικά
-Στέκεστε κοντά σε έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν;
-Μπαίνετε κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι, γραφείο, θρανίο και κρατιέστε στο πόδι του επίπλου;
Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να διακρίνουν τη διαφορά που
υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις ερωτήσεις. Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν
με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ενώ σε κάποιες άλλες πρέπει να απαντήσεις με προτάσεις. Ο/η εκπαιδευτικός
εξηγεί στους μαθητές οι πρώτες είναι ερωτήσεις ολικής άγνοιας και οι άλλες είναι ερωτήσεις μερικής
άγνοιας.
Ο/η εκπαιδευτικός επίσης παρακινεί τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν τους μη
χειροκινησιακούς μη χειροκινησιακούς δείκτες και στις δύο περιπτώσεις ερωτήσεων. Έτσι
παρατηρούν ότι το ανασήκωμα του φρυδιού που σηματοδοτεί ερωτήσεις ολικής άγνοιας και το
σμίξιμο των φρυδιών και η κίνηση του κεφαλιού που σηματοδοτούν ερωτήσεις μερικής άγνοιας.
Το θέμα της δραστηριότητας μπορεί να συνεχιστεί, οπτικοποιώντας της πληροφορίες που τους
δόθηκαν, παρακολουθώντας βίντεο για την προστασία από το σεισμό που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
Παρακάτω δίνονται κάποια προτεινόμενα:
• https://www.youtube.com/watch?v=dqxqmsL2JeQ
• https://www.youtube.com/watch?v=OT68BVoxdHE

Ενότητα 4η : Βάλε τα κομμάτια του Πάζλ στη σειρά
2η Υποενότητα
•
Βήμα 3
Οι μαθητές παρακολουθούν ένα νοηματικό κείμενο με την περιγραφή του σχολείου, την καταγραφή των
αιθουσών και την περιγραφή της χρήσης τους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ
Απόδοση στα ελληνικά
Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης είναι κτισμένο σε συγκρότημα σχολικών
κτιρίων. Είναι ισόγειο και βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο των οδών Φειδίου και Πατριάρχου
Γρηγορίου…..
Με την ολοκλήρωση της περιγραφής, δίνεται ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο του σχολείου στο το οποίο οι
μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν σύμφωνα με το νοηματικό κείμενο, δηλαδή τι είναι κάθε αίθουσα πχ
αίθουσα διδασκαλίας, τουαλέτα κα, όπως και περιμετρικά του σχολείου, δρόμοι ή άλλα κτήρια .
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ακολουθεί ακόμα ένα νοηματικό κείμενο για τον καθορισμό των οδών διαφυγής και της διαδικασίας
εκκένωσης του κτηρίου.
ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΙΟΙ
Απόδοση στα ελληνικά
Καθορισμός των οδών διαφυγής
Οι μαθητές που βρίσκονται στην κουζίνα, στην αίθουσα λογοθεραπείας και στην μεγάλη αίθουσα
διδασκαλίας , εξέρχονται από την έξοδο της μεγάλης αίθουσας διδασκαλίας, που βρίσκεται στα ανατολικά
του κτηρίου και οδηγεί στο μεγάλο προαύλιο.……
Ένας/μια μαθήτρια καλείται να κάνει ερωτήσεις μερικής και ολικής άγνοιας, προκειμένου να αξιολογηθεί
εάν οι μαθητές κατάλαβαν τις οδούς διαφυγής των τμημάτων. Ο/η εκπαιδευτικός υπενθυμίζει ότι πρέπει να
δοθεί προσοχή και στους μη χειροκινησιακούς δείκτες (ανασήκωμα του φρυδιού για ερωτήσεις ολικής
άγνοιας και το σμίξιμο των φρυδιών και η κίνηση του κεφαλιού για ερωτήσεις μερικής άγνοιας). Δίνεται ένα
παράδειγμα ερωτήσεων ολικής και μερικής άγνοιας:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Απόδοση στα ελληνικά
Οι μαθητές των δύο αιθουσών που βρίσκονται αριστερά της κεντρικής εισόδου εξέρχονται από την κύρια
είσοδο του νηπιαγωγείου;
Από ποια αίθουσα βγαίνουν οι μαθητές της εργοθεραπείας;

Ενότητα 4η : Βάλε τα κομμάτια του Πάζλ στη σειρά
2η Υποενότητα
• Βήμα 4
Ο/η εκπαιδευτικός δίνει κάποιες πληροφορίες για το θέατρο σκιών και τον πρωταγωνιστή του τον
Καραγκιόζη, έναν χαρακτήρα που οι μαθητές/τριες συναντάνε από την Α΄ Δημοτικού στα βιβλία της
Γλώσσας. Το θέατρο σκιών δεν είναι μια μορφή τέχνης που ταιριάζει με την κουλτούρα των Κωφών,
καθώς είναι δύσκολο να παρακολουθεί κάποιος σκιές, να μην κατανοεί τον προφορικό λόγο και να
μπορεί να ερμηνεύσει μια ιστορία. Για το λόγω αυτό κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές/τριες με
προβλήματα ακοής να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να τους
εμφυσήσουμε την κουλτούρα του θεάτρου σκιών.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Απόδοση στα ελληνικά
Ο Καραγκιόζης είναι ο πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών. Είναι κακάσχημος καμπούρης, και μόνιμα
φτωχός, ζει με την οικογένεια του σε μια παράγκα, έτοιμη να γκρεμιστεί. Πειράζει και κοροϊδεύει τους
πάντες, ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Καμιά φορά γίνεται σκληρός με τα αστεία του αλλά κατά
βάθος είναι καλόκαρδος. Είναι τεμπέλης αλλά και γεμάτος διάθεση να ανακατεύεται σε όλα, επινοεί
διάφορα τεχνάσματα και τα καταφέρνει περίφημα και για να τα βολέψει στη ζω. Μια φορά γίνεται
φούρναρης, την άλλη καπετάνιος, ακόμα και εάν δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, με εξυπνάδα και
διπλωματία, καμιά φορά στα όρια της πονηριάς, καταφέρνει να γλιτώσει πάντα την τελευταία στιγμή. Το
χέρι του είναι εξαιρετικά ευκίνητο και υπερβολικά μακρύ. Με αυτό το χέρι μπορεί να ξύνει την πλάτη του
και το κεφάλι του και συνέχεια δίνει καρπαζιές . Δέχεται όμως και καρπαζιές σαν συνέπεια της
κακοκεφαλιάς του και ενίοτε της πονηριάς του. Όταν εμφανίζεται στη σκηνή, ακούγεται πάντα μια
χαρακτηριστική μουσική και ο ίδιος τραγουδάει «Όπα, όπα, όπα, ε...», ενώ συνήθως συνοδεύεται από τη
γυναίκα του, την Αγλαΐα που είναι επίσης άσχημη και κακοντυμένη, και τα παιδιά του που είναι πιστά του
αντίγραφα σε μικρογραφία.
Μετά την παρουσίαση του νοηματικού κείμενου, ο/η εκπαιδευτικός δείχνει στους/στις μαθητές/τριες
τις φιγούρες του θεάτρου σκιών, ενώ τους δίνει και αντίγραφα τους για να φτιάξουν τις δικές τους.
Τοποθετώντας ένα άσπρο σεντόνι, καλά τεντωμένο στην κάσα μιας πόρτας και χρησιμοποιώντας ένα
φως από την μία πλευρά, φτιάχνουν ένα αυτοσχέδιο θέατρο σκιών και παίζουν με τις φιγούρες.

Ενότητα 4η : Βάλε τα κομμάτια του Πάζλ στη σειρά
2η Υποενότητα
• Βήμα 5
• Ο/η εκπαιδευτικός προτείνει να φέρουν το θέατρο σκιών πιο κοντά στην κουλτούρα
των Κωφών. Ζητάει από τους μαθητές να σκεφτούν τρόπους ώστε το θέατρο σκιών
να είναι πιο προσβάσιμο στα άτομα με προβλήματα ακοής. Ο/η εκπαιδευτικός
ακούει προσεχτικά τις προτάσεις των μαθητών/τριών. Εάν δεν υπάρχουν προτάσεις,
ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την ιδέα του «Κωφού θεάτρου σκιών». Προτείνει
στη σκηνή του αυτοσχέδιου θεάτρου σκιών να μην εμφανίζονται οι φιγούρες του
Καραγκιόζη, αλλά οι φιγούρες ατόμων που νοηματίζουν. Τους παρουσιάζει το
παρακάτω βίντεο:
• ΘΕΑΤΡΟ ΚΩΦΩΝ ΣΚΙΩΝ
• Ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει εάν έγινε κατανοητή η ιστορία που εξιστορεί το βίντεο,
παρά το γεγονός ότι μη χειροκινησιακοί δείκτες (ανασήκωμα φρυδιού) δεν είναι
ευδιάκριτοι μέσα από το πανί. Κάνει κάποιες ερωτήσεις κατανοήσεις στους
μαθητές/τριες. Έπειτα παρακολουθούν το παραπάνω βίντεο χωρίς τα άτομα να
είναι πίσω από το πανί.
• ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΩΦΟΣ ΕΚΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
• Απόδοση στα ελληνικά
• Ο Καραγκιόζης στο δικαστήριο

•

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα
Στόχοι

Μελετώντας αυθεντικά λογοτεχνικά νοηματικά κείμενα , οι μαθητές
ενθαρρύνονται:
• Να παρακολουθούν νοηματικά κείμενα με διάφορους αφηγητές και
ποιητές της ΕΝΓ και να συζητούν για αυτά και τους δημιουργούς τους,
• Να παρατηρούν και να εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των
λογοτεχνικών νοηματικών κειμένων και τις διαφορές τους από απλά
καθημερινά νοηματικά κείμενα,
• Να μπορούν να εντοπίσουν και να περιγράψουν μια
τεχνική σε δοσμένο λογοτεχνικό κείμενο ενός καλλιτέχνη
• Να μάθουν τις διαφορές ανάμεσα σε ένα πρωτότυπο
έργο και σε μία περίληψη και να μπορούν να δώσουν
παραδείγματα αυτών των διαφορών,
• Να μάθουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν και
τα στοιχεία του κειμένου που χρειάζεται να συμπεριλάβουν για να
συνοψίσουν αποτελεσματικά ένα κείμενο στην ΕΝΓ,

Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα
Βήμα 1
Οι μαθητές παρακολουθούν το νοηματικό κείμενο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Κατσιπίδης Παναγιώτης Θεσσαλονίκη: 13/12/2012).
Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό νοηματικό κείμενο που θα πρέπει να παρουσιαστεί δύο έως τρείς φορές πριν
από την επεξεργασία του.
Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να απολαύσουν την ιστορία και να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις τους
και συζητούν για αυτό.
Ερωτήσεις ερέθισμα για επεξεργασία και συζήτηση.
Πρώτη συζήτηση για την ιστορία, τα μέρη της και τα συναισθήματα των μαθητών/τριών.
Η αισθητική τους απόλαυση
Εντοπίσουν τέσσερα μέρη – δίνουν τίτλους π.χ.
• ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ
• ΒΙΒΛΙΟ
• ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
• ΤΑΡΑΝΔΟΙ – ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΔΩΡΩΝ
Κάθε μαθητής/τρια καλείται να φτιάξει τους δικούς του τίτλους για όλα τα μέρη της ιστορίας.
Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές/τριες ότι οι τίτλοι είναι σύντομοι και πρέπει να
αποδίδουν το κεντρικό νόημα της ενότητας.
Οι τίτλοι του κάθε μαθητή/τριας καταχωρούνται στο χαρτοφυλάκιο του/της. Η επεξεργασία του κειμένου
γίνεται ξεχωριστά για κάθε μέρος της ιστορίας.

Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα
Βήμα 2
• Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το πρώτο μέρος της ιστορίας με
τον τίτλο ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ, το οποίο ολοκληρώνεται στο 00:43
δευτερόλεπτο.
• Ο/η εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις στους μαθητές/τριες που
αφορούν το περιεχόμενο.
–
–
–
–
–
–
–

Ερωτήσεις κατανόησης - ενότητα 1:
Σε ποιο αντικείμενο αναφέρεται ο νοηματιστής;
Τι περιγράφει;
Που συμβαίνει η χιονοθύελλα;
Τι άλλο υπάρχει μέσα στη χιονόμπαλα;
Τι έχει στην κορυφή του;
Τι υπάρχει πάνω στο δέντρο;

• Οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν ομαδικά χρησιμοποιώντας ένα
μεγάλο καφέ κανσόν χαρτί διαστάσεων 50Χ75 cm και
δακτυλομπογιές την εικόνα που έχει περιγράψει ο νοηματιστής.
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα
Βήμα 3
• Ο/η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές/τριες επεξεργάζεται την ενότητα ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ
σε σχέση με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο νοηματιστής. Όλοι μαζί παρακολουθούν και
πάλι το κείμενο (ενότητα 1) και στη συνέχεια συζητούν για τα γλωσσικά εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν από το νοηματιστή.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ερωτήσεις γλωσσικών τεχνικών :
Πως ξεκινάει η αφήγηση του νοηματιστή;
Γιατί δώσατε τον τίτλο ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ σε αυτή την υποενότητα του κειμένου;
Σε ποιο σημείο της αφήγησης μπαίνει το θέμα της υποενότητας;
Πως καταλαβαίνουμε ότι το τοπίο που περιγράφεται είναι το εσωτερικό της χιονόμπαλας;
Ποιο γλωσσικό εργαλείο χρησιμοποιεί ο νοηματιστής για να προσδιορίσει το που
βρίσκεται το τοπίο που περιγράφει;
Πόσα και ποια διαφορετικά νοήματα χρησιμοποιεί ο νοηματιστής για το κεντρικό
αντικείμενο της αφήγησης και τι διαφορά έχουν;
Τι καταλαβαίνουμε από αυτά τα διαφορετικά νοήματα;
Τι ακριβώς βλέπει ο νοηματιστής μέσα στη χιονόμπαλα;
Παρατηρούμε κάποια αλλαγή στον τρόπο, στην ταχύτητα που νοηματίζει ο νοηματιστής;
Ποια αντίθεση παρατηρεί ο θεατής στην περιγραφή του τοπίου;
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα
Βήμα 3
• Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν
ότι: το νόημα ΜΠΑΛΑ-ΜΙΚΡΗ που παρουσιάζεται στην αρχή του κειμένου με τη
χρήση ενός ταξινομητή, αποτελεί το κεντρικό θέμα της υποενότητας, ενώ
παράλληλα ορίζει τον τόπο αναφοράς της περιγραφής του τοπίου που
ακολουθεί.
• Στο πρώτο μέρος του λογοτεχνικού κειμένου γίνεται περιγραφή ενός χώρου που
είναι ο εσωτερικός χώρος ενός χριστουγεννιάτικου παιχνιδιού, μιας
χιονόμπαλας. Το αντικείμενο μικρό στην αρχή, μεγαλώνει και αποκτά όγκο στα
χέρια του νοηματιστή.
• Το βλέμμα του νοηματιστή προσδιορίζει το που βρίσκεται το τοπίο που
περιγράφει. Ο χώρος μεγαλώνει και αρχίζει να εμφανίζεται η κίνηση των
νιφάδων του χιονιού μέσα στην χιονόμπαλα.
• Ο νοηματιστής μέσα στη χιονόμπαλα βλέπει το χιόνι να πέφτει. Επιταχύνοντας
την κίνηση βλέπουμε την χιονοθύελλα να ξεσπά αυξάνοντας την ένταση και το
ρυθμό νοηματισμού. Η κίνηση γίνεται αργή διαμορφώνοντας την εικόνα μιας
επιφάνειας σκεπασμένης με χιόνι. Με την αντίθεση στο ρυθμό και την ταχύτητα
των νοημάτων ο νοηματιστής επιτυγχάνει ένα εξαιρετικό εικαστικό αποτέλεσμα.
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα
Βήμα 3
Χωρίς παύση, στη μέση της
καλυμμένης με το χιόνι επιφάνειας
εμφανίζεται μια ακόμη οντότητα.
Πρόκειται για ένα δέντρο που
αναδύεται στη χιονισμένη επιφάνεια.
Το δέντρο είναι χριστουγεννιάτικο,
γεμάτο στολίδια. Στην κορυφή του
έχει ένα αστέρι και γύρω, παντού
πολλά πολλά φωτάκια. Το βλέμμα του
νοηματιστή μετακινείται προς τους
θεατές του, η σοβαρή έκφραση του
προσώπου αλλάζει και χαμογελώντας
ολοκληρώνει την ενότητα της
περιγραφής.

Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα
Βήμα 4
• Οι μαθητές/τριες καλούνται να κάνουν μια δική τους αντίστοιχη
περιγραφή ενός φανταστικού κουτιού που μέσα έχει εκπλήξεις. Τι βλέπει
ο καθένας, καθεμιά μέσα στο δικό του/της κουτί;
• Οι δημιουργίες των μαθητών/τριών καταχωρούνται στο χαρτοφυλάκιο
του καθενός.
• Δίνονται εικόνες για να ενεργοποιηθεί τη φαντασία των μαθητών/τριών
και αν δυσκολεύονται να σκεφτούν κάτι μόνοι τους διαλέγουν μία και την
περιγράφουν.
• Ποια εικόνα διάλεξε ο συμμαθητής σου;
• Στην συνέχεια παρακολουθούν μια αντίστοιχη περιγραφή του
νοηματιστή
ΚΟΥΤΙ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ 1
• Κάθε μαθητής/τρια ζωγραφίζει στο δικό του/της σε χαρτί Α4, τι κατάλαβε
ο καθένας από την περιγραφή του νοηματιστή. Το κουτί του νοηματιστή.
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6:«Αναζητώντας την ταυτότητα μου»
2η Υποενότητα

Βήμα 12
• Ολοκληρώνοντας το σχολιασμό τόσο του περιεχομένου
όσο και των τεχνικών που χρησιμοποιεί ο νοηματιστής,
ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες να
κάνουν μια μικρή περίληψη της χριστουγεννιάτικης
ιστορίας. Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές/τριες
ότι η περίληψη πρέπει να είναι πολύ σύντομη και να μην
είναι επανάληψη των όσων λέει ο νοηματιστής. Οι
μαθητές/τριες δοκιμάζουν να φτιάξουν την περίληψη της
ιστορίας
• ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ Δημοτικού : Ενότητα: «Αναζητώντας την ταυτότητα μου»

Ενότητα 6η : «Το πάζλ του εαυτού μου»
2η Υποενότητα
•
•
•
•
•

Στόχοι
Οι μαθητές ενθαρρύνονται:
να διατηρούν την προσοχή τους στα επικοινωνιακά δρώμενα,
να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες,
να απαντούν σε ποικίλες ερωτήσεις που αφορούν την πλοκή
μιας ιστορίας,
• να εκφράζουν την επιθυμία τους για επανάληψη, ή επιβράδυνση
της ομιλίας ενός νοηματιστή ή να ζητούν διευκρινίσεις
• να υποδεικνύουν το πρόσωπο με την αναφορά ενός
δακτυλοσυλλαβιζόμενου κυρίου ονόματος
• να κατανοήσουν και να παράγουν μυθιστορηματικά και μη
μυθιστορηματικά κειμενικά είδη, όπως οι βιογραφίες .

Ενότητα 6η : «Το πάζλ του εαυτού μου»
2η Υποενότητα
• Βήμα 1
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ένα νοηματικό κείμενο για την
ιστορία της νοηματικής γλώσσας και της εκπαίδευσης των Κωφών.
ΚΩΦΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Απόδοση στα ελληνικά
Η ιστορία της εκπαίδευσης και της νοηματικής γλώσσας ξεκινάει κάπου στη Γαλλία
όταν ο ιερέας Abbè Charles Michel de l’ Epèe αναλαμβάνει την εκπαίδευση των
διδύμων κωφών κοριτσιών, κόρες μιας ενορίτισσας του. Ο Abbè de l’ Epèe
παρατήρησε ότι η η νοηματική γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα των κωφών ………..
Ο/η εκπαιδευτικός κάνει κάποιες ερωτήσεις κατανόησης για το παραπάνω κείμενο.
Έπειτα εστιάζει στη χρήση του δακτυλικού αλφάβητου για την απόδοση των
ονομάτων που υπάρχουν. Αναφέρει ότι το δακτυλικό αλφάβητο χρησιμοποιείται
ουσιαστικά μόνο για την ονοματοδοσία προσώπων, περιοχών και άγνωστων λέξεων.
Οργανώνει δραστηριότητες για την εκμάθηση του δακτυλικού αλφαβήτου αλλά και
την απόδοση των δικών του ονομάτων σε αυτήν.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για την εκμάθηση του δακτυλικού
αλφαβήτου είναι η δημιουργία μια κατασκευής με ανακυκλώσιμα υλικά. Πρόκειται
για ένα παιχνίδι με καπάκια και μπουκάλια, στα καπάκια υπάρχουν τοποθετημένα τα
γράμματα της αλφαβήτου. Στο πάτο των μπουκαλιών έχουν τοποθετηθεί εικόνες του
δακτυλικού αλφάβητου. Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχήσει το καπάκι με το
γράμμα στο μπουκάλι με το αντίστοιχο γράμμα του δακτυλικού αλφαβήτου.
Για την εκμάθηση του ονόματος τους, μπορούν να φτιάξουν χειροτεχνίες με
ελκυστικά και πρωτότυπα υλικά, όπως μαγνητικό χαρτί, πλαστικοποιημένα φύλλα και
μανταλάκια, κ.α

Ενότητα 6η : «Το πάζλ του εαυτού μου»
2η Υποενότητα
• Βήμα 2
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους/στις μαθητές/τριες την ιστορία Κωφών σε κόμικς όπως αυτή την
βρίσκουμε στην παρακάτω ιστοσελίδα. Πρόκειται για εφαρμογή που επιτρέπει στο χρήστη να φτιάξει το
δικό τους κόμικς. Είναι απλό και εύκολο στη λειτουργία του και στην χρήση και αρέσει πολύ στους
μαθητές/τριες.
Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να φτιάξουν το δικό τους κόμικς με την ιστορία Κωφών
όπως την διδάχτηκαν. Οι ιστορίες των μαθητών/τριών παρουσιάζονται σε μια ειδική εκδήλωση στους
γονείς και στους φίλους, όπου εξιστορούν την ιστορία των Κωφών.
https://www.storyboardthat.com/fr/storyboards/kaytleethibodeaux/deaf-history-comic

Ενότητα 6η : «Το πάζλ του εαυτού μου»
2η Υποενότητα
• Βήμα 3
Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους/στις μαθητές/τριες τι είναι η
βιογραφία. Είναι ένα κείμενο το οποίο περιέχει πληροφορίες για
τη ζωή και το έργο κάποιων σημαντικών ατόμων. Στην συνέχεια
παρουσιάζει μια σύντομη βιογραφία για κάποιους σημαντικούς
ανθρώπους στην ιστορία των Κωφών.
• TΖΕΡΟΝΙΜΟ ΚΑΡΝΤΑΝΟ
• ΠΕΔΡΟ ΠΟΝΣΕ ΝΤΕ ΛΕΟΝ
• ΧΟΥΑΝ ΠΑΜΠΛΟ ΝΤΕ ΜΠΟΝΕΤ
• ΑΜΠΕ ΝΤΕ Λ’ ΕΠΕ
• ΣΙΓΚΑΡΝΤ
• ΛΟΡΕΝΤ ΚΛΕΡΚ
• ΤΟΜΑΣ ΧΟΠΚΙΝΣ ΓΚΑΛΑΝΤΕΤ

Ενότητα 6η : «Το πάζλ του εαυτού μου»
2η Υποενότητα
• Βήμα 4
Ο/ η εκπαιδευτικός οργανώνει παιχνίδι ρόλων. Ένας/μια
μαθητής/τρια διαλέγουν τυχαία μια κάρτα που απεικονίζει
κάποιον από τα σημαντικότερα πρόσωπα των κωφών που
διδάχτηκαν παραπάνω.
ΚΑΡΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Το παιχνίδι παίζεται με δύο τρόπους.
• 1. Ο/η μαθητής/τρια που έχει τραβήξει μια κάρτα,
προσπαθεί να δώσει σταδιακά πληροφορίες για το ρόλο
που διαδραματίζει, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του, πχ
«Υπήρξα μαθητής του Αμπέ ντε λ’ Επέ, υποστήριξα την
Νοηματική Γλώσσα, ίδρυσα το πρώτο σχολείο κωφών στην
Αμερική, ποιος είμαι;». Αυτός/αυτή που θα βρεί πρώτος
το ιστορικό πρόσωπο κερδίζει ένα πόντο.
• 2. Ο/η μαθητής/τρια τραβάει μια κάρτα. Οι υπόλοιποι με
ερωτήσεις και διευκρινήσεις προσπαθούν να βρουν ποιος
είναι. Οι απαντήσεις μπορούν να είναι μόνο ναι και όχι, πχ
«Είσαι Αμερικάνος;», «Ναι», «Ίδρυσες το πρώτο σχολείο
Κωφών εκεί;», «Ναι», «Είσαι ο Αμπέ ντε λ’ Επέ;», «Ναι».
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