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Πολυμεσικό ηλεκτρονικό και 
έντυπο εκπαιδευτικό υλικού

Αφορά στην ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού 
υλικού για την εκμάθηση της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας  

στη Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού



Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού

• Η εκμάθηση της ΕΝΓ και η απόκτηση 
μεταγλωσσικών γνώσεων σε αυτήν

• Διευκόλυνση στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών με 
στόχο την δίγλωσση εκπαίδευση



Νόμος 3699/2008 

«Ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών αναγνωρίζεται η Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα τους η Νέα 

Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με 

τη γραπτή της μορφή, ενώ η προφορική της 

αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη 

κοινωνική επιλογή των κωφών μαθητών. […] 

Η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική 

προσέγγιση είναι η δίγλωσση εκπαίδευση.»



Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως 
Ισότιμης με την Ελληνική

Νόμος 4428/ ΦΕΚ137, τεύχος Α΄/ 13-09- 2017
Άρθρο 65, παράγραφος 2

«Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται
ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος
λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς
και για την κάλυψη όλων των αναγκών
επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων

πολιτών»



Υπουργική απόφαση 
ΦΕΚ 2103, τεύχος Β’ /19.06.2017

Ωρολόγια Προγράμματα Ειδικού 

Δημοτικού & Νηπιαγωγείου

«Στο πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων 
μαθητών, […], εντάσσεται η διδασκαλία για 

την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων 
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την

εκμάθηση αυτής.»



Η νοηματική γλώσσα 
γλώσσα στόχος

• 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



Προτεινόμενες δραστηριότητες αφορούν στην

Απόκτηση γραμματικών γνώσεων για την ΕΝΓ

Ανάπτυξη ταυτότητας κωφού μαθητή/τριας. 

Γνωριμία και εξοικείωση με την κουλτούρα 
των Κωφών 

Οδηγός διδασκαλίας της ΕΝΓ βασισμένος στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΕΝΓ 

της Γ΄ Δημοτικού και Δ΄ Δημοτικού (2004)



1. Παρουσίαση και εκμάθηση των γραμματικών 
κανόνων που διέπουν την  ΕΝΓ σε επίπεδο:

α. Φωνολογίας

β. Μορφολογίας

γ. Σύνταξης

δ. Πραγματολογίας

Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΕΝΓ 
της Γ΄ Δημοτικού και Δ΄ Δημοτικού (2004)



Διάρθρωση του Οδηγού Διδασκαλίας
για την ΕΝΓ στη Γ΄ Δημοτικού και Δ΄ Δημοτικού

• Έξι  (6) ενότητες – Δύο (2) υποενότητες 
Κάθε υποενότητα δομείται:

Άξονες Περιεχομένου

 Στόχους

 Υλικά  και μέσα 

Προτεινόμενο διδακτικό χρόνο

Περιγραφή δραστηριοτήτων

• Διαρθρωτική και τελική αξιολόγηση  για Γ΄ 
Δημοτικού  και Δ΄ Δημοτικού



Ειδικό Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

στη Γ και Δ δημοτικού

Θα χρησιμοποιηθεί  η ίδια μεθοδολογία  με αυτή του 
ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση της 

Ελληνικής Νοηματικής

Γλώσσας  (Νηπιαγωγείο - Α΄, Β΄ Δημοτικού) 



Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας  (Α΄ - Β΄ δημοτικού) 
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