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Εισαγωγή 
 

 Αντικείμενο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου 

εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» (ΟΠΣ: 

299743) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Κουρμπέτη αποτελεί η 

προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων Α' και 

Β' του Δημοτικού, ώστε να καταστούν προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες 

αναπηρίες. Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την 

υλοποίηση της Πράξης είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν: 

-Προβλήματα όρασης 

-Προβλήματα ακοής  

-Κινητικά προβλήματα των άνω άκρων 

-Μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση 

-Αυτισμό 

-Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης  

 Στο πλαίσιο του έργου αυτού εντάσσεται και η «Διερεύνηση και 

καταγραφή υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής 

Αγωγής» (Υποέργο 1.2.1.) καθώς και προτάσεις αξιοποίησης του. 

Πιο συγκεκριμένα αφού προηγήθηκε επικοινωνία με όλους τους φορείς που 

ανέπτυξαν εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό ειδικής αγωγής για λογαριασμό 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ή φορέων άλλων Υπουργείων ή οργανώσεων ή υπήρξε 

αντικείμενο προμήθειας (οριζόντια ενέργεια στο υποέργο), τους ζητήθηκε να 

αποστείλουν το σχετικό υλικό. Αυτό καταγράφηκε σε ειδική φόρμα που 

εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό. Στη συνέχεια έγιναν προτάσεις 

παιδαγωγικής του αξιοποίησης. Επίσης, όποιο από το εν λόγω υλικό προτείνεται 

να αναπαραχθεί και σε web εφαρμογή θα είναι προσβάσιμο από κάθε 

ενδιαφερόμενο (εκπαιδευτικό, γονέα, ερευνητή κλπ) στην ιστοσελίδα του έργου 

www.prosvasimo.gr. 

Για οποιαδήποτε παρατήρηση, πρόταση ή ενημέρωση παρακαλώ να 

επικοινωνήσετε με την κ. Άννα Σπανάκη (τηλ. 210 3312406 και 210 3310283 

(εσωτ. 600), email: aspan@iep.edu.gr). 

http://www.prosvasimo.gr/
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Α. Αναλυτικά Προγράμματα 

 

1. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με 

προβλήματα Ακοής, Νοηματική 
 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι: Χαρτογράφηση –Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής 
Αγωγής 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2004 
URL προγράμματος: http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βενέττα Λαμπροπούλου 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με 

προβλήματα Ακοής, Νοηματική» 
Σύντομη περιγραφή: 

  

Ο νόμος 3699/2008 αναφέρει ρητά στο άρθρο 7, παρ. 1. 
(ΦΕΚ 199) ότι: «Η Ελληνική Νοηματική και η Νέα Ελληνική 
γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταξύ τους» γλώσσες. 
Το 2002-2004 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ειδικότερα το 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, ανέλαβε την εκπόνηση Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ) για όλες τις αναπηρίες.  Το 
Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
αποτελεί μια έμπρακτη πρακτική προώθησης της δίγλωσσης 
προσέγγισης στη εκπαίδευση των κωφών μαθητών από την 
πλευρά της πολιτείας.  
Η δομή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για 
μαθητές με προβλήματα Ακοής, Νοηματική ακολουθεί τη 
δομή των αντιστοίχων Α.Π.Σ. της Ελληνικής (προφορικού και 
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γραπτού λόγου). Ωστόσο εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας η οποία αποτελεί μια 
οπτικοκινητική «προφορική» γλώσσα υπάρχουν διαφορές 
που αφορούν στο περιεχόμενο του Α.Π.Σ. και ειδικότερα τη 
δομή της γλώσσας, τις θεματικές ενότητες, τη μεθοδολογία 
και τις ενδεικτικές δραστηριότητες.  

1. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

2. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη:Χ Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Τα ««Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με 
προβλήματα Ακοής, Νοηματική»» αποτελούν σημείο αναφοράς 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας της δίγλωσσης προσέγγισης στην 
εκπαίδευση των κωφών μαθητών όλων των βαθμίδων. Η 
υλοποίηση ενός δίγλωσσου προγράμματος σπουδών προϋποθέτει 
την ύπαρξη αναλυτικού προγράμματος για τη γλώσσα αναφοράς 
που στην περίπτωση των Ελλήνων κωφών μαθητών είναι η 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 
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2. Πρόγραμμα Σπουδών για τους κωφούς μαθητές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ : Χαρτογράφηση –Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής 
Αγωγής 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2004 
URL προγράμματος: http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βενέττα Λαμπροπούλου 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Πρόγραμμα Σπουδών για τους κωφούς μαθητές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
Σύντομη περιγραφή: 

   
 

Το 2002-2004 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ειδικότερα το 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, ανέλαβε την εκπόνηση Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ) για όλες τις αναπηρίες. Ένα 
επιτελείο ειδικών και εμπειρογνωμόνων, μέλη του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της ευρύτερης ακαδημαϊκής 
κοινότητας ασχολήθηκαν με τη συγγραφή των Α.Π.Σ για  
κάθε μία αναπηρία ξεχωριστά. Τα Α.Π.Σ βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Ειδικότερα τα αναλυτικά προγράμματα για την κώφωση 
αφορούν: Την έγκαιρη παρέµβαση το Νηπιαγωγείο το 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Το περιεχόμενο των  Α.Π.Σ  για το 
δημοτικό περιλαμβάνει Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Φυσικές Επιστήμες, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, 
Εικαστική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Κοινωνική και 
πολιτισμική ιστορία της ελληνικής Κοινότητας των Κωφών. 
Το περιεχόμενο των  Α.Π.Σ  για το γυμνάσιο περιλαμβάνει 
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Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση, Αρχαία 
Ελληνικά από πρωτότυπο, Ιστορία, Εικαστική Αγωγή, 
Θεατρική Αγωγή, Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της 
ελληνικής Κοινότητας των Κωφών. 

3. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

4. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη:Χ Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Τα «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τους κωφούς 
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
αποτελούν σημείο αναφοράς της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα 
πλαίσια της φιλοσοφίας της δίγλωσσης προσέγγισης στην 
εκπαίδευση των κωφών μαθητών όλων των βαθμίδων.  
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3. Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών –

Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 
 

Τίτλος προγράμματος: 2ο ΕΠΕΑΕΚ – Γ’ Κ.Π.Σ. 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Έτος ολοκλήρωσης: 2008 
URL προγράμματος: http://www.pi-schools.gr/special_education 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Τζουριάδου 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: 

«Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» 

Σύντομη περιγραφή: 

  

Οι μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με τη μέχρι τώρα μελέτη 
αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή με πρώιμα σημεία από την 
αρχή της ζωής τα οποία μπορεί να μετεξελιχθούν ως προβλήματα 
σχολικής μάθησης με κύρια χαρακτηριστικά ειδικές δυσκολίες 
ανάγνωσης και κυρίως οργάνωσης και χρήσης του γραπτού λόγου 
και να παραμείνουν, εάν δεν αντιμετωπισθούν, ως δυσκολίες ζωής. 
Η αντιμετώπιση μαθητών με τέτοιου είδους προβλήματα μάθησης 
αποτελεί άμεση προτεραιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων. 
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ανάγκη ειδικά 
σχεδιασμένων εξειδικευμένων προγραμμάτων.  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ειδικότερα το Τμήμα Ειδικής 
Αγωγής ανέλαβε με ένα επιτελείο ειδικών και εμπειρογνωμόνων, 
μέλη του Π.Ι. και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας την 
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προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τη δημιουργία σχεδίων 
διδασκαλίας : 

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες: Θεωρητικό πλαίσιο 

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το 
Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄)  

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το 
Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄)  

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα 
της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄)   

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα 
της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄)  

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα 
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό  

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα 
της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄) 

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα 
της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)  

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα 
Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)  

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα 
Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)  

 Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές 
Επιστήμες στο Γυμνάσιο  

URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

Διαθέσιμη μορφή:  

Ηλεκτρονική: Χ Έντυπη: Χ Άλλη: Σε οπτικό δίσκο CD 

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Ανάρτηση στο «Ψηφιακό σχολείο» 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Prosxoliki_Nipiagogeio_Teyxos_A/Prosxoliko_A.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Prosxoliki_Nipiagogeio_Teyxos_A/Prosxoliko_A.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Proxoliki_Nipiagogeio_Teyxos_B/Prosxoliko_B.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Proxoliki_Nipiagogeio_Teyxos_B/Prosxoliko_B.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Dimotiko_Glossa_Teyxos_A/Dimotiko_GlossaA.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Dimotiko_Glossa_Teyxos_A/Dimotiko_GlossaA.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Dimotiko_Glossa_Teyxos_B/Dimotiko_Glossa_B.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Dimotiko_Glossa_Teyxos_B/Dimotiko_Glossa_B.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Dimotiko_Mathimatika_Fysiki/Dimotiko_Mathimatika.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Dimotiko_Mathimatika_Fysiki/Dimotiko_Mathimatika.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Glossa_Teyxos_A/Gymnasio_GlossaA.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Glossa_Teyxos_A/Gymnasio_GlossaA.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Glossa_Teyxos_B/Glossa_Gymnasioy_Teyxos_B.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Glossa_Teyxos_B/Glossa_Gymnasioy_Teyxos_B.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Mathimatika_Teyxos_A/Gymnasio_Mathimatika_TeyxosA.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Mathimatika_Teyxos_A/Gymnasio_Mathimatika_TeyxosA.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Mathimatika_Teyxos_B/Gymnasio_Mathimatika_TeyxosB.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Mathimatika_Teyxos_B/Gymnasio_Mathimatika_TeyxosB.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Fysikes_Epistimes/Gymnasio_Fysikes_Epistimes.doc
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/mathisiakes/Gymnasio_Fysikes_Epistimes/Gymnasio_Fysikes_Epistimes.doc
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Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

Κανένα 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου 
«Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-
Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» μπορεί να αξιοποιηθεί από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης ως πρόταση τροποποίησης των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες. Ο σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων ανά αντικείμενο 
μπορεί να συμβάλλει στην διαφοροποιημένη διδασκαλία των 
μαθητών που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες. 
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Β. Λογισμικά 

 

1. Φύση όμορφη ζωή 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ – Β’ Κ.Π.Σ. 
Φορέας υλοποίησης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής.  

Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος:  

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α -Β΄ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Φύση όμορφη ζωή» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
   

 

Το λογισμικό «Φύση όμορφη ζωή» είναι το πρώτο πολυμεσικό 
λεξικό ειδικού περιεχομένου για τη γεωπονία, τα τρόφιμα και το 
περιβάλλον. Η απόδοση των εννοιών γίνεται σε τρεις γλώσσες, στη 
Νέα Ελληνική, στα Αγγλικά και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.  
Είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς μαθητών, εκπαιδευτικών 
και ειδικού προσωπικού τριών σχολικών μονάδων με τη 
συνεργασία της κοινότητας των Κωφών και της ΟΜΚΕ. 
Εγκαθίσταται εύκολα στον υπολογιστή και το πρόγραμμα 
εκτελείται αυτόματα. 

 



Σελίδα 13 

 

5. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kof
osi.htm 

6. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική: Χ Έντυπη: Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε οπτικό δίσκο CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για web 
εφαρμογή περίπου 1.000 €  

 
Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 
 

Το πολυμεσικό λεξικό «Φύση όμορφη ζωή» μπορεί να αξιοποιηθεί  
στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλοντας 

 στην δίγλωσση επαγγελματική εκπαίδευση των κωφών 
μαθητών  

 στη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε 
κωφούς μαθητές στα πλαίσια της δίγλωσσης προσέγγισης, 

 στη διδασκαλία των μαθημάτων της μελέτης περιβάλλοντος, 
για κωφούς μαθητές Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού . 

 στη διδασκαλία βασικών γεωπονικών εννοιών σε κωφούς 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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2. Γραμματοσειρές Χειρομορφών ΕΝΓ 
 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι–ΣΕΠΠΕ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofo
si.htm 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Γραμματοσειρές Χειρομορφών ΕΝΓ» 
Σύντομη περιγραφή: 

Hands05 
 

 
 
 

  

Το πειραματικό εκπαιδευτικό υλικό «Γραμματοσειρές 
Χειρομορφών ΕΝΓ» δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 
προγράμματος ΣΕΠΠΕ «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας ως Πρώτης Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα για Κωφά Παιδιά» ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  
Οι χειρομορφές που αντιστοιχούν στα 24 γράμματα του ελληνικού 
αλφαβήτου περιλαμβάνονται στη γραμματοσειρά YoyrTypeU  

 
και οι χειρομορφές που ταυτόχρονα εμφανίζουν και το αντίστοιχο 
γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου περιλαμβάνονται στη 
Γραμματοσειρά MyTypeU. 

 
Με την γραμματοσειρά MyTypeU έχετε την δυνατότητα  να βλέπετε 
κάτω ακριβώς από τη χειρομορφή το αντίστοιχο γράμμα, οπότε η 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/fonts/HandsO5.ttf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/fonts/YoyrTypeU.TTF
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/fonts/MyTypeU.TTF
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λέξη είναι ταυτόχρονα γραμμένη στο ελληνικό και το δακτυλικό 
αλφάβητο. 
Επίσης δημιουργήθηκε και η γραμματοσειρά Hands05 η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις γνωστές χειρομορφές της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας (54 χειρομορφές). 
Η αντιστοιχία με τα πλήκτρα του λατινικού αλφαβήτου έγινε για τη 
διευκόλυνση των χρηστών (στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς) και δεν 
εξαρτάται από κάποιο γράμμα της αλφαβήτου. Είναι ένα εργαλείο 
για την ηλεκτρονική και εύκολη καταγραφή των χειρομορφών των 
νοημάτων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή όποιας άλλης 
νοηματικής γλώσσας έχει αυτές τις χειρομορφές. 

7. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kof
osi.htm 

8. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική: X Έντυπη: Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Οι γραμματοσειρές χειρομορφών και του δακτυλικού αλφαβήτου 
διατίθενται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή και για τη χρήση τους 
απαιτείται εγκατάστασή τους στον υπολογιστή, όπου είναι 
εγκατεστημένες και όλες οι άλλες γραμματοσειρές. 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Οι «Γραμματοσειρές Χειρομορφών ΕΝΓ» μπορούν να 
αξιοποιηθούν κατά τη διδασκαλία της Ελληνικής γραπτής 
γλώσσας και της ΕΝΓ σε κωφά και ακούοντα παιδιά. Είναι ένα 
ιδιαίτερα χρήσιμο και διευκολυντικό εργαλείο για τον 
εκπαιδευτικό για τη δημιουργία ασκήσεων και υλικού στα πρώτα 
στάδια εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης από τα κωφά παιδιά. 

 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/fonts/HandsO5.ttf
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3. Από τη δραχμή στο Ευρώ 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΠ-ΕΥΡΩ 2001 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2001  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Από τη δραχμή στο Ευρώ» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
 

   Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Από τη Δραχμή στο Ευρώ»  
είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο που παρουσιάζει ιστορικά 
τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ για μαθητές της Δ΄ 
Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο λογισμικό περιέχονται επίσης 
σημαντικές πληροφορίες για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και πληροφορίες για τον υπολογισμό της 
μετατροπής των δύο νομισμάτων. Η παρουσίαση των 
πληροφοριών γίνεται με ήχο, εικόνες, σκίτσα, χάρτες, 
πραγματικές φωτογραφίες, κείμενο και βίντεο στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Ο μαθητής έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της ΕΝΓ σε 
συνδυασμό με το κείμενο ή τον ήχο, ή καθένα από αυτά 
ξεχωριστά, και μπορεί να σταματήσει την παρουσίαση 
(κείμενο, ήχο, βίντεο) σε όποιο σημείο επιθυμεί, ανάλογα με 
το πού θέλει να επικεντρώσει την προσοχή του.   
 
 

 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
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9.  URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

10. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε οπτικό δίσκο CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το πολυμεσικό υλικό «Από τη Δραχμή στο Ευρώ» μπορεί να 
αξιοποιηθεί  

 σε διδακτικά σενάρια διδασκαλίας γλώσσας (Νέας 
Ελληνικής και/ή ΕΝΓ) σε κωφούς μαθητές στα 
πλαίσια της δίγλωσσης προσέγγισης, 

 στη διδασκαλία των μαθημάτων της μελέτης 
περιβάλλοντος, της ιστορίας, της γεωγραφίας, της 
αγωγής του πολίτη, των μαθηματικών και της 
αισθητικής αγωγής, στα πλαίσια της διαθεματικής 
προσέγγισης, για κωφούς μαθητές  Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ 
Δημοτικού καθώς επίσης και για ακούοντες 
μαθητές,  

 στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης για 
ακούοντες μαθητές των αντίστοιχων τάξεων 

 για κωφούς μαθητές των πρώτων τάξεων του 
Γυμνασίου. 

 
 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
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4. Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, για την πρώτη δημοτικού 
 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ - Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.deaf.elemedu.upatras.gr/epeaek.php 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λαμπροπούλου Βενέττα 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:   Λαμπροπούλου Βενέττα 
Διεύθυνση: Πάτρα Ρίον 
Τηλέφωνο: 061997594 
Κιν. τηλέφωνο: 6932732552 
e-mail: v.lampropoulou@upatras.gr 

 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, για την πρώτη δημοτικού» 
Σύντομη περιγραφή: 

 

 

 
 

«Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, για την πρώτη δημοτικού» είναι μια 
προσπάθεια μετάφρασης στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα του παλιού (μέχρι το 2006) βιβλίου της γλώσσας 
της Α΄ Δημοτικού, σε ηλεκτρονική μορφή, από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η 
μετάφραση αφορά λέξεις και φράσεις του βιβλίου σε 
συνδυασμό με τις εικόνες. Στο περιεχόμενο του υλικού 
περιλαμβάνεται επίσης το λεξιλόγιο του βιβλίου με τις 
αντίστοιχες εικόνες, καθώς και το Ελληνικό Δακτυλικό 
Αλφάβητο. 
 

mailto:v.lampropoulou@upatras.gr
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11. URL εκπαιδευτικού υλικού:  

12. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:    X Έντυπη: Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πρόταση Παιδαγωγικής Αξιοποίησης Μετά την αλλαγή των εγχειριδίων της Α΄ δημοτικού το 
υλικό αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την εκμάθηση 
της ΕΝΓ αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις για τη 
διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας. 
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5. Πολιτική Ζωή με Νόημα 

 

Τίτλος προγράμματος: «Πολιτική Ζωή με Νόημα» 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2007  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Πολιτική Ζωή με Νόημα» 
Σύντομη περιγραφή: 

  

Το λογισμικό «Πολιτική Ζωή με Νόημα» είναι ένα 
πολυμεσικό λεξικό ειδικού περιεχομένου το οποίο 
δημιουργήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες των επαγγελματιών 
(διερμηνέων και δασκάλων Ε.Ν.Γ.). Περιλαμβάνει την 
απόδοση  775 πολιτικών όρων στην Ε.Ν.Γ. με τους ορισμούς 
τους στα Ελληνικά και Αγγλικά. Είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής δουλειάς εξειδικευμένων επιστημόνων, 
εμπειρογνωμόνων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του 
εσωτερικού όπως και του εξωτερικού, εκπαιδευτικοί, 
γλωσσολόγοι, διερμηνείς, φυσικοί νοηματιστές και πολιτικοί 
επιστήμονες σε συνεργασία με μέλη των πιο 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων αναπήρων, όπως η 
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, το Σωματείο Διερμηνέων 
Ε.Ν.Γ. και ο Σύλλογος Δασκάλων Ε.Ν.Γ.  

 
13. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
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14. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε οπτικό δίσκο CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το πολυμεσικό λεξικό «Πολιτική Ζωή με Νόημα» μπορεί να 
αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση των Κωφών μαθητών 
Γυμνασίου και Λυκείου στα μαθήματα Πολιτικής και 
Κοινωνικής Αγωγής και Ιστορίας, στην εκπαίδευση Κωφών 
ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί από Διερμηνείς της Ε.Ν.Γ., δάσκαλους 
Ε.Ν.Γ. και  εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής. 
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6. Στρογγυλά με Αξία 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΠ-ΕΥΡΩ 2001 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2001  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: Στρογγυλά με Αξία 
Σύντομη περιγραφή: 

  

   Το εκπαιδευτικό λογισμικό Στρογγυλά με Αξία 
απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, παρέχοντας του την 
«πρώτη ύλη» και σχέδια μαθημάτων νια να οργανώσει τη 
διδασκαλία του σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών του. 
Αποτελεί ένα πλήρες πρόγραμμα 23 ωρών νια τη 
διδασκαλία των κερμάτων του ευρώ σε παιδιά με σοβαρές 
δυσκολίες μάθησης και σε παιδιά που το μαθησιακό τους 
προφίλ βρίσκεται στο στάδιο: 

• των προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων 

• της προ-γραφικής ανάπτυξης 

• των προ-μαθηματικών εννοιών 

• της μειωμένης ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής 

• του προφορικού λόγου επιπέδου 3 λέξεων 

  • της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
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15. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

16. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε οπτικό δίσκο CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης, οι δραστηριότητες 
μπορούν να αναπτυχθούν ομαδικά ή εξατομικευμένα. Τα 
χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: 

• η ανάλυση των στόχων σε μικρά βήματα 

• η μεταφορά από το πραγματικό στην εικόνα 

• η εμπλοκή των γονέων και η επέκταση του προγράμματος 
στο σπίτι 

• ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή μεταξύ 
λογισμικού και χρήστη. 
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7. Μαθηματικά Α - ΣΤ’ Δημοτικού με Νόημα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 
600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «Μαθηματικά  με Νόημα» 

Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα 
εξωφύλλου 

   
Το εκπαιδευτικό λογισμικό Ειδικής Αγωγής «Μαθηματικά 
με Νόημα» είναι το πρώτο και μοναδικό (μέχρι 9/2008) 
προσβάσιμο λογισμικό μαθηματικών του δημοτικού για 
κωφούς μαθητές στην Ελλάδα. Είναι ένα πρωτοποριακό 
εκπαιδευτικό και αξιολογικό εργαλείο και μπορεί να 
εκθέσει τους κωφούς μαθητές σε όλη την ύλη των 
μαθηματικών του δημοτικού σε ένα απόλυτα προσβάσιμο 
γλωσσικό περιβάλλον Ε.Ν.Γ. Το περιεχόμενο του 
λογισμικού καλύπτει όλους τους στόχους του αναλυτικού 
προγράμματος των μαθηματικών. 
Οι φυσικοί νοηματιστές έχουν επιμεληθεί με σαφήνεια και 
ακρίβεια τις έννοιες, τους μαθηματικούς όρους, τα σύμβολα 
και το καθημερινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Η 
οπτική παρουσίαση, η προσβασιμότητα του περιεχομένου 
σε 3 διαφορετικές γλωσσικές μορφές/δομές, η χρήση του 
χώρου και της κίνησης της Ε.Ν.Γ., η εξατομίκευση και η 
πληθώρα του περιεχομένου, η παιγνιώδης μορφή του 
λογισμικού, η δυνατότητα συνεχούς επανάληψης μαζί με 
την ολιστική σχεδίαση του λογισμικού παρέχουν άρτιες 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
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δυνατότητες δόμησης και εμπέδωσης των προβλεπόμενων 
εννοιών. 

17. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

18. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα 
ήταν το κόστος αναπαραγωγής ανά 
μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
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8. Αρχαία με Νόημα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων:  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 

 
Πληροφορίες για το υλικό στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα εξωφύλλου 

   
Το λογισμικό «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» έχει αναπτυχθεί 
ειδικά για χρήση από κωφούς  και βαρήκοους μαθητές. 
Η επιλογή, οργάνωση και παρουσίαση του 
περιεχομένου του λογισμικού έγινε με γνώμονα την 
ηλικία των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες της γλωσσικής 
τους εξέλιξης και την κάλυψη όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων των Α.Π.Σ. για τα 
αρχαία της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. 
Είναι ένα λογισμικό μοναδικό στην Ελλάδα για τη 
διδασκαλία των Αρχαίων σε κωφούς μαθητές, το οποίο 
στοχεύει στην: 
Παρουσίαση ενοτήτων των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ 
και Β΄ Γυμνασίου μέσω του δίγλωσσου και 
διαθεματικού μοντέλου διδασκαλίας, όπως συνάγεται 
από το Νόμο της Ειδικής Αγωγής (Ν.2817/2000) και το 
νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (παρουσίαση 
περιεχομένου). 
Το λογισμικό παρέχει επιπλέον στο μαθητή τις 
ακόλουθες δυνατότητες:  

 Λεξικό: που υποστηρίζει το λεξιλόγιο των 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
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παράλληλων κειμένων και των ασκήσεων του 
λογισμικού. 

 Βιβλιοθήκη: που συγκεντρώνει σε ηλεκτρονικά 
βιβλία όλο το διαθεματικό υλικό του λογισμικού 
(π.χ. αρχαία και σύγχρονη τέχνη, αρχαίοι 
άτλαντες, τεχνολογία, λογοτεχνία).  

 Εισαγωγή στον κάθε συγγραφέα: όπου ο 
μαθητής μπορεί να διαβάσει πληροφορίες π.χ. 
για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, το 
ομηρικό ζήτημα, τις διαλέκτους της Αρχαίας 
Ελληνικής καθώς και σχετική βιβλιογραφία.  

 Πρόγραμμα παρακολούθησης της επίδοσης των 
μαθητών.  

19. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

20. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα ήταν 
το κόστος αναπαραγωγής ανά μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά; 

Το πολυμεσικό υλικό «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» μπορεί να 
αξιοποιηθεί  

 για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών  σε 
κωφούς μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου αλλά και 
σε μεγαλύτερες τάξεις στα πλαίσια της δίγλωσσης 
προσέγγισης, 

 για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας όλων των τάξεων του Γυμνασίου, 
καθώς και της ιστορίας της Α’ Γυμνασίου, στα 
πλαίσια της διαθεματικότητας, 

 για τη διδασκαλία της γραμματικής και του 
συντακτικού της Αρχαίας ελληνική γλώσσας. 
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9. Γλωσσικές Περιπλανήσεις με Νοήματα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008 
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων:  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 

 
Πληροφορίες για το υλικό στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «Γλωσσικές Περιπλανήσεις  με Νοήματα» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα εξωφύλλου 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γλωσσικές περιπλανήσεις με 
νοήματα» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας 
του Λόγου (Ι.Ε.Λ.) με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας 
της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά Δ’, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού με 
προβλήματα ακοής στα πλαίσια της δίγλωσσης 
προσέγγισης. Για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, 
προσφέρεται εκπαιδευτικό λογισμικό που αποδίδει την 
ορολογία του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας στην 
Ελληνική Νοηματική. 
Η επιλογή του διδακτικού υλικού έγινε με βάση την ύλη που 
περιλαμβάνεται στα νέα σχολικά βιβλία των τριών 
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Η απόδοση 
των κειμένων και των γλωσσικών όρων του μαθήματος της 
γλώσσας έγινε από φυσικούς ομιλητές και τα βίντεο έχουν 
γυριστεί από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς διερμηνείς της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. 
Επίσης  στην εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης  
πρόσθετων μαθημάτων από το δάσκαλο συνδυάζοντας 
διάφορα είδη δραστηριοτήτων. 

21. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm


Σελίδα 29 

 

22. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα ήταν 
το κόστος αναπαραγωγής ανά μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά; 

Το πολυμεσικό υλικό «Γλωσσικές περιπλανήσεις με 
νοήματα» μπορεί να αξιοποιηθεί  

 σε διδακτικά σενάρια διδασκαλίας της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας σε κωφούς μαθητές στα 
πλαίσια της δίγλωσσης προσέγγισης, 
σε παιδιά Δ’,Ε   και ΣΤ   Δημοτικού με προβλήματα  
ακοής. 

 στη διδασκαλία των μαθημάτων της μελέτης 
περιβάλλοντος, της ιστορίας, και της αισθητικής 
αγωγής, στα πλαίσια της διαθεματικής 
προσέγγισης, για κωφούς μαθητές  Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ 
Δημοτικού καθώς επίσης και για ακούοντες 
μαθητές,  

 για κωφούς μαθητές των πρώτων τάξεων του 
Γυμνασίου. 
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10. Η Γλώσσα με τα Μάτια μου 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008 
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «Η Γλώσσα με τα Μάτια μου» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα 
εξωφύλλου 

   
Το λογισμικό η «Η Γλώσσα με τα Μάτια μου» έχει 

αναπτυχθεί ειδικά για χρήση από κωφούς  και βαρήκοους 
μαθητές. Η επιλογή, οργάνωση και παρουσίαση του 
περιεχομένου του λογισμικού έχει γίνει με γνώμονα την 
ηλικία των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες της γλωσσικής 
τους εξέλιξης και την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
μέρους των απαιτήσεων των Α.Π.Σ. για τη γλώσσα στις 
τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η επιλογή του 
γλωσσικού υλικού του λογισμικού στηρίζεται στην αρχή 
που διέπει τα Α.Π.Σ. για τους μαθητές με προβλήματα 
ακοής για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου, σύμφωνα με 
την οποία η ανάγνωση και η μελέτη ιστοριών και 
αυθεντικών λογοτεχνικών κειμένων στη γλώσσα στόχο 
συμβάλλει σημαντικά:  

α) στην ανάπτυξη σχημάτων που αφορούν στο 
περιεχόμενο του κειμένου  

β) στον εμπλουτισμό της γνώσης και  
γ) στην παραγωγή γραπτού λόγου.  
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του λογισμικού είναι 
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διαρθρωμένο σε τρία εξελικτικά επίπεδα κειμένων. 
Η παρουσίαση αυθεντικών λογοτεχνικών κειμένων 

στην Ελληνική και στην Ε.Ν.Γ. από φυσικούς νοηματιστές 
και ο άμεσος συσχετισμός του γραπτού λόγου με το 
νοηματικό λόγο, αποτελούν μια από τις βασικές 
καινοτομίες του λογισμικού «Η Γλώσσα μου με τα Μάτια 
μου». Με την παρουσίαση του συγκεκριμένου γλωσσικού 
υλικού στους κωφούς μαθητές επιδιώκεται ο καθένας από 
αυτούς να αναπτύξει εξελικτικά νέες δεξιότητες στην 
ανάγνωση και γραφή της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης 
γλώσσας αξιοποιώντας τις γλωσσικές πληροφορίες, 
γνώσεις και δεξιότητες που έχει ήδη αποκτήσει στην 
πρώτη του γλώσσα ( Ε.Ν.Γ.). 

23. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

24. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα 
ήταν το κόστος αναπαραγωγής ανά 
μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά; 

Το πολυμεσικό υλικό «Η Γλώσσα με τα μάτια μου» μπορεί να 
αξιοποιηθεί  

 σε διδακτικά σενάρια διδασκαλίας γλώσσας (Νέας 
Ελληνικής και/ή ΕΝΓ) σε κωφούς μαθητές στα 
πλαίσια της δίγλωσσης προσέγγισης για τις τρείς 
πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου αλλά 
επιλεκτικά και για μεγαλύτερες τάξεις, 

 στη διδασκαλία των μαθημάτων της μελέτης 
περιβάλλοντος, της ιστορίας, της γεωγραφίας, της 
αγωγής του πολίτη, των μαθηματικών και της 
αισθητικής αγωγής, στα πλαίσια της διαθεματικής 
προσέγγισης, για κωφούς μαθητές  όλων των 
τάξεων του Δημοτικού και επίσης  

 στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης για 
ακούοντες μαθητές των αντίστοιχων τάξεων 

 για κωφούς μαθητές των πρώτων τάξεων του 
Γυμνασίου, 

 για τη διδασκαλία της ΕΝΓ τόσο στην πρωτοβάθμια 
όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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11. Μαθαίνω τα νοήματα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «Μαθαίνω τα Νοήματα» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα 
εξωφύλλου 

   
Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό έχει αναπτυχθεί ειδικά 
για χρήση από κωφούς και βαρήκοους μαθητές, από το 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Η επιλογή, οργάνωση 
και παρουσίαση του περιεχομένου του έγινε με γνώμονα την 
ηλικία των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες της γλωσσικής τους 
εξέλιξης και την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
μέρους των απαιτήσεων των Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο και 
τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.  
Η εφαρμογή αντανακλά τη δομή της Ε.Ν.Γ. όσον αφορά τις 
αρχές, τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες που διέπουν το 
λεξιλόγιο και ακολουθεί τις θεματικές ενότητες και τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών της Ε.Ν.Γ. Επίσης εναρμονίζεται με 
τις επικοινωνιακές προδιαγραφές του Α.Π.Σ., υιοθετώντας 
σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής επικοινωνίας με το μαθητή 
την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χωρίς ταυτόχρονη χρήση 
γραπτού ή προφορικού λόγου. 

25. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
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26. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα 
ήταν το κόστος αναπαραγωγής ανά 
μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά; 

Το πολυμεσικό υλικό «Μαθαίνω τα Νοήματα» μπορεί να 
αξιοποιηθεί  

 για τη διδασκαλίας της ΕΝΓ σε κωφούς μαθητές στα 
πλαίσια της δίγλωσσης προσέγγισης για το 
Νηπιαγωγείο και τις τρεις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού, 

 για τη διδασκαλίας της ΕΝΓ σε ακούοντες μαθητές 
στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης, για το 
Νηπιαγωγείο και τις τρεις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού.  

 για εξατομικευμένη διδασκαλία της ΕΝΓ και 
αποτελεσματικότερη επαφή του μαθητή με το 
διδακτικό αντικείμενο σε τάξεις όπου οι μαθητές 
ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας. 
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12. Ταξίδι στη Φύση με Νόημα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008 
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 
600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «Ταξίδι στη Φύση με Νόημα» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα 

   
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 
είναι ένα λογισμικό μοναδικό στην Ελλάδα για τη 
διδασκαλία της Φυσικής σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές 
της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού με δίγλωσσο και διαθεματικό 
τρόπο. Για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, προσφέρεται 
εκπαιδευτικό λογισμικό που αποδίδει την ορολογία του 
γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής στην Ελληνική 
Νοηματική.  
Η επιλογή του διδακτικού υλικού έγινε με βάση την ύλη που 
περιλαμβάνεται στα νέα σχολικά βιβλία των δύο  
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Η απόδοση 
των κειμένων και των γλωσσικών όρων του μαθήματος 
έγινε από φυσικούς ομιλητές και τα βίντεο έχουν γυριστεί 
από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς διερμηνείς της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.  
Ο εκπαιδευτικός έχοντας στα χέρια του ένα ελκυστικό 
εργαλείο θα μπορέσει να διδάξει κάποιες ενότητες της 
διδακτέας ύλης με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε κωφούς 
και βαρήκοους μαθητές. 
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εξωφύλλου 

27. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

28. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα 
ήταν το κόστος αναπαραγωγής ανά 
μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
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13. Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα 
εξωφύλλου 

   
Το λογισμικό ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ είναι ένα 
πλήρες εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της 
Ιστορίας της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, εμπλουτισμένο 
με συνολικά περισσότερα από 550 αρχεία βίντεο στην 
Ε.Ν.Γ., 250 εικόνες και 60 διαδραστικές ασκήσεις 
εξειδικευμένες ανά ενότητα.  
Η επιλογή του διδακτικού υλικού έγινε με βάση την ύλη 
που περιλαμβάνεται στα νέα σχολικά βιβλία των 
τεσσάρων  τελευταίων τάξεων του Δημοτικού 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Η απόδοση των κειμένων και των γλωσσικών 
όρων του μαθήματος έγινε από φυσικούς ομιλητές και τα 
βίντεο έχουν γυριστεί από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς 
διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.  
Πρόκειται για ένα ταξίδι στο χρόνο με χαρακτηριστικές  
ενότητες, επιλεκτικά από κάθε τάξη με στόχο οι  μαθητές 
να γνωρίσουν και να απολαύσουν: 

 τους αρχαιοελληνικούς μύθους,  
 την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας την περίοδο του 

5ου αιώνα π.Χ. και την περίοδο της ανάπτυξης της 
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Μακεδονίας με αποκορύφωμα τη δράση του 
Αλέξανδρου, 

 τη μετεξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορία σε 
Βυζαντινή, την περίοδο ακμής της Βυζαντινής 
Aυτοκρατορίας (9ος-10ος αι.) και τη διάλυση της 
αυτοκρατορίας (1453), 

 τις μεγάλες αλλαγές που έλαβαν χώρα στη Ευρώπη 
των νεότερων χρόνων. 

29. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

30. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα 
ήταν το κόστος αναπαραγωγής ανά 
μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά; 

Το πολυμεσικό υλικό «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» 
μπορεί να αξιοποιηθεί  

 σε διδακτικά σενάρια διδασκαλίας της Ιστορίας σε 
κωφούς μαθητές στα πλαίσια της δίγλωσσης 
προσέγγισης για τις τέσσερις τελευταίες τάξεις του 
Δημοτικού, 

 στη διδασκαλία των μαθημάτων της μελέτης 
περιβάλλοντος, της γεωγραφίας, της αγωγής του 
πολίτη, και της αισθητικής αγωγής, στα πλαίσια 
της διαθεματικής προσέγγισης, για κωφούς 
μαθητές Γ΄,  Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού,  

 στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης για 
ακούοντες μαθητές των αντίστοιχων τάξεων, 

 για κωφούς μαθητές των πρώτων τάξεων του 
Γυμνασίου. 
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14. Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα 
εξωφύλλου 

Το λογισμικό «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» είναι 
διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκμεταλλεύεται 
την «οπτική» φύση των κωφών μαθητών, παρέχοντάς τους 
όσο το δυνατό μεγαλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο και 
ταυτόχρονα να ενισχύει την εκμάθηση του γνωστικού 
αντικειμένου της γεωγραφίας των δύο τελευταίων τάξεων 
του Δημοτικού, την εκμάθηση της ελληνικής γραπτής 
γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και την εκμάθηση 
της Ε.Ν.Γ. βελτιώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά τις 
γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες των μαθητών. 
Το υλικό δημιουργήθηκε με γνώμονα τις γλωσσικές 
ιδιαιτερότητες των κωφών μαθητών, την ανομοιογένεια 
που αυτοί παρουσιάζουν ως προς τις γλωσσικές τους 
ικανότητες – τόσο στην Ε.Ν.Γ. όσο και στην Ελληνική 
γλώσσα – αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη 
γραφή και στην ανάγνωση. Η επιλογή, η οργάνωση και η 
παρουσίαση του διδακτικού υλικού του λογισμικού έγινε 
σύμφωνα με την ηλικία των μαθητών, το περιεχόμενο της 
ύλης του μαθήματος της Γεωγραφίας στο Δημοτικό σχολείο 
και την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των 
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απαιτήσεων των Α.Π.Σ. και των Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αφορούν στο 
μάθημα αυτό. 

31. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

32. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα 
ήταν το κόστος αναπαραγωγής ανά 
μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά; 

Το πολυμεσικό υλικό «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» μπορεί 
να αξιοποιηθεί  

 σε διδακτικά σενάρια διδασκαλίας του μαθήματος 
της γεωγραφίας των δύο τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού, σε κωφούς μαθητές στα πλαίσια της 
δίγλωσσης προσέγγισης, 

 στη διδασκαλία των μαθημάτων της μελέτης 
περιβάλλοντος, της ιστορίας, και της αισθητικής 
αγωγής, στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης, 
για κωφούς μαθητές  Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού,  

 στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης για 
ακούοντες μαθητές των αντίστοιχων τάξεων, 

 για κωφούς μαθητές των πρώτων τάξεων του 
Γυμνασίου. 
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15. Χημεία με Νόημα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Αννίτα Σπανάκη  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. τηλέφωνο:  
e-mail: aspan@iep.edu.gr 

 

 
Λίστα παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού 

 
Τίτλος: «ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ » 
Σύντομη περιγραφή: 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε εικόνα 
εξωφύλλου 

  Το λογισμικό ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ έχει αναπτυχθεί ειδικά 
για χρήση από κωφούς  και βαρήκοους μαθητές. Η επιλογή, 
οργάνωση και παρουσίαση του περιεχομένου του 
λογισμικού έγινε με γνώμονα την ηλικία των μαθητών, τις 
ιδιαιτερότητες της γλωσσικής τους εξέλιξης και την 
κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των 
απαιτήσεων των Α.Π.Σ. για τη χημεία της Β΄ και Γ΄ 
Γυμνασίου.  
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ είναι ένα 
λογισμικό μοναδικό στην Ελλάδα εμπλουτισμένο με 60 
πειράματα, 250 εικόνες, 195 χημικούς όρους (λεξιλόγιο) 
στην Ε.Ν.Γ., 60 ασκήσεις εξειδικευμένες ανά υποενότητα 
και 90 θέματα διαθεματικών εργασιών. Στοχεύει στην 
παρουσίαση ενοτήτων της Χημείας Γυμνασίου μέσω του 
δίγλωσσου και διαθεματικού μοντέλου διδασκαλίας και το 
νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στην καταγραφή 
και πρόταση νοημάτων σχετικών με τη χημεία στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), με τη μορφή 
γλωσσαρίου 205 χημικών όρων. 
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33. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 
 

34. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: 

(Παρακαλούμε προσδιορίστε) 
 

Πώς μπορεί να αναπαραχθεί; Σε οπτικό δίσκο  CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Ποιο, κατά την εκτίμησή σας, θα 
ήταν το κόστος αναπαραγωγής ανά 
μονάδα; 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά; 

Το πολυμεσικό υλικό «Χημεία με Νόημα» μπορεί να 
αξιοποιηθεί  

 στη διδασκαλία των ενοτήτων της Χημείας 
Γυμνασίου και στην επίδειξη πολλών και πρακτικά 
δύσκολων πειραμάτων σε κωφούς μαθητές 
(υποστηρικτική διδασκαλία), καθώς επίσης και για 
ακούοντες μαθητές, 

 στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης για 
κωφούς και ακούοντες μαθητές των αντίστοιχων 
τάξεων του γυμνασίου. 
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Γ. Εκπαιδευτικό – Επιμορφωτικό Υλικό 

 

1. Αφίσα και καρτέλες με το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι–ΣΕΠΠΕ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofo
si.htm 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: Αφίσα και καρτέλες με το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο 
Σύντομη περιγραφή: 

  

  
 

        

Η αφίσα και καρτέλες με το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο 
δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ 
«Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης 
Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Κωφά 
Παιδιά», ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Περιλαμβάνουν πολύχρωμες αναπαραστάσεις του δακτυλικού 
αλφαβήτου σε συνδυασμό με εικόνες, λέξεις και το αρχικόγραμμά 
τους.  
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35. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kof
osi.htm 

36. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική: Χ Έντυπη:Χ Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε επεξεργάσιμη web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Η αφίσα και οι καρτέλες με το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της ΕΝΓ και της 
Νέας Ελληνικής σε ακούοντα και κωφά παιδιά νηπιαγωγείου και 
δημοτικού (βλέπε: Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την 
Ευέλικτη Ζώνη Α΄ – Β΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου, Αθήνα 2001, 
σελ. 109-139),  για τη διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης 
Περιβάλλοντος στα πλαίσια της διαθεματικότητας για κωφά και 
ακούοντα παιδιά, καθώς και κατά την επεξεργασία ποικίλων 
θεμάτων στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. 
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2. Ένα σύντομο οδοιπορικό στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΩΦΩΝ 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ - Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος:  

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λαμπροπούλου Βενέττα 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:   Λαμπροπούλου Βενέττα 
Διεύθυνση: Πάτρα Ρίον 
Τηλέφωνο: 06197594 
Κιν. ηλέφωνο: 6932732552 
e-mail: v.lampropoulou@upatras.gr 

 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Ένα σύντομο οδοιπορικό στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ» 
: 

 

  

      
Η ταινία «Ένα σύντομο οδοιπορικό στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ» αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα 
καταγραφή και παρουσίαση της Ελληνικής Κοινότητας 
Κωφών, του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 
και των πολιτιστικών της χαρακτηριστικών.  
Η διάρκεια της είναι 28:33. 

37. URL εκπαιδευτικού υλικού:  

38. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:    Έντυπη: Άλλη: VHS /αναλογική 

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Να ψηφιοποιηθεί και να αναπαραχθεί σε οπτικό δίσκο 
CD ή σε web εφαρμογή.  
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Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για 
web εφαρμογή περίπου 1.000 €  
 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Η ταινία «Ένα σύντομο οδοιπορικό στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ» μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
παρουσίαση της κοινότητας των κωφών: 

 σε ακούοντες μαθητές μεγάλων τάξεων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια της 
ευέλικτης ζώνης, κατά την ανάπτυξη 
διαπολιτισμικών θεμάτων, θεμάτων μειονοτήτων, 
διαφορετικότητας, αναπηρίας, 

 για μαθητές της δευτεροβάθμιας όλων των τάξεων, 
για την ανάπτυξη επίσης διαπολιτισμικών θεμάτων, 
θεμάτων μειονοτήτων, διαφορετικότητας, 
αναπηρίας κ.λ.π. 

 σε κωφούς μαθητές όλων των ηλικιών για 
απόκτηση γνώση σχετικά με την κοινότητα των 
κωφών, ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματος των 
μαθητών και ενδυνάμωση της ταυτότητας τους ως 
προς τη διαφορετικότητα. 
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3. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων 

ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 1ο Εκπαιδευτικό Πακέτο 

επιμόρφωσης: η Κοινωνία και οι Κωφοί, κοινότητα και 

κουλτούρα κωφών 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι- Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.deaf.elemedu.upatras.gr/epeaek.php 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λαμπροπούλου Βενέττα 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:   Λαμπροπούλου Βενέττα 
Διεύθυνση: Πάτρα Ρίο 
Τηλέφωνο: 061997594 
Κιν. τηλφωνο 6932732552 
e-mail: v.lampropoulou@upatras.gr 

 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών 

Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 1ο 
Εκπαιδευτικό Πακέτο επιμόρφωσης: η Κοινωνία και οι 
Κωφοί, κοινότητα και κουλτούρα κωφών» 
 

Σύντομη περιγραφή: 

  

Στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και ειδικών στην εκπαίδευση του κωφού 
παιδιού δημιουργήθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά πακέτα. 
Κάθε πακέτο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει τον "κορμό" του πακέτου, όπου 
παρουσιάζονται σταδιακά διάφορες έννοιες και 
πληροφορίες. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει άρθρα ή 
παρουσιάσεις άρθρων, τα οποία έχουν επιλεγεί, 
μεταφραστεί και αποδοθεί σύντομα από μας, ως 
συμπλήρωμα της μελέτης σας και ως μέσο πρόσβασης στη 
σημαντικότερη βιβλιογραφία.  
Το 1ο πακέτο διαπραγματεύεται τις κοινωνικές στάσεις για 
τους Κωφούς και τις σύγχρονες απόψεις για την κοινότητά 
τους, την κουλτούρα τους και τη γλώσσα τους. 
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39. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.specialeducation.gr/files/module1.pdf 

40. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:   Χ  Έντυπη: Χ Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να 
αναπαραχθεί. 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το πρώτο εκπαιδευτικό πακέτο αποτελεί ένα σημαντικό 
βασικό εγχειρίδιο εισαγωγής στο Θέμα της κοινότητας  
και της κουλτούρας των κωφών στα πλαίσια της 
ελληνικής βιβλιογραφίας.   
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4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων 

ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 2ο Εκπαιδευτικό Πακέτο 

επιμόρφωσης : Διάγνωση-Αποκατάσταση Βαρηκοΐας – 

Συμβουλευτική Γονέων και Έγκαιρη Παρέμβαση 
 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ - Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.deaf.elemedu.upatras.gr/epeaek.php 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λαμπροπούλου Βενέττα 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:   Λαμπροπούλου Βενέττα 
Διεύθυνση: Πάτρα Ρίο 
Τηλέφωνο: 061997594 
Κιν. τηλέφωνο: 6932732552 
e-mail: v.lampropoulou@upatras.gr 

 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών 

Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 2ο 
Εκπαιδευτικό Πακέτο επιμόρφωσης : Διάγνωση-
Αποκατάσταση Βαρηκοΐας – Συμβουλευτική Γονέων 
και Έγκαιρη Παρέμβαση» 
 

Σύντομη περιγραφή: Στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και ειδικών στην εκπαίδευση του κωφού 
παιδιού δημιουργήθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά πακέτα. 
Κάθε πακέτο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει τον "κορμό" του πακέτου, όπου 
παρουσιάζονται σταδιακά διάφορες έννοιες και 
πληροφορίες. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει άρθρα ή 
παρουσιάσεις άρθρων, τα οποία έχουν επιλεγεί, 
μεταφραστεί και αποδοθεί σύντομα από μας, ως 
συμπλήρωμα της μελέτης σας και ως μέσο πρόσβασης στη 
σημαντικότερη βιβλιογραφία.  
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Στο 2ο πακέτο παρουσιάζονται οι διάφορες μέθοδοι 
διάγνωσης της βαρηκοΐας, και αποκατάστασής της και 
γενικά οι εξελίξεις και απόψεις στο χώρο της ιατρικής γύρω 
από το θέμα της κώφωσης. Επίσης, ένα μέρος (το 
μεγαλύτερο) αυτού του πακέτου είναι αφιερωμένο στην 
έγκαιρη παρέμβαση και στη συμβουλευτική των γονέων 
κωφών παιδιών.       
 

41. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.specialeducation.gr/files/module2.pdf 

42. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:    X Έντυπη: X Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να 
αναπαραχθεί. 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το δεύτερο εκπαιδευτικό πακέτο αποτελεί ένα σημαντικό 
βασικό εγχειρίδιο εισαγωγής στο Θέμα της διάγνωσης της 
αποκατάστασης της βαρηκοΐας τη συμβουλευτικής γονέων 
και της έγκαιρης παρέμβασης του κωφού παιδιού στα 
πλαίσια της ελληνικής βιβλιογραφίας. 
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5. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων 

ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο 

επιμόρφωσης : Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί 
 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι- Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.deaf.elemedu.upatras.gr/epeaek.php 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λαμπροπούλου Βενέττα 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Λαμπροπούλου Βενέττα 
Διεύθυνση: Πάτρα Ρίον 
Τηλέφωνο: 061997594 
Κιν. τηλέφωνο: 6932732552 
e-mail: v.lampropoulou@upatras.gr 

 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών 

Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 3ο 
Εκπαιδευτικό Πακέτο επιμόρφωσης : Εκπαίδευση και 
Κωφό Παιδί» 
 

Σύντομη περιγραφή: 

  

Στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και ειδικών στην εκπαίδευση του κωφού 
παιδιού δημιουργήθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά πακέτα. 
Κάθε πακέτο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει τον "κορμό" του πακέτου, όπου 
παρουσιάζονται σταδιακά διάφορες έννοιες και 
πληροφορίες. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει άρθρα ή 
παρουσιάσεις άρθρων, τα οποία έχουν επιλεγεί, 
μεταφραστεί και αποδοθεί σύντομα από μας, ως 
συμπλήρωμα της μελέτης σας και ως μέσο πρόσβασης στη 
σημαντικότερη βιβλιογραφία. Στο 3ο πακέτο 
παρουσιάζονται όλα τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την 
εκπαίδευση των κωφών παιδιών (ένταξη, μέθοδοι 
επικοινωνίας, αναλυτικά προγράμματα, διδακτικές 
προσεγγίσεις κτλ). 
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43. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.specialeducation.gr/files/module3.pdf 

44. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:   Χ  Έντυπη: Χ Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να 
αναπαραχθεί. 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το τρίτο εκπαιδευτικό πακέτο αποτελεί ένα σημαντικό 
βασικό εγχειρίδιο εισαγωγής στο Θέμα της εκπαίδευσης 
του κωφού παιδιού στα πλαίσια της ελληνικής 
βιβλιογραφίας. 
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6. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων 

ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 4ο Εκπαιδευτικό Πακέτο 

επιμόρφωσης: Γλωσσική Ανάπτυξη και Κωφό Παιδί 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι- Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.deaf.elemedu.upatras.gr/epeaek.php 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Πανεπιστήμιο  Πατρών, Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λαμπροπούλου Βενέττα 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:   Λαμπροπούλου Βενέττα 
Διεύθυνση: Πάτρα Ρίο 
Τηλέφωνο: 061997594 
Κιν. τηλέφωνο: 6932732552 
e-mail: v.lampropoulou@upatras.gr 

 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών 

Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων, 4ο 
Εκπαιδευτικό Πακέτο επιμόρφωσης: Γλωσσική 
Ανάπτυξη και Κωφό Παιδί» 
 

Σύντομη περιγραφή: 

  

Στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και ειδικών στην εκπαίδευση του κωφού 
παιδιού δημιουργήθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά πακέτα.  
Κάθε πακέτο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει τον "κορμό" του πακέτου, όπου 
παρουσιάζονται σταδιακά διάφορες έννοιες και 
πληροφορίες. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει άρθρα ή 
παρουσιάσεις άρθρων, τα οποία έχουν επιλεγεί, 
μεταφραστεί και αποδοθεί σύντομα από μας, ως 
συμπλήρωμα της μελέτης σας και ως μέσο πρόσβασης στη 
σημαντικότερη βιβλιογραφία.  
Στο 4ο πακέτο γίνεται μια διεξοδική παρουσίαση των 
θεμάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάπτυξη των κωφών 
παιδιών. Η απόκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας, η 
δίγλωσση εκπαίδευση, ο ρόλος της νοηματικής γλώσσας 
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(ειδικά της ΕΝΓ) στην εκπαίδευση καθώς και η μάθηση της 
γραπτής γλώσσας είναι τα κύρια θέματα που 
διαπραγματεύεται αυτό το πακέτο. 
 

45. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.specialeducation.gr/files/module4.pdf 

46. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:   Χ  Έντυπη: Χ Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να 
αναπαραχθεί. 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής 
ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το τέταρτο εκπαιδευτικό πακέτο αποτελεί ένα σημαντικό 
βασικό εγχειρίδιο εισαγωγής στο Θέμα της Γλωσσικής 
Ανάπτυξης του κωφού παιδιού στα πλαίσια της ελληνικής 
βιβλιογραφίας. 
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 7. Δεκαεπτά Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι–ΣΕΠΠΕ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofo
si.htm 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: «Δεκαεπτά Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» 

 
Σύντομη περιγραφή: 

  
   Η χελώνα και      Στο δικό τους σπίτι 
       ο λαγός 

  
Το κωφό δένδρο         Η καταιγίδα 

Οι «Δεκαεπτά Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» είναι 
τρεις βιντεοκασέτες με αφήγηση στην ΕΝΓ οι οποίες 
δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ 
«Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης 
Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Κωφά 
Παιδιά» ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η πρώτη βιντεοκασέτα 
περιλαμβάνει επιλεγμένες ιστορίες από τα Ανθολόγια της Δ΄ και της 
Ε΄ Δημοτικού, που είναι βασισμένες στην προφορική παράδοση. Η 
δεύτερη περιλαμβάνει μύθους του Αισώπου και η τρίτη ανέκδοτα 
και την απόδοση μιας ιστορίας χωρίς λόγια. Και οι τρεις κασέτες 
έχουν διερμηνεία στα προφορικά Ελληνικά και συνοδεύονται από 
το γραπτό κείμενο. 
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47. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kof
osi.htm 

48. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:  Έντυπη: Άλλη: VHS αναλογική 

μορφή 
 

 

Πρόταση αναπαραγωγής Να ψηφιοποιηθεί και να αναπαραχθεί σε οπτικό δίσκο CD ή σε 
web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για web 
εφαρμογή περίπου 1.000 €  

 
Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Οι «Δεκαεπτά Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» είναι 
ένα εξαιρετικό υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας (Νέας 
Ελληνικής ή ΕΝΓ) για τα κωφά παιδιά όλων των τάξεων του 
δημοτικού και του Γυμνασίου διότι αποτελούν μέρος του πολύ 
περιορισμένου αυθεντικού γλωσσικού υλικού που υπάρχει στην 
ΕΝΓ.   
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της ΕΝΓ σε 
ακούοντα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου (βλέπε: 
Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Α΄ – Β΄ 
τάξεις του δημοτικού σχολείου, Αθήνα 2001, σελ. 109-139),  για τη 
διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος στα 
πλαίσια της διαθεματικότητας για κωφά και ακούοντα παιδιά, 
καθώς και  κατά την επεξεργασία ποικίλων θεμάτων στα πλαίσια 
της ευέλικτης ζώνης. 
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8. Παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

/Μαθητικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Τόμος 

Α΄ 
 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι–ΣΕΠΠΕ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofo
si.htm 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: Παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

/Μαθητικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, 
Τόμος Α΄ 
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Σύντομη περιγραφή: 

 
 

Το Παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας /Μαθητικό 
Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Τόμος Α΄ 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ 
«Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης 
Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Κωφά 
Παιδιά» ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  
 Το λεξικό είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, σε ηλεκτρονική μορφή, 
βιντεοκασέτα και έντυπη μορφή. Περιλαμβάνει 443 καθημερινές 
έννοιες οργανωμένες σε 20 κατηγορίες. Έχει δύο μέρη. 
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει κυρίως ονόματα και το δεύτερο 
περιλαμβάνει ρήματα, αντίθετα και αριθμητικές έννοιες. Το πρώτο 
μέρος είναι έτοιμο και το δεύτερο βρίσκεται στα αρχικά στάδια 
δημιουργίας. 

 

49. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kof
osi.htm 

50. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:     Χ Έντυπη: Άλλη: VHS αναλογική 

μορφή 
 

 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε οπτικό δίσκο CD ή σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

Σε οπτικό δίσκο λιγότερο από ένα ευρώ η μονάδα. Για web 
εφαρμογή περίπου 1.000 €  

 
Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το Παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι 
ένα απαραίτητο εργαλείο για όλα τα σχολεία κωφών όλων των 
βαθμίδων: νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων στα πλαίσια της 
δίγλωσσης προσέγγισης.  
Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα εξαιρετικό υλικό για την 
εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από ακούοντες 
μαθητές στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και σε προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και παρουσίασης της κοινότητας των Κωφών. 
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9. ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, H Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

και η διδασκαλία της στα σχολεία Κωφών 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ Ι–ΣΕΠΠΕ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Έτος ολοκλήρωσης: 1999  
URL προγράμματος: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofo
si.htm 

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης 
 

Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 

600) 
Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τίτλος: ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, H Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

και η διδασκαλία της στα σχολεία Κωφών. 
Σύντομη περιγραφή: 

ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,  
 
H Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα και η διδασκαλία 
της στα σχολεία Κωφών. 
 

 

Το εγχειρίδιο με τον τίτλο «ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, H 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και η διδασκαλία της στα σχολεία 
Κωφών» παρουσιάζει την  έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ «Διδασκαλία της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης Γλώσσας και Εξατομικευμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Κωφά Παιδιά», ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στο αναλυτικό 
πρόγραμμα των κωφών μαθητών (1994-1999). Μέρος του υλικού 
παρουσιάζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 
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51. URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kof
osi.htm 

52. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:  Έντυπη:Χ Άλλη:  

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Σε web εφαρμογή.  
 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

Το «ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, H Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 
και η διδασκαλία της στα σχολεία Κωφών» αποτελεί βασικό 
εγχειρίδιο εισαγωγής στο Θέμα της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας 
και της κοινότητας και της κουλτούρας των κωφών στα 
πλαίσια της ελληνικής βιβλιογραφίας.   
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10. Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες» του 
ΥΠΕΠΘ, 

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html   

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_c.pdf  

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σουζάνα Παντελιάδου 
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Μαθησιακών Δυσκολιών 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  
 

Συγγραφείς: Σουζάνα Παντελιάδου - Φαίη Αντωνίου επιμ. 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Μαρία Γελαστοπούλου 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Γραφείο ευρωπαϊκής και διεθνούς 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

Διεύθυνση: 
Α. Τσόχα36,115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406 εσωτ. 607 
e-mail: gelm@iep.edu..gr 

 

Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

Τίτλος: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές 
με Μαθησιακές Δυσκολίες  

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html
http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_c.pdf
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Σύντομη περιγραφή: 
 

 

Στο εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζονται θεωρητικές και 
πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα 
εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.  
Δίνεται έμφαση στην έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 
καθώς επίσης και στην υποστήριξη των μαθητών με Μαθησιακές 
Δυσκολίες σε διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς και τρόποι ενίσχυσης των 
γνωστικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών των μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες, της φωνολογικής ενημερότητας, της 
αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, κατανόησης και ευχέρειας, του 
γραπτού λόγου, των μαθηματικών δεξιοτήτων και της κατανόησης 
των φυσικών επιστημών. 
 

53. URL εκπαιδευτικού υλικού:   http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_c.pdf  

54. Διαθέσιμη μορφή:  
55. Ηλεκτρονική: Χ 56. Έντυπη:Χ 57. Άλλη:  

 
 

 

58. Πρόταση αξιοποίησης του 
υλικού 

59. Ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofosi.htm , 
http://www.prosvasimo.gr/ , ώστε να είναι διαθέσιμο για όλους τους 
εκπαιδευτικούς  

60. Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

 

61. Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 

62.  

Με το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διοχετεύονται τα ευρήματα της 
σύγχρονης επιστημονικής έρευνας για τις μαθησιακές δυσκολίες 
σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι διδακτικές προσεγγίσεις  και 
πρακτικές που παρουσιάζονται στο βιβλίο αποτελούν πολύτιμο 
βοήθημα στα χέρια του εκπαιδευτικού και μπορούν να 
εφαρμοστούν στην καθημερινή διδακτική πρακτική για την 
αποτελεσματική προσέγγιση και μάθηση των μαθητών με 
μαθησιακές διαδικασίες 

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_c.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofosi.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofosi.htm
http://www.prosvasimo.gr/
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11. Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές 

Δυσκολίες  

 
 

 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες» του ΥΠΕΠΘ, 

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html 

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_b.pdf  
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων,  Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σουζάνα Παντελιάδου 
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Μαθησιακών Δυσκολιών 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  

Συγγραφείς: Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου 
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Μαρία Γελαστοπούλου 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Γραφείο ευρωπαϊκής και διεθνούς 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

Διεύθυνση: 
Α. Τσόχα36,115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406 εσωτ. 607 
e-mail: gelm@iep.edu..gr 

 

Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

Τίτλος: Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές 
Δυσκολίες  
 

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html
http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_b.pdf
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Σύντομη περιγραφή: 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης 
και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των 
δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο με οδηγίες, επεξηγήσεις και 
προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για την καλύτερη 
κατανόηση των προβλημάτων στη διάρκεια των τριών μηνών 
μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της επιμόρφωσης. Τα 
πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικο-
συναισθηματικά προβλήματα και έχουν ως στόχο την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και στην 
υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών.   Στην 
πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στον 
ορισμό και στο περιεχόμενο της διδακτικής αξιολόγησης, καθώς 
και στον τρόπο συλλογής πληροφοριών και τη διδακτική τους 
αξιοποίηση. Στη δεύτερη ενότητα, παρατίθεται μία δέσμη με 
πρωτόκολλα αξιολόγησης που καλύπτουν διάφορες γνωστικές 
περιοχές και που αναφέρονται είτε στους μαθητές, είτε στις 
εκπαιδευτικούς1 και στα διδακτικά υλικά. Ορισμένα από αυτά 
έχουν συμπληρωθεί, ώστε η χρήση τους να γίνεται ευκολότερα 
κατανοητή. 

URL εκπαιδευτικού υλικού: http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_b.pdf                                        

Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική: Χ Έντυπη:Χ Άλλη:  

 
 

 

Πρόταση αναπαραγωγής Διαδικτυακή εφαρμογή του υλικού σε επεξεργάσιμη μορφή 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

Υπό διερεύνηση 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 
 

Τα πρωτόκολλα αξιολόγησης της παρούσας έκδοσης αναφέρονται 
ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αποτελέσουν 
από μόνα τους μία πλήρη διδακτική αξιολόγηση. Αν και τα κενά 
πρωτόκολλα μπορούν να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν 
αυτούσια ή με προσαρμογές στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, 
πρέπει να τονιστεί ότι αναφέρονται ως παραδείγματα. Ωστόσο 
μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική πρακτική ως 
αξιολογικά-ανιχνευτικά εργαλεία για μαθητές με ή και χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να 
αξιοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, χωρίς την οποία είναι 
πρακτικά αδύνατη οποιαδήποτε προσαρμογή του Αναλυτικού 
Προγράμματος για την εξυπηρέτηση των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών των μαθητών. 

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_b.pdf
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12. Μαθησιακές Δυσκολίες, Βασικές έννοιες και 

χαρακτηριστικά  

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες» του 
ΥΠΕΠΘ, 

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

Έτος ολοκλήρωσης: 2008  
URL προγράμματος: http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html  

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_a.pdf  
Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων:  

Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σουζάνα Παντελιάδου 
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Μαθησιακών Δυσκολιών 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  
 

Συγγραφείς: Σουζάνα Παντελιάδου – Γιώργος Μπότσας επιμ.  
Πληροφορίες για το υλικό 
στον/στην: 

 
 
 
 
 

 

Όνομα:  Μαρία Γελαστοπούλου 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Γραφείο ευρωπαϊκής και διεθνούς 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

Διεύθυνση: 
Α. Τσόχα36,115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406 εσωτ. 607 
e-mail: gelm@iep.edu..gr 

 

Παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό 

Τίτλος: Μαθησιακές Δυσκολίες, Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά  
 

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html
http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_a.pdf
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Σύντομη περιγραφή: 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται σε έννοιες που συνδέονται με 
τις Μαθησιακές Δυσκολίες και δίνει στους εκπαιδευτικούς τη 
δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυδιάστατη φύση των 
Μαθησιακών Δυσκολιών, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής τάξης, να 
γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών με 
Μαθησιακές Δυσκολίες και να αναγνωρίσουν τις δικές τους 
δυνατότητες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Περιλαμβάνει εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με την ιστορία, τον 
ορισμό και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές 
Δυσκολίες, εγκαθιστώντας μια κοινή γλώσσα αναφοράς και 
κατανόησης για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Επιπλέον, ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην κατανόηση του ρόλου της οικογένειας και 
στην ανάδειξη τρόπων υποστήριξης και αξιοποίησής της. 

URL εκπαιδευτικού υλικού:   http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_a.pdf   

Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική: Χ Έντυπη:Χ Άλλη:  

 
 

 

Πρόταση αξιοποίησης του 
υλικού 

Ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofosi.htm,   
http://www.prosvasimo.gr/ , ώστε να είναι διαθέσιμο για όλους τους 
εκπαιδευτικούς ή και γονείς 

Εκτίμηση κόστους 
αναπαραγωγής ανά μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής 
Αξιοποίησης 
 

Με το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διοχετεύονται  τα ευρήματα της 
σύγχρονης επιστημονικής έρευνας για τις μαθησιακές δυσκολίες σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς. Με βάση αυτά τα δεδομένα δίνεται η 
δυνατότητα απομυθοποίησης των Μαθησιακών Δυσκολιών, 
απομάκρυνσης από αντιλήψεις ατομικής παθολογίας που 
ενοχοποιούν τους μαθητές και έμφασης στην εκπαιδευτική 
αντιμετώπιση, η οποία ενισχύεται με την κατανόηση της φύσης των 
μαθησιακών δυσκολιών, την αλλαγή των αντιλήψεων και των 
καθημερινών διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, 
μπορεί να αξιοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς  για την 
εγκαθίδρυση μιας κοινής γλώσσας αναφοράς και κατανόησης για 
τις Μαθησιακές Δυσκολίες και για την κατανόηση του ρόλου της 
οικογένειας, ώστε να αναδειχθούν τρόποι υποστήριξης και 
αξιοποίησής της. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τα 
δεδομένα του εκπαιδευτικού υλικού, έχουν την ευκαιρία να 
βελτιώσουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_a.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofosi.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/ekp_yliko/kofosi.htm
http://www.prosvasimo.gr/


Σελίδα 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αξιολόγησης και πρακτικής. Τέλος το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί 
και από γονείς. 
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13. Καλές πρακτικές για την κώφωση 

 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΜΕΤΡΟ 1.1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1.1Α «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1.4 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». «ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ – 

ΔΙΑΝΑΠΗΡΙΚΆ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ» 

Φορέας υλοποίησης: Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΕΚΠΑ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Γ. Προδρομίτης  

Εκπαιδευτικός: Λυμπούδης Βασίλειος  

Έτος ολοκλήρωσης: 2008 

URL προγράμματος: http://prosvasi.uoa.gr/Αρχή/tabid/36/language/el-GR/Default.aspx  

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και δημιουργοί 

Πληροφορίες για το υλικό στον/στην: 
 

 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 
600) 

Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο βιντεοσκοπημένο υλικό 

Τίτλος: «Απόδοση ορολογίας και γλωσσάριου Πληροφορικής στη 
νοηματική» 
 

Σύντομη περιγραφή: 
      
 
            

 
Το εκπαιδευτικό υλικό εμπεριέχει: Το λεξικό πληροφορικής στη 
νοηματική με φωτογραφίες και με videos, τα videos των 
γραμματομορφών και τις φωτογραφίες των γραμματομορφών. 
Συγκεκριμένα αφορά σε 94 λέξεις, όπως Bluetooth, e-mail, 
Scanner, αντιγραφή, www, αποστολή, αποθήκευση, 
ιστοσελίδα, ποντίκι, πληροφορίες, πληκτρολόγιο, μόντεμ κ.α 

http://prosvasi.uoa.gr/Αρχή/tabid/36/language/el-GR/Default.aspx


Σελίδα 68 

 

 

63. URL εκπαιδευτικού υλικού:  

64. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:      Έντυπη: Άλλη: οπτικός δίσκος (cd) 

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Ανάρτηση του  εκπαιδευτικού υλικού σε επίσημη εκπαιδευτική 
πύλη, ώστε να είναι προσβάσιμο από τους εκπαιδευτικούς 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής ανά 
μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής Αξιοποίησης  Το εκπαιδευτικό υλικό- καλή πρακτική  μπορεί να αξιοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτικούς για τη διδακτική προσέγγιση του λεξιλογίου 
πληροφορικής για τους κωφούς μαθητές 
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14. Υποδειγματικές διδασκαλίες: Κώφωση 
 

Τίτλος προγράμματος: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΜΕΤΡΟ 1.1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1.1Α «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1.4 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». «ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ – 

ΔΙΑΝΑΠΗΡΙΚΆ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ» 

Φορέας υλοποίησης: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ε.Κ.Π.Α. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Εκπαιδευτικός  

Γ. Προδρομίτης, Μαρτάκος 
 Χατζοπούλου Μαριάννα 

Έτος ολοκλήρωσης: 2008 

URL προγράμματος: http://prosvasi.uoa.gr/Αρχή/tabid/36/language/el-GR/Default.aspx  

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων:  YΠΑΙΘΠΑ και δημιουργοί 

Πληροφορίες για το υλικό στον/στην: 
 

 
 
 
 

 

Όνομα:  Άννα Σπανάκη  
Γρ. Διεθνούς-Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, ΙΕΠ 

Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115-21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3312406, 210 3310283 (εσωτ. 600) 

Κιν. 
τηλέφωνο: 

 

e-mail: aspan@iep.edu.gr 
 

 
Παραδοτέο βιντεοσκοπημένο υλικό 

Τίτλος:  Γνωριμία με  τη Γλώσσα Α΄δημοτικού 

Σύντομη περιγραφή: 
      

                      

       

 

Οι υποδειγματικές διδασκαλίες αφορούv: α) στη γνωριμία με 
το βιβλίο της γλώσσας της Α΄ δημοτικού και τους ήρωές του 
καθώς και με τη διδασκαλία λεξιλογίου β) στη διδασκαλία των 
ενοτήτων «πεπόνι, πεπόνι» και «κουκουβάγια και πέρδικα» με 
στόχο τη διδασκαλία του γράμματος Ππ και της λέξης πεπόνι 
καθώς και τη διδασκαλία ιστοριών. Η διδακτική πρακτική 
ακολουθεί τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση και 
αξιοποιεί τη νοηματική γλώσσα και συνδυαστικά επιπρόσθετες 
στρατηγικές διαφοροποίησης όπως η οπτικοποίηση της 
πληροφορίας κ.α 

65. URL εκπαιδευτικού υλικού:  

http://prosvasi.uoa.gr/Αρχή/tabid/36/language/el-GR/Default.aspx
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66. Διαθέσιμη μορφή:  
Ηλεκτρονική:      Έντυπη: Άλλη: οπτικός δίσκος (cd) 

 
 

Πρόταση αναπαραγωγής Ανάρτηση του  εκπαιδευτικού υλικού σε επίσημη εκπαιδευτική 
πύλη, ώστε να είναι προσβάσιμο από τους εκπαιδευτικούς 

Εκτίμηση κόστους αναπαραγωγής ανά 
μονάδα 

 

Πρόταση Παιδαγωγικής Αξιοποίησης Οι υποδειγματικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσουν για τους 
εκπαιδευτικούς ενδεικτικό παράδειγμα για το σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τη διδασκαλία κωφών μαθητών. 

 

 


