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Εισαγωγή 

Ο οδηγός παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για κωφούς μαθητές σε 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης. Ο οδηγός έχει αναπτυχθεί για εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν παιδιά και νέους με προβλήματα ακοής και δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό γι’ 

αυτούς. 

Όταν οι κωφοί συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρήθηκε 

ότι είχαν δυσκολίες στη γνωστική ανάπτυξη και ως εκ τούτου ότι η κατάστασή τους σχετίζεται με 

ένα γνωστικό πρόβλημα. Η πραγματικότητα ήταν όμως ότι αυτό συνέβη λόγω των λίγων 

ερεθισμάτων που λάμβαναν, του προβλήματος της επικοινωνίας μεταξύ κωφών και ακουόντων, 

και ως εκ τούτου του προβλήματος στη μετάδοση γνώσεων. 

Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της γνώσης σχετίζεται επιπλέον με την εκμάθηση γλωσσών. Αυτή η 

σύνδεση είναι τόσο σημαντική που η κώφωση ταξινομείται άμεσα από την ικανότητα του λόγου 

και της γλώσσας, σε τέσσερα επίπεδα:  

1. ήπια απώλεια ακοής (δεν έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη, καθώς γενικά η χρήση 

ενός βοηθήματος ακοής δεν είναι απαραίτητη) 

2. μέτρια απώλεια ακοής (μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας, 

αλλά δεν αρκεί για να εμποδίσει ένα άτομο να μιλήσει).  

3. σοβαρή απώλεια ακοής (παρεμποδίζει την ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας, αλλά 

με τη χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας το άτομο μπορεί να λάβει πληροφορίες, 

χρησιμοποιώντας την ακοή για την ομιλία και την ανάπτυξη της γλώσσας) 

4. βαθιά απώλεια ακοής (χωρίς παρέμβαση, ομιλία και γλώσσα είναι απίθανο να συμβούν) 

Προσέγγιση της κώφωσης λόγω γνώσης της νοηματικής ή φωνητικής γλώσσας: 

 κωφοί - χρήση μόνο της νοηματικής γλώσσας 

 κωφοί - χρήση της νοηματικής γλώσσας και της εθνικής γλώσσας στο γραπτό λόγο 

 κωφοί - χρήση της νοηματικής γλώσσας και της εθνικής γλώσσας τόσο στον προφορικό 

όσο και στο γραπτό λόγο 

 άτομα με προβλήματα ακοής - άτομα που μιλάνε μόνο την εθνική γλώσσα προφορικά 

και γραπτά 

Οι κωφοί νοηματικής γλώσσας χρησιμοποιούν την εθνική νοηματική γλώσσα. Πρέπει να τονιστεί 

ότι κάθε χώρα έχει τη δική της εθνική νοηματική γλώσσα. 

Οι νοηματικές γλώσσες είναι οπτικές-χωρικές γλώσσες που χρησιμοποιούν χειρονομίες (χέρια) 

για να παρέχουν γλωσσικές πληροφορίες, αλλά και άλλους δείκτες, όπως εκφράσεις του 

προσώπου (κίνηση των ματιών, του στόματος, του κεφαλιού, των φρυδιών κ.λπ.), οι οποίες 

εμπλουτίζουν τη δομή της γλώσσας, προσθέτοντας γραμματικά στοιχεία. 
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Επίσης, η διαδικασία μετάφρασης (η οποία περιλαμβάνει την ερμηνεία της έννοιας σε μια 

γλώσσα και συνεπώς τη διαδικασία απόδοσής της σε μια άλλη, όσο το δυνατόν ακριβέστερα) 

είναι συχνά πολύ περίπλοκη, επειδή για ένα κωφό άτομο, μια φράση είναι μια ακολουθία 

χειρονομιών, κινήσεων και εκφράσεων του προσώπου και συνεπώς η διαδικασία τεχνολογικής 

ερμηνείας για τον εντοπισμό της έναρξης ή του τέλους μιας χειρονομίας, κίνησης ή έκφρασης 

του προσώπου και επομένως η αρχή της επόμενης, μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. 

Επιπλέον, η πλειονότητα των κωφών έχει δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή αφού 

χρησιμοποιεί τις ομιλούμενες γλώσσες ως δεύτερη γλώσσα. Το γεγονός αυτό αποτελεί εμπόδιο 

στην πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που παρουσιάζεται κυρίως σε μορφή κειμένου, 

έχοντας επίσης αντίκτυπο στην αλληλεπίδραση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, καθώς 

το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) ενδέχεται να μην 

είναι κατανοητό από αυτόν τον τύπο χρηστών. Σε αυτό το πλαίσιο η ηλεκτρονική μάθηση και τα 

ζητήματα ψηφιακής ένταξης και προσβασιμότητας στο Internet αποκτούν σημασία. 

Ενώ η καθολικότητα είναι η θεμελιώδης αρχή του διαδικτύου, η πρόσβαση πρέπει να είναι 

διασφαλισμένη για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την αναπηρία ή το προφίλ τους. Με 

βάση αυτό, υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις στην προσβάσιμη ηλεκτρονική μάθηση, η οποία 

μπορεί να συνδεθεί με το παιδαγωγικό μοντέλο, την τεχνολογία, καθώς και τις πολιτικές 

προσβασιμότητας και ένταξης που ακολουθεί κάθε ίδρυμα. Μία προσέγγιση υποστηρίζει ένα 

μοντέλο με επίκεντρο τον χρήστη, όπου η διεπαφή της πλατφόρμας καθώς και τα περιεχόμενα 

παρουσιάζονται σύμφωνα με το προφίλ του κάθε χρήστη. Μια άλλη προσέγγιση βασίζεται στο 

πλουραλιστικό παράδειγμα: με επίκεντρο τους μαθητές αλλά που ειδικεύεται στην 

ποικιλομορφία. Αυτή είναι η ποικιλομορφία του περιεχομένου και των εκπαιδευτικών πόρων, 

των παιδαγωγικών στρατηγικών και των τεχνολογιών, δημιουργώντας μια ετερογενή κοινότητα. 

Ανεξάρτητα από την προσέγγιση για την υλοποίηση της προσβάσιμης ηλεκτρονικής μάθησης, 

είναι απαραίτητος ένας ισχυρός προβληματισμός σχετικά με την τεχνολογία και ως εκ τούτου, η 

υιοθέτηση προτύπων προσβασιμότητας για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα της διεπαφής 

των πλατφορμών, καθώς και των άλλων εργαλείων και του περιεχομένου του ιστού που 

χρησιμοποιούνται στο εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. 

Στο πεδίο της προσβασιμότητας στο Internet, συχνά εντοπίζεται μεγάλο εύρος προβλημάτων 

που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ηλεκτρονικών πλατφορμών μάθησης. Ένας αριθμός από 

αυτά βρίσκεται επίσης στην κοινότητα των ακουόντων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλά γραφικά 

στοιχεία καθώς και στοιχεία δράσης (action elements) στη διεπαφή της πλατφόρμας που 

προκαλούν σύγχυση. Ορισμένα μη οργανωμένα ή μη δομημένα μενού πρέπει να απλοποιηθούν 

και να ακολουθήσουν μια λογική και συνεπή πλοήγηση, δείχνοντας μόνο τις σημαντικότερες 

λειτουργίες. 

Σημειώνεται επίσης ότι το ζήτημα της μετάφρασης σε νοηματική γλώσσα δεν περιορίζεται στην 

προφορική ή γραπτή επικοινωνία, η οποία εμφανίζεται μέσα στις διεπαφές μιας πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής μάθησης, μέσα στους εκπαιδευτικούς πόρους ή ίσως μέσα στην επικοινωνία 

μεταξύ ζευγαριών που προκύπτουν μέσα στα φόρουμ ή σε άλλα τεχνολογικά εργαλεία. Ένα 

εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται από καθηγητές ή μαθητές μπορεί να περιέχει ακουστικές 
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πληροφορίες όπως μουσική ή ρυθμούς που θα είναι απαραίτητες για την κατανόηση του υλικού. 

Στην περίπτωση της μουσικότητας, η μετάφραση σε νοηματική γλώσσα είναι ακόμη πιο 

περίπλοκη, καθώς περιλαμβάνει πολύπλοκες νευρολογικές διεργασίες που ενεργοποιούνται με 

τις δονήσεις και τους ρυθμούς που είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθούν εξ’ αποστάσεως. 

Απαιτείται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας ή εναλλακτικά η χρήση χρωμάτων ή άλλων 

στρατηγικών που θα μεταφέρουν τον σκοπό του ήχου που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό 

υλικό. 
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Μέθοδοι εργασίας με μαθητές με κώφωση και προβλήματα 

ακοής  

Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται αρκετές μέθοδοι εργασίας για την εκπαίδευση των κωφών 

παιδιών. Μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες.  

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει μεθόδους που χρησιμοποιούν τη μητρική γλώσσα με τη μορφή 

ήχου και γραπτού λόγου. 

Η δεύτερη ομάδα μεθόδων είναι οι χειροκίνητες μέθοδοι, από τις οποίες η μόνη που 

χρησιμοποιείται σήμερα είναι η μέθοδος της νοηματικής (που ονομάζεται επίσης διτροπική 

δίγλωσση μέθοδος). Σε αυτήν τη μέθοδο, η βάση για την επικοινωνία είναι μια κλασική 

νοηματική γλώσσα ως η κύρια γλώσσα ενός κωφού παιδιού, που αναπτύχθηκε αρχικά με τους 

γονείς και τους ειδικούς στην πρώιμη εκπαίδευση και στη συνέχεια στο νηπιαγωγείο και το 

σχολείο, στην αρχή της διδακτικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στην αγγλική λογοτεχνία, θεωρείται γενικά ότι η προφορική εκπαίδευση είναι πιο κατάλληλη για 

μαθητές με προβλήματα ακοής, ενώ η εκπαίδευση μέσω νοηματικής γλώσσας είναι για κωφούς 

μαθητές. 

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί ποια μέθοδος διδασκαλίας είναι καλύτερη 

για κάθε παιδί, επειδή προκύπτει από μεμονωμένους παράγοντες που χαρακτηρίζουν το παιδί 

και τους γονείς του και είναι επίσης μια λογική συνέπεια της δυσκολίας να καθοριστεί η διάκριση 

μεταξύ κωφών και ατόμων με προβλήματα ακοής. 

Στην περίπτωση των ενηλίκων, αξίζει να θυμόμαστε ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ διαφορετική 

όσον αφορά στις δυνατότητες και στις προτιμήσεις απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτές 

επηρεάζονται από τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, προσωπικότητες, ατομικές ικανότητες, 

προηγούμενη εμπειρία και εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντική η γνωριμία με 

την ομάδα, η προσαρμογή των μεθόδων και των φορμών στην ομάδα και εάν είναι δυνατόν, μια 

ατομική προσέγγιση στα άτομα που έχουν προβλήματα κατανόησης του διδακτικού υλικού. 

Οι ενήλικες προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας. Η διεξαγωγή μαθημάτων θα πρέπει 

να χρησιμοποιεί την εμπειρία των μαθητών από τη ζωή τους, από τη δουλειά τους καθώς και την 

πρότερη γνώση. 

Μαθαίνοντας την εμπειρία των μαθητών, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αναφέρεται στις 

γνώσεις τους και να διεξάγει μαθήματα σύμφωνα με την αρχή της μετάβασης από το γνωστό 

στο άγνωστο ενθυμούμενος ότι ο βασικός μηχανισμός μάθησης είναι να συνδέει νέα πράγματα 

με αυτά που είναι ήδη γνωστά. 
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Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται δουλεύοντας με άτομα με προβλήματα 

ακοής και κωφά άτομα: 

1. Η μέθοδος της ομιλίας 

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, να θυμάστε: 

● οι ερωτήσεις να διατυπώνονται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο  
● οι ερωτήσεις να αναφέρονται στις εμπειρίες των συμμετεχόντων 
● οι ερωτήσεις να είναι κατανοητές στους ακροατές 
● οι ερωτήσεις να απευθύνονται σε ολόκληρη την ομάδα 

2. Μια περιγραφική μέθοδος 

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, να θυμάστε: 

● η περιγραφή να υποστηρίζεται από μια επίδειξη 
● μια ιστορία να υποστηρίζεται από πχ μια ιστορία με εικόνες 

 
3. Μέθοδος διάλεξης 

Για κωφά άτομα και άτομα με προβλήματα ακοής, σπάνια χρησιμοποιείται μια τυπική διάλεξη. 
Αντίθετα, πιο συχνά χρησιμοποιείται μια συνομιλητική διάλεξη. 
 
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο να θυμάστε: 
● η διάλεξη να εμπλουτιστεί με μια παράσταση 
● το λεξιλόγιο της διάλεξης να είναι προσαρμοσμένο στην ομάδα 
● να χρησιμοποιήσετε βίντεο και γραφικές παρουσιάσεις 

 
4. Μέθοδος Κατάστασης 

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο να θυμάστε ότι η κατάσταση παρουσιάζεται με ένα βίντεο 

ή μια ιστορία με εικόνες. 

5. Μέθοδος ανταλλαγής ιδεών 

Τα κωφά άτομα παρουσιάζουν ιδέες στη νοηματική γλώσσα και ο δάσκαλος τις γράφει στον 

πίνακα. 

6. Σκηνοθετημένη μέθοδος 

Η δυνατότητα χρήσης της γλώσσας του σώματος, της παντομίμας, χωρίς τη χρήση της 

προφορικής γλώσσας. Αυτή η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με τη μέθοδο προβλήματος. 

7. Διδακτικά (Εκπαιδευτικά) Παιχνίδια 

Συγκεκριμένα, παιχνίδια προσομοίωσης που χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος και 

παντομίμα. 

8. Πρακτικές Μέθοδοι  



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

9 

  

  

Οπτική Ταυτότητα 

Λογότυπο 

Το λογότυπο του έργου πρέπει να απεικονίζει το όνομα του έργου και το θέμα του έργου. 

Επιπλέον, η εισαγωγική χρήση και ο αντικειμενικός σκοπός του λογότυπου του έργου πρέπει να 

εξεταστούν στο πλαίσιο της προσωρινής διάρκειας του έργου. 

 

 

Το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα παραδοτέα, πνευματικά προϊόντα και 

δημοσιεύσεις του έργου, σε εκδηλώσεις και σε έγγραφα που προορίζονται για δημόσια χρήση, 

καθώς και σε όλα τα εσωτερικά έγγραφα του έργου. Οι εταίροι του έργου υποχρεούνται να 

διασφαλίζουν τη συνοχή της οπτικής ταυτότητας του έργου σε όλη τη διάρκειά του. 

 

Χρώματα

Μαύρο  

HEX: #000000 

C: 72 M: 68 Y: 67 K: 88 

R: 0 G: 0 B: 0 

Μπλε 

HEX: #63CCFF  

C: 50 M: 3 Y: 0 K: 0 

R: 99 G: 204 B: 255

Γραμματοσειρές 

Calibri 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

QR code 
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Λογότυπο για Βίντεο / Ταινία 

 

 

Λογότυπο για Κοινωνικά Δίκτυα (Social media) 
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Παρουσίαση 
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Χαρτί 
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Οδηγίες για το υλικό 

A. Οδηγίες για το υπό ανάπτυξη εκπαιδευτικό υλικό. 

B. Οδηγίες για την υπό ανάπτυξη ηλεκτρονική πλατφόρμα 

C. Οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό για το μάθημα στην τάξη 

 

A. Οδηγίες για το υπό ανάπτυξη εκπαιδευτικό υλικό 

Να θυμάστε! 

● Οι κωφοί αποτελούν μια ξεχωριστή γλωσσική και πολιτιστική ομάδα.  

● Δε γνωρίζουν καλά την εθνική γλώσσα όλοι οι κωφοί. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

Ενέργειες 
Έλεγχος 

Λίστας 
Επιπρόσθετες Πληροφορίες 

Ξεκινήστε την περιγραφή με γενικές 

πληροφορίες και μετά προχωρήστε στις 

λεπτομέρειες. 

 
Αυτή είναι μια αρχή που εμφανίζεται 

στη νοηματική γλώσσα "από τη γενική 

περιγραφή στις λεπτομερειες". 

Παρουσιάστε το περιεχόμενο στη 

νοηματική γλώσσα με υπότιτλους. 
 

Θεωρείται ότι η παροχή βίντεο 

νοηματικής γλώσσας καθώς και 

υποτίτλων (λεζάντων) ταυτόχρονα 

μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση 

του περιεχομένου από τους κωφούς 

μαθητές καθώς μαθαίνουν. 

Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα, σύντομες 

προτάσεις που είναι εύκολο για κάποιον 

να τις θυμηθεί. 

 

Όποτε είναι δυνατόν, πρέπει να 
χρησιμοποιείται απλή γλώσσα. Η απλή 
γλώσσα είναι: 
1. ευανάγνωστη, καθώς ο αναγνώστης 
μπορεί να κατανοήσει το γράψιμο με 
ελάχιστη προσπάθεια. 
2. κατανοητή, δεδομένου ότι το 
μήνυμα είναι σαφές, σχετικό και 
συνεκτικό 

 

 

 



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

14 

  

  

3. χρησιμοποιήσιμη, δεδομένου ότι 
είναι αποτελεσματική και κατάλληλη 
για τη μετάδοση του μηνύματος. 

Εξηγήστε τους δύσκολους ορισμούς. 

Εξηγήστε τι είναι τα γλωσσάρια και η 

υποστήριξη λεξιλογίου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

Οι ορισμοί πρέπει να εξηγούνται με 

εύκολη γλώσσα και στη νοηματική 

γλώσσα 

 

Το λεξιλόγιο είναι μια μεγάλη 

πρόκληση για τους κωφούς μαθητές. 

Οι κωφοί μαθητές πρέπει να 

βασίζονται στην μηχανική αποστήθιση 

και η απόκτηση ενός λεξιλογίου (στην 

εθνική γλώσσα) που να είναι 

συγκρίσιμο με έναν ακούοντα μαθητή 

είναι ένα τεράστιο και συχνά 

ανυπέρβλητο έργο. Η παροχή απλών 

πόρων όπως η σύνδεση απαιτητικών 

όρων με εξωτερικές επεξηγηματικές 

σελίδες, συμπεριλαμβανομένου ενός 

γλωσσαριού συγκεκριμένου 

περιεχομένου, ή η παροχή πόρων για 

ανανέωση (φρεσκάρισμα) 

προαπαιτούμενης γνώσης μπορεί να 

ωφελήσει τους κωφούς και τους 

μαθητές ακοής. 

Δημιουργήστε κόμικς για να μεταδώσετε 

περιεχόμενο 
 

Τα κόμικς γίνονται καλύτερα 

κατανοητά από τους κωφούς και 

διευκολύνουν την ανάπτυξη των 

γλωσσικών τους ικανοτήτων. 

Συμπεριλάβετε εικόνες στο περιεχόμενο.  

Η δημιουργία εικόνων που 

συνοδεύουν κάθε λέξη ή περιεχόμενο, 

επιτρέπει σε ένα άτομο να ανακαλεί 

νέο λεξιλόγιο ή να κατανοεί το 

περιεχόμενο. 

Τι εικόνες να επισυνάψετε: 

1. Χρήση σκόπιμων και σχετικών με το 

περιεχόμενο (μη διακοσμητικών) 

εικόνων 

2. Εικονογραφημένο λεξικό 

3. Εικόνες με ετικέτα (tag) για νέο 

λεξιλόγιο, ανάλογα με την περίπτωση 
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4. Ορισμένα παραδείγματα που 

απεικονίζουν αφηρημένες έννοιες 

όπως βίντεο, εικόνες και σύντομα 

χρονογραφήματα. 

Οργανώστε το περιεχόμενο με γραφικά. 

Δημιουργήστε τίτλους, υπότιτλους, 

θέματα. 

 

1. Δώστε τίτλους 

2. Προσθέστε διασταυρώσεις 

3. Δημιουργήστε θέματα 

4. Αναφέρετε τα πιο σημαντικά 

στοιχεία 

5. Μην γράφετε συνεχόμενο κείμενο 

Κάντε περιλήψεις των θεμάτων.  

Η περίληψη κάθε θέματος βοηθά τους 

μαθητές να θυμούνται καλύτερα τις 

πιο σημαντικές πληροφορίες και 

επίσης να κατανοήσουν τι είναι η 

περίληψη, πώς να αναγνωρίζουν 

σημαντικές πληροφορίες και να 

μελετούν και να αποθηκεύουν 

πληροφορίες στο μέλλον. 

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να: 

1. Δημιουργήσετε εργασίες περίληψης 

με καθοδήγηση 

2. Δώσετε παραδείγματα από άλλα 

πεδία / θέματα 

3. Παρέχετε βοήθεια και πόρους 

εργασίας για επιπλέον πρακτική 

εξάσκηση ή υποστήριξη 

Προσθέστε πλαίσια με σημαντικές 

πληροφορίες, όπως "Να θυμάστε" ή 

"Νέα λέξη". 

 
Αυτό θα διευκολύνει τους μαθητές να 

θυμούνται βασικούς όρους, ορισμούς 

και κωδικούς πρόσβασης. 

Χρησιμοποιήστε πολλαπλά μέσα 

παρουσίασης. 
 

Ο καθολικός σχεδιασμός βασίζεται σε 

τρεις αρχές: 

1. παρέχει πολλαπλά μέσα 

παρουσίασης, 

2. παρέχει πολλαπλά μέσα δράσης και 

έκφρασης, 
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3. παρέχει πολλαπλά μέσα 

ενασχόλησης. 

 

Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες 

μεταφέρονται μέσω πολλών 

διαφορετικών μεθόδων και τρόπων. 

Για παράδειγμα, το ίδιο περιεχόμενο 

μπορεί να παρουσιάζεται με ένα 

βίντεο, σε μια εργασία ανάγνωσης και 

μια πρακτική δραστηριότητα. Στη 

συνέχεια, στους μαθητές δίνονται 

διαφορετικές επιλογές και ευκαιρίες 

για να δείξουν τι έχουν μάθει. Για 

παράδειγμα, μπορεί να έχουν την 

επιλογή να κάνουν ένα τεστ, να 

γράψουν ένα άρθρο, να 

δημιουργήσουν ένα βίντεο ή να 

δημιουργήσουν κάτι για να δείξουν ότι 

έμαθαν το υλικό. Τέλος, οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν 

ενεργά με το μάθημα. Αυτό μπορεί να 

γίνει με παιχνιδοποίηση (gamification), 

με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας 

στις εργασίες, με ευκαιρίες για λήψη 

αποφάσεων και επιλογών καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 

και συζητήσεις και συνεργασία με τον 

εκπαιδευτή τους. 

Κάντε το περιεχόμενό σας ενδιαφέρον 

και σχετικό με το θέμα. Μην εισάγετε 

περιττό περιεχόμενο. 

 

Οι μαθητές έχουν περισσότερα κίνητρα 

να μάθουν αν ξέρουν ότι θα διδαχθούν 

κάτι ενδιαφέρον ή σημαντικό. Οι 

ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι η 

σημασία του μαθησιακού 

περιεχομένου και το ενδιαφέρον των 

μαθητών σε ένα θέμα επηρεάζουν τη 

μάθηση. 

Δώστε επιχειρήματα και παραδείγματα. 

 
 

Η μετάφραση με συγκεκριμένα 

παραδείγματα και επιχειρήματα είναι 

πιο κατανοητή για τους κωφούς 

μαθητές. Χρησιμοποιήστε 

παραδείγματα γνωστά στους μαθητές. 
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Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά 

την εισαγωγή ενός εντελώς νέου 

θέματος ή ορισμού. 

Βεβαιωθείτε ότι το διδακτικό υλικό 

προετοιμάζεται ή επιβλέπεται από 

ειδικούς κωφών. 

 

Προκειμένου να έχουμε εγγυημένα 

κατάλληλα προετοιμασμένο υλικό, 

χάρη στο οποίο θα επιτύχουμε τον 

εκπαιδευτικό στόχο, πρέπει να 

αναθέσουμε την προετοιμασία του σε 

ειδικούς που ανήκουν στην ομάδα-

στόχο. Αυτό δίνει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. 
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Τεχνικές σημειώσεις για δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα μάθησης 

Πρέπει να προετοιμάσετε αυτό το περιεχόμενο με τρόπο που να μπορεί να γίνει κατανοητό από 

τον προγραμματιστή (να το προετοιμάσετε με τρόπο που να μοιάζει με μια ιστοσελίδα). 

1. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε εργασίες μόνο με κείμενο, πρέπει να εξηγήσετε τις 
δύσκολες λέξεις 

Η βέλτιστη πρακτική είναι να χρησιμοποιείτε συνδέσμους σε επεξηγηματικά βίντεο στη 

νοηματική γλώσσα όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 

 

 

2. Εάν δεν είναι μια εργασία μόνο με κείμενο, κάθε κείμενο πρέπει να μεταφραστεί στη 
νοηματική γλώσσα 
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3. Εάν σχεδιάζετε ένα κουίζ ετοιμάστε αυτό το κουίζ με τρόπο που θα δημοσιευόταν σε 
μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα: 

Κουίζ 1 

Ποια πρόταση είναι σωστή; (επιλέξτε τη σωστή απάντηση) 

 Μου αρέσει να δουλεύω 

 Μου αρέσει να δουλεύω περισσότερο από την πρόταση 1 

 Πραγματικά μου αρέσει να δουλεύω 

 Είμαι κανονικός/ή, δε μου αρέσει να δουλεύω (σωστή) 

Το κουίζ πρέπει να δημιουργηθεί τόσο στην εθνική γλώσσα όσο και στην εθνική νοηματική 

γλώσσα. 

 

4. Εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο τότε γράψτε τη λέξη "Βίντεο" και 
επικολλήστε έναν σύνδεσμο για το βίντεο, για παράδειγμα: 

Βίντεο 1 - https://www.youtube.com/watch?v=jOTIEVzeW_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=jOTIEVzeW_Q
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5. Εάν σκοπεύετε να έχετε ένα σύνολο εικόνων με κείμενο που ρέει από αριστερά / δεξιά 
/ πάνω δείξτε πώς ακριβώς το θέλετε: 

This is a gulity dog, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam 

ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas 

malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut 

molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, 

convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. 

This is a gulity dog, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam 

ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. 

Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. 

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta  

 

6. Εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε ένα αρχείο για λήψη (download) από έναν χρήστη 
τότε γράψτε: 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας (όνομα αρχείου xxxxxxx.pdf 

από τον "xxxx" φάκελο). 

Φυσικά, προετοιμάστε το περιεχόμενο ελεύθερα με τρόπο που σας ταιριάζει. Απλώς λάβετε 

υπόψη ότι θα δημοσιευτεί σε μια ιστοσελίδα, οπότε πρέπει να δείξετε στον προγραμματιστή 

πώς θέλετε να εμφανίζεται το περιεχόμενό σας. 

Πρέπει να είμαστε εντάξει με τις οδηγίες προσβασιμότητας WCAG 2.0 (οδηγίες 

προσβασιμότητας ιστοτόπων) - θυμηθείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οποιοδήποτε 

γραφικό (εικόνες, κλπ.) περιεχόμενο (δεξί κλικ / ιδιότητες / εναλλακτικό κείμενο). Μην 

χρησιμοποιείτε το χρώμα ως πληροφορία (πχ. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί - μην το κάνετε 

αυτό). 

B. Οδηγίες για την υπό ανάπτυξη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

 

Να θυμάστε! 

● Να παρέχετε μετάφραση στη νοηματική καθώς και υπότιτλους. 

● Όλο το υλικό που προορίζεται για τους κωφούς πρέπει να προετοιμαστεί με τέτοιον 

τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο και κατανοητό από τους κωφούς. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

Ενέργειες Έλεγχος Λίστας 

Δημιουργήστε μια απλή και εύχρηστη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.  

Παρέχετε πολλές επιλογές επικοινωνίας (email, Skype, διαδικτυακές 

φόρμες ή ζωντανή συνομιλία μέσω διαδικτύου (live webchat)). 
 

Παρέχετε την επιλογή εγγραφής στο ηλεκτρονικό μάθημα με πολλούς 

τρόπους (e-mail, Facebook, Google). 
 

Προσφέρετε δομημένο περιεχόμενο με επικεφαλίδες, παραγράφους και 

λίστες. 
 

Παρέχετε εύκολη πλοήγηση στην πλατφόρμα. Συνιστάται να 

χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί αναζήτησης στη σελίδα. 
 

Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα.  

Εισάγετε τη δυνατότητα "Συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα".  

Βεβαιωθείτε ότι έχουν προστεθεί υπότιτλοι σε όλα τα βίντεο.  

Βεβαιωθείτε ότι όλο το περιεχόμενο είναι τόσο στην εθνική όσο και στη 

νοηματική γλώσσα. 
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Παραδείγματα σωστά προετοιμασμένων πολυμέσων  

Λεξικό με επεξήγηση των λέξεων 

Αυτό μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: 

● Σαν υπερσύνδεσμος που ανοίγει ένα παράθυρο με επεξηγήσεις 
 

 

● Σαν ένα βίντεο με κείμενο 
 

 
 

Βιβλίο κόμικ 

 



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

23 

  

  

Θεματικά βίντεο 

Ένας καλός τρόπος για να παρουσιάσετε ένα δύσκολο θέμα είναι να προετοιμάσετε ειδικά 

βίντεο. Αυτή η μέθοδος απαιτεί τη σύνταξη ενός σεναρίου και την δημιουργία ειδικών 

θεματικών βίντεο νοηματικής γλώσσας με προστιθέμενους υπότιτλους. 

Παράδειγμα: 

 

Πηγή: http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/ 

 

Γραφικά (φωτογραφίες, ζωγραφιές, διαγράμματα, χάρτες, κλπ.) 

Για κάθε υλικό, που δεν περιέχει κείμενο θα πρέπει να παρέχεται εναλλακτικό υλικό με τη μορφή 

κειμένου, το οποίο μπορεί να μετατραπεί από τον χρήστη σε άλλες μορφές (π.χ. μεγεθυμένη 

εκτύπωση, Μπράιγ, συνθετική ομιλία, σύμβολα ή απλοποιημένη γλώσσα). 

Αυτή η καταχώρηση από το WCAG 2.1 προοριζόταν κυρίως για τους τυφλούς. Ωστόσο, λόγω της 

εκπαιδευτικής φύσης, συνιστάται να συμπεριλάβετε μια σύντομη περιγραφή (π.χ. πληροφορίες 

σχετικά με το τι πρέπει να αναζητήσετε: λεπτομέρεια στην εικόνα ή διαφορές στο γράφημα). Θα 

είναι πολύ πιο εύκολο για τους κωφούς. 

Μπορείτε επίσης να βάλετε λεζάντες στο χάρτη ή στα γραφήματα για τη σωστή ερμηνεία ενός 

δεδομένου γραφικού ή γραφικού συμβόλου. Για πολύπλοκα γραφικά, αξίζει να προσθέσετε ένα 

επεξηγηματικό βίντεο στη νοηματική γλώσσα (σύνθετα γραφήματα, σχέδια που περιέχουν 

πολλές λεπτομέρειες, εκτεταμένους χάρτες). 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κινούμενες εικόνες που διευκολύνουν την κατανόηση 

περισσότερο σε σχέση με στατικά σχέδια. 

Εάν το γραφικό είναι διακοσμητικό, χρησιμοποιείται για οπτική μορφοποίηση ή δεν 

παρουσιάζεται στον χρήστη, δεν θα πρέπει να δίδεται έμφαση σε αυτό. Συνιστούμε να 

αποφεύγετε γραφικά που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/
http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/
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Ηχητικές εγγραφές ή βίντεο εγγραφές  

● Στην περίπτωση ηχητικών ηχογραφήσεων να παρέχετε υπότιτλους και μεταφράσεις στη 

νοηματική γλώσσα. 

● Στην περίπτωση βίντεο να παρέχετε εναλλακτικό κείμενο πχ ηχητική περιγραφή για τους 

τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης. 

Λάβετε υπόψη ότι εάν ένα βίντεο αποτελεί εναλλακτική παρουσίαση περιεχομένου κειμένου 

(π.χ. μετάφραση νοηματικής γλώσσας του κειμένου που παρουσιάστηκε προηγουμένως), δεν 

απαιτούνται επιπλέον περιγραφές για αυτό το βίντεο. 

Υπότιτλοι 

Οι υπότιτλοι (δηλ. υπότιτλοι που περιέχουν τη μετάφραση ενός συγκεκριμένου τραγουδιού σε 

άλλη γλώσσα) δεν περιέχουν περιγραφές ήχων σημαντικών για την πορεία της πλοκής ή άλλες 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προφορικά θέματα (π.χ. τόνος φωνής ή πρόθεση του 

ομιλητή) - ο ακούων θεατής καταγράφει αυτές τις πτυχές χωρίς πρόσθετη βοήθεια, τον 

ενδιαφέρει μόνο το περιεχόμενο των διαλόγων. 

 

 

Οι εκτεταμένοι υπότιτλοι (για άτομα με προβλήματα ακοής) είναι ένα κείμενο που προορίζεται 

να αντισταθμίσει την ακουστική εμπειρία ενός κωφού χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό 

που έχει καταγραφεί ή διατίθεται ζωντανά. Οι υπότιτλοι προετοιμάζονται όχι μόνο για ταινίες 

και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και για προβολές κινηματογράφου, θεατρικές παραστάσεις, 

συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις όπου οι προφορικές λέξεις και οι ήχοι παίζουν σημαντικό ρόλο. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι η εμπειρία ακρόασης περιλαμβάνει όχι μόνο το περιεχόμενο των 

συνομιλιών των χαρακτήρων - η περιγραφή περιλαμβάνει επίσης όλους τους ήχους από το 

περιβάλλον και το κείμενο και τη φύση των μουσικών έργων που σχετίζονται με την ιστορία του 

τραγουδιού, π.χ. "το τηλέφωνο χτυπάει", "ακούγεται μουσική ροκ εν ρολ στο ραδιόφωνο". 

Οι υπότιτλοι αποτελούνται από δύο γραμμές έως περίπου 40 χαρακτήρες η καθεμιά. 

Είναι δυνατή η χρήση τριών γραμμών σε προγράμματα όπου η εικόνα δεν είναι σημαντική, π.χ. 

συνεντεύξεις με άλλα άτομα, συνέδρια και κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. 

Μπορούμε να διευκολύνουμε την εμπειρία για άτομα με προβλήματα ακοής ή κωφά άτομα, 

αναθέτοντας χρώματα - πράσινο, μπλε, ροζ και κίτρινο στους πιο σημαντικούς χαρακτήρες του 

τραγουδιού - για να μιλήσουν. 

 

Ανάλογα με τη θέση του χαρακτήρα που μιλά για το ζήτημα, ο υπότιτλος μπορεί να μετακινηθεί 

στο αριστερό ή στο δεξί άκρο της οθόνης. 
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Οι υπότιτλοι μεταδίδονται συνήθως στο κάτω μέρος της οθόνης, αλλά κάποιες φορές 

μεταδίδονται στην κορυφή για να παρέχουν καλύτερη ορατότητα της δράσης. Οι αθλητικές 

εκδηλώσεις μπορεί να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Επίσης, οι υπότιτλοι τοποθετούνται στην 

κορυφή, όταν εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το άτομο στο κάτω μέρος, π.χ. όνομα και 

επώνυμο, θέση ή όνομα οργανισμού. 

 

 

Μετάφραση στη Νοηματική Γλώσσα 

1. Ένα βίντεο με μετάφραση νοηματικής γλώσσας (το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνεται 

πάνω ή κάτω από την ταινία ή ως υπότιτλοι). 

 

2. Ένα βίντεο με διερμηνέα 
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A. Διαφανές φόντο (χρησιμοποιώντας την τεχνική της "πράσινης οθόνης") 

 

 

 

Σημαντικό! 

Ισχύει ο κανόνας μεγέθους του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας – κατ’ ελάχιστο το 1/8 του 

μεγέθους της οθόνης για οθόνη 16/9: 

 

 

Το προτεινόμενο μέγεθος είναι το 1/3 της οθόνης για αναλογία διαστάσεων 16/9: 
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B. Διερμηνέας στο παράθυρο (καταγράφουμε τον διερμηνέα π.χ. σε λευκό φόντο) 

Και εδώ, πρέπει να ισχύει ο κανόνας για το μέγεθος της νοηματικής γλώσσας - τουλάχιστον το 

1/8 του μεγέθους της οθόνης:  

 

C. Δύο βίντεο, εκ των οποίων το πρώτο είναι μια εκδήλωση και το δεύτερο είναι η μετάφραση 

(ταινία σε ταινία). 

Το βίντεο με τον διερμηνέα βρίσκεται σε ένα μικρό παράθυρο πάνω από την ταινία με την 

εκδήλωση: 
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Το βίντεο με τον μεταφραστή βρίσκεται στο μεγάλο παράθυρο, ενώ το βίντεο με την εκδήλωση 

βρίσκεται στο μικρό παράθυρο: 

 

 

C. Οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό για το μάθημα στην τάξη 

Ενέργειες Έλεγχος Λίστας 

Καθορίστε πώς να επικοινωνείτε με τους μαθητές (π.χ. νοηματική 

γλώσσα, γραφή σε μαυροπίνακα ή υπολογιστή, μιλώντας δυνατά). 

 

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων (π.χ. 

να έχετε διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στο δωμάτιο, γραπτό κείμενο, 

χρήση συγκεκριμένης και απλής γλώσσας από τον εκπαιδευτή, οι φοιτητές 

να φορούν ακουστικό βαρηκοΐας). 

 

Αποδείξτε την εμπειρία, το επίπεδο ζωής και την ετοιμότητα των 

συμμετεχόντων να μάθουν νέα πράγματα.  

 

Εξασφαλίστε κατάλληλο φωτισμό για τα οπτικά εφέ.  

Ενσωματώστε καλά σχεδιασμένη ακουστική για μέγιστη παραγωγή ήχου.  

Βεβαιωθείτε ότι είστε ορατοί σε ολόκληρη την ομάδα.  

Μιλήστε καθαρά χρησιμοποιώντας σύντομες προτάσεις ή φράσεις.  

Ενώ μιλάτε φροντίστε να έχετε μέτωπο προς τους μαθητές  

Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα.  

Δημιουργήστε τη δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων.  

Βεβαιωθείτε ότι οι ομάδες δεν είναι πολυάριθμες (ιδανικά 6 άτομα)  

Προκειμένου να προσελκύσετε την προσοχή μιας μεγαλύτερης ομάδας 

κωφών ανθρώπων, δοκιμάστε να ανοιγοκλείνετε τα φώτα γρήγορα. 
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Είναι καλύτερο εάν ο δάσκαλός είναι είτε κωφός ή γνωρίζει άπταιστα τη 

νοηματική γλώσσα. 

 

Εάν υπάρχει ένας διερμηνέας νοηματικής γλώσσας στην τάξη, πρέπει 

πάντα να βρίσκεται δίπλα στον δάσκαλο. 

 

 

Οι χρυσοί κανόνες για να δουλέψετε με κωφούς ανθρώπους σύμφωνα με τον Mariusz Sak 

(στον "Οδηγό Καλών Πρακτικών", Βαρσοβία 2012): 

● Τα κωφά άτομα, όπως όλοι, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. 

● Δεν μπορεί να υποτεθεί ότι οι κωφοί δε θέλουν και δεν μπορούν. Τα στερεότυπα είναι 

πολύ επιβλαβή. 

● Οι κωφοί άνθρωποι δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα. Να το θυμάστε αυτό και να μην 

υποθέσετε ποτέ ότι όλοι γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα με τον ίδιο τρόπο, μιλούν με 

τον ίδιο τρόπο και γράφουν με τον ίδιο τρόπο. 

● Η νοηματική γλώσσα είναι το προεπιλεγμένο κανάλι επικοινωνίας για τους κωφούς, αλλά 

ρωτήστε τους για το πώς προτιμούν να επικοινωνούν. 

● Ο τρόπος με τον οποίο οι κωφοί μιλούν και γράφουν δεν σημαίνει ότι έχουν 

πνευματικούς, γνωστικούς και επικοινωνιακούς περιορισμούς. 

● Όπου είναι δυνατόν, οι κωφοί πρέπει να προσλαμβάνονται για να συνεργάζονται με 

κωφούς. 

● Εάν ο δάσκαλος είναι ακούον άτομο, πρέπει να έχει εμπειρία στη συνεργασία με κωφά 

άτομα. Εάν δεν γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα, πρέπει να συνεργαστεί με έναν διερμηνέα 

νοηματικής γλώσσας. 

● Όλα τα υλικά για τους κωφούς πρέπει να προετοιμάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

προσιτά και κατανοητά για τους κωφούς. 

 

 



Αυτό το έγγραφο μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους  
παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η αναγνώριση των συντακτών του 

εγγράφου και όλων των ισχυόντων τμημάτων της ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων. 
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