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Εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 
πξνζαξκνγέο γηα παηδηά µε 
απώιεηα αθνήο µέζα ζηελ ηάμε  



Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα 
ζπκάηαη όηη… 

 Η θώθωζε ζπλεπάγεηαη γιωζζηθή 
αλαπεξία. 

 Τα παηδηά κε απώιεηα αθνήο έρνπλ 
ιηγόηεξεο εκπεηξίεο απ’ όηη ηα αθνύνληα 
παηδηά. 

 Υζηεξνύλ ζηε κε ηππηθή (ηπραία) κάζεζε. 



Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα 
ζπκάηαη όηη… 

 Η γιώζζα είλαη ην βαζηθό κέζν γηα λα 
θαηαθηήζνπκε ηε γλώζε. 

 Τν παηδί κε απώιεηα αθνήο αληηκεηωπίδεη 
δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε θαη θαηαλόεζε 
ηεο νξνινγίαο – ελλνηώλ όιωλ ηωλ 
καζεκάηωλ. 



Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα 
ζπκάηαη όηη… 

 ε αδπλακία ηνπ παηδηνύ κε απώιεηα αθνήο 
νθείιεηαη ζηελ αθνπζηηθή απώιεηα ηνπ θαη 
όρη ζηελ επθπΐα ηνπ. 

 ν βαζκόο επθπΐαο ηωλ παηδηώλ κε απώιεηα 
αθνήο δε δηαθέξεη από ηνπο αθνύνληεο. 



Φεηιαλάγλωζε 

Είλαη ε δεμηόηεηα θαηαλόεζεο ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε ηελ 

παξαθνινύζεζε: 

 ηωλ ρεηιηώλ ηνπ νκηιεηή 

 ηωλ ζηαγόλωλ ηνπ 

 ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ 

 ηωλ θηλήζεωλ ηωλ ρεξηώλ ηνπ 

 ηωλ θηλήζεωλ ηνπ ζώκαηόο ηνπ 



Όρη παλάθεηα… 

 Γηα ηα θωθά παηδηά ε ρεηιαλάγλωζε: 

 είλαη ζπνπδαία πεγή πιεξνθνξηώλ 

 όρη παλάθεηα γηα ιύζε επηθνηλωληαθώλ δπζθνιηώλ 

 δε ιύλεη ην πξόβιεκα αθνήο, αθνύ είλαη κόλν 

βνεζεηηθό κέζν 

 Πεξηζζόηεξε απώιεηα αθνήο 

 πεξηζζόηεξε αλάγθε γηα ρεηιαλάγλωζε 

 Πεξηζζόηεξε αθνή 

 Καιύηεξε ρεηιαλάγλωζε 

 



Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 
ηε ρεηιαλάγλωζε 

 Τν ίδην ην παηδί  

 Έκθπην ηαιέλην  

 Γλώζε γιώζζαο  

 Απηνζπγθέληξωζε 

 Ο νκηιώλ 

 ην πεξηβάιινλ 

 

 



Δύζθνιε ρεηιαλάγλωζε 



Τν κπέξδεκα… 



Τν δόξη… 



Ο εθπαηδεπηηθόο ... 

 Να κηιά θπζηθά θαη θαζαξά θαη ν ξπζκόο ηεο 
νκηιίαο ηνπ λα είλαη θαλνληθόο, νύηε πνιύ 
γξήγνξνο, νύηε πνιύ αξγόο. 

 Να κελ ππεξηνλίδεη ηηο θηλήζεηο ηωλ ρεηιηώλ 
ηνπ.  

 Όηαλ θωλάδεη, αιινηώλεηαη ν ζρεκαηηζκόο 
ηωλ ρεηιηώλ θαη δίλεη ηελ εληύπωζε ζην παηδί 
όηη είλαη ζπκωκέλνο καδί ηνπ. 

 



 

 Να ηνπνζεηήζεη ην παηδί ζε θνληηλή 
απόζηαζε από ηνλ ίδην (κηα απόζηαζε ελόο ή 
δύν κέηξωλ γηα λα κπνξεί λα 
ρεηιεαλαγλώζθεη). 

 Να ζηέθεηαη απέλαληη από ην παηδί.  

 Να κε ζηέθεηαη κπξνζηά από παξάζπξν.  
  

 

Ο εθπαηδεπηηθόο ... 



Ο εθπαηδεπηηθόο ... 

 Να απνθεύγεη λα κηιά ηελ ώξα πνπ γξάθεη 
ζηνλ πίλαθα. 

 Να απνθεύγεη λα πεξπαηά ζηε ηάμε θαη λα 
κηιά. 

 Να βεβαηώλεηαη όηη ην παηδί κε απώιεηα 
αθνήο παξαθνινπζεί απηόλ ή ηα άιια παηδηά 
όηαλ κηινύλ.  

 Να επαλαιακβάλεη πεξηιεπηηθά απηά πνπ 
ιέλε ηα άιια παηδηά. 

 



Ο εθπαηδεπηηθόο… 

 Να είλαη ζίγνπξνο όηη ην παηδί γλωξίδεη ην 
ζέκα ζπδήηεζεο. 

 Να γξάθεη θύξηα ζεκεία ζηνλ πίλαθα ή 
ιέμεηο «θιεηδηά». 

 Να δίλεη ην λέν ιεμηιόγην εθ ηωλ πξνηέξωλ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί εηθόλεο θαη 
ζρεδηαγξάκκαηα θαηά ηε δηδαζθαιία.  

 



Ο εθπαηδεπηηθόο… 

 Να ειέγρεη ηελ θαηαλόεζε ηωλ νδεγηώλ 
πνπ δίλεη ή ην πεξηερόκελν ηνπ 
καζήκαηνο κε αλνηρηέο εξωηήζεηο. Απηό 
απνηξέπεη ην καζεηή από λα θνπλάεη 
απιώο ην θεθάιη ηνπ θαη λα απαληάεη κε 
έλα «λαη» ή «όρη». 



Ο εθπαηδεπηηθόο… 

 Να επαλαιακβάλεη θάηη πνπ δελ θαηάιαβε 
ν καζεηήο κε δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θαη 
θξάζεηο θαη όρη κε ηνλ ίδην ηξόπν.  

 Να ρξεζηκνπνηεί θαη γξαπηό ιόγν, αλ 
ρξεηαζηεί. 

 Να δίλεη γξαπηέο νδεγίεο γηα ηηο εξγαζίεο 
θαη ηελ εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

 



Ο εθπαηδεπηηθόο… 

 Να ρξεζηκνπνηείηε κηθξέο απιέο πξνηάζεηο 
θαη όρη θνκκαηηαζκέλεο ιέμεηο. 

 Να θάλεη παύζεηο αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο, 
ώζηε λα είλαη ζίγνπξνο όηη ην παηδί ηνλ 
θαηαλόεζε. 

 Να ελζαξξύλεη ην παηδί λα δηαθόπηεη αλ 
θάηη δελ είλαη ζαθέο. 

 



Ο εθπαηδεπηηθόο… 

 Να κεηώλεη ην ζόξπβν ζηε ηάμε όζν ην 
δπλαηό πεξηζζόηεξν. 

 Να θξνληίδεη ώζηε λα κηιά έλαο θάζε θνξά 
ζηε ηάμε θαη όρη όινη καδί ηαπηνρξόλωο. 

 Να δείρλεη ζην καζεηή πνηνο κηιάεη θάζε 
θνξά ώζηε λα ηνλ παξαθνινπζεί. 

 Να θξνληίδεη ώζηε ν καζεηήο κε απώιεηα 
αθνήο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην κάζεκα. 

 



Καη… 

 Να ελζαξξύλεη ην παηδί λα ππνβάιιεη εξωηήζεηο 
θαη λα δίλεη απαληήζεηο. 

 Να νξίζεη έλα παηδί (ν δηπιαλόο), πνπ ζα είλαη ν 
κόληκνο ππνζηεξηρηήο ηνπ. 

 Να γλωξίδεη θαιά ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη ηηο 
αδπλακίεο ηνπ ώζηε λα ηνπ πξνζθέξεη ηε ζωζηή 
ζηήξημε. 

 Να αλακέλεη ηελ ίδηα εξγαζία θαη ζπκπεξηθνξά 
από όια ηα παηδηά. 




