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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΨΟΥΡΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 8-10 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ  • Να αυξήσει το λεξιλόγιό του  σε 

ουσιαστικά και ρήµατα 
• Να αρχίσει να χρησιµοποιεί 

προσδιορισµούς: επίθετα και 
επιρρήµατα 

• Να αρχίσει να χρησιµοποιεί 
χαιρετισµούς 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Το άτοµο πρέπει : 
• να κάνει βλεµµατική επαφή 
• να έχει οπτικοκινητικό συντονισµό και 

λεπτή κινητικότητα 
• να κάνει κατηγοριοποιήσεις 
• να βάζει στη σωστή σειρά και 

ακολουθία  
• να χρησιµοποιεί µια λέξη ουσιαστικό ή 

ρήµα , για να περιγράψει όταν του 
ζητείται, για να µεταφέρει 
πληροφορίες ή για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του 

• να κατανοεί και να χρησιµοποιεί 
προτάσεις δύο λέξεων 

• να χειρίζεται Η/Υ 
 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ • Ο χώρος της τάξης, όπου µπορεί να 
γίνει παιχνίδι µε κίνηση 

• Πραγµατικά αντικείµενα και παιχνίδια 
• Μινιατούρες 
• Φωτογραφίες, εικόνες ζωγραφιές µε 

τη µορφή κάρτας 
• Lotto, τόµπολες 
• Κάρτες µε σύµβολα του ΜΑΚΑΤΟΝ και 

ξύλινη βάση υποδοχή για να στέκονται 
οι κάρτες 

• Σελίδες Α4, κόλλα 
• Η/Υ και το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Ο 

Ξεφτέρης και η Γραµµατική» 
• Το Ντοσιέ του ατόµου 

ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:  
    Μπορούµε να ξεκινήσουµε µε παιχνίδι µε 
πραγµατικά αντικείµενα, όπου δίνουµε πολλές 
εντολές που πρέπει να εκτελέσει το άτοµο. 
Εδώ γίνεται παιχνίδι για την κατανόηση του 
ενός και των πολλών πραγµάτων - προσώπων 
και δεν απαιτείται λεκτική απάντηση. Ανάλογα 
παιχνίδια µπορούν να γίνουν µε µεγάλα 
παιχνίδια, µε µινιατούρες και επιπλάκια του 
κουκλόσπιτου καθώς και µε κάρτες – 
φωτογραφίες. Ολοκληρώνοντας το στάδιο της 
κατανόησης, κάµουµε κάποια εύκολα τεστ στο 
άτοµο, ώστε να σιγουρευτούµε ότι το άτοµο 
κατανοεί και ανταποκρίνεται σωστά. 
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Β. ΕΚΦΡΑΣΗ: 
 1.   Στην αρχή φροντίζουµε να 
δηµιουργήσουµε µια κατάσταση επικοινωνίας 
που να παρακινήσει το άτοµο να ενδιαφερθεί.       
∆ουλεύουµε µε απλές κάρτες – φωτογραφίες, 
που δείχνουν ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα και 
αντίστοιχα πολλούς ανθρώπους, ζώα ή 
πράγµατα και ρωτάµε το άτοµο να µας 
απαντήσει  τι βλέπει  στις εικόνες που του 
δείχνουµε. ∆εκτές είναι οι απαντήσεις του 
ατόµου είτε µε λεκτική εκφορά, είτε µε νόηµα, 
είτε µε το να δείξει ένα σύµβολο από έναν 
αριθµό συµβόλων που έχει το άτοµο κοντά 
του, που γνωρίζει καλά και τα χρησιµοποιεί. 
 Ύστερα το άτοµο, ακολουθώντας το 
παράδειγµά µας, χωρίζει σε δύο οµάδες, 
πρώτα τις φωτογραφίες και µετά τα σύµβολα 
ως εξής: στην οµάδα που µας δείχνει το ένα 
και στην οµάδα που µας δείχνει τα πολλά.    
Το άτοµο σε σελίδες Α4 δηµιουργεί δυο 
στήλες: µια στήλη για το ένα και µια στήλη για 
τα πολλά και κολλά στην κάθε στήλη το ένα 
και τα πολλά σύµβολα – λέξεις, που µαθαίνει 
κάθε ηµέρα και τα βάζει στο Ντοσιέ του, όπου 
τα µελετά και στο σπίτι.                        
   2.   Μετά το άτοµο ακούει το παραµύθι που 
αναφέρεται στο ενικό και στον πληθυντικό 
αριθµό από το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Ο 
Ξεφτέρης και η Γραµµατική» και ύστερα κάνει 
και το παιχνίδι της συγκεκριµένης ενότητας. 
Μαθαίνει έτσι προτάσεις του τύπου: 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ+ΡΗΜΑ στον ενικό 
και στον πληθυντικό αριθµό αντίστοιχα. 
Επίσης κολλά σε λευκές σελίδες Α4 τις 
προτάσεις που έµαθε µε τον τρόπο που 
προανέφερα.  
   3.  Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε και άλλες 
κάρτες - φωτογραφίες, που δείχνουν ένα 
πρόσωπο, ζώο ή πράγµα να κάνει κάτι ή να 
βρίσκεται σε µια κατάσταση και αντίστοιχα 
πολλούς ανθρώπους, ζώα ή πράγµατα να 
κάνουν κάτι ή να βρίσκονται σε µια κατάσταση 
και ζητάµε από το άτοµο να απαντήσει σε 
συγκεκριµένες ερωτήσεις.  
∆ουλεύουµε µε τον ίδιο τρόπο που δουλέψαµε 
και τις πιο απλές κάρτες – φωτογραφίες.      
    4. Σταδιακά προχωράµε και σε άλλου τύπου 
κάρτες – φωτογραφίες  όπως: 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ+ΤΟΠΟΣ   και  αντίστοιχα  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ+ΤΟΠΟΣ 

• ΕΠΙΘΕΤΟ+ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ και αντίστοιχα 
ΕΠΙΘΕΤΑ+ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

• ΚΤΗΤΩΡ+ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και αντίστοιχα  
ΚΤΗΤΟΡΕΣ+ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

• ΕΡΩΤΗΣΗ+ΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ  και 
αντίστοιχα ΕΡΩΤΗΣΗ+ΡΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

• Κ.τ.λ. … 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 
Α’ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

 
    Μέσα από παιχνίδι δίνουµε εντολές στο άτοµο, το οποίο πρέπει να τις εκτελέσει, χωρίς να 
χρειάζεται να µας δώσει λεκτική απάντηση. Π.χ. : 
 
 Παιχνίδια µε πραγµατικά αντικείµενα ή µεγάλα παιχνίδια του τύπου: 

• ∆ώσε µου το ποτήρι                        -  ∆ώσε µου τα ποτήρια 
• Φέρε µου το βιβλίο                          - Φέρε µου τα βιβλία 
• ∆είξε µου το θρανίο                         - ∆είξε µου τα θρανία 
• Βάλε το τόπι στο καλάθι                   - Βάλε τα τόπια στο καλάθι 
• Βγάλε το µολύβι από την κασετίνα     - Βγάλε τα µολύβια από την κασετίνα 
• Πλύνε το πιάτο                                - Πλύνε τα πιάτα 
• Σκούπισε την καρέκλα                      - Σκούπισε τις καρέκλες 
• κ.τ.λ. … 

 
 Παιχνίδια µε κάρτες – φωτογραφίες του τύπου: 

• ∆ώσε µου το παιδί                           - ∆ώσε µου τα παιδιά 
• ∆ώσε µου το κορίτσι που διαβάζει     - ∆ώσε µου τα κορίτσια που διαβάζουν 
• ∆ώσε µου το αγόρι που τρώει           - ∆έσε µου τα αγόρια που τρώνε 
• Κ.τ.λ. … 

 
Γίνεται πάρα πολύ τέτοιο παιχνίδι, ώστε να σιγουρευτούµε ότι το άτοµο κατανοεί και 
ανταποκρίνεται σωστά. ∆ίνουµε και στο άτοµο κάποια εύκολα τεστ για να σιγουρευτούµε ότι 
κατανοεί σωστά, όπως : 
 
ΤΕΣΤ 1 

∆ίνουµε στο άτοµο τις παρακάτω 2 κάρτες και του ζητάµε να µας δείξει την κάρτα µε τις κότες : 
 
 
 

                                                       
 
 
 
ΤΕΣΤ 2 

∆ίνουµε στο άτοµο τις παρακάτω 3 κάρτες και του ζητάµε να µας δείξει την κάρτα µε τα παιδιά 
που βλέπουν τηλεόραση : 
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Β΄ΕΚΦΡΑΣΗ 

 
1. Με εξατοµικευµένη διδασκαλία και αφού δηµιουργήσουµε το κατάλληλο κλίµα 

επικοινωνίας, ώστε να παρακινηθεί και να ανταποκριθεί (στο άτοµο αρέσουν τα 
λουλούδια) , δίνουµε στο άτοµο την παρακάτω κάρτα και του ζητάµε να µας πει τι 
βλέπει:  

 

                                                     

      Το άτοµο µας λέει: «λουλούδι» και µας δείχνει και το σύµβολο του ΜΑΚΑΤΟΝ. 
      Στη συνέχεια δίνουµε στο άτοµο την παρακάτω κάρτα και του ζητάµε να µας πει τι 
βλέπει: 

                                                 

Το άτοµο µας λέει: «λουλούδια» και µας δείχνει και το σύµβολο   του 
ΜΑΚΑΤΟΝ. 
      Λέµε στο άτοµο «λουλούδι» και  αυτό πρέπει να βάλει στην ξύλινη υποδοχή της 
ΜΑΚΑΤΟΝ  σωστό σύµβολο και να πει τη σωστή λέξη. Το ίδιο κάνουµε και µε τη λέξη 
«λουλούδια». 
      Ύστερα σε µια λευκή σελίδα Α4, αφού τη χωρίσουµε σε δύο στήλες, γράφουµε πάνω 
από κάθε στήλη : ΤΟ ΕΝΑ και ΤΑ ΠΟΛΛΑ αντίστοιχα. Το άτοµο πρέπει να κολλήσει το σωστό 
σύµβολο του ΜΑΚΑΤΟΝ στη σωστή στήλη. Αυτή τις σελίδες τις βάζει το άτοµο στο Ντοσιέ 
του και τις µελετά και στο σπίτι του. 
       Στα επόµενα µαθήµατα εργαζόµαστε µε τον ίδιο τρόπο και δείχνουµε στο άτοµο και 
άλλες κάρτες όπως: 
 

                                      
      «ψάρι»                 «ψάρια»                       «κορίτσι»               «κορίτσια» 
 
 

                        
    «αγόρι»                     «αγόρια»                        «καρέκλα»         «καρέκλες» 
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2. Σε επόµενα µαθήµατα, από το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Ο Ξεφτέρης και η Γραµµατική», 

της SIEM,  το άτοµο ακούει και βλέπει το παραµύθι για το µικρό συννεφάκι, που όλοι το 
κορόιδευαν επειδή δεν ήξερε να µιλά ευγενικά και µιλούσε συνέχεια στον Ενικό αριθµό. 
Μετά ακούει και βλέπει από τη νονά τη Γραµµατική θεωρία για το ένα και για τα πολλά. 
Κατόπιν µε τη βοήθεια του ατόµου, ο Ξεφτέρης βοηθά το συννεφάκι να γράψει µερικές 
προτάσεις στον Πληθυντικό αριθµό, όπως: 

• Εγώ γράφω   -   Εµείς ________    το άτοµο διαλέγει τη σωστή λέξη ανάµεσα σε 
3 λέξεις που του δίνονται και τη βάζει µε το ποντίκι του υπολογιστή στη σωστή 
θέση. Το άτοµο µπορειί µόνο του να προσπαθήσει να βρει τη σωστή λέξη όσες 
φορές χρειάζεται. 

• Εσύ τρέχεις    -  Εσείς _________  
• Αυτός παίζει    -  Αυτοί _________ 
• Κ.τ.λ. … 

 
  … και το συννεφάκι του δείχνει τον σωστό δρόµο µέσα στο δάσος όπου ο Ξεφτέρης θα     
συνεχίσει τις περιπέτειες του. Ο υπολογιστής σαν πολυµέσο που είναι εντυπωσιάζει το άτοµο, 
του προσελκύει το ενδιαφέρον και του δίνει την ευχαρίστηση οτι τα καταφέρνει µόνος του, 
τονώνοντάς του την αυτοεκτίµηση. 
Μπορεί το άτοµο να πάει στα παιχνίδια του λογισµικού και να παίξει το αντίστοιχο παιχνίδι για 
τον Ενικό και τον Πληθυντικό αριθµό για περισσότερη εξάσκηση και κατανόηση. 
     Επίσης τις  προτάσεις που έµαθε το άτοµο τις κολλά πάλι σε µια λευκή κόλλα Α4, 
χωρίζοντάς τες πάλι: ΤΟ ΕΝΑ και ΤΑ ΠΟΛΛΑ αντίστοιχα. 
 
3. Σε άλλα µαθήµατα, δείχνουµε στο άτοµο κάρτες του τύπου: ΠΡΟΣΩΠΟ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ και 

ΠΡΟΣΩΠΑ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ αντίστοιχα, όµως τώρα του κάνουµε συγκεριµένες ερωτήσεις. Π.χ.: 
   
   ∆είχνουµε στο άτοµο την παρακάτω  κάρτα:  
                             

                                                              
       και το ρωτάµε: 

- Τι κάνει το κορίτσι; 
- Ψαρεύει. 
- Ποιος ψαρεύει; 
- Το κορίτσι. 
- Ωραία, το κορίτσι ψαρεύει. 
  
  Μετά δείχνουµε στο άτοµο την παρακάτω κάρτα: 
 

                                                
    και το ρωτάµε: 
- Τι κάνουν τα κορίτσια; 
- Ψαρεύουν. 
- Ποιος ψαρεύει; 
- Τα κορίτσια. 
- Ωραία, τα κορίτσια ψαρεύουν. 
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Εργαζόµαστε όπως και στο (1) µέρος της έκφρασης και το άτοµο κάνει όλες τις 
δραστηριότητες που περιγράφονται εκεί: έκφραση µε σύµβολα του ΜΑΚΑΤΟΝ και κόλληµα 
των συµβόλων αυτών σε σελίδες Α4 για το Ντοσιέ του ατόµου. 
 
Στα επόµενα µαθήµατα δείχνουµε στο άτοµο και άλλες εικόνες του ίδιου τύπου όπως: 
 

                                                     
 
« Ο µάγειρας µαγειρεύει »                                           « Οι µάγειρες µαγειρεύουν » 
 
 

                                                                   
 

  « Η αθλήτρια τρέχει»                                                        « Οι αθλήτριες τρέχουν» 
 
 

4. Στη συνέχεια των µαθηµάτων, µε τον ίδιο τρόπο, που προανέφερα, δείχνουµε στο άτοµο 
κάρτες άλλων τύπων όπως: 

 
      -     Το βιβλίο είναι πάνω στο τραπέζι.    - Τα βιβλία είναι πάνω στο τραπέζι. 

- Το κόκκινο φόρεµα.                        - Τα κόκκινα φορέµατα. 
- Το καπέλο του κυρίου                     - Τα καπέλα του κυρίου 
- Τι τρως;                                         - Τι τρώµε; 
- κ.τ.λ. … 

 


