
PROMOTING DEAF AND HARD OF

HEARING CHILDREN’S THEORY OF MIND

AND EMOTION UNDERSTANDING

Συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/φορέων, σχολείων και 

συμβουλευτικών κέντρων από το 2018 έως το 2021.

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

παρέμβασης

Περιλαμβάνει ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την καλλιέργεια 

της Θεωρίας του Νου και της κατανόησης συναισθημάτων κωφών και 

βαρήκοων παιδιών.

βασισμένο στην 

επιστημονική θεωρία

Είναι σχεδιασμένο με βάση τα στάδια ανάπτυξης της Θεωρίας του Νου  και της 

Κατανόησης Συναισθημάτων, καθώς και των δεξιοτήτων της προφορικής και/ή 

της νοηματικής γλώσσας.

μεθοδολογικά έγκυρο και 

αξιόπιστο

δομημένο με διαβαθμισμένη 

δυσκολία

Επιτρέπει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, ανάλογα με τις ποικίλες ανάγκες 

των κωφών και βαρήκοων μαθητών διαφορετικών ηλικιών.

συμμετοχικό
Ανάπτυξη του έργου μέσα από συνεργασία ακουόντων, κωφών και βαρήκοων 

ερευνητών και εκπαιδευτικών.

ενιαίο
Μπορεί να εφαρμοστεί σε δομές ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης.

πολυγλωσσικό με τη χρήση 

προφορικής και νοηματικής 

γλώσσας

Όλο το υλικό και οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε διαφορετικές προφορικές και 

νοηματικές γλώσσες.

εύκολα προσβάσιμο

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου. Στην 

ιστοσελίδα υπάρχει επιπρόσθετο υποστηρικτικό πρακτικό υλικό και οδηγίες για 

την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος.

Εκπαιδευτικοί Εταίροι

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΓ΄- Αγίου Σπυρίδωνα (Β΄), Λεμεσός, Κύπρος

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης, Αθήνα, Ελλάδα

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ευβοίας, Ελλάδα

Σχολείο Ernst-Adolf-Eschke, Βερολίνο , Γερμανία

Κέντρο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής για Άτομα με Προβλήματα Ακοής Stegen, Γερμανία

Εκπαιδευτικό Κέντρο Ακοής και Λόγου HSM, Münchenbuchsee, Ελβετία

Κέντρο Ακοής και Ομιλίας, Ζυρίχη, Ελβετία

Ερευνητικοί Εταίροι

Humboldt-Universität zu Berlin, Γερμανία (Συντονιστής για τους 

Ευρωπαίους Εταίρους)

Prof. Dr Claudia Becker

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος

Δρ Κίκα Χατζηκακού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα

Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Ελβετία

Dr Mireille Audeoud (Συντονιστής Ελβετίας)

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο σχετικά με το 

ερευνητικό έργο σε διαφορετικές προφορικές και νοηματικές 

γλώσσες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://protom-education.com/

Το έργο χρηματοδοτείται από:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΩΦΑ ΚΑΙ 

ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ

το είναι …

στρατηγική σύμπραξη

Εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο της 

συνεργασίας ερευνητικής ομάδας και ομάδας εκπαιδευτικών.

http://protom-education.com/

