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το μακατον είναι ένα πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης και  εναλλακτικής επικοι-

νωνίας με σκοπό να παρέχει  λειτουργική επικοινωνία και να ενθαρρύνει τη γλωσσι-

κή ανάπτυξη και τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής συνδυάζοντας νοήματα, σύμ-

βολα και ομιλία ή γραπτό λόγο. Η χρήση συμβόλων και νοημάτων που συνοδεύουν 

και υποστηρίζουν τον προφορικό και γραπτό λόγο αυξάνει την κατανόηση. 

χρησιμοποιείται από: 

	 •	 	παιδιά	και	ενήλικες	που	παρουσιάζουν	ένα	ευρύ	φάσμα	διαταραχών	στην	επι-

κοινωνία και τον λόγο,

	 •	 τους	συνομιλητές	τους	και	

	 •	 	τους	φορείς	εκπαίδευσης	ή	υπηρεσίες	που	μέσα	από	τον	σχεδιασμό	υλικού	με	

σύμβολα και νοήματα μακατον αποβλέπουν στη δημιουργία ισότητας ευκαι-

ριών	και	στη	διεκδίκηση	δικαιωμάτων.

αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκε για να στηρίξει την αυτενέργεια των ατόμων με μα-

θησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες σε περίπτωση σεισμού. χρησιμοποιούνται 

σύμβολα-κλειδιά	για	την	απόδοση	όλου	του	νοήματος	αλλά	όχι	γραμματικών	στοι-

χείων της πρότασης. απευθύνεται σε άτομα που είναι εξοικειωμένα ή έχουν διδαχθεί 

τα νοήματα και σύμβολα μακατον σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές αρχές του προ-

γράμματος μακατον. ώστόσο συστήνεται στους συνομιλητές τους να εντοπίζουν τις 

έννοιες ή τα σύμβολα που τυχόν δυσκολεύουν τους χρήστες και να τις επεξηγούν.
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3 

στο  σπίτι,

πηγαίνω

Κρατώ		το		πόδι	

στο  σχολείο,

κάτω  από

στη  δουλειά.

Στον σεισμό

ένα  γερό  τραπέζι.

του  τραπεζιού.
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βάζω  τα  χέρια  στο  κεφάλι  μου.γονατίζω και

Στον σεισμό

		Αν										εγώ									δεν																		είμαι													κοντά				σε				τραπέζι,
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Έξω

δεν

στέκομαι μακριά από			καλώδια, παράθυρα  και κτίρια.

μπαίνω μέσα στα    κτίρια.

Στον σεισμό
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κατεβαίνω  από  τις  σκάλες.

σταμάτησεΟ σεισμός
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δεν τρέχω.

Βγαίνω ήρεμα.έξω

σταμάτησεΟ σεισμός
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εκεί θα συναντήσω

 πηγαίνω      στον χώρο		συνάντησης.

τους		ανθρώπους			που	με					φροντίζουν.

σταμάτησεΟ σεισμός
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φωνάζω

αν δεν μπορώ να βγω έξω,

βοήθεια.

σταμάτησεΟ σεισμός
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		Συζητώ												με								τους		ανθρώπους				που		με								φροντίζουν.

		Συζητώ					για		τον		σεισμό									και									τον		χώρο		συνάντησης.

Πριν   από τον σεισμό
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Έχω         την  κάρτα         με  το  όνομα  μου         και

τα		τηλέφωνα							των		ανθρώπων				που		με										φροντίζουν.

Πριν   από τον σεισμό
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			Ζητώ											να		κάνουμε		ασκήσεις		προετοιμασίας		για	τον	σεισμό.

Πριν   από τον σεισμό
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Ζητώ												να				βιδωθούν						ντουλάπες,		βιβλιοθήκες,		ράφια.

Πριν   από τον σεισμό
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δε          βάζω        βαριά         πράγματα    πάνω   από το   κρεβάτι.

Πριν   από τον σεισμό
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στον  σεισμό                        η  γη  κουνιέται.

ο  σεισμός                       αρχίζει                         ξαφνικά.

Ο		σεισμός																						τελειώνει																							γρήγορα.
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μερικές  φορές                   οι τοίχοι                       ραγίζουν.

μερικές  φορές          γίνονται  ζημιές          στα   σπίτια, 

στους    δρόμους            και             στην    εξοχή.
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πρόσεχε.                      πέφτουν                       πράγματα.

μερικές  φορές             παράθυρα                      σπάνε.



18 

μερικές  φορές             δεν    έχει

ρεύμα,                   τηλέφωνο,                        νερό.



19 

στον  σεισμό

μπορεί				να					φοβηθώ									γιατί															αρχίζει														ξαφνικά,

Θα		χαρώ										αν															όλοι																					είμαστε																καλά.

μπορεί				να					λυπηθώ.
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