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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Το νο-
µικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαµορφώθηκε µε τον νόµο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί και 
εναρµονισθεί µε την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 
και την ενσωµάτωση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες µέσα στα κοινά σχολεία. Έχουν, επί-
σης, δηµιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δοµές, όπως για παράδειγµα τα Τµήµα-
τα Ένταξης µέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες κατη-
γορίες µαθητών µε ειδικές ανάγκες, τα Προγράµµατα Συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα TEE Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών µε Ειδικές Ανάγκες, κλπ. Ακόµα έχουν υλοποιηθεί 
πολλά προγράµµατα ευαισθητοποίησης, επιµόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία µαθητών µε διαφορετικές 
ειδικές ανάγκες. 

Παρόλα αυτά όµως πολλά προβλήµατα παραµένουν άλυτα, ενώ ανακύπτουν συνεχώς και-
νούρια µε τη λειτουργία των νέων δοµών ειδικής αγωγής και την αύξηση του πληθυσµού των 
µαθητών µε ειδικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Η έλλειψη συγκεντρωτι-
κών στοιχείων για το χώρο της Ειδικής Αγωγής είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα. 
Για παράδειγµα, σήµερα λειτουργούν στη χώρα πάνω από 300 σχολικές µονάδες ειδικής αγω-
γής, για τις οποίες υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία. Ιδιαίτερα περιορισµένα είναι τα στοιχεία που 
αφορούν τους µαθητές και τις µαθήτριες µε ειδικές ανάγκες, τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν αλλά και τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων που παρακολουθούν. Η τε-
λευταία έκθεση σχετικά µε τη δοµή και τον πληθυσµό της Ειδικής Αγωγής δηµοσιεύτηκε το 
1994 µε βάση στοιχεία του 1989 (∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής, 1994). Από τότε δεν έγινε κα-
µιά συστηµατική προσπάθεια χαρτογράφησης του χώρου της Ειδικής Αγωγής. 

Η παραπάνω κατάσταση σε συνδυασµό µε την ενεργητική και σηµαντική προσπάθεια της 
Πολιτείας τα τελευταία χρόνια για αναδιοργάνωση και βελτίωση της Ειδικής Αγωγής, αναδει-
κνύει την αναγκαιότητα και τη σηµασία της χαρτογράφησης. Η εκπόνηση και η υλοποίηση 
ενός σοβαρού προγραµµατισµού ανάπτυξης του χώρου, προφανώς, απαιτεί γνώση σχετικά 
µε τον πληθυσµό που εξυπηρετείται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του. Η κα-
τανοµή των πόρων συνολικά και ειδικότερα, η ίδρυση νέων µονάδων Ειδικής Αγωγής, η επι-
λογή τύπων σχολικών µονάδων, η εξειδίκευση και η προετοιµασία κατάλληλων στελεχών 
προϋποθέτει τη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής. Η χαρτογράφηση της Ειδικής 
Αγωγής είναι αναγκαία, επίσης, για οποιαδήποτε επιστηµονική µελέτη που θα επιτρέψει έναν 
εθνικό σχεδιασµό για την Ειδική Αγωγή µακριά από µιµητισµούς, στηριγµένο στις πραγµατι-
κές ανάγκες, χαρακτηριστικά και δυνατότητες της ελληνικής πραγµατικότητας. 

Τα τελευταία χρόνια παγκόσµια αλλά και στη χώρα µας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως όλοι οι 
µαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί 
την εθνική, πολιτισµική ή κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες µάθησης 
µε τους υπόλοιπους µαθητές µέσα σε ένα σχολείο για όλους. Η παροχή ίσων ευκαιριών υπερ-
βαίνει την ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, περιλαµβάνοντας και τη διαφοροποίη-
ση-προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος συνολικά. Η διασφάλιση, δηλαδή, της ύπαρ-
ξης ίσων ευκαιριών προϋποθέτει από τη µια την ενσωµάτωση των αρχών της Ειδικής Αγωγής 
σε αυτές του γενικού αναλυτικού προγράµµατος, και από την άλλη, τη λήψη µέτρων ώστε να 
διασφαλίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών καθώς και οι συνθήκες για την επιτυχή 
εφαρµογή της ένταξης/συνεκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τα Αναλυτικά Προγράµ-
µατα Σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης είναι ευέλικτα, ενώ παρέχονται παράλληλα και δια-
φοροποιηµένα ή ειδικά ΑΠΣ για κάθε κατηγορία µαθητών µε ειδικές ανάγκες, όπως συµβαίνει 
στις χώρες της Ευρώπης. 

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή λειτουργεί οργανωµένα πάνω από 25 χρό-
νια, δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα κατάλληλα αναλυτικά προγράµµατα, που να αντα-
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ποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών αναγκών των µαθητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
έντονη διαφοροποίηση του περιεχοµένου αλλά και των στόχων διδασκαλίας στις διάφορες 
µονάδες Ειδικής Αγωγής ή την ανεπιτυχή προσπάθεια εφαρµογής του αναλυτικού προγράµ-
µατος της γενικής εκπαίδευσης. Οι παραπάνω συνθήκες θέτουν σε σοβαρή αµφισβήτηση την 
αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης Ειδικής Αγωγής στη χώρα µας. Ακόµη, αµφισβητείται, 
η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση στο βαθµό που δεν εφαρµόζεται το ίδιο αναλυτικό πρό-
γραµµα σε όλες τις σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής. 

Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο σχολείο, 
στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστι-
κή και συστηµατική προσέγγιση της εκπαίδευσης τους. Σήµερα, η Ειδική Αγωγή είναι διεθνώς 
ένας επιστηµονικός χώρος και έχει αποµακρυνθεί από τις προνοιακές-ιατρό κεντρικές αντιλή-
ψεις του παρελθόντος. Τα ερευνητικά δεδοµένα της τελευταίας εικοσαετίας τεκµηριώνουν τις 
µαθησιακές ικανότητες των µαθητών µε ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, 
επαγγελµατικής και κοινωνικής τους ένταξης στο βαθµό που δεχθούν κατάλληλη εκπαίδευση. 
Οι σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής δεν αποτελούν χώρο θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών 
µε ειδικές ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και µάθησης. Όµως, για να είναι εφικτή η υλο-
ποίηση µιας συστηµατικής, επιστηµονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων, που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες α-
νάγκες κάθε κατηγορίας αλλά και κάθε παιδιού στην ειδική αγωγή, ώστε να µπορεί να υλο-
ποιείται η εξατοµικευµένη εκπαίδευση του. 

Στο νόµο 2817/2000 της Ειδικής Αγωγής ορίζονται σαφώς οι κατηγορίες µαθητών που έχουν 
ειδικές ανάγκες και η υποχρέωση του σχολείου και της πολιτείας να εφαρµόσει ειδικά προ-
γράµµατα, µεθόδους και υλικό, ώστε να διευκολυνθεί η εκπαίδευση τους στα πλαίσια κυρίως 
της γενικής εκπαίδευσης. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε πρόσφατα Ενιαίο ∆ιαθεµατικό Πλαίσιο και νέα Αναλυτι-
κά Προγράµµατα Σπουδών. Η προσπάθεια αυτή έγινε για να εναρµονισθούν τα Προγράµµατα 
Σπουδών της γενικής εκπαίδευσης µε τα καινούργια δεδοµένα της κοινωνίας της πληροφορίας 
και της γνώσης, της πολύ πολιτισµικό τη τας αλλά και της αναγνώρισης των ειδικών εκπαι-
δευτικών αναγκών των µαθητών και των δικαιωµάτων τους για ένταξη και ισότιµη εκπαίδευ-
ση σε ένα ενιαίο σχολείο. 

Για πρώτη φορά στα προγράµµατα αυτά γίνονται αρκετές αναφορές στους µαθητές µε ειδικές 
ανάγκες. Παρ' όλα αυτά και ενώ δηµιουργούνται κάποιες ευνοϊκές συνθήκες στο γενικό σχο-
λείο, οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες χωρίς κατάλληλες προσαρµογές ή διαφοροποιηµένα ΑΠΣ 
συναντούν τεράστια εµπόδια στην εκπαίδευση τους. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανταποκρινόµενο στις παραπάνω ανάγκες του χώρου της Ειδικής 
Αγωγής ανέλαβε την υλοποίηση ενός αρκετά φιλόδοξου προγράµµατος µε σκοπό α) την πλή-
ρη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής και β) τη µελέτη και εκπόνηση/ προσαρµο-
γή Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για διαφορετικές κατηγορίες µαθητών µε ει-
δικές ανάγκες. Το πρόγραµµα αυτό εντάχθηκε στο 2° Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Εκπαίδευ-
σης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (2° ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ και υλοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια 2003-2004. Λόγω της έλλειψης Συµβούλων και Παρέδρων στο Π.Ι. εξειδικευµέ-
νων σε διάφορες κατηγορίες Ειδικών Αναγκών, τον συντονισµό των ΑΠΣ για κάθε κατηγορία 
µαθητών ανέλαβαν ειδικοί του χώρου, κυρίως Πανεπιστηµιακοί, δάσκαλοι, οι οποίοι συγκρό-
τησαν συγγραφικές οµάδες για κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών. 

Την ευθύνη για τη σύνταξη των ΑΠΣ για τους µαθητές µε βαριά νοητική καθυστέρηση ανέ-
λαβε ο κ. Σπυρίδων Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστη-
µίου Ιωαννίνων. Τη σύνταξη ΑΠΣ για µαθητές µε ελαφριά και µέτρια νοητική καθυστέρηση 
ανέλαβε η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤ∆Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
κ. Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου. Την ευθύνη των ΑΠΣ για τους µαθητές µε προβλήµατα ό-
ρασης ανέλαβε η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΝ του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών κ. Αθηνά Σιδέρη και των ΑΠΣ για τους µαθητές µε κινητικές αναπηρίες η Καθηγήτρια 
Ειδικής Αγωγής των ΤΕΦΑΑ Αθηνών κ. ∆ήµητρα Κουτσούκη. Την ανάπτυξη ΑΠΣ για τους µα-
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θητές µε προβλήµατα ακοής ανέλαβε η υπογράφουσα, ενώ το ΑΠΣ για την Ελληνική Νοηµα-
τική Γλώσσα ο Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. κ. Βασίλης Κουρµπέτης. Τα ΑΠΣ για παι-
διά µε αυτισµό ανέλαβε η Λέκτορας Ειδικής Αγωγής του ΠΤΕΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
κ. Σοφία Μαυροπούλου, τα ΑΠΣ για τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Αλεβίζος, διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας, 
ενώ τα ΑΠΣ των TEE Ειδικής Αγωγής η Πάρεδρος του Π.Ι. κ. Μαρία ∆ροσινού. Τη σύνταξη 
ειδικού πλαισίου ΑΠΣ για παιδιά µε πολλαπλές αναπηρίες- τυφλοκωφά ανέλαβε ο ειδικός στο 
αντικείµενο εκπαιδευτικός κ. Πέτρος Ορφανός. Επίσης, η κ. Ιωάννα Λόξα ανέλαβε τη σύνταξη 
οδηγού ΑΠΣ για τους µαθητές µε ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα, οι οποίοι έχουν συµπερι-
ληφθεί ως κατηγορία µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρόσφατα στο νόµο της Ει-
δικής Αγωγής. Τον συντονισµό όλων των οµάδων ανάπτυξης των ΑΠΣ ανέλαβε ο ε.τ. Πάρε-
δρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Εµµανουήλ Μαρκάκης. 

Η χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής έγινε σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ειδι-
κής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ (τον ∆ιευθυντή κ. Κωνσταντίνο Θηβαίο και τη Γενική ∆ιευθύντρια κ. 
Ελένη Τσάπρα). Τον όλο συντονισµό της δράσης αυτής ανέλαβε η κ. Σουζάνα Παντελιάδου, 
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΕΑ του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Τα αποτελέσµατα 
της χαρτογράφησης περιλαµβάνονται σε ειδικό τόµο, ο οποίος διατίθεται από το Π.Ι. και το 
ΥΠΕΠΘ (∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής). Περιλαµβάνει µια λεπτοµερειακή καταγραφή α) του µα-
θητικού πληθυσµού που φοιτά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), β) των δοµών 
της Ειδικής Αγωγής, γ) των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων στο χώρο της Ειδικής Αγω-
γής, δ) των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ειδική Αγωγή και ε) της σχετικής νοµοθε-
σίας. 

Τα στοιχεία της χαρτογράφησης προέκυψαν από την ανάλυση 1.192 ερωτηµατολόγιων που 
στάλθηκαν σε όλες τις µονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και από συνεντεύξεις και στοιχεία που 
αντλήθηκαν από άλλες πηγές. Ο τόµος της χαρτογράφησης είναι ένας χρήσιµος τόµος για 
τους ενδιαφερόµενους φορείς και τους Επιστήµονες. Περιλαµβάνει αρκετά συγκεντρωτικά και 
αναλυτικά στοιχεία τα οποία διατίθενται και ηλεκτρονικά. Η πλούσια βάση δεδοµένων που 
έχει ειδικά σχεδιαστεί µπορεί να εγκατασταθεί στις ηλεκτρονικές σελίδες του Π.Ι. ή του Υ-
ΠΕΠΘ έτσι ώστε να αποτελεί πηγή ενηµέρωσης και να εµπλουτίζεται συνεχώς. 

Η ανάπτυξη των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής περιλαµβάνει 6 κατηγορίες µαθητών µε ειδικές ανάγκες: 
α) µε βαριά και µέτρια-ελαφριά νοητική καθυστέρηση, β) µε προβλήµατα ακοής, γ) µε προ-
βλήµατα όρασης, δ) µε κινητικές αναπηρίες, ε) µε αυτισµό, ζ) µε πολλαπλές αναπηρίες (τυ-
φλοκωφά). 

Για την κατηγορία των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες θα αναπτυχθούν ΑΠΣ σε επόµενη 
φάση σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Π.Ι. και του 2ου EΠEAEK. 

Για καθεµία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες ειδικών αναγκών αναπτύχθηκαν ειδικά ΑΠΣ ή 
έγιναν κατάλληλες προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των ΑΠΣ γενικής εκπαίδευσης σύµφωνα 
µε τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε κατηγορίας. Έτσι για τους µαθητές, για παράδειγµα, µε 
κινητικές αναπηρίες ή αυτούς µε προβλήµατα όρασης ή ακοής, κλπ, όπου κρίθηκε απαραίτητο 
από τις ειδικές οµάδες συγγραφής των ΑΠΣ, χρησιµοποιήθηκαν αυτούσια ή µε ελάχιστες δια-
φοροποιήσεις τα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης του Π.Ι. Αυτό απαιτούσε προσεκτική µελέτη 
και γνώση των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης από όλες τις οµάδες καθώς και γνώση των ανα-
γκών κάθε κατηγορίας. Οι όποιες διαφοροποιήσεις ή η ανάπτυξη για µερικά µαθήµατα ειδικών 
ΑΠΣ έγιναν µόνο για τις κατηγορίες των µαθητών που κρίθηκε αναγκαίο από τους ειδικούς. 
Για µερικές κατηγορίες µαθητών αναπτύχθηκαν (ή έγιναν προσαρµογές) ΑΠΣ τόσο για την 
πρωτοβάθµια όσο και για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ για άλλες κατηγορίες µαθητών, 
όπως για παράδειγµα για τους µαθητές µε νοητική καθυστέρηση, αυτισµό, κλπ, αναπτύχθη-
καν ΑΠΣ πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ και TEE Ειδικής Αγωγής. 

Συνολικά εργάστηκαν για το έργο της χαρτογράφησης και των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής 170 άτο-
µα, στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε διάφορες µονάδες Ειδικής Αγω-
γής. Πολλοί από τους συµµετέχοντες έχουν µακροχρόνιες σπουδές και εµπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Συµµετείχαν, επίσης, όλοι οι συνάδελφοι από 
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τα Πανεπιστήµια της χώρας µε εξειδικευµένες γνώσεις σε κάποια κατηγορία ειδικών αναγκών. 
Τα µέλη του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. καθώς και άλλοι ειδικοί από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό συµµετείχαν ως αξιολογητές. 

Γενικά το θεωρητικό φιλοσοφικό υπόβαθρο που πλαισίωσε το έργο αυτό αντλήθηκε από τα 
νέα δεδοµένα της επιστήµης σχετικά µε την ένταξη και την ισότιµη εκπαίδευση των µαθητών 
µε ειδικές ανάγκες. Ο απώτερος σκοπός του έργου αυτού ήταν διττός: 

α) να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χαρτογράφηση που να επιτρέπουν τον προγραµµατι-
σµό της ενσωµάτωσης της Ειδικής Αγωγής στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας, 

β) να δηµιουργηθούν προοπτικές µέσω των ΑΠΣ για υψηλής ποιότητας, απαιτητικής, ισότιµης 
και κατάλληλης εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες που φοιτούν στις 
διάφορες δοµές του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 

Οι στόχοι αυτοί αποτέλεσαν και το κυριότερο κίνητρο όλων όσων εργάστηκαν συλλογικά, 
συντονισµένα, εντατικά και µε ενθουσιασµό, για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό µε την υπο-
στήριξη του Π.Ι., του ΥΠΕΠΘ και του 2ου ΕΠΕΑΕΚ. 

 

 

Βενέττα Λαµπροπούλου, 

Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής 
Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου 

 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   
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 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 

 
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ. 
 
 
Απόψεις και σκέψεις των ίδιων των τυφλοκωφών και των γονέων τους. 
 
 
 
………«Ανοίγοντας ένα παράθυρο στον κόσµο», του Ντανιέλ Αλβαρές, προέδρου των 
τυφλοκωφών. 
 
Από τη στήλη Ελεύθερο Βήµα του περιοδικού PERFILES. 
 
«Τώρα έχω µάθει πολλά. Γνωρίζω αυτό που υπάρχει γύρω µου επειδή έχω µάθει να επικοι-
νωνώ, επειδή έχω µάθει να περπατώ µόνος µου στον κήπο και να χαϊδεύω τα λουλούδια µε 
τα δικά µου χέρια…. 
Ίσως φτάσουµε όλους τους στόχους µας. Όµως, αυτό δεν είναι ένα πρόβληµα κοινό σε ό-
λους τους ανθρώπους; Φυσικά, για µας τους Τυφλοκωφούς είναι πολύ δυσκολότερα τα 
πράγµατα λόγω της διπλής αναπηρίας µας. Πέρα όµως από αυτή την αναπηρία και τις επι-
πτώσεις της, όλοι έχουµε τις ίδιες ανάγκες, τους ίδιους πόθους, τους ίδιους σκοπούς. Λόγω 
µειονεκτήµατος, δεν προβλέπουµε τόσο µακριά όσο εσείς. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ µας είναι πιο ταπεινοί, 
αλλά µόνο επειδή είναι ρεαλιστικοί, βρίσκονται µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων µας… 
«Και µετά;» ∆εν γνωρίζουµε τι θα γίνει µετά, αλλά έχουµε µάθει ότι κάθε βήµα µπροστά είναι 
µια νίκη. Ίσως καθυστερήσουµε. Τι πειράζει; Βαδίζουµε προς τον ίδιο στόχο. Ευχαριστούµε 
που µας ρωτάτε για το «ΜΕΤΑ», γιατί µας θυµίσατε ότι υπήρξε ένα «ΠΡΙΝ»  
Πρέπει να αναπτύξουµε στο µέγιστο τους εαυτούς µας, όλες µας τις ικανότητες, τα µέσα που 
διαθέτουµε: να µάθουµε να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ, να κυκλοφορούµε στο περιβάλλον µας». 
 

*** Ο ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι, 

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ, 
ΚΑΤΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. 

 
……µια µητέρα τυφλοκωφού παιδιού γράφει τη δική της ιστορία: όταν πρόκειται να 
γεννήσεις ένα παιδί, είναι σα να οργανώνεις µια πολύ ωραία εκδροµή στην Ιταλία. Αγοράζεις 
βιβλία, µαζεύεις πληροφορίες και φτιάχνεις τα πλάνα σου. Μετά από µήνες προσδοκίας η τε-
λική µέρα φτάνει. Ετοιµάζεις τις βαλίτσες σου και απογειώνεσαι µε το αεροπλάνο. Μερικές 
ώρες αργότερα το αεροπλάνο προσγειώνεται και ακούγεται η φωνή της αεροσυνοδού. 

- Καλώς ήρθατε στην Ολλανδία. 
- Ολλανδία; Εγώ πετούσα για Ιταλία. Υποτίθεται πως θα έπρεπε να βρισκόµουν στην 

Ιταλία! Τι να κάνω στην Ολλανδία; 
Αναγκαστικά όµως θα πρέπει εσύ να µείνεις στην Ολλανδία. Το σηµαντικό είναι ότι δε βρί-
σκεσαι σε µια απαίσια και βρώµικη τοποθεσία. Απλώς είναι µια διαφορετική χώρα. Εσύ απο-
φασίζεις να κατέβεις από το αεροπλάνο, αγοράζεις καινούρια βιβλία, ενηµερώνεσαι και φτιά-
χνεις νέα πλάνα ταξιδιού για να γνωρίσεις τη χώρα της Ολλανδίας. Συναντάς τελείως διαφο-
ρετικά πράγµατα από εκείνα που φανταζόσουν ότι θα δεις στην Ιταλία. ∆ιαφορετική γλώσσα, 
διαφορετικούς ανθρώπους, που δεν περίµενες να τους συναντήσεις ποτέ. Κρατάς την ανάσα 
σου, κοιτάζεις γύρω σου και αρχίζεις να παρατηρείς τις όµορφες τουλίπες και τα αξιοθέατα 
της Ολλανδίας. Γυρίζοντας πίσω από το ταξίδι σου, για χρόνια πολλά έχεις κουραστεί να βλέ-
πεις φίλους και γνωστούς να πηγαινοέρχονται στην Ιταλία και όλοι τους να καυχιούνται τι 

 v



ωραία που πέρασαν εκεί. Για το υπόλοιπο της ζωής σου, εσύ θα λες «Ναι! Εκεί ήταν το µέρος 
που θα ταξίδευα και εγώ». Και να ξέρεις ότι ο πόνος αυτού του ονείρου δε θα φύγει ποτέ 
γιατί αυτή η έλλειψη είναι πάρα πολύ σηµαντική. 
Αλλά, εάν ξοδέψεις τη ζωή σου για το γεγονός ότι δεν πήγες στην Ιταλία, εσύ ποτέ δε θα 
µείνεις και δε θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις τις µοναδικές τουλίπες και τα σηµαντικά 
αξιοθέατα της Ολλανδίας. 
 
……..µια τυφλοκωφή γυναίκα η Dorothy Walt περιγράφει µια εµπειρία της: θυµάµαι 
ότι µόλις είχα ξυπνήσει στο θάλαµο ενός νοσοκοµείου έπειτα από µια εγχείρηση. ∆εν είχα συ-
νέλθει αρκετά από την αναισθησία και άρχισα να αισθάνοµαι πολύ µεγάλη µοναξιά. Τα ακου-
στικά βοηθήµατα και τα γυαλιά µου τα είχαν βγάλει οι γιατροί λόγω της εγχείρησης και ήµουν 
αποκοµµένη από όλα. Ξαφνικά, ένιωσα ένα χέρι στον ώµο µου να µου «λέει» ότι όλα πήγαν 
καλά. ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΕΡΙ σήµαινε τα πάντα για µένα. ΕΚΕΙΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ µου έδωσε πολύ περισ-
σότερα από ό,τι η όραση και η ακοή µαζί! 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
 
Η τυφλοκώφωση είναι µια ασθένεια (όχι αρκετά γνωστή στην Ελλάδα), η οποία δεν αποτε-
λείται από τις δύο αναπηρίες- την κώφωση ενωµένη µε την τυφλότητα. Είναι µια τελείως δι-
ακρινόµενη αναπηρία µε σοβαρές επιπτώσεις στη συµπεριφορά του πάσχοντα αλλά ιδιαίτερα 
στη µάθηση. Το όνοµα της Helen Keler, παγκοσµίως γνωστό, µας θυµίζει το πάθος των τυ-
φλοκωφών για ζωή. Η Helen έγινε τυφλοκωφή στον 19ο µήνα της ζωής της και ως άτοµο 
υψηλής ευφυΐας κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το Harvard. 
Η επικοινωνία µε τα τυφλοκωφά άτοµα σε καθηµερινές καταστάσεις έχει περιγραφεί σα «συ-
ζητήσεις µε σώµατα». Σε µια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον 
βασισµένοι σε άλλες επικοινωνιακές κινήσεις όπως τη γλώσσα του σώµατος, τα απτά σύµβο-
λα, τη στάση του σώµατος, την ένταση των µυών, τις φυσικές χειρονοµίες,… Η συµµετοχή 
σε αυτόν τον κόσµο της αµεσότητας και της αφής, απαιτεί υψηλά επίπεδα ευαισθησίας 
και ιδιαίτερη διαίσθηση από τους ακούοντες και βλέποντες συντρόφους και εκπαιδευτι-
κούς. 
Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή εκπαίδευση του παιδιού από µικρή ηλικία και η υποστήριξη της 
οικογένειας του συµβάλλουν στον περιορισµό των σοβαρών επιπτώσεων της τυφλοκώφω-
σης. Η εκπαίδευση µε κύριο στόχο τις επικοινωνιακές ικανότητες του παιδιού, είναι πολύ ση-
µαντική σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτή µπορεί να αναπτυχθεί. Το να µεγιστοποιούµε ως εκ-
παιδευτικοί την επικοινωνιακή ικανότητα του, επιβεβαιώνει την οµαλή ένταξη του ατόµου 
στο κοινωνικό του περιβάλλον. Του δίνει τη δυνατότητα να κοντρολάρει τη δική του ζωή και 
να επηρεάζει το τι συµβαίνει σε αυτόν και στους άλλους. 
Το σύγγραµµα αυτό προσπαθεί, µε απλό και µεθοδικό τρόπο, να προσεγγίσει το θέµα της 
τυφλοκώφωσης. Ο λιτός λόγος και η έγκυρη επιστηµονική ενηµέρωση, αποτέλεσαν δύο από 
τους βασικούς άξονες της συγγραφής.  
Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια και παράρτηµα. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται 
µια σύντοµη παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων(ορισµός, ιστορική αναδροµή, πληθυ-
σµός, συµπτώµατα, κ.α.) που είναι απαραίτητα σε µια πρώτη και ουσιαστική γνωριµία µε το 
χώρο της τυφλοκώφωσης. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει οδηγίες για εκπαιδευτικούς όπως, η 
δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, πώς γίνεται πρακτικά η διάγνωση του µαθητή, 
ενδεικτικά παραδείγµατα λειτουργικών δραστηριοτήτων και το πώς εφαρµόζονται στην πρά-
ξη, προσανατολισµός και κινητικότητα, κ.α. Στο τρίτο, τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο παρου-
σιάζονται αντίστοιχα, το θεωρητικό πλαίσιο που αποτελεί τη βάση για το σχεδιασµό ενός Α-
ναλυτικού Προγράµµατος, το Αναλυτικό Πρόγραµµα για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιο-
τήτων τυφλοκωφών µαθητών σχολικής ηλικίας, και η ∆ιδακτική Μεθοδολογία που πρέπει να 
ακολουθήσουµε για να υπάρξει ένα ουσιαστικό εκπαιδευτικό αποτέλεσµα. Τέλος, το παράρ-
τηµα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη Μελαγχρωστική Αµφιβληστροειδοπάθεια, έρευ-
νες, χρήσιµες διευθύνσεις και προτεινόµενη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Περιέχοντας πληροφορίες και οδηγίες που προέρχονται από 
τη µελέτη και τη συστηµατική παρακολούθηση της εκπαίδευσης των τυφλοκωφών σε άλλες 
χώρες, µιας και στην Ελλάδα µόλις πριν ένα χρόνο ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο τυφλοκωφών. 
Σηµαντικές πηγές αποτελούν ο Ολλανδός Van Dijk, το κέντρο Larnay στη Γαλλία, το σχολείο 
Perkins στη Βοστόνη και ο σύλλογος τυφλοκωφών παιδιών γονέων και κηδεµόνων «ΗΛΙΟ-
ΤΡΟΠΙΟ». Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι υπάρχει µόνο ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
πάνω στο συγκεκριµένο θέµα και ίσως το βιβλίο αυτό να είναι το πρώτο που εκδίδεται στην 
Ελλάδα µε θέµα την Τυφλοκώφωση!  
Περιέχει, επίσης, πρακτικές συµβουλές και ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα Επικοινωνίας που µπο-
ρούν εύκολα να εφαρµοστούν στη χώρα µας. Οι εκπαιδευτικοί θα βρουν µεθόδους για σωστή 
διάγνωση και ενθάρρυνση, τρόπους αντιµετώπισης µη αποδεκτών συµπεριφορών, και συγκε-
κριµένες δραστηριότητες που µπορούν να διδάξουν.  
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Οι γονείς των τυφλοκωφών παιδιών θα βρουν χρήσιµες πληροφορίες για τη συνεργασία που 
θα πρέπει να έχουν µε την εκπαιδευτική οµάδα, αλλά και για τη συνέχιση της εφαρµογής του 
προγράµµατος στο σπίτι.  
Ο ∆ιευθυντής του προγράµµατος Hilton/ Perkins και Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Τυ-
φλοκωφών DBI Michael Collins, επισηµαίνει: «Βασισµένος στις γνώσεις µας πάνω στις επι-
πτώσεις της τυφλοκώφωσης θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η Ελλάδα πρέπει σήµερα (ΙΟΥ-
ΝΙΟΣ 2003), να έχει περισσότερα από 500 παιδιά ηλικίας µέχρι 21 ετών τα οποία είναι τυ-
φλοκωφά, και τουλάχιστον 700 – 800 ενήλικες που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες. Οι αποτε-
λεσµατικές υπηρεσίες σε αυτό τον αριθµό ανθρώπων στο µέλλον θα εξαρτηθούν πάρα πολύ 
από τη διαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού……….»  
Είναι φανερό, ότι οι οδηγίες και το Αναλυτικό Πρόγραµµα που περιέχονται στο βιβλίο αυτό 
δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των τυφλοκωφών µαθητών που φοιτούν 
στη χώρα µας. Κύριος στόχος είναι η αξιοποίηση και η διάδοση «καλών µεθόδων εκπαίδευσης 
τυφλοκωφών» σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς. Επιµέρους επιδιωκόµενοι 
στόχοι είναι µια πρώτη επαφή µε την τυφλοκώφωση και µε θέµατα εκπαίδευσης των τυφλο-
κωφών παιδιών, η ανάπτυξη θετικής στάσης προς τα τυφλοκωφά άτοµα και η κατανόηση της 
τυφλοκώφωσης σαν µια ξεχωριστή αναπηρία.  
Ελπίζουµε, ότι θα βοηθήσουµε αρκετά, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το δύσκολο έργο των εκ-
παιδευτικών και των γονέων, και να βελτιωθεί η εκπαίδευση των τυφλοκωφών µαθητών στη 
χώρα µας. 
Το µέλλον µας δεν προδιαγράφεται από τη µοίρα, αλλά διαµορφώνεται από τις δικές µας αξί-
ες, σκέψεις και πράξεις. Η διαπίστωση της ύπαρξης κατάλληλων προγραµµάτων για την εκ-
παίδευση των τυφλοκωφών µαθητών, µπορεί να συµβάλλει σε µια ουσιαστική παρέµβαση η 
οποία να: α) στοχεύει στην κριτική της σηµερινής ελληνικής πραγµατικότητας, β) καθορίζει 
τα πλαίσια θετικής αλλοίωσης αυτής της πραγµατικότητας και γ) δηµιουργεί προοπτικές διεκ-
δίκησης από τους αρµόδιους φορείς, αλλά και από τους ίδιους τους τυφλοκωφούς για ένα 
καλύτερο αύριο. 
 
 

 
Πέτρος Ορφανός 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.  ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. 

 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗΣ. 
 
O ∆ρ. Peter Salmon τη δεκαετία του ΄50 έδινε έµφαση στη µοναδικότητα της τυφλοκώφω-
σης γράφοντας: «Έγιναν πολλές συζητήσεις και άλλες τόσες προσεγγίσεις στο πρόβληµα που 
αναδύεται από το συνδυασµό αυτών των δύο αναπηριών και µπορούµε να πούµε άνετα πά-
νω σ' αυτή τη βάση, ακόµη και αν µπορεί να φανεί τετριµµένο, ότι η τυφλοκώφωση δεν α-
ποτελείται απ' αυτές τις δύο αναπηρίες - την κώφωση ενωµένη µε την τυφλότητα- αλλά είναι 
αντίθετα, µία τρίτη εντελώς διακρινόµενη αναπηρία». 
Το 1954 στις ΗΠΑ, ειδικοί στην εκπαίδευση τυφλοκωφών παιδιών, παρουσίασαν τον ακόλου-
θο ορισµό: «Ένα παιδί είναι τυφλοκωφό, εάν ο συνδυασµός των αναπηριών το εµποδίζει να 
ωφεληθεί από τα σχολικά προγράµµατα που απευθύνονται σε τυφλούς ή κωφούς µαθητές». 
Ο ορισµός αυτός αποτέλεσε τη βάση για παραπέρα συζητήσεις και προβληµατισµό αναφορικά 
µε αυτό το θέµα, σε πολλές χώρες. 
Παρόµοιος ήταν και ο ορισµός που συνέταξε το 1976, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας της 
Νορβηγίας. Οι Νορβηγοί ήταν οι πρώτοι που τόνισαν πως «ένα άτοµο χαρακτηρίζεται ως τυ-
φλοκωφό, ακόµη και αν η απώλεια της όρασης και της ακοής δεν είναι ολική.»  
Οι Σουηδοί όρισαν την τυφλοκώφωση ως µια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από µείωση της 
όρασης και της ακοής, µείωση που δηµιουργεί σηµαντικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την 
καθηµερινή ζωή του τυφλοκωφού ατόµου.  
Το 1977 ο ∆ρ. Jan Van Dijk, που θεωρείται από τους κορυφαίους καθηγητές στο χώρο της 
τυφλοκώφωσης, αναφέρει: «Η όραση και η ακοή είναι έτσι αλληλοεξαρτώµενες µεταξύ τους, 
που ακόµα και µικρές αναπηρίες και στις δύο αισθήσεις, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη συ-
µπεριφορά εκείνου του προσώπου ιδιαίτερα στην µάθηση. Στο χώρο της εκπαίδευσης και της 
αποκατάστασης θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί ένας ορισµός που ο σκοπός του θα είναι να πε-
ριγράψει πως το πρόσωπο έχει ανάγκη ειδικών υπηρεσιών για να διαχειριστεί αυτή την ανα-
πηρία. Η ακριβής οφθαλµολογική και ωτολογική µέτρηση – εκτίµηση, είναι δευτερεύουσας 
σηµασίας». 
Ο ορισµός που σήµερα είναι ευρύτατα αποδεκτός είναι ο προτεινόµενος από την 
Σκανδιναβική Επιτροπή για την Αναπηρία(1980): «Ένα άτοµο είναι τυφλοκωφό όταν 
πάσχει από οπτικές και ακουστικές δυσκολίες σε µεγάλο βαθµό. Μερικά τυφλοκωφά 
άτοµα είναι τελείως κωφά και τυφλά, ενώ άλλα πάλι, διαθέτουν περιορισµένη ακοή ή 
όραση. ΄Όταν οι επιπτώσεις από τις οπτικές και ακουστικές δυσκολίες είναι εκτεταµέ-
νες, αυτό σηµαίνει ότι ο τυφλοκωφός δεν µπορεί να επωφεληθεί αυτόµατα από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε άτοµα µε οπτική ή ακουστική αναπηρία. Σαν αποτέλε-
σµα η τυφλοκώφωση συνεπάγεται τεράστιες δυσκολίες στους τοµείς της µάθησης, 
της εκπαίδευσης, της εργασίας, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της πληροφό-
ρησης». 
Αξίζει να τονίσουµε δύο σηµεία: 
 
• Οι πολυάριθµες µελέτες και αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν για τη σύνταξη 

του ορισµού, αποτέλεσαν µια πολύτιµη πηγή πληροφόρησης για όλους εκείνους 
που προσφέρουν υπηρεσίες 

• Η τυφλοκώφωση πρέπει να θεωρηθεί σαν ξεχωριστή αναπηρία, που απαιτεί εκ-
µάθηση ειδικών µεθόδων επικοινωνίας και εξατοµικευµένα προγράµµατα, για να 
µπορεί το τυφλοκωφό άτοµο να επικοινωνεί και, γιατί όχι, να λειτουργεί µε ευ-
χέρεια και αυτονοµία στην καθηµερινή ζωή. 
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1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ. 
 
Ο Jacques Souriau, Κλινικός Ψυχολόγος ειδικευµένος στην ανάπτυξη της επικοινωνίας ανα-
φέρει ότι η εκπαίδευση των τυφλοκωφών εµφανίζεται κατά το δεύτερο µισό του 19ο αιώνα 
και είναι το αποτέλεσµα των µεγάλων κοινωνικοπαιδαγωγικών κινηµάτων του αιώνα αυτού. 
Το σχολείο για τυφλούς PERKINS στη Βοστόνη και το κέντρο LARNAY στη Γαλλία, είναι τα 
πιο γνωστά για τις παιδαγωγικές εµπειρίες τους. 
Η πιο γνωστή περίπτωση τυφλοκωφού ατόµου είναι αυτή της Helen Keller. Η H. Keller γεν-
νήθηκε το 1880 στις Η.Π.Α. και έγινε τυφλοκωφή στον 19ο µήνα της ζωής της. ∆ασκάλα της 
ήταν η Ann Sullivan η οποία ανέλαβε την εκπαίδευσή της όταν η Keller ήταν 7 ετών. Η τυ-
φλοκωφή Helen κατόρθωσε ως άτοµο υψηλής ευφυΐας να φθάσει σε ανώτατη βαθµίδα εκ-
παίδευσης και να αποφοιτήσει από το πανεπιστήµιο του Harvard. Στη φωτογραφία που ακο-
λουθεί, εµφανίζεται η Helen Keller µε τους µαθητές του ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ στην Καλλιθέα κατά 
την επίσκεψή της το 1946.  
 

 
 
Από το 19ο αιώνα µέχρι και τα µέσα του 20ου η παιδαγωγική αντίληψη συµφωνούσε µε τις 
παιδαγωγικές αρχές που είχε εφαρµόσει η Ann Sullivan. ∆υστυχώς όµως, όλα αυτά τα χρόνια 
µόνο τα τυφλοκωφά παιδιά που χαρακτηρίζονταν ως «εκπαιδεύσιµα», επωφελήθηκαν από τις 
µεθόδους αυτές. 
Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο έχουµε ριζικές αλλαγές στην πορεία της εκπαίδευσης των 
τυφλοκωφών. ∆ύο είναι οι παράγοντες που συµβάλλουν ουσιαστικά στις αλλαγές αυτές: 
 
• Η ανάπτυξη κινηµάτων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα – ίσα δικαιώµατα των αναπήρων 

στην εκπαίδευση και στη ζωή 
• Η καταστροφική επιδηµία της ερυθράς κατά τη δεκαετία του ’60 που είχε ως αποτέλε-

σµα τη γέννηση παιδιών µε συνδυασµένα προβλήµατα όρασης και ακοής. Ο πληθυσµός 
των τυφλοκωφών αυξήθηκε κατά 400% παγκοσµίως. Ο Hummer (1987) αναφέρει πως 
τα άτοµα αυτά συχνά παρουσίαζαν ψυχοκινητική καθυστέρηση και καρδιοπάθειες.  
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Η συγκυρία αυτή καθόρισε τη δηµιουργία εξειδικευµένων κέντρων για τα τυφλοκωφά άτοµα 
σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες. Ένα τέτοιο κέντρο είναι το σχολείο τυφλοκωφών Sint Mi-
chielgestel στην Ολλανδία. Με τη βοήθεια του καθηγητή Jan Van Dijk αναπτύχθηκε µια παι-
δαγωγική προσέγγιση επηρεάζοντας τις άλλες χώρες στην εφαρµογή εκπαίδευσης των τυ-
φλοκωφών ατόµων από ερυθρά, µε κύριο στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των παι-
διών αυτών. 
Ιδιαίτερα αξίζει να σηµειωθεί η προσφορά του σχολείου PERKINS της Βοστόνης. Το PERKINS 
έχει φτιάξει δική του ιστορία έχοντας στην πλάτη του πάνω από 170 χρόνια ζωής. Έτος ίδρυ-
σης το 1829 και το 1837 η Laura Bridgman γράφεται στο σχολείο και γίνεται η πρώ-
τη τυφλοκωφή σε παγκόσµιο επίπεδο που έλαβε εκπαίδευση. Επόµενη σηµαντική 
ηµεροµηνία είναι το 1887 όπου ο Έλληνας διευθυντής του PERKINS Μιχαήλ Ανάγνος 
στέλνει την απόφοιτο Ann Sullivan να παρακολουθήσειι µαθήµατα από την Helen Keller. Τον 
επόµενο χρόνο µαθήτρια και δασκάλα µετακοµίζουν από την Alabama στο PERKINS και πα-
ραµένουν εκεί µέχρι το 1893.  
 

 
(το σχολείο Τυφλών PERKINS στο καταπράσινο προάστιο της Βοστόνης)  

 
Το 1982 δηµιουργείται κατάλληλη υποδοµή και το σχολείο αρχίζει να δέχεται τυφλούς µαθη-
τές µε πολλαπλές αναπηρίες. Το 1989 δηµιουργείται το πρόγραµµα HILTON/PERKINS. Το 
πρόγραµµα Hilton Perkins ασχολείται µε την εκπαίδευση των τυφλοκωφών στην Ανατολική 
Ευρώπη τα τελευταία 11 χρόνια. Σε αυτή την εκπαίδευση εµπλέκονται συνεργάτες  όπως: 
εκπαιδευτές, γονείς, διοικητικοί και εκπρόσωποι κυβερνήσεων. Χώρες που έχουν αναπτύξει 
παρόµοια προγράµµατα είναι οι: Εσθονία, Λιθουανία, Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, 
Ουγγαρία, Κροατία, Βουλγαρία και Ρουµανία. Η Ελλάδα συµµετείχε σε αυτό το πρόγραµµα το 
2003, στέλνοντας την εκπαιδεύτρια Γεωργία Παππά να µετεκπαιδευτεί για 9 µήνες στο PER-
KINS. 
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(Η Γεωργία Παππά µε τον υπεύθυνο προγράµµατος Hilton/Perkins 

 Dennis Lolli,  
τοποθετώντας την Ελλάδα στο χάρτη συνεργατών χωρών του PERKINS,  

τον Ιούνιο του 2003).   
 

1.3. … ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 
 
Το 1953 δηµιουργήθηκε και λειτούργησε τµήµα εκπαίδευσης τυφλοκωφών στον ΟΙΚΟ ΤΥ-
ΦΛΩΝ που σήµερα ονοµάζεται Κ.Ε.Α.Τ. (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών), 
στην Καλλιθέα. Η πρώτη δασκάλα που ανέλαβε το τµήµα ονοµαζόταν Μίνα ∆ηµητριάδου και 
ήταν τυφλή. Το 1950 η Κα Μίνα πήρε υποτροφία και πήγε στη σχολή Ροµανιόλι στη Ρώµη 
όπου εξειδικεύτηκε στο Σουηδικό ∆ακτυλικό Αλφάβητο. Γυρίζοντας στην Ελλάδα επινόησε 
και προσάρµοσε τη µέθοδο στα Ελληνικά. 
Τοποθέτησε τα γράµµατα στις φάλαγγες των δακτύλων αρχίζοντας από τον αντίχειρα. Τα 
γράµµατα που περισσεύουν είναι «τσιµπιτά» στα σηµεία των κουκίδων όπως ακριβώς φαίνο-
νται στο σχήµα της επόµενης σελίδας.  
Με πολύ µεγάλη θέληση και υποµονή κατόρθωσε να το διδάξει στους τρεις πρώτους µαθη-
τές: την Αγγελική, τον Νικάκη και την Έλλη. Το 1956 το τµήµα διαλύθηκε και µαζί µε αυτό 
σταµάτησε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης τυφλοκωφών στην Ελλάδα. 
Το 1992 ιδρύεται ο «Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Τυφλοκωφών Παιδιών» στην 
Αθήνα µε την ονοµασία « ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ». Είναι µη κερδοσκοπικό σωµατείο και αυτή τη 
στιγµή αποτελεί τη µοναδική οργάνωση στη χώρα µας που έχει στόχο:  

• την αναγνώριση της τυφλοκώφωσης, δηλαδή της συνδυασµένης αναπηρίας σε όραση 
και ακοή, ως µία ξεχωριστή αναπηρία, και  

• τη δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής για την εκπαίδευση και αποκατάσταση τυφλοκω-
φών παιδιών και ενηλίκων. Τα τυφλοκωφά άτοµα έχουν δυσκολίες στην µάθηση, στην 
επικοινωνία και γενικότερα στην αυτονοµία τους, µε επακόλουθο να βρίσκονται στο 
περιθώριο της κοινωνίας.  
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«Το ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» έχει αναπτύξει σειρά δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους στόχους του 
καταστατικού του όπως έρευνα για τυφλοκωφά άτοµα, πληροφόρηση κοινού, εκπαίδευση 
ειδικών σε κέντρα εξωτερικού, συµµετοχή παιδιών σε κατασκηνώσεις κ.λ.π. Στηρίζεται οικο-
νοµικά από συνδροµές µελών και δωρεές. Ο Σύλλογος συνεργάζεται µε οργανώσεις εσωτερι-
κού και εξωτερικού. Είναι µέλος: 

• Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Κηδεµόνων Ατόµων µε Ειδικές Ανά-
γκες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) 

• Της Οµοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος. 
• Του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Τυφλοκωφών (EdbN) 
• Tης ∆ιεθνούς Οργάνωσης Τυφλοκωφών (DbI). 
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Στο σηµείο αυτό κρίνουµε απαραίτητο να αναφέρουµε τα ονόµατα ατόµων και φορέων που 
όλα αυτά τα χρόνια πρόσφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στον τοµέα της τυφλοκώφωσης στην 
Ελλάδα: 
 
• ΖΑΦΕΙΡΗ ΦΡΟΣΩ, Ψυχολόγος – Μουσικοθεραπεύτρια, µε ειδίκευση στην εκπαίδευση 

τυφλοκωφών παιδιών στο Larnay της Γαλλίας. 
• ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Κ, γεν. γραµµατέας του ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ το 1992. 
• ΜΑΤΣΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ, πρόεδρος του ∆.Σ. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ. 
• ΜΥΛΩΝΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, παιδαγωγός. 
• ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, εργοθεραπεύτρια, µε ειδίκευση στην εκπαίδευση τυφλοκωφών παι-

διών στο Perkins της Βοστόνης. 
• ΡΑΠΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, εκπαιδευτικός. 
• ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός Κινητικότητας. 
• ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ. 
• Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ, Ε. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ από το Κ.Ε.Α.Τ. 

Στο τέλος του 2001 προτάθηκε στο ∆.Σ του Κ.Ε.Α.Τ. από τους Ε. Χατζηχαραλάµπους, Α. 
Ράπτου και ∆. Μυλωνά, η οργάνωση ενός κύκλου σεµ ιναρίων σε θέµατα τυφλοκωφών. 
Η θετική ανταπόκριση του ∆.Σ του Κ.Ε.Α.Τ. και του Προέδρου του Α. Κραββαρίτη, 
αποτελούν την αρχή της υλοποίησης της απόφασης να δηµιουργηθούν υπηρεσίες και 
να αναπτυχθούν οι τοµείς της εκπαίδευσης και αποκατάστασης των τυφλοκωφών ατό-
µων στην χώρα µας. Ο κύκλος αυτός των σεµιναρίων είχε στόχο την επιµόρφωση επαγγελ-
µατιών, διαφόρων ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής, στον τοµέα της συνδυασµένης αισθητηριακής 
αναπηρίας, την τυφλοκώφωση. Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα σε έξι 
Σαββατοκύριακα και τα παρακολούθησαν εκατό, περίπου, επαγγελµατίες από την Ελλάδα 
και την Κύπρο.  

Για την καλύτερη προσέγγιση  του   θέµατος τα ειδικά αυτά σεµινάρια αναπτύχθηκαν σε 
έξι θεµατικές ενότητες: 
1°:  Γενικά για την τυφλοκώφωση - Αιτίες - Πληθυσµός – Έρευνα - Μοντέλα υπηρεσιών. 
Στις 23, 24 & 25 Νοεµβρίου 2ΟΟ1. 
2°   &  3°  : Παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  - Ανάπτυξη  επικοινωνίας  -  Α-
νάλυση   video.   Στις   1,   2   &  3 Φεβρουαρίου 2ΟΟ2. 
4° :  Εκπαίδευση στην κινητικότητα - προσανατολισµό και δεξιοτήτων καθηµερινής δι-
αβίωσης. Στις 5, 6 & 7 Απριλίου 2ΟΟ2. 
5° : Σχέσεις οικογένειας - Συνεργασία οικογενειών – Σύνδροµο USHER - ∆ηµιουργία 
και ανάπτυξη υπηρεσιών. Στις 21 & 22 Σεπτεµβρίου 2002. 
6° :Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Jan van Dijk – Ανάλυση περιπτώσεων - Είναι τα 
άτοµα µε τυφλοκώφωση µοναδικά? Στις 16 & 17 Νοεµβρίου 2ΟΟ2. 
Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρηµατοδότηση του Κ.Ε.Α.Τ. και οργανωτικός 
υπεύθυνος ήταν ο Ε. Χατζηχαραλάµπους, µέλος του ∆.Σ. Υπεύθυνος του επιστηµονικού 
προγράµµατος ανέλαβε ο William Grenn, ο οποίος συνεργάστηκε για τη διοργάνωση 
τους µε την οργανωτική επιτροπή του Κ.Ε.Α.Τ.   
 
Επίσης, αξίζει να θυµηθούµε το πρώτο σεµινάριο για την εκπαίδευση των τυφλοκωφών 
παιδιών, που έγινε στην Αθήνα, µε τη βοήθεια του ΚΕΑΤ, στις 3, 4 & 5 Μαρτίου 1993, 
από οµάδα Ειδικών Παιδαγωγών και Εκπαιδευτών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Τυφλο-
κωφών από το Πουατιέ της Γαλλίας, όπου ήταν τότε ∆ιευθυντής ο Jacques Souriau, ο ο-
ποίος είναι από τότε ένας πολύτιµος συνεργάτης και υποστηρικτής της προσπάθειας για την 
εκπαίδευση τυφλοκωφών, στην Ελλάδα. 
 
Το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2002 – 2003 το Μ.∆.∆.Ε. (Μαράσλειο ∆ι-
δασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης), στο πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρµογής προγραµµάτων 
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διάρκειας (5) δίωρων συναντήσεων, οργάνωσε σεµινάριο µε θέµα : «Τυφλοκώφωση – Πώς 
γίνεται η εκπαίδευση ενός τυφλοκωφού παιδιού.» 
Εισηγητής του σεµιναρίου ήταν ο Ορφανός Πέτρος δάσκαλος, ειδικός παιδαγωγός τυφλών 
και αµβλυώπων παιδιών και προσώπων µε µέτριες και σοβαρές δυσκολίες στη µάθηση, µε-
τεκπαιδευόµενος δάσκαλος του Κ.Ε.Α.Τ. σε θέµατα τυφλοκώφωσης και υποψήφιος διδάκτο-
ρας του  Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Το σεµινάριο παρακολούθησαν 30 άτοµα, εκ των οποίων οι 24 ήταν δάσκαλοι(ες) ειδικής και 
γενικής αγωγής, 1 καθηγήτρια ενιαίου Λυκείου, 1 νοσηλεύτρια, 2 νηπιαγωγοί(φοιτητές) και  2 
δάσκαλοι(φοιτητές).  
Πριν σας παρουσιάσουµε το γενικό πλαίσιο του σεµιναρίου , θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε 
τον Πρόεδρο του Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου Τριλιανό Αθανάσιο, ο οποίος  αποδέχθηκε την  
αίτησή µας για την πραγµατοποίηση του σεµιναρίου και όλους αυτούς που µε τη δήλωση 
προτιµήσεως,  µας έδωσαν τη δυνατότητα να διδάξουµε για πρώτη φορά στην Ελλάδα  θέ-
µατα  τυφλοκώφωσης στο χώρο της ειδικής αγωγής. Ευχαριστούµε θερµά τη Φρόσω Ζαφεί-
ρη  ψυχολόγο - µουσικοθεραπεύτρια του Κ.Ε.Α.Τ. για τις πληροφορίες , τη βιβλιογραφία και 
για το υλικό που µας παραχώρησε , καθώς και τη Γεωργία Παππά εργοθεραπεύτρια  µετεκ-
παιδευόµενη στο Perkins της Βοστόνης σε θέµατα τυφλοκώφωσης για τη σηµαντική της 
προσφορά στο σχεδιασµό του σεµιναρίου.  
Επιδιωκόµενοι Στόχοι του σεµιναρίου ήταν µια πρώτη επαφή των συµµετεχόντων  µε την 
τυφλοκώφωση και µε θέµατα εκπαίδευσης των τυφλοκωφών παιδιών,  η ανάπτυξη θετικής 
στάσης προς τα τυφλοκωφά άτοµα και η κατανόηση της τυφλοκώφωσης σα µια ξεχωριστή 
αναπηρία. 
 
Στις πέντε αυτές συναντήσεις παρουσιάστηκαν τα  θέµατα : Η πραγµατικότητα του τυφλο-
κωφού ατόµου - ορισµός της τυφλοκώφωσης -χαρακτηριστικά τυφλοκωφού ατόµου – ιστο-
ρική αναδροµή - 4 οµάδες τυφλοκωφών – σύνδροµο Usher- καταγραφή πληθυσµού ΤΚ – 
διάγνωση (µοντέλο ψυχολογικής εξέτασης από το κέντρο C.E.SSA.  του  Larnay Γαλλίας) - 
Πώς αναπτύσσεις την επικοινωνία – πρόσβαση στην επικοινωνία, στην κινητικότητα και στην 
πληροφορία - πικτόγραµµα – πικτόγραµµα ανάγνωσης – δακτυλολογία - η ιδιαιτερότητα του 
ρόλου του εκπαιδευτή – η διαφορά είναι δικαίωµα – αξιολόγηση αναγκών ΤΚ ατόµων - οικο-
γένεια και τυφλοκωφό παιδί, συνεργασία οικογένειας και εκπαιδευτικού προσωπικού - η εκ-
παίδευση των τυφλοκωφών στην Ελλάδα - τι ζητάει ένας τυφλοκωφός από τους συνανθρώ-
πους του; – συζήτηση – συµπεράσµατα.  
Μέσα από τις συζητήσεις µε τους µετεκπαιδευόµενους προέκυψαν σηµαντικά συµπεράσµατα 
και αξίζει να  αναφέρουµε µερικά :  Κύριος  και πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης των ΤΚ 
είναι η επικοινωνία – η εκπαίδευσή τους απαιτεί συνεργασία των οικογενειών- κινητοποίηση 
της κοινότητας και  κινητοποίηση εθελοντικών οργανώσεων – χώρες που έχουν λίγα ή καθό-
λου ειδικά σχολεία εκπαίδευσης ΤΚ όπως η Ελλάδα, θα τις συµβουλεύαµε να συγκεντρώσουν 
τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη σχολείων που βασίζονται στην αρχή της ισοτιµίας και 
των αναγκαίων εξειδικευµένων υπηρεσιών. Κάνοντας πραγµατικότητα ένα τέτοιο κρίσιµο βή-
µα, θα αλλάξουν οι µεροληπτικές συµπεριφορές και θα δηµιουργηθούν κοινωνίες που θα σέ-
βονται τη διαφορετικότητα – τα ΜΜΕ µπορούν να παίξουν εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή 
θετικής στάσης προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των ΤΚ, ξεπερνώντας τις προ-
λήψεις και την παραπληροφόρηση και ενσταλάζοντας µεγαλύτερη αισιοδοξία και φαντασία 
για τις ικανότητές τους – οι ανάγκες των ΤΚ αλλάζουν και κατά συνέπεια αλλάζουν και οι υ-
πηρεσίες. ∆ίνοντας απάντηση στις ανάγκες αναλύονται αυτοµάτως νέες ανάγκες – Γονείς και 
ειδικοί παιδαγωγοί ΤΚ χρειάζονται υποστήριξη και ενθάρρυνση στο να µάθουν να δουλεύουν 
µαζί σαν ίσοι συνεργάτες -  Τέλος , τα ΤΚ παιδιά έχουν ανάγκη όχι µόνο να ζουν µέσα σε ένα 
κόσµο βλεπόντων, αλλά και να είναι οι ΤΚ σύντροφοι µε τους οποίους οι βλέποντες θα µπο-
ρούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις. 
 
Το σεµινάριο αυτό θα επαναληφθεί στο Μ.∆.∆.Ε. από 21/4/2004 – 19/5/2004. 
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Τέλος, µια ιστορική ηµεροµηνία για όλους εµάς που έχουµε ασχοληθεί µε την τυφλοκώφωση 
στην Ελλάδα είναι η ∆ευτέρα 1 Σεπτεµβρίου 2003.  Μετά από 47 ολόκληρα χρόνια δηµι-
ουργείται ∆ηµοτικό Ειδικό Σχολείο Τυφλοκωφών που συστεγάζεται στο Κ.Ε.Α.Τ. της Καλλιθέ-
ας! Είναι µια προσπάθεια που για να πετύχει χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και µελέτη από 
το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, και τη βοήθεια όλων των φορέων και των ατόµων που 
αγωνίστηκαν για τη δηµιουργία αυτού του σχολείου.  
 

1.4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ. 
 
Μία από τις καταγραφές είχε γίνει από το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ το 1928 και συγκε-
κριµένα από την Υπηρεσία Απογραφής. Υπήρχαν 169 άτοµα κωφά µε οπτικές δυσχέρειες. 
Από αυτά τα 79 ήταν άνδρες και οι 90 γυναίκες. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι  33 άτοµα ήταν εκ 
γενετής τυφλά ενώ 88 εκ γενετής κωφά. Οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν κωφοί που µε 
την πάροδο των χρόνων τυφλώθηκαν. 
Πιο πρόσφατα αποτελέσµατα για τον πληθυσµό των τυφλοκωφών δίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν από τον Roger William Green, σύµβουλο στη «Lega del  
Filo  D’Oro» που είναι η Εθνική Οργάνωση των Τυφλοκωφών στην Ιταλία. 
 

πίνακας 
 

Έτος Χώρα                        Πηγή              Αριθµός Καταγεγραµµένων 

 

1973 Καναδάς New Outlook    66* 

1975 Ολλανδία J.Van Dijk    300* 

1976-77 Νορβηγία Κοινωνική Πρόνοια    5/100.000 

1978 Γαλλία Comite de Liaison    211* 

1982 Η.Π.Α. Wolf et. al.    20/100.000 

1984 Σουηδία         Συµβούλιο  Αναπήρων      18/100.000 

1984 Ισραήλ Gottesman    152* 

1988 Φινλανδία Troyana et al.    12/100.000 

1988 15 Ευρωπαϊκές Medrun    5-8/100.000 

1988 Αγγλία Deafblind Liaison Grp.    20/100.000 

1991 Lincolnshire Sense UK    40/100.000 

1992 Ιταλία Lega del Filo d'Oro    7   0    0             

* καταγεγραµµένοι ως εκείνο το έτος 
 
Τα στοιχεία από την Ιταλία είναι χωρίς αστερίσκο γιατί είναι αποτέλεσµα ενός έτους εξονυχι-
στικής έρευνας. Στον πίνακα παρατηρείται µια µεγάλη απόκλιση στο ποσοστό των καταγε-
γραµµένων. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό ορισµό για την τυφλοκώφωση και τις διαφορε-
τικές µεθόδους που χρησιµοποιεί η κάθε χώρα. Σήµερα η πιο σωστή µέτρηση θεωρείται µε-
ταξύ του 5 – 16 / 100.000. 
Σε πρόσφατο άρθρο του Dennis Lolli συµβούλου του προγράµµατος Hilton/ Perkins µε θέµα 
«επισκόπηση του προγράµµατος Hilton/ Perkins στην Ευρώπη και µερικές σκέψεις – προτά-

 12



σεις για την Ελλάδα», αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό των τυφλοκωφών 
στην Ελλάδα. Ο Dennis Lolli σηµειώνει: Βάσει των πρόσφατων ερευνών σε ΗΠΑ και µέρους 
της Ευρώπης, συµπεραίνουµε ότι ο πληθυσµός των τυφλοκωφών παιδιών, κατά προσέγγιση, 
στην Ελλάδα είναι : 
 
• ΑΘΗΝΑ = 160 
• ΘΕΣ/ΝΙΚΗ = 40 
• ΒΟΛΟΣ = 12 
• ΛΑΡΙΣΑ = 12 
• ΠΑΤΡΑ = 8 
• ΚΑΒΑΛΑ = 6 
• ΚΡΗΤΗ = 22 
• ΣΥΝΟΛΟ = 260 παιδιά σε 7 περιοχές. 

 
Ο ∆ιευθυντής του προγράµµατος Hilton/ Perkins και Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Τυ-
φλοκωφών DBI Michael Collins, σε ευχαριστήριο µήνυµα προς τους καθηγητές του ΠΑΝΤΕΙ-
ΟΥ Νεοκλή Σαρρή και του ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ Αθανάσιο Τριλιανό, ∆ράκο Γεώργιο και Μαρία Τζά-
νη, για την προσφορά τους στο χώρο της τυφλοκώφωσης, επισηµαίνει : «Βασισµένος στις 
γνώσεις µας πάνω στις επιπτώσεις της τυφλοκώφωσης θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η 
Ελλάδα πρέπει σήµερα( ΙΟΥΝΙΟΣ 2003), να έχει περισσότερα από 500 παιδιά ηλικίας µέχρι 21 
ετών τα οποία είναι τυφλοκωφά, και τουλάχιστον 700 – 800 ενήλικες που έχουν ανάγκη από 
υπηρεσίες. Οι αποτελεσµατικές υπηρεσίες σε αυτό τον αριθµό ανθρώπων στο µέλλον θα ε-
ξαρτηθούν πάρα πολύ από τη διαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού……….» 
 

1.5. Η ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 4 ΟΜΑ∆ΕΣ. 
 
Οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη µε στόχο την καταγραφή 
των τυφλοκωφών ατόµων διαπίστωσαν την ύπαρξη µιας υπερβολικής ανοµοιογένειας του 
πληθυσµού αυτού. Υπήρχε µεγάλη διαφοροποίηση ως προς την ηλικία, τη γλώσσα και τους 
τρόπους επικοινωνίας. 
‘Ολοι όσοι ασχολούµαστε µε την τυφλοκώφωση έχουµε δεχθεί πως οφείλουµε να εξετάζουµε 
την περίπτωση του κάθε ατόµου ξεχωριστά, και αποφασίσαµε πως µε κριτήριο την ηλικία κα-
τά την οποία εκδηλώθηκε η τυφλοκώφωση, µπορούµε να διαιρέσουµε τον τυφλοκωφό πλη-
θυσµό σε 4 βασικές κατηγορίες: 
 

1. άτοµα εκ γενετής τυφλοκωφά 
2. άτοµα εκ γενετής κωφά που έχασαν την όρασή τους αργότερα 
3. άτοµα εκ γενετής τυφλά που έχασαν την ακοή τους µετά την ενηλικίωση 
4. άτοµα που έχασαν όραση και ακοή µετά την ενηλικίωση. 
 

Σύµφωνα µε την έρευνα καταγραφής των τυφλοκωφών που έγινε στη Νορβηγία το 1976 – 
1977, η πρώτη κατηγορία αντιπροσώπευε το 15% του συνόλου των τυφλοκωφών. Κυρί-
αρχη αιτία της τυφλοκώφωσης σε αυτή την κατηγορία είναι η ερυθρά. Οι περισσότεροι τυ-
φλοκωφοί είχαν ηλικία 15 ετών (το 1976), και αυτό συνδυάζεται εύκολα µε την επιδηµία της 
Ερυθράς της δεκαετίας του ’60. Ένα µεγάλο µέρος αυτού του πληθυσµού πάσχει από επιλη-
ψία, καρδιακές δυσλειτουργίες και κινητικά προβλήµατα. Η µέση ηλικία αυτής της οµάδας εί-
ναι τα σαράντα χρόνια. 
Η δεύτερη κατηγορία αντιπροσώπευε το 35% του συνόλου των τυφλοκωφών. Η µέση η-
λικία αυτής της οµάδας είναι τα πενήντα χρόνια. Κύρια αιτία της τυφλοκώφωσης είναι το 
σύνδροµο Usher. Το σύνδροµο αυτό προσβάλει το 4,5% περίπου των εκ γενετής κωφών 
παιδιών µε αποτέλεσµα την σταδιακή απώλεια της όρασής τους. Οι οπτικές δυσχέρειες προ-
καλούνται από τη Μελαγχρωστική Αµφιβληστροειδοπάθεια η οποία µπορεί να εµφανιστεί σε 
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σχετικά νεαρή ηλικία. Για τη Μελαγχρωστική Αµφιβληστροειδοπάθεια υπάρχουν αναλυτικές 
πληροφορίες στο παράρτηµα. 
Στην τρίτη κατηγορία παρατηρήθηκε ένα πολύ µικρό ποσοστό της τάξεως του 5%. Η µέση 
ηλικία αυτής της οµάδας είναι τα εξήντα οκτώ (68) χρόνια και µπορούµε εύκολα να υποθέ-
σουµε ότι η απώλεια της ακοής οφείλεται στο προχωρηµένο της ηλικίας. 
Το υπόλοιπο 45% ανήκει στην τέταρτη κατηγορία. Η µέση ηλικία αυτής της οµάδας είναι 
τα εβδοµήντα χρόνια και µπορούµε εύκολα και εδώ να υποθέσουµε ότι η ηλικία είναι ο καθο-
ριστικός παράγοντας που οδηγεί στην τυφλοκώφωση. Όλα τα άτοµα της οµάδας αυτής πα-
ρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα επικοινωνίας µε το περιβάλλον τους. 
 

1.6. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. 
 

1. αργεί να µασήσει, να περπατήσει και γενικά έχει προβλήµατα κινητικότητας και προ-
σανατολισµού. 

2. κάνει στερεότυπες κινήσεις που θυµίζουν αυτιστική συµπεριφορά, ενώ δεν είναι. Βάζει 
τα χέρια στα µάτια του, σκύβει το κεφάλι του ή το κουνάει δεξιά- αριστερά, κουνάει 
το σώµα του µπρος – πίσω. 

3. αργεί να µιλήσει ή δεν αναπτύσσει καθόλου λόγο. 
4. έχει προβλήµατα επικοινωνίας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σοβαρών ψυχολογικών 

προβληµάτων. 
5. αντίθετα µε το αυτιστικό παιδί, το τυφλοκωφό άτοµο «δέχεται» εκπαίδευση, επιδιώ-

κει την επικοινωνία και κοινωνικοποιείται σχετικά πιο εύκολα. 
6. παρουσιάζει µια νοητική ψευδοκαθυστέρηση λόγω δυσκολιών: 

• µετακίνησης 
• προσλήψεως παραστάσεων 
• έκφρασης 
• επικοινωνίας 

7. κλείνεται στον εαυτό του όταν δεν µπορεί να προβλέψει τι θα επακολουθήσει µετά 
από µια δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στοχεύουµε 
ώστε το παιδί να µαθαίνει µε προσδοκία. 

 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΣΟΙ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ 

«ΖΩΗ» 
ΒΙΩΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. 
 
Σηµάδια από την έλλειψη όρασης…. 
• χτυπάει πάνω σε αντικείµενα 
• κινείται διστακτικά ή περπατάει κοντά στον τοίχο 
• ψηλαφίζει αντικείµενα ή τα αγγίζει µε ασυνήθιστο τρόπο 
• απαιτεί επιπρόσθετα ή διαφορετικά είδη φωτισµού 
• κρατάει τα βιβλία ή άλλο οπτικό υλικό κοντά στο πρόσωπο 
• ρίχνει αντικείµενα ή τα χτυπάει  
• δείχνει δυσκολία στο να ξεχωρίζει πρόσωπα ή τους αριθµούς οι οποίοι υποδεικνύουν 

δωµάτια 
 
Σηµάδια από την έλλειψη ακοής…. 
• ∆εν ανταποκρίνεται όταν κάποιος του µιλάει 
• συχνά δίνει λανθασµένες ή άσχετες απαντήσεις σε ερωτήσεις 
• φαίνεται ανίκανος να ακολουθήσει προφορικές κατευθύνσεις ώστε να διεξάγει µια δρα-

στηριότητα 
• συχνά χρησιµοποιεί και λέει «τι;» και απαιτεί επανάληψη. 
• δείχνει ότι δεν είναι ενήµερος όταν οι άλλοι µιλούν και διακόπτει συζητήσεις. 
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• δείχνει να έχει ένα πρόβληµα συµπεριφοράς ή είναι ευέξαπτος. 
• εκφράζει σύγχυση ή αβεβαιότητα όταν είναι ανίκανος να καταλάβει  
• κρατάει το κεφάλι του σε µια ασυνήθιστη θέση για να ακούει καλύτερα και φαίνεται α-

νίκανος να προσδιορίσει την πηγή του ήχου 
• παρακολουθεί το πρόσωπο του οµιλητή µε όχι άνετο ύφος. 
• φαίνεται να έχει προβλήµατα γλώσσας(συντακτικό, λεξικό, δοµή) 
• χρησιµοποιεί χειρονοµίες για να λάβει προσοχή και αντικείµενα, περισσότερο από ότι θα 

περίµενε κανείς. 
 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ : 
 

Τα τυφλοκωφά άτοµα παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς το βαθµό αισθητη-
ριακών δυσκολιών. Για παράδειγµα µπορεί να έχουµε ολική τύφλωση µε βαρηκοΐα, µει-
ωµένη όραση µε κώφωση, διαφορετική ηλικία εµφάνισης της τυφλοκώφωσης και πιθα-
νά επιπρόσθετα προβλήµατα, εγκεφαλική παράλυση…  
 

1.7. ΑΙΤΙΑ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗΣ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. 
 
Αίτια: εκτός από τον ιό της Ερυθράς, το σύνδροµο Usher και την προχωρηµένη ηλικία, υπάρ-
χουν ακόµα αρκετές αιτίες που µπορούν να οδηγήσουν σε τυφλοκώφωση. Μερικές από αυτές 
είναι : 
 
• Η πρόωρη γέννηση 
• Οι επιπλοκές κατά τη γέννηση 
• Η ασφυξία 
• Το σύνδροµο Charge 
• Η προσβολή από κυτοµεγαλοϊό  
• Η προσβολή από µηνιγγίτιδα. 
• το σύνδροµο Goldnhar 
• το σύνδροµο Noonan 
• το σύνδροµο Cri du Chat 
• το σύνδροµο Pallister Killian 
• το σύνδροµο του Οφθαλµού της Γάτας 

 
Συµπτώµατα : εκτός από την απώλεια όρασης και ακοής, οι τυφλοκωφοί παρουσιάζουν και 
άλλα συµπτώµατα που δυσχεραίνουν τη ζωή τους. Οι τυφλοκωφοί της πρώτης οµάδας πα-
ρουσιάζουν πιο συχνά υπερτονία βαριάς µορφής και επιληψία, που εµποδίζουν την ανάπτυξη 
του παιδιού. Άλλα συµπτώµατα είναι : 
 
• υδροκεφαλισµός 
• στένωση της αναπνευστικής οδού 
• διαχωρισµός της υπερώας 
• καρδιακές δυσλειτουργίες 
• κήλη 
• σοβαρά προβλήµατα στη λήψη τροφής. 

 
Όλα αυτά τα αίτια και τα συµπτώµατα κάνουν φανερό σε όλους τις δυσκολίες που αντιµετω-
πίζουν οι ειδικοί που ασχολούνται µε τα τυφλοκωφά παιδιά. ∆υσκολίες σηµαντικές, και ως 
προς την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και για την επιλογή των εκπαιδευτι-
κών µεθόδων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Έχει περάσει η εποχή που οι ειδικοί εργάζο-
νταν µε παιδιά που τα περισσότερα έπασχαν από το γενετήσιο σύνδροµο της ερυθράς. 
Οι βαριές επιπλοκές της τυφλοκώφωσης καθυστερούν και πολλές φορές εµποδίζουν την επι-
τυχία των εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών συστηµάτων που εφαρµόζονται σε κάθε παιδί. Οι 
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οικογένειες των τυφλοκωφών παιδιών που συµµετέχουν στη συνέχιση των σχολικών προ-
γραµµάτων στο σπίτι και οι εκπαιδευτές τους, χρειάζεται να εξοικειωθούν µε ποικίλες ιατρικές 
και παραϊατρικές τεχνικές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός τυφλοκωφών 
παιδιών τρέφεται µέσω γαστροστοµίας. 
Αναλυτικότερα: 
 
• η κακή υγεία και οι συνεχόµενες εισαγωγές σε νοσοκοµεία συνοδεύονται από κρίσεις 

επιληψίας 
• συχνές είναι οι ανεπιθύµητες ενέργειες από τη χορήγηση των φαρµάκων 
• τα προβλήµατα στη λήψη τροφής οδηγούν σε συχνές χειρουργικές παρεµβάσεις 
• η εξάντληση, οι αϋπνίες και η χρόνια δυσκοιλιότητα είναι τρεις σηµαντικοί παράγοντες 

που εµποδίσουν την ανάπτυξη του παιδιού και το ρυθµό της εκπαίδευσης του. 
 

1.8. ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ…….. 
 
Κινητικές ανικανότητες: 
 
Τα τυφλοκωφά παιδιά δεν έχουν φυσιολογική κινητική ανάπτυξη. Εποµένως, λόγω έλλειψης 
κινητικών εµπειριών µειώνεται η ικανότητά τους να αρπάζουν και να χειρίζονται αντικείµενα 
ώστε να λάβουν απτή πληροφόρηση. Είναι πολύ δύσκολο γι αυτά να λάβουν πληροφορίες. 
∆εν µπορούν από µόνοι τους να εξερευνήσουν και να συναναστραφούν µε ανθρώπους και 
αντικείµενα στο περιβάλλον. 
« Η µε σκοπό κίνηση είναι επικοινωνία µε το περιβάλλον, και η ανάπτυξη της κίνησης είναι 
αδιάσπαστα συνδεδεµένη µε τις επικοινωνιακές ικανότητες» ( Langley & Thomas, 1991, 
σελ.2).  Οι γονείς και δάσκαλοι γι αυτό το λόγο χρειάζονται να προ-σαρµόσουν περιβάλλοντα 
και ρουτίνες στο σπίτι και στο σχολείο, έτσι ώστε αυτοί οι µαθητές να έχουν πρόσβαση στην 
πληροφόρηση(Dunn, 1991). 
 
Μερικές πρακτικές λύσεις είναι οι παρακάτω: 

1. κρατήστε το µαθησιακό περιβάλλον ασφαλές και αδιάσπαστο, για να προωθήσετε την 
κίνηση 

2. δείξτε στα παιδιά πώς να εξερευνούν και ενθαρρύνετέ τα να δρουν έτσι, και να τα 
παρακινείτε µέσα από µία δραστηριότητα. 

3. ξεκινήστε καθοδηγητικές και παιχνιδιάρικες δραστηριότητες σε χαµηλά τραπέζια ή στο 
πάτωµα και βεβαιωθείτε ότι παιδιά που κινούνται µε αναπηρικά καροτσάκια, πατερί-
τσες και άλλο εξοπλισµό, µπορούν να το κάνουν µε ασφάλεια και εύκολα σε όλες τις 
περιοχές. 

4. βοηθήστε τους µαθητές να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους σε κάθε περιοχή δρα-
στηριότητας, έτσι ώστε να δραστηριοποιούνται µε άνεση. Συµβουλευτείτε το φυσιο-
θεραπευτή και τον υπεύθυνο επαγγελµατία από την εκπαιδευτική οµάδα, ώστε να µά-
θει τους καλύτερους τρόπους και να ενεργεί έτσι. 

5. ενθαρρύνετε τα παιδιά να κινούνται πολύ κοντά στα αντικείµενα, σε ανθρώπους και 
περιοχές, έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν µε αυτά και να αποκτούν χρήσιµες πληροφορί-
ες. 

 
∆ιανοητικές ανικανότητες: 
 
Όταν ένα παιδί έχει έλλειψη της πληροφόρησης από το περιβάλλον, το να κατανοήσει τη δι-
αθέσιµη πληροφορία γίνεται ακόµα πιο δύσκολο. Οι αναπηρίες διανοητικών λειτουργιών κρύ-
βουν το δρόµο µε τον οποίο το µυαλό θέτει τις πληροφορίες σε διαδικασία και ανταποκρίνε-
ται σε αυτές.  
Μερικές από τις κοινές αιτίες της τυφλοκώφωσης (ερυθρά – προωρότητα), µπορούν να προ-
καλέσουν διανοητικές ανικανότητες (Batshaw & Perret, 1986). Παιδιά που είναι τυφλοκωφά: 

 16



1. είναι πιθανό να µη θέτουν σε διαδικασία τις ακουστικές και οπτικές πληροφορίες που 
λαµβάνουν γρήγορα ή µε νόηµα, ακόµα και µε καθοδήγηση. 

2. µπορεί να έχουν δυσκολίες στο να µάθουν στρατηγικές ή εργαλεία, επειδή αυτά δε 
συνδέουν πάντα τις προηγούµενες εµπειρίες µε τις παρούσες( McCormicK, 1984, 
sel.179) 

3. µπορεί να έχουν δυσκολία στο να µάθουν αφηρηµένες ιδέες, αλλά µπορεί να µάθουν 
συγκεκριµένες και άµεσες ιδέες µε επαναλαµβανόµενη εµπειρία και αλληλεπίδραση. 

4. µπορεί να ευεργετηθούν από λειτουργικές επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες οι ο-
ποίες αναπτύσσουν βασικές ικανότητες στη ζωή, όπως το ντύσιµο και να ταΐζουν τους 
εαυτούς τους. 

 
Νευρολογικές ανικανότητες: 
 
Μερικοί τύποι τυφλοκώφωσης συνοδεύονται ή προκαλούνται από νευρολογικές δυσλειτουρ-
γίες. Οι νευρολογικές δυσλειτουργίες επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστηµα, µπορούν να 
επηρεάσουν την επεξεργασία της πληροφορίας και µπορεί να προκαλέσουν επιπρόσθετη µεί-
ωση της όρασης, της ακοής και της διανοητικής και κινητικής λειτουργίας (Batshaw & Perret, 
1986).  
Ένα παιδί µε ένα τραυµατισµό στο κεφάλι ή µε µια παρόµοια νευρολογική δυσλειτουργία, 
µαθαίνει διαφορετικά  από ένα παιδί µε πιο παραδοσιακούς τύπους τυφλοκώφωσης. Παιδιά 
που είναι τυφλοκωφά και έχουν νευρολογικές αναπηρίες µπορεί : 

1. να έχουν ποικίλους βαθµούς όρασης, ακοής, διανοητικών και κινητικών αναπηριών 
2. να επεξεργάζονται και να καταλαβαίνουν οπτική και ακουστική πληροφόρηση  
3. να αντιστέκονται στο άγγιγµα ή σε άλλο είδος απτικού ερεθισµού 
4. να ευεργετηθούν από δοµηµένα, εξατοµικευµένα, πολυαισθητήρια καθοδηγητικά 

προγράµµατα. 
 

1.9.  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ 
 
Η ερυθρά αρχικά περιγράφτηκε από τον Άγγλο φυσικό, Dr George Maton. Το 1815 ο Maton 
περιέγραψε την ερυθρά σα µια αρρώστια που µοιάζει µε τον Ερυθρό πυρετό. Επιδηµία ερυ-
θράς είχαµε στη Γερµανία το πρώτο µισό του δέκατου ένατου αιώνα, ονοµαζόµενη ως 
«rotheln». Ο  Άγγλος πρότεινε το όνοµα  «rubella» που σηµαίνει κόκκινο και ωραίο, σε αντί-
θεση µε το άσχηµο γερµανικό όνοµα «rotheln» (Cooper, 1996). 
Μέχρι το 1941 δεν είχε δοθεί η απαιτούµενη προσοχή για την αρρώστια της Ερυθράς. Το 
1941 υπήρχε µεγάλη επιδηµία ερυθράς στην Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου ένας Αυστραλός οφθαλµίατρος ο κύριος Norman Gregg, παρατήρησε µεγάλο ποσοστό 
εκ γενετής καταρράκτη σε πολλά βρέφη που εξετάστηκαν.  Ο γιατρός ανακοίνωσε τις παρα-
τηρήσεις του στην κοινότητα και τόνισε ότι ο εκ γενετής καταρράκτης πρέπει να έχει κάποια 
σχέση µε την επιδηµία της ερυθράς. Από τους 78 ασθενείς που εξέτασε µε καταρράκτη, οι 
68 µητέρες θυµήθηκαν ότι είχαν ερυθρά στα αρχικά στάδια της εγκυµοσύνης τους. Ο Gregg 
επίσης ανέφερε ότι σε ένα µικρό πληθυσµό βρεφών είχε εντοπίσει: 
 

• ένα υψηλό ποσοστό παιδιών µε πολύ µικρό βάρος 
• δυσκολίες στη διατροφή τους 
• εκ γενετής αναπηρία στην καρδιά  
• κώφωση και µεγάλη θνησιµότητα 

 
Οι παρατηρήσεις του  Gregg  επιβεβαιώθηκαν και βοήθησαν να ανακαλυφθεί η άσχηµη 
πλευρά της  rubella. Είχε διατυπωθεί ότι επηρέασε την όλη ανάπτυξη του βρέφους εάν η 
µητέρα είχε ερυθρά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου της εγκυµοσύνης.  Το παραπά-
νω έγινε ευρέως γνωστό κατά τη δεκαετία του  1960 µε την παγκόσµια επιθυµία της ερυ-
θράς µεταξύ του 1962 και  1965.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,  η επιδηµία της Ε-
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ρυθράς επηρέασε το 10% των γυναικών που ήταν έγκυος,  και το 30% από όσες επηρεά-
στηκαν είχαν βρέφη που κόλλησαν και αυτά και γεννήθηκαν µε εκ γενετής ερυθρά. 
Ο ιός της ερυθράς αποµονώθηκε  µόλις το 1962, που οδήγησε στη δηµιουργία εµβολίου και 
την εισαγωγή προγραµµάτων εµβολιασµού σε παγκόσµιο επίπεδο από το 1969. Στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες η επιδηµία αυτή, το  1964 - 1965 υπολογίζεται ότι επηρέασε πάνω από δωδε-
κάµισι χιλιάδες άτοµα, και είχαµε και 11.000 θανάτους βρεφών στις 20.000 γεννήσεις βρε-
φών µε εκ γενετής ερυθρά (Cochi,1989). 
 

1.10.  ΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ USHER. 
           Μια αναπηρία της όρασης και της ακοής. 
 
Το σύνδροµο Usher είναι µια κληρονοµική ασθένεια που εκδηλώνεται µε κώφωση συνδεόµε-
νη µε µια σταδιακή απώλεια όρασης, εξ αιτίας της Μελαγχρωστικής Αµφιβληστροειδοπάθειας 
(Μ.Α.). [αναλυτικές πληροφορίες για τη Μ.Α. δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]. Πήρε το 
όνοµά του Βρετανού οφθαλµίατρου και γενετιστή H.C.H. Usher. Σύµφωνα µε τη Mary Guest 
υπάρχουν 3 είδη του συνδρόµου. 
 
Usher Τύπος Ι. 
Τα άτοµα Τύπου Ι γεννιόνται κωφά ή µε σοβαρή αναπηρία ακοής, τα οπτικά τους πεδία είναι 
σωληνοειδή, υποφέρουν από την παιδική τους ηλικία από νυχτερινή τύφλωση και η αίσθηση 
της ισορροπίας είναι σοβαρά διαταραγµένη. 
 
Usher Τύπος ΙΙ. 
Τα άτοµα Τύπου ΙΙ γεννιόνται µε µερική κωφότητα, έχουν φυσική αίσθηση της ισορροπίας 
και τα πρώτα συµπτώµατα της Μελαγχρωστικής Αµφιβληστροειδοπάθειας εµφανίζονται στην 
αρχή της εφηβείας. 
 
Usher Τύπος ΙΙΙ. 
Η ακουστική αναπηρία και τα πρώτα συµπτώµατα της Μελαγχρωστικής Αµφιβληστροειδοπά-
θειας εµφανίζονται στην αρχή της εφηβείας. Αυτός ο τύπος του συνδρόµου είναι εξαιρετικά 
σπάνιος. Έχει αναφερθεί µόνο σε κάποιες οικογένειες στη Φιλανδία 
 
Τα συµπτώµατα : 
• Νυχτερινή τύφλωση (ηµεραλωπία) 
• Στένωση του οπτικού πεδίου. Τα ραβδία που βρίσκονται στην περιφέρεια του 

αµφ/δούς, χάνουν βαθµιαία τη λειτουργικότητά τους και δεν είναι ικανά να µεταβιβά-
σουν µηνύµατα σχετικά µε µεταβολές του φωτός και µε ακριβή σχήµατα αντικειµένων. 
Έτσι το άτοµο δεν µπορεί να εντοπίσει την εικόνα όσων αντικειµένων δε βρίσκονται 
ακριβώς µπροστά του 

• Απώλεια της κεντρικής οπτικής οξύτητας. Το άτοµο δεν µπορεί να αναγνωρίσει ένα α-
ντικείµενο το οποίο βρίσκεται ακριβώς µπροστά του. 

• ∆υσκολία στο να συνηθίσει το έντονο φως. 
• ∆υσκολία προσαρµογής στο σκοτάδι. 
• Τραυλίζει εύκολα 
• Έχει δυσκολίες στο να βρίσκει µικρά αντικείµενα που έχουν πέσει κάτω 
• Αποτυγχάνει να βρίσκει το χέρι του άλλου καθώς το µετακινεί δεξιά αριστερά. 
• ∆εν µπορεί να δει τα αστέρια τη νύχτα. 
• Χάνει την ισορροπία του πολύ εύκολα στο σκοτάδι. 
• Στρέφει το κεφάλι του καθώς διαβάζει µια σελίδα. 
• Συχνά διστάζει στην αρχή και στο τέλος των σκαλοπατιών. 
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Το  Usher είναι κληρονοµική νόσος. 
Ένα παιδί το οποίο νοσεί από Usher έχει γεννηθεί από γονείς που είναι και οι δύο φορείς του 
υπεύθυνου γονιδίου µε το όνοµα «υπολειπόµενο γονίδιο». Τις περισσότερες φορές οι γονείς 
δε γνώριζαν ότι ήταν φορείς και το έµαθαν από τη διάγνωση του παιδιού τους.  
 
Όταν δύο άτοµα νοσούν από το σύνδροµο Usher ενωθούν και δηµιουργήσουν οι-
κογένεια, τότε 100% όλα τα παιδιά τους θα νοσήσουν από Usher. 
 
∆ιάγνωση µε Usher: 
Καθώς 4 στους 100.000 έχουν διαγνωστεί µε το σύνδροµο Usher, υπολογίζεται ότι τ0 3% 
- 6% των ανθρώπων που έχουν κληρονοµική αναπηρία ακοής, πάσχουν από Usher. Έχει α-
ναφερθεί ότι σε 94.000 τυφλοκωφά άτοµα στις Η.Π.Α. το 50% είναι άτοµα µε Usher. Το κα-
λοκαίρι του 1997, υπήρχαν 7 περιπτώσεις ηλικίας 0 – 22 ετών και 82 περιπτώσεις ηλικίας από 
23 και πάνω µε σύνδροµο Usher στη Μασαχουσέτη.  
 
Η αρχική αναγνώριση του προβλήµατος είναι πολύ σηµαντική γιατί : 
 

1. το άτοµο, οι γονείς και οι καθηγητές µπορούν να σχεδιάσουν πλάνα για την εκπαί-
δευσή του, λαµβάνοντας υπόψη τους τις δυσκολίες στην όραση. 

2. η σταδιακή υποχώρηση της όρασης αν δεν έχει παρατηρηθεί από το ίδιο το άτοµο 
µπορεί να επιφέρει προβλήµατα ασφάλειας. Το άτοµο µπορεί να συνεχίζει τις ίδιες 
δραστηριότητες όπως να οδηγεί ή να εργάζεται σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

3. η διάγνωση του συνδρόµου Usher, επιτρέπει σε γονείς και αδέρφια να σκεφτούν την 
κληρονοµικότητα και να τεστάρουν όλα τα µέλη της οικογένειας. 

4. παραχωρείτε στο άτοµο βοήθεια, συµβουλές και κατάλληλη υποστήριξη για το µέλ-
λον. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Ε-
ΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. 

 

2.1.  Η ∆ΙΑΓΝΩΣΗ. 
 
Στις Η.Π.Α. τα ειδικά κέντρα πηγών είναι απαραίτητα, επειδή είναι απίθανο εκτός πυκνοκατοι-
κηµένων περιοχών να υπάρχουν διαγνωστικές υπηρεσίες που να δίνουν πληροφορίες σε ένα 
τοπικό επίπεδο. Η διάγνωση των τυφλοκωφών παιδιών είναι µια πολύπλευρη διαδικασία και 
πρέπει να πραγµατοποιείται µόνον από όσους γνωρίζουν για την τυφλοκώφωση. Οι εκτιµή-
σεις που γίνονται από άτοµα χωρίς γνώσεις γι’ αυτή την αναπηρία είναι ικανό να δώσουν α-
ποτελέσµατα  τεστ, τα οποία περιορίζουν τις ευκαιρίες του ατόµου για επιτυχία. 
Η σωστή διάγνωση συµπεριλαµβάνει σεβασµό προς το τυφλοκωφό άτοµο και την οικογένειά 
του, δηµιουργεί µια ρεαλιστική εικόνα των ικανοτήτων του παιδιού και προσφέρει συµβουλές 
για την καλύτερη αντιµετώπιση των αναγκών του.   
Ένα πλήθος ειδικοτήτων παρεµβαίνει για να αξιολογήσει το τυφλοκωφό παιδί. Οφθαλµία-
τρος, ωτορινολαρυγγολόγος, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος, παιδίατρος, παιδονευρολό-
γος,…Η οφθαλµολογική εξέταση περιλαµβάνει δύο στάδια. Πρώτα γίνεται η διάγνωση της 
όρασης και του οφθαλµού και µετά εξετάζεται το τι βλέπει ένα άτοµο. Το δεύτερο στάδιο 
είναι αρκετά δύσκολο κυρίως όταν το τυφλοκωφό άτοµο δεν επικοινωνεί καθόλου ή όταν 
παρουσιάζει αυτιστική συµπεριφορά και αποφεύγει να κοιτάξει το αντικείµενο που το ενδια-
φέρει. 
Η εξέταση για την ακοή γίνεται από ειδικό ΩΡΛ. Εάν όµως η τυφλοκώφωση συνοδεύεται 
και από άλλες αναπηρίες, τότε η εξέταση αυτή γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτροεγκεφά-
λου(µέτρηση ακουστικών ερεθισµάτων), και µε τη µέθοδο συµπεριφοράς(αντανακλαστικές ή 
µη απαντήσεις). 
Ο παιδίατρος θα εξετάσει το παιδί για πιθανές άλλες αναπηρίες που συχνά συνοδεύουν την 
τυφλοκώφωση και έχουν ήδη αναφερθεί. Απαραίτητη η πλήρης ενηµέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται µε το συγκεκριµένο παιδί. 
Νευροψυχιατρική εξέταση. Ο τυφλοκωφός λόγω της διπλής αναπηρίας λαµβάνει ελάχι-
στες πληροφορίες. Η επικοινωνία είναι σχεδόν σε µηδενικό επίπεδο µε όλα τα αρνητικά επα-
κόλουθα στη συναισθηµατική κατάσταση και στη συµπεριφορά του. Αρκετές είναι οι περι-
πτώσεις που κρίνεται απαραίτητη θεραπεία µε φάρµακα. 
Ψυχολογική αξιολόγηση. Ο ψυχολόγος είναι αυτός που πηγαίνει να συναντήσει το παιδί 
στο σπίτι του ή στο ειδικό κέντρο όπου διαµένει. Κύριος στόχος αυτής της συνάντησης είναι 
να διαπιστώσει εάν το άτοµο είναι τυφλοκωφό ώστε να ενταχθεί στο πρόγραµµα. Συµπλη-
ρώνεται ο φάκελος του παιδιού ο οποίος δεν είναι πλήρης. Στη συνέχεια η µέθοδος που ακο-
λουθείται είναι διαφορετική από κέντρο σε κέντρο. Εµείς θα περιγράψουµε τη µέθοδο που 
ακολουθεί το κέντρο τυφλοκωφών C.E.SSA. στη Γαλλία, έτσι όπως µας την ανέλυσε ο 
J.Souriau: 
« Είναι µια διαδικασία που διαρκεί µια βδοµάδα. Καταγράφεται η συµπεριφορά του παιδιού 
µε βίντεο, σε τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις και αναλύεται από ειδικούς: 
 
Η 1η κατάσταση διαρκεί 2 λεπτά. Το παιδί µπαίνει σε ένα άδειο δωµάτιο στο οποίο εκτός από 
την κάµερα δεν υπάρχει κανένα άλλο ερέθισµα. Παρατηρούµε εάν το παιδί έχει τάσεις εξε-
ρεύνησης ή αποµόνωσης. ∆ιαπιστώνουµε εάν βλέπει, εάν ακούει και ποιες είναι οι οπτικές 
του ικανότητες. 
 
Η 2η κατάσταση διαρκεί και αυτή 2 λεπτά. Το παιδί µπαίνει σε ένα  δωµάτιο στο οποίο εκτός 
από την κάµερα υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία αντικειµένων, ερεθισµάτων. Αντικείµενα που 
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κάνουν ήχο, που εκπέµπουν φως, που αποτελούνται από πολλά στοιχεία,… Πώς το παιδί τα 
επεξεργάζεται; Με ωριµότητα ή τα αρπάζει και τα πετάει µακριά του; Βγάζει κάποιες φωνού-
λες; Τα βάζει στο στόµα του; ∆ιαπιστώνουµε το οπτικό και ακουστικό επίπεδο του παιδιού, 
την ύπαρξη ή µη λεπτών κινήσεων, τις αντιδράσεις του σε γεύσεις,…. 
Η 3η κατάσταση διαρκεί 10 λεπτά. Το παιδί µπαίνει σε ένα  δωµάτιο στο οποίο εκτός από την 
κάµερα υπάρχει ένας ενήλικας ειδικός εκπαιδευτής τυφλοκωφών. Αναπτύσσεται κάποια σχέ-
ση ανάµεσά τους και εάν ναι ποια είναι η ποιότητα αυτής της σχέσης; Ποιο είναι το επίπεδο 
προσοχής, µίµησης, µνήµης, συµβολισµού, και  λεξιλογίου του παιδιού; Υπάρχει διάλογος; 
Η 4η κατάσταση διαρκεί και αυτή 10 λεπτά. Το παιδί µπαίνει σε ένα  δωµάτιο στο οποίο εκτός 
από την κάµερα υπάρχει ένα άλλο παιδί ή µια οµάδα παιδιών. Υπάρχει κοινωνική συµπεριφο-
ρά και εάν ναι σε τι βαθµό; 
Μέσα στο χρονικό διάστηµα της µιας βδοµάδας, το παιδί παρατηρείται σε όλες τις καθηµερι-
νές δραστηριότητες και εφαρµόζονται τεστ µε τη βοήθεια των οποίων εξετάζονται: 
• Η µνήµη  
• Η οπτική αντίληψη 
• η κοινωνικότητά  
• η κατανόηση του χρόνου 
• η κατανόηση του χώρου. 

Τέτοια τεστ είναι η κλίµακα CALLIER – AZUSA, το παιδαγωγικό σύστηµα LOS LUNAS, το σύ-
στηµα παρατηρήσεων VISION – UP CURRICULUM και το τεστ DASI (Development Assess-
ment και Screening Inventory).  
Τέλος,  συµπληρώνονται ειδικά ερωτηµατολόγια από τους παιδαγωγούς και τους γονείς των 
παιδιών. Στο τέλος της βδοµάδας τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στους γονείς και φτιά-
χνεται ο πλήρης διαγνωστικός φάκελος του µαθητή». 
 
Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της εκτίµησης στους γονείς πρέπει να: 

1. αποφύγετε την τεχνική ορολογία. 
2. χρησιµοποιείτε όρους οι οποίοι απεικονίζουν ακριβώς µια συγκεκριµένη συµπεριφο-

ρά ή ποιότητα. 
3. περιγράφετε συγκεκριµένες ικανότητες. 
4. δίνετε έµφαση στη λειτουργικότητα των επικοινωνιακών συµπεριφορών στα διάφο-

ρα περιεχόµενα. 
5. περιγράφετε τις συµπεριφορές αλληλεπίδρασης και τις κοινωνικές συµπεριφορές του 

µαθητή σε διάφορες τοποθεσίες και µε διάφορα πρόσωπα.  
6. προτείνετε ευκαιρίες για µεγαλύτερη ανταπόκριση και αλληλεπίδραση, και τρόπους 

να βοηθήσετε το µαθητή να καταλάβει τα µηνύµατα καλύτερα. 
7. Μη χρησιµοποιείτε όρους που δείχνουν αναπηρία σαν επίθετα. 
8. µην παρουσιάζετε ποσοτικά δεδοµένα, χρησιµοποιώντας στάνταρ σκορ και µε σειρά 

κατάταξης ποσοστού. 
9. µη χρησιµοποιείτε γενικούς όρους, οι οποίοι δε βασίζονται στην πραγµατικότητα. 
10. περιγραφές µεγαλύτερων παιδιών, οι οποίοι είναι τυφλοκωφοί, δε θα πρέπει ποτέ να 

αναφέρονται στα επίπεδα ηλικίας παιδιών χωρίς αναπηρίες. Για παράδειγµα δεν είναι 
σωστό να ειπωθεί : « αυτός ο 14χρονος µαθητής λειτουργεί σε ένα επίπεδο 
5χρονου παιδιού». 

 

2.2.  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
 
Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο µοντέλο υπηρεσίας που να είναι ικανό να συναντήσει τις 
ανάγκες όλων των τυφλοκωφών παιδιών, θα πρέπει µε τη δικιά µας  οργάνωση να δηµιουρ-
γήσουµε προγράµµατα  που να απευθύνονται σε κάθε παιδί εξατοµικευµένα και στις ανάγκες 
της οικογένειάς του. 
Στην καρδιά του κάθε εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος πρέπει να βρίσκονται 3 
βασικά στοιχεία: 
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1. Η διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων 
2. οι επικοινωνιακές ικανότητες µε νόηµα 
3. η κατανόηση του κόσµου. 

Η οµάδα που θα σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να βεβαιωθεί ότι παρέχει κάθε 
δυνατή ευκαιρία στο τυφλοκωφό παιδί για να πετύχει στη ζωή του. Στη συνέχεια παρατίθε-
νται κάποια κριτικά θέµατα όπου τα µέλη της οικογένειας και το προσωπικό του σχολείου θα 
πρέπει να σκεφτούν, για να οργανώσουν αποτελεσµατικά προγράµµατα, ικανά να συναντή-
σουν τις ανάγκες του τυφλοκωφού παιδιού.  
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.... για ένα µαθητή που είναι τυφλοκωφός θα πρέπει να 
περιλαµβάνει : 
• τις ικανότητες του παιδιού  
• τις ανάγκες του παιδιού 
• τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που συναντούν το µοναδικό στυλ εκµάθησης των παιδιών 
• τους κατάλληλους τρόπους ανταπόκρισης στις προτάσεις των παιδιών έτσι ώστε να εν-
θαρρύνεται η  επικοινωνία. 

• την ανάγκη για συγκεκριµένη υποστήριξη υπηρεσιών  
• το κατάλληλο περιβάλλον κατανόησης για το παιδί 
• τους τρόπους παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου στην αντίστοιχη όρα-
ση και ακοή του κάθε παιδιού. 

• Τα µέσα επικοινωνίας που θα πρέπει να περιτριγυρίζουν το παιδί, ώστε να ενθαρρύνονται 
οι εκφραστικές και λαµβάνουσες ικανότητες του. 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ……Βασισµένοι στην εκτίµηση, τα µέλη της εκπαιδευτικής οµά-
δας ξεκινούν καθορίζοντας τις περιοχές προτεραιότητας για καθοδήγηση, τους στόχους, τις 
συγκεκριµένες στρατηγικές εκµάθησης που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, και τα κριτήρια αξιο-
λόγησης του προγράµµατος. Από τη στιγµή που η οµάδα έχει αποφασίσει ποια θα πρέπει να 
είναι τα συστατικά ενός κατάλληλου προγράµµατος για το παιδί,  τα µέλη της οµάδας θα 
πρέπει να ξεχωρίσουν τις πηγές και να δώσουν το πρόγραµµα που θα φέρει τα αποτελέσµα-
τα.  
Επειδή οι ανάγκες ενός τυφλοκωφού παιδιού είναι τόσο περίπλοκες, θα πρέπει να θυµηθούµε 
ότι η ποσότητα σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να αντικαταστήσει την ποιότητα. Το σηµείο 
αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα γιατί είναι κατανοητό σε όλους, πως ο κάθε ειδικός στον 
τοµέα του θα έχει γράψει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Κύρια σκέψη της οµάδας  πρέπει να 
είναι ποιος έχει πραγµατικά συνεισφέρει για να συναντήσει τις ανάγκες του παιδιού και της 
οικογένειας του, να υποστηρίξει την παρέµβασή του και να δώσει µε τη σειρά της ένα ολο-
κληρωµένο πρόγραµµα. Ένας καλά εκπαιδευµένος δάσκαλος µπορεί να καταλάβει εύκολα τις 
ανάγκες της επικοινωνίας  και  των αισθήσεων του παιδιού και αποτελεί το απαραίτητο µέσο 
για να χτιστούν οι ικανότητες των µελών της οµάδας, τέτοιες ώστε να υπηρετηθεί σωστά το 
παιδί. 
Μέσα στο περιεχόµενο του σχεδιασµού ενός προγράµµατος για το παιδί, πρέπει να αναπτύ-
ξουµε επίσης ένα πρόγραµµα για το προσωπικό και την οικογένεια, έτσι ώστε να γίνουν πιο 
ικανοί στη γνώση και στις ικανότητες που απαιτούνται για να δώσουν ποιοτική υπηρεσία και 
να δηµιουργήσουν  περιβάλλον σπιτιού υπό διέγερση. Τα µέλη της οικογένειας  πρέπει να 
γίνουν οι καλύτεροι συνεργάτες στην ανάπτυξη µιας ουσιαστικής επικοινωνίας.  Είναι οι συ-
νεχιστές του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο σπίτι και  αναφέρουν στους ειδικούς πληρο-
φορίες που τις περισσότερες φορές είναι απίθανο να τις γνωρίζουν ( από καθηµερινές κατα-
στάσεις από τη ζωή του παιδιού µέσα στο σπίτι). Η οικογένεια θα πρέπει να συµπεριφέρεται 
σα µια αληθινή οµάδα από µέλη και να τις παρέχεται το δικαίωµα να έχει άποψη.  
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ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ : 
 

• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία χτίζονται από τις ικανότητες του προσωπικού 
και από τις ανάγκες των γονέων, θα πρέπει να αναπτυχθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 
τυφλοκωφοί µαθητές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να είναι ικανοί να ανα-
πτύξουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους. 

• Το επιτυχές αποτέλεσµα ενός προγράµµατος εξαρτάται άµεσα από τη διαµόρφωση της 
σχέσης εκπαιδευτή – µαθητή. 

• Αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον πραγµατοποιούνται όταν κρίνονται αναγκαίες 
από όλη την εκπαιδευτική οµάδα, για να συναντήσουν τις εξατοµικευµένες ανάγκες του 
τυφλοκωφού παιδιού.  

 

2.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 

 
Ένας " πρωινός κύκλος" για να αρχίσει η µέρα µαζί µε όλα τα παιδιά της τάξης για µικρό χρο-
νικό διάστηµα είναι µια ιδέα, αλλά είναι σηµαντικό να σκεφτούµε για το περιεχόµενο αυτής 
της στιγµής και να δηµιουργούµε δραστηριότητες µε νόηµα για τα παιδιά και κάποιες πιθανό-
τητες για εκµάθηση.  
Μην περιµένετε από ένα τυφλοκωφό παιδί να µάθει να κάνει σύµβολα από µόνο του. Πρέπει 
να υπάρξει επαναλαµβανόµενη έκθεση σε αυτά. Χρησιµοποιήστε συµβολισµούς λέξεων που 
έχουν νόηµα για το παιδί σε φυσικές καταστάσεις. Ανάπτυξη λεξιλογίου µπορεί να υπάρξει 
µόνο όταν ο µαθητής κατανοεί και χρησιµοποιεί τα σύµβολα που του προσφέρονται. 
Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε ένα µαθητή µε υπολείµµατα όρασης και ακοής να βελτιωθεί 
στο να ονοµάζει αντικείµενα, ανθρώπους, δραστηριότητες και να εκφράζει σχέσεις µεταξύ 
πραγµάτων και ιδεών; Πρώτα από όλα είναι σηµαντικό να θυµηθούµε ότι η γλώσσα  µπορεί 
να διαχωριστεί από τη σκέψη και τα συναισθήµατα. Τα παιδιά πρώτα εκτίθενται στη γλώσσα 
και µόνο αφού έχουν εκτεθεί αρκετά, γίνονται ικανοί να δείξουν κατανόηση. Ο κόσµος και η 
παραγωγή γραµµατικής είναι από τα τελευταία στάδια σε αυτήν την αναπτυξιακή σειρά.  
Κύριος στόχος είναι η βοήθεια προς το παιδί ώστε να γίνει ικανό να εκφράζεται µε απλές προ-
τάσεις. Από τη στιγµή που ο µαθητής κατανοεί πράγµατα και καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι 
έχουν ονόµατα, είναι ικανός να κερδίσει συγκεκριµένες ιδέες όπως: 

• Τα άτοµα έχουν προσωπικά ονόµατα.   
• Τα άτοµα έχουν οικογενειακά ονόµατα.   
• Τα άτοµα µοιράζονται συγκεκριµένα  φυσικά χαρακτηριστικά.  
• Τα άτοµα έχουν συγκεκριµένες φυσικές ανάγκες. 
• Τα άτοµα έχουν συγκεκριµένα συναισθήµατα.   
• Τα άτοµα  ζουν µε τις οικογένειές τους και σε κοινωνικά γκρουπ.  
• Τα άτοµα  ζουν επίσης µέσα στο φυσικό κόσµο.  
• Ο κόσµος αλλάζει κατά τη διάρκεια κάθε εποχής(Brackwell,1978).   

 
Ακολουθούν µερικές κατηγορίες και παραδείγµατα λέξεων που πρέπει µετά από επανα-
λαµβανόµενη έκθεση, να µάθουν να χρησιµοποιούν τα παιδιά. Η έκθεση σε τέτοιες λέξεις γί-
νεται σε ένα περιεχόµενο µιας ευχάριστης δραστηριότητας  µε νόηµα, η οποία πραγµατοποι-
είται σε φυσικά περιβάλλοντα: 
 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ: Ονόµατα ανθρώπων,  ζώων,  οικογενειακές τοποθεσίες,  αγαπηµένα πράγµατα,  
µέρη του σώµατος,  αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στο σχολείο,  ονόµατα υλικών, ονό-
µατα µέσων µεταφοράς, διακοπών και σχετικά στοιχεία.  
 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: εγώ, εσύ, εµένα, εµείς, δικό µου, δικός σου, δικό µας.  
 
ΡΗΜΑΤΑ: λέξεις που το νόηµά τους  φανερώνει κίνηση και συχνά χρησιµοποιούνται  πιο α-
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φηρηµένα ρήµατα όπως τα : έχω, κάνω, είµαι, θέλω, ξέρω.  
 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΘΕΤΑ: λέξεις ποιότητας και ποσότητας, νούµερα,  χρώµατα,  λέξεις 
που περιγράφουν αισθήµατα. Απλή χρήση των λέξεων: µέσα, πάνω, κάτω, πίσω.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: ποιος, τι, πού, πότε, γιατί, ποιο, πώς. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: όπως οι 
µέρες της βδοµάδας, αύριο, χθες, τώρα και αργότερα.  
 
Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ: και.  
 
ΟΙ ΑΡΝΗΣΕΙΣ: δεν, όχι, κανένα. 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Η δηµιουργία του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος προϋποθέτει ότι:  
α) απευθύνεται σε τυφλοκωφά παιδιά σχολικής ηλικίας ικανά να παρακολουθήσουν εκπαιδευ-
τικά – «ακαδηµαϊκά» προγράµµατα και  
β) ο εκπαιδευτικός είναι γνώστης της:  
Θεωρίας της συναισθηµατικής ανάπτυξης 
Γνωστικής ανάπτυξης 
Ανάπτυξης της γλώσσας, και 
Νοηµατικής γλώσσας. 
 
 

2.4.  ΠΙΚΤΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 
 
Το πικτόγραµµα (δισδιάστατο ή τρισδιάστατο σχήµα), είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται 
συχνά στην εκπαίδευση ατόµων µε µειωµένη όραση και ακοή. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
εφαρµογής της µεθόδου είναι να καταστεί το παιδί ικανό να: 

1. µιµείται 
2. έχει κατανοήσει την έννοια του συνόλου 
3. έχει κατανοήσει την έννοια του βέλους(κατεύθυνση προς τα δεξιά) 
4. µπορεί να αναγνωρίζει εικόνες και φωτογραφίες 
5. µπορεί να κινείται άνετα στο περιβάλλον της τάξης. 

 
Οι ειδικοί της µεθόδου ακολουθούν συνήθως έξι στάδια εκµάθησης της ανάγνωσης µε τη 
βοήθεια των πικτογραµµάτων : 
 
1ο ΣΤΑ∆ΙΟ: στην αρχή εργάζονται αποκλειστικά µε το όνοµα του παιδιού. Το όνοµα είναι η 
βάση όλης της µεθόδου και το παιδί πρέπει να το γνωρίζει πολύ καλά. Στη συνέχεια εισάγο-
νται φωτογραφίες προσώπων από το άµεσο περιβάλλον του παιδιού και φωτογραφίες αντι-
κειµένων που χρησιµοποιεί καθηµερινά. Οι φωτογραφίες µετατρέπονται σε σχέδιο και µετά 
σε πικτόγραµµα για να χρησιµοποιηθούν µέσα στις προτάσεις.  
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ: ο µαθητής µαθαίνει σύµβολα ( µε τη µορφή σχεδίου), τα οποία αναπαριστούν 
χειρονοµίες ή νοήµατα. Βασικά είναι τα σύµβολα του ΠΑΙΖΩ, ΤΡΩΩ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ, ΚΑΘΟΜΑΙ, 
ΠΗΓΑΙΝΩ, ΤΕΛΕΙΩΣΑ. 
3Ο ΣΤΑ∆ΙΟ: δουλεύεται η γραµµατική και γίνεται εξάσκηση πάνω στο ρήµα, το υποκείµενο 
και το αντικείµενο της φράσης που θα διδαχθεί. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση διαφο-
ρετικών χρωµάτων. Χρησιµοποιείται το : 

1. ΚΟΚΚΙΝΟ για τα ρήµατα 
2. ΜΠΛΕ για τα αντικείµενα και τα υποκείµενα 
3. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ για ότι δηλώνει χρόνο 
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4. ΠΡΑΣΙΝΟ για τους συνδέσµους. 
4ο ΣΤΑ∆ΙΟ: γίνεται εξάσκηση σε σύνθετες προτάσεις (µέχρι 5 λέξεις), χρονικές, αρνητικές και 
ερωτηµατικές. Στο στάδιο αυτό εργάζονται µόνο πάνω στην ανάγνωση των προτάσεων. 
5ο ΣΤΑ∆ΙΟ: µετά την ανάγνωση ακολουθεί η εξάσκηση στο γραπτό λόγο. Η αρχή πάντα γίνε-
ται µε τη γραφή του ονόµατος του παιδιού. 
6ο ΣΤΑ∆ΙΟ: τέλος, υπάρχει η εξέλιξη της γραπτής φράσης µε σταθερή µείωση των χρωµάτων 
και των πικτογραµµάτων. 
 

2.5.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ. 
 
Με στόχο την προσέγγιση και τη βοήθεια των παιδιών στο να µάθουν γλώσσα και ιδέες µε 
νόηµα, η Barbara Miles και η Marianne Riggio δίνουν το ακόλουθο σχεδιάγραµµα για να 
διδάξουµε σε τυφλοκωφά παιδιά. Θέµα διδασκαλίας «η Άνοιξη». Το σχεδιάγραµµα απο-
τελείται από 9 βήµατα: 

1. το θέµα :  η άνοιξη 
2. ιδέα και ανάπτυξη : Η άνοιξη είναι µια εποχή. Τα φυτά µεγαλώνουν την άνοιξη. Τα 

φυτά χρειάζονται έδαφος και νερό για να µεγαλώσουν. Εµείς τρώµε φρούτα και λαχα-
νικά.  Τα λουλούδια φυτρώνουν από τον καρπό.  

3. αντικείµενα και εικόνες : Κάποια λουλούδια και φυτά από το βιβλίο της άνοιξης. Τα 
φύλλα πέφτουν. Χρησιµοποιήστε εικόνες ή αντικείµενα σε σειρά για τη δραστηριότη-
τα φυτέµατος. Να µετρήσει τα φύλλα, τα φυτά και τα δέντρα.  

4. κοινωνικές ικανότητες : Φυτέψτε ένα δέντρο µαζί. Φυτέψτε λουλούδια για την ηµέρα 
της µητέρας. Να προσφέρει λουλούδια.  Να µιλήσετε για δώρα.  

5. κινητική ανάπτυξη και παιχνίδι : Το παιχνίδι έξω από το σπίτι.  Το σκαρφάλωµα, η α-
ναρρίχηση στα δέντρα. Να κουνήσει µια κούνια η οποία κρέµεται από χαµηλούς κορ-
µούς. Να παίξετε θεατρικό παιχνίδι επάνω στο γρασίδι. 

6. απλές κινήσεις και  τέχνη : Φτιάξτε λουλούδια από χαρτί. Να µιλήσετε για τα χρώµα-
τα. Φτιάξτε µαζί ένα κολιέ από φύλλα και λουλούδια. 

7. η ανάπτυξη των αισθήσεων : Να αισθανθεί µικρά λουλούδια, φύλλα και το έδαφος. 
Να µιλήσετε για  τις καινούριες µυρωδιές της άνοιξης. Να συγκρίνετε και να εντοπίσε-
τε τις διαφορές των δέντρων και των φύλλων τους. Ποια είναι σκληρά και ποια είναι 
απαλά; Να γευτεί κάποια λαχανικά και φρούτα. Ποια είναι γλυκά και ποια αλµυρά, πι-
κρά. 

8. καθηµερινές ικανότητες όπως το σνακ και η µαγειρική : το να ψωνίζεις σε ένα κοντινό 
µαγαζί, να φτιάχνεις σαλάτες, να κόβεις φρούτα και λαχανικά. 

9. γλώσσα και  επικοινωνία :  Το λεξιλόγιο και οι ιδέες που αναπτύχθηκαν είναι : οι επο-
χές, η άνοιξη, τα φυτά, τα λουλούδια, τα λαχανικά, το έδαφος, σκάβω, οι καρποί, µε-
γαλώνω, ζεστό, πράσινο, υποθέτω, το δένδρο µεγαλώνει. τα λουλούδια είναι όµορφα.                    

 

2.6.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ. 
 
Τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες τους οποίους διδάσκουµε, καθώς προχωρούν προς την ενη-
λικίωσή τους, παρ’ όλο που φαίνεται αρκετά µακρινή, θα πρέπει να προετοιµαστούν γι αυτή. 
Η προετοιµασία θα πρέπει να βασιστεί σε εικόνες για τη ζωή που εµείς ελπίζουµε να ζήσουν 
στο µέλλον. Με ένα καλό σχεδιασµό µετάβασης, ο τυφλοκωφός θα είναι ικανός να αναγνωρί-
σει τη σηµαντικότητα της επικοινωνίας και θα µπορεί να ξεχωρίσει τι είναι ποιοτικό για τη ζωή 
του. 
Εµείς ως εκπαιδευτές, παρεµβάτες και υποστηρικτές πρέπει να είµαστε ικανοί να παρατηρού-
µε πώς οι  τυφλοκωφοί συναναστρέφονται µε τα µέλη των οικογενειών τους και µε τους φί-
λους µέσα στην κοινότητά τους. Οι παρατηρήσεις που έχουν λάβει µέρος µέχρι τώρα δίνουν:  
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ: 
• προσοχή 
• κοινωνική συναναστροφή 
• συναναστροφή παιχνιδιού 
• φροντίδα 
• άδεια για να παίξεις σε µια δραστηριότητα 
• δεκτική κίνηση 
• η βοήθεια 
• πληροφορίες/ εξακρίβωση 
• αντικείµενα 
• φαγητό. 

 
ΑΡΝΗΣΕΙΣ: 
• διαµαρτύρεται 
• απορρίπτει 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΣΧΟΛΙΑ: 
• για γεγονότα / κινήσεις 
• για αντικείµενα / άτοµα 
• για λάθη / παρανοήσεις - παρεξηγήσεις 
• για να συµφωνήσει κάποιος µαζί του 
• για να χαιρετήσει 
• για χιούµορ. 

 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: 
• προσδοκία 
• βαριέµαι 
• σύγχυση 
• φόβο 
• έχω πληγωθεί 
• πόνο 
• ευχαρίστηση(Donnellan,1984) 

 
Είναι σίγουρο ότι οι πλούσιες κοινωνικές σχέσεις προσφέρουν στην καλή ποιότητα της ζωής. 
Οι άνθρωποι που παρέχουν φροντίδα σε τυφλοκωφούς  πρέπει να έχουν κοινωνικές συζητή-
σεις µαζί τους κατά τη διάρκεια των οποίων η αυτοπεποίθηση και τα ενδιαφέροντα θα γίνουν 
πιο έντονα και θα διακριθούν. Απαραίτητη θεωρείται η εισαγωγή σε φίλους οι οποίοι µοιράζο-
νται πολλές επικοινωνιακές µεθόδους, έτσι ώστε ο τυφλοκωφός να έχει την ευκαιρία να 
πραγµατοποιήσει σχέσεις µαζί τους. Ενεργοποιήστε τρόπους για τα µέλη της κοινότητας για 
να γίνουν περισσότερο άνετοι στα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο άτο-
µο. 
Έξω από την τάξη πολλές καινούριες καταστάσεις θα δηµιουργηθούν. Το να µπαίνει κάποιος 
σε νέες καταστάσεις ζωής ή σε νέες εργασιακές συνθήκες, αυτό από µόνο του απαιτεί συνα-
ναστροφή µε καινούρια άτοµα. Η επιτυχία σε αυτές τις καταστάσεις εξαρτάται από : 

1. την αυτοπεποίθηση του ατόµου που επικοινωνεί 
2. την ποικιλία των επικοινωνιακών συστηµάτων που έχουµε στη διάθεσή µας 
3. το πότε και το πώς πρέπει να χρησιµοποιήσεις την ποικιλία δοµών της επικοινωνίας. 

Καθώς πολλά άτοµα στις κοινότητες µας και στον κόσµο µαθαίνουν για την αναπηρία της 
τυφλοκώφωσης, η ποιότητα της ζωής των τυφλοκωφών πρόκειται να βελτιωθεί. Εµείς µπο-
ρούµε να συνεισφέρουµε στην εκπαίδευση του κοινού εκπαιδεύοντας άτοµα πάνω σε σχετι-
κά θέµατα, απλά µε το να µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µε τους φίλους µας. Μπορούµε να 
γράψουµε κάποια κείµενα για τους τυφλοκωφούς φίλους µας  και να υποστηρίξουµε κάποι-
ους οργανισµούς που εκπαιδεύουν ανθρώπους για θέµατα τυφλοκώφωσης.   
Πρέπει να γίνουµε φίλοι µε τα τυφλοκωφά άτοµα, και  να µοιραζόµαστε αυτή τη φιλία µε 
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άλλους. Μερικές φορές αυτές οι φιλίες  θα απαιτήσουν να γίνουµε καλύτεροι µεταφραστές. 
Εάν είµαστε πρόθυµοι να το κάνουµε αυτό,  πρέπει να ενεργοποιήσουµε κάποιες συζητήσεις 
που αναµφισβήτητα θα εµπλουτίσουν τις δικές µας ζωές.  
Έστω και η πιο µικρή βοήθεια που προσφέρουµε, δίνει  στα άτοµα που είναι τυφλοκωφά, 
περισσότερες πιθανότητες να έχουν µια ολοκληρωµένη ενήλικη ζωή. 
 

2.7.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 
 
Θα αναφέρουµε δύο ενδεικτικές λειτουργικές δραστηριότητες οι οποίες πραγµατοποιούνται 
σε πολλαπλά περιβάλλοντα του σχολείου και της κοινότητας, και έχουν στόχο να κάνουν το 
µαθητή ικανό να : 
• Αναγνωρίζει ονόµατα 
• Ανταποκρίνεται 1-1 
• Ταιριάζει 
• Ξεχωρίζει 
• Βάζει σε σειρά ικανότητες. 

 
1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

«ΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ».
 
Ο µαθητής µε µια σειρά βηµάτων θα πρέπει να γεµίζει σακουλάκια µε καραµέλες. Υπάρχουν 5 
σακούλες και κάθε µια πρέπει να περιέχει 7 καραµέλες. Τα υλικά που θα χρειαστούν: 
• Μια µικρή εικόνα δοχείου µε καραµέλες 
• Ειδική στήριξη της σακούλας 
• Πίνακας επικοινωνίας 
• Μηχανισµός ήχου και εικόνας 
• Ένας φάκελος µε το όνοµα του παιδιού. 

 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ:  

1. Ο µαθητής πρέπει να ενθαρρυνθεί να δουλεύει από αριστερά προς τα δεξιά. Αν κάνει 
λάθος πρέπει να τον διορθώσετε εκείνη τη στιγµή 

2. η περιοχή εργασίας πρέπει να φτιαχτεί ακριβώς µπροστά του, έτσι ώστε να µετράει 7 
καραµέλες και να τις τοποθετεί µέσα στη σακούλα. 

3. περιορίστε του τις καραµέλες σε τέσσερις για το τελευταίο γέµισµα. Ο µαθητής θα ζη-
τήσει «περισσότερο» µε το µηχάνηµα ήχου. 

4. δώστε αρχικές οδηγίες πριν αρχίσει η εργασία. 
5. δείξτε τη λειτουργία του µηχανήµατος ήχου. 
6. δώστε βοήθεια σε κάθε βήµα αν το κρίνεται απαραίτητο. 
7. όταν θα γεµίσει και τις 5 σακούλες, πρέπει να τις τοποθετήσει στο «σωστό σηµείο». 
8. το σωστό σηµείο είναι ένα ράφι πώλησης στο κυλικείο του ίδιου ορόφου. 
9. επαινείται το κάθε σωστό βήµα και την ολοκληρωµένη εργασία. 
10. ο µαθητής στο τέλος της εργασίας ανταµείβεται µε το ποσό των 50 λεπτών, χρήµατα 

που µπορεί να τα ανταλλάξει µε ότι θέλει από το κυλικείο.  
 
2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

«ΕΦΟ∆ΙΑΖΩ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» 
 
Ο µαθητής µε µια σειρά βηµάτων θα πρέπει να εφοδιάσει το µηχάνηµα των αναψυκτικών µε 
πορτοκαλάδες. Το µηχάνηµα των αναψυκτικών βρίσκεται στο χώρο του κυλικείου. Υπάρχουν 
4 κουτάκια που το καθένα περιέχει 6 πορτοκαλάδες. Η δραστηριότητα αποτελείται από µια 
σειρά 17 βηµάτων. Ο εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας τσεκάρει τα σωστά 
βήµατα σε µια λίστα. Στο τέλος της εργασίας σηµειώνονται: 
• το σύνολο των σωστών βηµάτων 
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• το ποσοστό των σωστών βηµάτων 
• η ηµεροµηνία  
• το όνοµα του µαθητή 
• το όνοµα του εκπαιδευτή. (Η λίστα αυτή µπαίνει στο φάκελο του µαθητή.) 

 
Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ: 

1. χαιρετάει (µε χειραψία) τον εκπαιδευτή 
2. βρίσκει το κλειδί του µηχανήµατος το οποίο πρέπει να το έχει αφήσει ο εκπαιδευτής 

επάνω στο τραπέζι. 
3. µε το κλειδί στο χέρι προσπαθεί να βρει το µηχάνηµα µέσα στο χώρο του κυλικείου. 
4. ξεκλειδώνει την πόρτα της µηχανής. 
5. ανοίγει την πόρτα. 
6. ανάβει το φως. 
7. παίρνει ένα κουτάκι µε 6 πορτοκαλάδες και το αφήνει πάνω στο τραπέζι. 
8. επανάληψη του βήµατος 7 
9. επανάληψη του βήµατος 7 
10. επανάληψη του βήµατος 7 
11. ανοίγει ένα από τα 4 κουτάκια και παίρνει µια πορτοκαλάδα. 
12. βάζει την πορτοκαλάδα στη σωστή θέση µέσα στο µηχάνηµα. 
13. επαναλαµβάνει τα βήµατα 11 και 12 µέχρι να τοποθετηθούν όλες οι πορτοκαλάδες 

µέσα στο µηχάνηµα. 
14. τοποθετεί τα 4 άδεια κουτιά σε µια γωνία του κυλικείου. 
15. κλείνει το φως του µηχανήµατος. 
16. κλείνει την πόρτα 
17. επιστρέφει το κλειδί στο τραπέζι. 

 
*  ο µαθητής στο τέλος της εργασίας ανταµείβεται µε το ποσό των 80 λεπτών, χρήµατα που 
µπορεί να τα ανταλλάξει µε ότι θέλει από το κυλικείο.  
 
 

2.8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
 
Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να ξεχωρίζει τον εαυτό του, να ενεργεί στο περιβάλ-
λον του και να προκαλεί το αποτέλεσµα, είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη της επικοινωνίας. 
Η επικοινωνία σε οποιαδήποτε µορφή της δεν µπορεί να είναι γλώσσα, χωρίς την κατανόηση 
του συµβολισµού και της αναπαράστασης. 
Εάν ένα παιδί είναι ικανό να προκαλέσει αποτέλεσµα στο περιβάλλον του και να επηρεάσει 
αντικείµενα, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαµβάνεται και να ενισχύεται όποτε είναι 
δυνατό, για να κατανοήσει το παιδί τη σχέση µεταξύ αντικειµένου – δραστηριότητας. 
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στις αναπαραστάσεις είναι : 
• Απτά σύµβολα 
• Ποικιλία αντικειµένων 
• Αντικείµενα δύο διαστάσεων 
• Σκιτσάκια αντικειµένων και δραστηριοτήτων 
• Εικόνες (… εξαρτάται από τα υπολείµµατα όρασης του παιδιού) 
• ∆ιάλογος 
• Λέξεις εκτυπωµένες σε Braille. 

Οποιοδήποτε αντικείµενο χρησιµοποιείται συνέχεια µε µια δραστηριότητα, είναι προφανές 
πώς θα αποτελέσει το αντικείµενο αναφοράς. Για να αρχίσουµε µια δραστηριότητα συνήθως 
χρησιµοποιούνται πραγµατικά αντικείµενα (µπάλα, παλτό, τσάντα,…). Σταδιακά τα πραγµατι-
κά αντικείµενα αντικαθίστανται από συµβολικά αντικείµενα(ένα κοµµάτι ύφασµα ίδιο µε αυτό 
του παλτού). 
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Από τη στιγµή που ένα αντικείµενο χρησιµοποιείται συνέχεια για να συµβολίσει µια δραστη-
ριότητα, για την ίδια δραστηριότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια ποικιλία αντικειµένων. Για 
παράδειγµα, έχουµε τη δραστηριότητα «ψώνια στα καταστήµατα» η οποία έχει ως αντικείµε-
νο αναφοράς µια συγκεκριµένη τσάντα. Σταδιακά, ένα πορτοφόλι ή ένα νόµισµα γίνονται τα 
νέα αντικείµενα αναφοράς της ίδιας δραστηριότητας.  
 
Η ποικιλία θα βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει ιδέες στο µυαλό του και µια κατανόηση που 
δε θα βασίζεται σε ρουτίνες.  
 
Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς: 
• Σκιτσάκια γραµµής µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε παιδιά µε ελάχιστα υπολείµµατα 

όρασης 
• Το παιδί σε µια διαδικασία αναπαράστασης εικόνων,  µπορεί να ζωγραφίζει µέσα σε 

γραµµές, καθώς η γλώσσα του υπονοεί πολλά για την εικόνα 
• Φωτογραφίες παιδιού που συµµετέχει σε µια δραστηριότητα µπορούν να χρησιµοποιη-

θούν για την ανάπτυξη αναπαραστάσεων, η χρήση τους εξαρτάται από το επίπεδο ό-
ρασης του παιδιού. 

• Ενθάρρυνση της ανταπόκρισης του µαθητή σε ερωτήσεις(πώς, πού, πότε, γιατί), σχετι-
κές µε το περιεχόµενο των εικόνων.  

• Μια σειρά από εικόνες – φωτογραφίες που περιγράφει µια δραστηριότητα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, ιδιαίτερα αν η δραστηριότητα είναι ένα «ειδικό ταξίδι»(Gloyn,1998). 

 

2.9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ. 
 

1. το παιδί πρέπει να µαθαίνει µε προσδοκία 
2. η συµπεριφορά και οι αντιδράσεις του τυφλοκωφού, εκφράζουν το συναισθηµατικό 

του κόσµο. 
3. απαραίτητη η ανάπτυξη ισχυρού συναισθηµατικού δεσµού του εκπαιδευτι-

κού µε το µαθητή η οποία µπορεί να πάρει πολύ χρόνο, αλλά είναι το «Α» 
και το «Ω» της οργάνωσης και της επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού προγράµ-
µατος. 

4. στόχος του εκπαιδευτή δεν είναι η µεταφορά της γλώσσας. Μεταφέρουµε τον τρόπο, 
τη λειτουργικότητα της γλώσσας. Από οπτική και ακουστική σε απτική. 

5. το µυστικό της δουλειάς µας µε τα τυφλοκωφά άτοµα είναι η αναπαράστα-
ση του αντικειµένου. Πρέπει να υπάρχει µια αναπαράσταση για κάθε αντι-
κείµενο. Σε πολύ προχωρηµένο στάδιο εκπαίδευσης στοχεύουµε σε µια µι-
κρή αναπαράσταση του κόσµου. 

6. το άτοµο που προσφέρει φροντίδα στον τυφλοκωφό ονοµάζεται «επαγγελµατίας».  
7. ο «επαγγελµατίας» δεν µπορεί να προσφέρει ισόβια αυτή την υπηρεσία. Στεγνώνει 

συναισθηµατικά όταν εργάζεται συνέχεια µε το ίδιο άτοµο.  
8. όχι εξάρτηση του τυφλοκωφού από τον επαγγελµατία. 
9. ο δάσκαλος πρέπει να είναι ο ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ του τυφλοκωφού µε τον κόσµο. 

Πρέπει να είναι ο ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ και ΟΧΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ της πρόσβασης. 
10. απαραίτητη η πρόσβαση του τυφλοκωφού στην κοινωνική ζωή. Επιτυγχάνεται σταδι-

ακά µε πρόσβαση στην επικοινωνία, στην κινητικότητα και στην πληροφορία. 
11. το παιδί που δεν έχει µεγάλες εγκεφαλικές βλάβες µπορεί να ενσωµατωθεί στο κοινω-

νικό περιβάλλον. 
12. απαραίτητη η εµπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση. 
13. το τυφλοκωφό παιδί πρέπει να µάθει να χρησιµοποιεί όποια υπολείµµατα όρασης και 

ακοής υπάρχουν. 
14. το περιβάλλον µέσα στο οποίο εκπαιδεύεται θα πρέπει να είναι κατανοήσιµο και ελεγ-

χόµενο από το παιδί 
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15. το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα πρέπει να εκτείνεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 µέρες τη 
βδοµάδα και 12 µήνες το χρόνο. 

16. απαραίτητη η θεµελίωση εµπιστοσύνης µεταξύ εκπαιδευτή και µαθητή 
 
 

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
 

ΣΕ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ. 
ΟΤΑΝ ΜΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ. 
ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. 

ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΩ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. 

 
 

2.10.  ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
 
Τα κοινωνικά παιχνίδια χρησιµοποιούνται στη συναναστροφή και στην επικοινωνία µεταξύ 
των ανθρώπινων όντων. Η περιπλοκότητα των κοινωνικών παιχνιδιών αυξάνεται κατά κάποιο 
τρόπο, ώστε το επόµενο παιχνίδι να υπερτερεί σε στοιχεία από το προηγούµενο µε τα νέα 
στοιχεία συνδυασµένα. 
Τα πρώτα παιχνίδια επαφής. Η επικέντρωση είναι η συναισθηµατική επαφή µε τον παρτενέρ 
για ολοένα και µεγαλύτερες περιόδους.  Η µίµηση ή "ο καθρεπτισµός" είναι το λειτουργικό 
εργαλείο για τον παρτενέρ. Αρχίζει µε ένα συγχρονισµό και αναπτύσσεται σε παρτιτούρες 
εναλλαγής όπου και οι δύο παρτενέρ παίρνουν εναύσµατα για να αρχίσουν κάτι. 
Ο επόµενος τύπος παιχνιδιού είναι τα παιχνίδια προσδοκίας. Είναι συχνά παιχνίδια µε το σώ-
µα. Παρ’ όλο που ξέρουµε πως το τυφλοκωφό άτοµο γνωρίζει το παιχνίδι και τις περισσότε-
ρες φορές είναι πρόθυµο να δώσει συνέχεια ή να πάρει ένα στοιχείο του και να το εξερευνή-
σει ή να το σπάσει,.....  απαραίτητο πάντα είναι να περιµένουµε  πρώτα  τη συνεισφορά του 
τυφλοκωφού ατόµου, και µετά να δίνουµε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο σκοπός αυτού του παι-
χνιδιού είναι να διευρύνει την προσοχή  και το µέρος της µνήµης των συναναστροφών του 
ατόµου.  Την ίδια στιγµή αναπτύσσει τρόπους χρησιµοποίησης µη λεκτικής επικοινωνίας σώ-
µατος.  
Τα παιχνίδια διαλόγου δηµιουργούν συνθήκες εκµάθησης για ανταλλαγή επικοινωνίας – «εσύ 
γυρίζεις το σώµα σου / εγώ γυρίζω το σώµα µου».  Στην αρχή µόνο ο ικανός παρτενέρ µπο-
ρεί να σηκώσει στην πλάτη του το παιχνίδι, και γι' αυτό το λόγο είναι υπεύθυνος για την α-
νάπτυξη της παρτιτούρας. Η µίµηση χρησιµοποιείται συχνά για να  γίνει κατανοητή αυτή η 
δοµή. Ο παρτενέρ ελέγχει το χρόνο µεταξύ της δραστηριότητας και ανταπόκρισης  του τυ-
φλοκωφού ατόµου. Τα παιχνίδια διαλόγου πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να 
συµπεριλάβουν τα αντικείµενα που µοιράζονται. Αυτή είναι µια πολύ σηµαντική δραστηριό-
τητα όπου έχει να κάνει µε το στοιχείο της συναναστροφής. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ ση-
µαντικό στην ανάπτυξη ικανότητας, για να µοιράζονται εµπειρίες και την αίσθηση της επικοι-
νωνίας. Όταν ένα τυφλοκωφό άτοµο ελέγχει την παρτιτούρα και ένα αντικείµενο - δίνει και 
παίρνει παιχνίδια - τότε ελέγχει και το διάλογο. 
Τα παιχνίδια µεταφοράς ρόλου. Απαραίτητη προϋπόθεση πραγµατοποίησης αυτού του παι-
χνιδιού είναι το να σκεφτόµαστε και το άλλο άτοµο µε το οποίο συναναστρεφόµαστε. Αυτό  
µας δίνει την ευκαιρία να χτίσουµε εµπάθεια, να αναπτύξουµε αυτοπεποίθηση,  και να δηµι-
ουργήσουµε καταστάσεις για τη µεταφορά του ρόλου στην επικοινωνία. Για παράδειγµα: « 
Εγώ µιλάω σε σένα, και εσύ µιλάς σε µένα.  Να ξέρεις ότι εγώ σε ακούω.» 
Το µουσικό παιχνίδι:  Ο Tony Heyes αναφέρει ότι η µουσική είναι ένας από τους πιο λει-
τουργικούς τρόπους ανάπτυξης της επικοινωνίας. Αποτελείται από πολλά στοιχεία: 
• τον ήχο, 
• τον τόνο 
• τη δόνηση 
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• την κίνηση 
• την στασιµότητα 
• το ρυθµό 
• το τέµπο 
• την αρµονία 
• τη δυναµική και  
• τα συναισθήµατα. 

Η µουσική έχει δοµή και έχει όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας. Όταν παίζουµε µουσική  θα 
πρέπει πρώτα από όλα να συντονίσουµε τα όργανά µας για να συνεργάζεται σωστά το ένα µε 
το άλλο. Ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στην επικοινωνία όπου απαραίτητος είναι ο 
συντονισµός µε τον παρτενέρ. Αυτός ο συντονισµός βοηθάει στο να βρούµε το ρυθµό του 
παρτενέρ και το τέµπο του,  και αυτό θα µας οδηγήσει σίγουρα σε µια εµπειρία.  
Τα θέµατα εισάγονται και από τους δύο παρτενέρ. Υπάρχει µια ποικιλία θεµάτων. Εισάγοντας 
καινούρια στοιχεία µέσα σε ένα θέµα, αλλάζουµε σειρά στα σόλο µας, ανταποκρινόµαστε σε 
αυτά, και αυτοδηµιουργούµε. Η µουσική µας δίνει ένα άριστο µέσο για να συνδεθούµε σε µια 
δραστηριότητα µε τον παρτενέρ, και να µοιραστούµε τις ίδιες εµπειρίες. Γνωρίζοντας ο ένας 
τον άλλο, ανταποκρινόµαστε και δίνουµε αµοιβαία έµπνευση. Τα εργαλεία τα οποία χρησιµο-
ποιούνται στο µουσικό παιχνίδι µπορεί να είναι αντικείµενα που µοιράζονται στη συνανα-
στροφή.  
 

2.11.  ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ……….  
 
ΜΕ ΗΧΟΥΣ. Η επιτυχία των ηχητικών παιχνιδιών εξαρτάται από τα υπολείµµατα ακοής του 
παιδιού και από τα ενδιαφέροντά του για τους ήχους. Ακολουθούν οδηγίες προς τους εκπαι-
δευτικούς και κάποιες ιδέες για δραστηριότητες: 

1. Παίξτε µε παιχνίδια που κάνουν ήχους.    
2. Να παρατηρείτε τις αντιδράσεις του παιδιού όταν ένας µουσικός ήχος αρχίζει και όταν 

ένας µουσικός ήχος σταµατάει.  Να κατευθύνετε την προσοχή του σε αυτόν.  
3. Βοηθήστε το παιδί να κοιτάξει,  να ακούσει και να αισθανθεί την πηγή του ήχου.  
4. Παίξτε µε ήχους που παράγονται από το σώµα όπως να κάνετε παλαµάκια,  να χτυ-

πήσετε κάποια αντικείµενα στο τραπέζι… 
5. Κάνετε ευχάριστο το παιχνίδι µε τους ήχους δίπλα στο αυτί του, ή µε το χέρι του στα 

χείλη σας ή µε το πρόσωπό του κοντά στο δικό σας, έτσι ώστε να αισθανθεί και να 
δει καθώς επίσης και να ακούσει. 

6. Εργαστείτε  προς την ικανότητα του παιδιού να «ξυπνά» σε κάθε ήχο  και να φθάνει 
το αντικείµενο που παράγει ήχο, χωρίς να το βλέπει. 

7. Εάν διαπιστώσετε ότι το παιδί παρατηρεί τον ήχο του περιβάλλοντος, πάρτε το παιδί 
και πήγαινε το στην πηγή εάν είναι δυνατόν. Επαναλάβετε τον ήχο και την κίνηση 
προς την πηγή, για να γνωρίσει το παιδί σιγά σιγά τι έχει προκαλέσει τον ήχο.  

8. Όταν ο ήχος είναι αρκετά δυνατός και συνδέεται µε δόνηση, βοηθήστε το παιδί να 
αισθανθεί τη δόνηση αυτή, όχι µόνο µε τα χέρια αλλά και µε το σώµα του. 

9. Εάν το παιδί ακούει κι απολαµβάνει τη µουσική,  τότε παρέχετε σε αυτό µια ποικιλία 
µουσικών ακουσµάτων. 

10. Τραγουδήστε κοντά στο αυτί του.  Να κάνετε κάποιες κινήσεις ρυθµικές σύµφωνα µε 
το ρυθµό του τραγουδιού.   

11. Να τον καλείτε µε το όνοµα του πριν κατευθύνετε την προσοχή του µε αφή ή µε ό-
ραση. 

 

2.12.  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
 
Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει καθηµερινά να προσπαθούµε να διαµορφώσουµε µια θετική στά-
ση του τυφλοκωφού ατόµου µε το περιβάλλον, µέσα από εµπειρίες που θα του εξασφαλί-
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σουν επιτυχηµένες κινήσεις µέσα σε αυτό. Οι εµπειρίες αυτές για να είναι ουσιαστικές πρέπει 
να βασίζονται σε δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής του µαθητή. 
 
Προσανατολισµός : πώς να κατανοούµε µε ακρίβεια το περιβάλλον 
 
Κινητικότητα : πώς να κινούµαστε µε ασφάλεια στο περιβάλλον 
 
Τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να βοηθήσουµε τα τυφλοκωφά άτοµα να οργανώ-
σουν και να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους : 

1. σύνδεση µε το περιβάλλον µέσα από τον εαυτό µας. 
2. κατανόηση γραµµής της κατεύθυνσης 
3. υπολογισµός της απόστασης 
4. διατήρηση του προσανατολισµού 
5. έλεγχος αλλαγής πορείας 
6. αντίληψη περιοχών της κοινότητας, του σπιτιού, της γειτονιάς, διασταυρώσεις, φω-

τεινοί σηµατοδότες, λεωφορεία,… 
7. οργάνωση όλων των αισθήσεων σε ότι βαθµό υπάρχουν για τη συλλογή πληροφο-

ριών. 
 
Οι δάσκαλοι κινητικότητας πρέπει να βρίσκουν την αναγκαία ισορροπία ανάµεσα στην υπερ-
προστασία και την ανάπτυξη του ατόµου, και στην ασφάλεια και τους πιθανούς κινδύνους. 
 
Βοηθήµατα προσανατολισµού και κινητικότητας: 
 
Ο οδηγός που «βλέπει» και  ονοµάζεται «επαγγελµατίας» είναι το πιο ασφαλές και αξιόπι-
στο «βοήθηµα» για τις µετακινήσεις ενός τυφλοκωφού. Παρ όλα αυτά όµως έχει και αρνητι-
κές συνέπειες επιφέροντας µεγαλύτερο βαθµό εξάρτησης. 
Ο οδηγός πρέπει να είναι ένα έµπιστο πρόσωπο µε σεβασµό και υπευθυνότητα, να έχει ενη-
µερωθεί σε πολλές και διαφορετικές τεχνικές και να εγγυάται την ασφάλεια του ατόµου. 
Πρέπει επίσης να : 
 

1. γνωρίζει το επικοινωνιακό µέσο που χρησιµοποιεί ο τυφλοκωφός 
2. απευθύνεται στο άτοµο που συνοδεύει πάντα µε το όνοµά του 
3. είναι πρόθυµος να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις, σχετικές µε λεπτοµέρειες του πε-

ριβάλλοντος 
4. µην παίρνει αποφάσεις σε σχέση πάντα µε το άτοµο που οδηγεί 
5. ενηµερώνει πάντα για το πότε φεύγει και πότε έρχεται 
6. είναι πιστός στα ραντεβού του. 

 
Το µπαστούνι. Έχει αναγνωριστεί σα σήµα κατατεθέν του τυφλού και τυφλοκωφού ατό-
µου. Πρέπει να τονιστεί ότι ο χρωµατισµός του µπαστουνιού του τυφλοκωφού είναι άσπρο 
µε κόκκινες ρίγες. 
Έχει εξελιχθεί σε αποτελεσµατικό βοήθηµα για τη µετακίνηση. Όταν ο κάτοχός του ξέρει να 
το χρησιµοποιήσει, είναι σε θέση να εντοπίσει κάθε αντικείµενο που αποτελεί εµπόδιο σε µια 
διαδροµή, να αντιδράσει έγκαιρα και να το αποφύγει. 
Ο χαρακτηριστικός ήχος του µπαστουνιού όταν έρχεται σε επαφή µε τα άλλα αντικείµενα, 
επιτρέπει στο άτοµο µε τη µειωµένη όραση και ακοή να συλλέξει πληροφορίες σε σχέση µε 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντικειµένων. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών 
βοηθάει τον τυφλοκωφό να κάνει εκείνους τους απαραίτητους συσχετισµούς µε τους οποί-
ους θα κατανοήσει το χώρο και την απόσταση που πρέπει να διανύσει. 
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Η σωστή χρήση του µπαστουνιού µπορεί να προσφέρει ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση. 

 
 

2.13.  ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΠΟ................ 
 
Ι∆ΕΕΣ ............ 
• αναγνωρίστε τη σηµαντικότητα της κίνησης. 
• εισάγετε από νωρίς κίνηση γεµάτη νόηµα 
• εκµεταλλευτείτε τις φυσιολογικές ευκαιρίες για κίνηση 
• διδάξτε αυτοπροστατευτικές ικανότητες 
• συνεχώς ενθαρρύνετε το µαθητή να κινείται και να εξερευνά 
• βοηθήστε το µαθητή να µάθει να κάνει επιλογές 
• συµπεριλάβετε την οικογένεια στην κινητική καθοδήγηση. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆Ι∆ΑΞΕΤΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΠΟ......... 
• ξεκινήστε από νωρίς να ενθαρρύνετε την κίνηση 
• δηλώστε λειτουργικές ικανότητες 
• ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία 
• εκµεταλλευτείτε τη χρήσιµη όραση του παιδιού ή και την ακοή του και τα προτεινόµενα 
συστήµατα επικοινωνίας 

• χρησιµοποιήστε ένα µεταφραστή εάν τον χρειάζεστε 
• µάθετε νοηµατική γλώσσα ή απτή νοηµατική γλώσσα 
• βεβαιωθείτε ότι οι αρχικές διαδροµές τις οποίες µαθαίνει ο µαθητής είναι ευθείες, απλές 
και αδιάσπαστες. 

• βεβαιωθείτε ότι ο µαθητής χρησιµοποιεί όλες τις πιθανές αισθητήριες πληροφορίες ώστε 
να καθορίσει ποια είναι η θέση του στο περιβάλλον. 
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• βεβαιωθείτε ότι η καθοδήγηση είναι συνεπής και επαναλαµβανόµενη 
• βεβαιωθείτε ότι ο µαθητής έχει κίνητρο να µάθει 
• βεβαιωθείτε ότι ο µαθητής αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση µέσω της ενθάρρυνσης του 

για να χρησιµοποιήσει κινητικές ικανότητες γεµάτες νόηµα. 
• γνωρίστε τα άτοµα στο σχολείο που µπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τα 

προγράµµατα κίνησης γεµάτα νόηµα. 
• αποκτήστε τις υπηρεσίες ενός καθοδηγητή ο οποίος έχει προσόντα στον προσανατολι-

σµό και την κινητικότητα 
• συµπεριλάβετε τους µαθητές και τις οικογένειές τους σα µέλη της εκπαιδευτικής οµάδας 

που πρέπει να δείχνουν και να µεταφέρουν τις απόψεις τους µε πειθαρχία. 
 

Σηµαντικές οδηγίες. 
 
Η πειθαρχία είναι µια διαδικασία εκµάθησης για το παιδί σου.  
Η ανταµοιβή είναι µια καλή και θετική συµπεριφορά όταν αυτή µπορεί να γίνει.  
Προσπάθησε να ελέγχεις το θυµό σου µε το παιδί.  Ο θυµός είναι µια ευκαιρία για το παιδί για 
να βγάλει επίσης θυµό. 
Συνέχισε να µιλάς στο παιδί σου καθώς κάνετε σύµβολα.  
Να δουλεύεις σε καθηµερινή βάση µε το παιδί σου.  
Βοήθησε το παιδί σου να χτίσει την αυτοπεποίθησή του.  
 

2.14.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆Ι….. 
 
Η ικανότητα των µαθητών οι οποίοι είναι τυφλοκωφοί να επικοινωνήσουν εκφραστικά και 
δεκτικά, είναι πολύ σηµαντική σε µια  διαδικασία µετακίνησης για ένα ασφαλές και επιτυχη-
µένο ταξίδι.  
Η εκπαιδευτική οµάδα σε συνεργασία πάντα µε τους γονείς θα πρέπει να έχει φροντίσει ώστε 
τα θέµατα της εκφραστικής και της δεκτικής επικοινωνίας  που σχετίζονται µε το ταξίδι, να 
εµπεριέχονται µέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του µαθητή.  
 
Τι είναι το ανεξάρτητο ταξίδι; 
Πριν από λίγα χρόνια ήταν ασυνήθιστο και φάνταζε αδύνατο για τους πολλούς, τυφλοκωφά 
άτοµα να ταξιδεύουν µόνοι. Σήµερα, λόγω:  

• της αυτονοµίας των τυφλοκωφών ατόµων  
• των καινοτόµων προγραµµάτων  
• των πηγών από τους καθοδηγητές  
• της υποστήριξης από την οικογένεια  
• του πιο ενηµερωµένου κοινού   
• των προσπαθειών που γίνονται για θετική νοµοθέτηση των σχετικών θεµάτων…. 

αµέτρητοι άνθρωποι µε οπτικές και ακουστικές αναπηρίες καθώς και άλλοι πολλοί µε επιπρό-
σθετες αναπηρίες συνεργάζονται στη δουλειά, στα µαγαζιά για αγορές, στους εράνους, πη-
γαίνουν στο γιατρό και στο κοµµωτήριο, κάνουν επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς µόνοι 
τους και ανεξάρτητοι. Αυτές οι µετακινήσεις µπορεί να γίνονται  µε : 

• τα πόδια (όταν δεν υπάρχει κινητική αναπηρία) 
• αναπηρικές καρέκλες (όταν υπάρχει κινητική αναπηρία)  
• τα µέσα µαζικής µεταφοράς  
• µε ιδιωτικά λεωφορεία.( Michaud,1990, Sauerburger,1993). 

Για να προετοιµάσουµε τους µαθητές να γίνουν ικανοί  ταξιδιώτες όταν ενηλικιωθούν, τα µέ-
λη µιας εκπαιδευτικής οµάδας χρειάζονται να φυλάξουν τις ακόλουθες ικανότητες στο µυαλό 
τους, επειδή αυτές οι ικανότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της παιδικής 
ηλικίας: 

1. επαγρύπνηση του περιβάλλοντος 
2. κινητικές ικανότητες 
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3. επικοινωνιακές ικανότητες 
4. ικανότητες προσανατολισµού 
5. ικανότητες για τη συµµετοχή σε δραστηριότητες 
6. ικανότητες για το χειρισµό απρόσµενων καταστάσεων ή αναγκών. 

 
Αλλά το ανεξάρτητο ταξίδι δεν σηµαίνει πάντα να ταξιδεύει κάποιος µόνος ή χωρίς τη βοή-
θεια των άλλων. Κάποτε κάποιος χρειάζεται κάποιο είδος βοήθειας για να ταξιδέψει µόνος του 
και να ενηµερωθεί µερικές φορές αν έφτασε στον προορισµό του. 
 
Ένα κρίσιµο στοιχείο στην ικανότητα του ανεξάρτητου ταξιδιού, είναι η ικανότητα του να ε-
πικοινωνεί κάποιος µε άλλους όταν χρειάζεται βοήθεια. 
 

2.15.  ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.  
 
Τα παιδιά ξεκινούν να µαθαίνουν σχετικά µε τις κοινότητές τους σε µια αρχική ηλικία, καθώς 
αυτά συνοδεύουν τις οικογένειες τους σε εξωτερικές δραστηριότητες. Οι δάσκαλοι και οι οι-
κογένειες νεαρών τυφλοκωφών παιδιών, χρειάζεται να βασιστούν σε συγκεκριµένες στρατη-
γικές ώστε να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά µαθαίνουν και αποκτούν κοινοτική και περιβαλλο-
ντολογική επαγρύπνηση.  
Κατά τη διάρκεια αυτών των «ταξιδιών»,  να κατευθύνετε την προσοχή των µαθητών σε χα-
ρακτηριστικά εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως:  

• τα σήµατα της κίνησης 
• τα κουτιά της αλληλογραφίας 
• τα κεφαλόσκαλα 
• τους δρόµους στους οποίους οδηγούµε, 

και δώστε  σε αυτά ευκαιρίες να έχουν εµπειρίες από τα παραπάνω περιβαλλοντολογικά στοι-
χεία, οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό. 
 
Ακολουθεί µια λίστα για να εξερευνήσετε κάποιες ιδέες: 

1. σπίτι 
2. πολυκατοικία 
3. γκαράζ 
4. µέτρο µέτρησης 
5. δρόµος 
6. ένα οικοδοµικό τετράγωνο 
7. το γρασίδι 
8. οι φράχτες 
9. το πεζοδρόµιο 
10. οι γωνίες 
11. οι τοίχοι 
12. τηλεφωνικοί θάλαµοι 
13. τα σήµατα των φαναριών 
14. τα σήµατα των δρόµων  
15. η στροφή 
16. κουτιά αλληλογραφίας 
17. η διασταύρωση 
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2.16.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ……………….. 
 
1.ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ…….. 
 
Όλοι, είναι πολύ πιθανό να βαδίζουµε πέρα από τα συνήθη όριά µας µε τη βοήθεια των αν-
θρώπων που εµπιστευόµαστε. Αφιερώστε χρόνο και κάνετε µια προσπάθεια να χτίσετε καλή 
υποστήριξη σε µαθητές. Να είστε ενήµεροι των παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν την 
ποιότητα των αλληλοεπιδράσεων, όπως: 

• οι αρέσκειες και οι δυσαρέσκειες ενός µαθητή,  
• η έκταση της προσοχής,  
• η γενική υγεία,  
• το επίπεδο της τόλµης για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή για ένα περιβάλλον, 

καθώς και  
• η ψυχοσύνθεσή σας και το επίπεδο άνεσης  

και κάνετε ανάλογες προσαρµογές σε αυτά όταν είναι απαραίτητο. 
 
Ένα ελαφρύ χτύπηµα στην πλάτη ή µια αγκαλιά για παράδειγµα, είναι σηµαντικά γιατί ο µα-
θητής µπορεί να µην είναι ικανός να δει το χαµόγελό της έγκρισης, ή  να ακούσει τον έπαινό 
σας. 
 
2.ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ……. 
 
Να είστε σίγουροι ότι ενηµερώνετε τους µαθητές σας για τις δραστηριότητες µε τις οποίες θα 
εµπλακούν όλη την ηµέρα.  
Μαθητές που είναι τυφλοκωφοί τις περισσότερες φορές χάνουν τα ακουστικά και οπτικά κατά 
συνθήκη στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαν να τους βοηθήσουν να γνωρίζουν τι µπορεί να 
λάβει χώρα. Έχοντας κάποια πληροφόρηση σχετική µε τις ηµερήσιες δραστηριότητες, θα αυ-
ξήσουν την αίσθηση ασφάλειας και άνεσης σε αυτά. 
 
3. ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΕΞΤΡΑ ΧΡΟΝΟ………. 
 
Λόγω των αναπηριών της όρασης και της ακοής του µαθητή, αυτός µπορεί να χρειάζεται επι-
πλέον χρόνο να λάβει, να επεξεργαστεί και να ανταποκριθεί σε πληροφορίες. Η απτή εξέταση 
λαµβάνει περισσότερο χρόνο από ότι λαµβάνει ένα γρήγορο βλέµµα, µια µατιά. 
 
4. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ……. 
 
Εγκαθιδρύστε την αίσθηση της σειράς στην ηµέρα ενός µαθητή κρατώντας τη διαδοχή των 
δραστηριοτήτων συνεπή. Η προβλεψιµότητα των γεγονότων µπορεί  να µας οδηγήσει  στην 
αυτονοµία - ανεξαρτησία και ασφάλεια του µαθητή. Αυτό δε σηµαίνει ότι θα πρέπει να κρα-
τάτε ένα αυστηρό πρόγραµµα, απλά να είστε σίγουροι ότι ο µαθητής ενηµερώνεται για τυχόν 
αλλαγές που µπορεί να λάβουν χώρα.  
Είναι επίσης σηµαντικό να χρησιµοποιείτε συνεπείς στρατηγικές διδασκαλίας. Οι λάθος µέθο-
δοι µάθησης µπορεί να είναι καταστροφικές για ένα τυφλοκωφό µαθητή.  
 
Αναλύστε µια δραστηριότητα για να καθορίσετε τα πιο αποτελεσµατικά βήµατα διδασκαλίας 
για ένα µαθητή και µε συνέπεια ακολουθήστε τα βήµατα αυτά µέχρι ο µαθητής να µάθει την 
ικανότητα. 
 
Επίσης θυµηθείτε να είστε συνεπείς σχετικά µε τα σήµατα, σινιάλα και σύµβολα που χρησι-
µοποιείτε µε ένα µαθητή, ειδικά όταν χρησιµοποιεί νέες µεθόδους επικοινωνίας.  
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5. ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ……. 
 
Παρέχοντας ευκαιρίες για να κάνουν επιλογές, οι µαθητές µαθαίνουν πώς να αποκτούν τον 
έλεγχο του περιβάλλοντος και έχουµε επικέντρωση της προσοχή τους. Μπορείτε να αρχίσετε 
µε απλές και φανερές επιλογές όπως για παράδειγµα το να επιλέξουν µεταξύ ενός προτιµώµε-
νου και ενός µη  προτιµώµενου φαγητού κατά τη διάρκεια του γεύµατος.  
Εάν ο µαθητής έχει κατακτήσει µια ικανότητα βοηθήστε τον να χτίσει το στόχο, µε το να λύ-
νει το πρόβληµα. Αλλάξτε τα χρησιµοποιούµενα υλικά σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα 
και επιτρέψτε στο µαθητή να βρει µια λύση στο πρόβληµα που παρουσιάζεται. Για παράδειγ-
µα, εάν ένας µαθητής είναι ικανός να ντύνεται µόνος, µπορείτε να του γυρίσετε τη ζακέτα 
ανάποδα ή να του δώσετε ένα µικρότερο ζευγάρι κάλτσες στη γυµναστική. Προσέξτε όµως! 
Οι κινήσεις να είναι λεπτές και όχι ακραίες!  
Να παρέχετε βοήθεια όποτε χρειάζεται και πάντα επιλέξτε µια ικανότητα που  έχει ήδη κατα-
κτηθεί για τη λύση ενός προβλήµατος σε µια δραστηριότητα. 
Κάνοντας επιλογές και λύνοντας προβλήµατα, παρέχετε φυσιολογικές ευκαιρίες για το χτίσιµο 
επικοινωνίας και ικανότητες κίνησης γεµάτες νόηµα.  
Συµπεριλάβετε αυτές στα σχέδια διδασκαλίας σας……. 
 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ : 
 

Ο εκπαιδευτικός αποβλέπει σε ολική προσέγγιση των λειτουργιών του µαθητή. Εάν έχετε 
προχωρήσει αρκετά τότε µπορείτε να στοχεύετε σε : κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυ-
ξη, αδρή και λεπτή κινητικότητα, επικοινωνία και ανάπτυξη της γλώσσας, γνωστική ανάπτυ-
ξη, αντιληπτική ανάπτυξη, προσανατολισµό και κινητικότητα, και καθηµερινές δεξιότητες. 
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