
 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. 

 

3.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ… 
 
Τι είναι επικοινωνία; Είναι αποκλειστικά η χρήση των λέξεων σε µια επίσηµη γλώσσα; Σίγουρα 
όχι! Είναι κάτι παραπάνω. Είναι το µέσο µε το οποίο οι άνθρωποι συνδέονται µε το περιβάλ-
λον και τους συνανθρώπους τους. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο ένας προσπαθεί να προσεγ-
γίσει τον άλλο. Η επικοινωνία είναι σύνδεσµος! 
Τα άτοµα που είναι τυφλοκωφά αξίζουν να συνδέονται όπως όλοι οι άλλοι. Αξίζουν µια καλύ-
τερη αντιµετώπιση. Αξίζουν να εκφράζουν τις απόψεις τους µε όποια µορφή επικοινωνίας 
µπορούν. Με τη γλώσσα, τα χέρια, τις κινήσεις του σώµατος, τα µάτια, µε τη σιωπή! 
Η επικοινωνία είναι πολύ σηµαντική σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτή µπορεί να αναπτυχθεί. Το 
να έχει ένας τυφλοκωφός έστω και µειωµένη επικοινωνιακή ικανότητα, κάνει τη ζωή του κα-
λύτερη. Το να µεγιστοποιούµε ως εκπαιδευτές 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. 
Πώς ένα τυφλοκωφό παιδί θα λάβει ζωτική πληροφόρηση για την ανάπτυξη της 
επικοινωνίας. Η αίσθηση της αφής είναι µια λογική επιλογή αφού παρέχει την περισσότερη 
πληροφόρηση από τις τρεις κοντινές αισθήσεις. Παρ όλα αυτά, η αφή είναι λιγότερο αποτε-
λεσµατική και από την όραση ή την ακοή για τη συγκέντρωση πληροφοριών (Freeman,1985, 
Warren,1984), και είναι απαραίτητη για να συµπληρώσει τη χρήση του αγγίγµατος µε κάθε 
υπολειπόµενη ακοή ή όραση την οποία έχει το παιδί, και να χρησιµοποιήσει κινητικές εµπειρί-
ες, γεύση και όσφρηση που θα βοηθήσουν το παιδί να αποκτήσει πληροφορίες και να ανα-
πτύξει επικοινωνιακές ικανότητες. Για τα περισσότερα παιδιά που είναι τυφλοκωφά, η ανά-
πτυξη της επικοινωνίας ενισχύεται µε απτή πληροφόρηση. 
 
• Κάθε παιδί είναι ένας µοναδικός χαρακτήρας, µια µοναδική προσωπικότητα που επικοι-

νωνεί µε διαφορετικούς και µοναδικούς τρόπους. 
• ∆εν υπάρχει µια συγκεκριµένη µέθοδος που να λειτουργεί σε όλα τα παιδιά 
• Παρόλο που οι µέθοδοι πρέπει να ποικίλουν ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε παιδιού, 

η ανάπτυξη ενός προγράµµατος θα πρέπει να αγκαλιάσει ο,τιδήποτε κοινό υπάρχει.  
 
Το πρόγραµµα που θα ακολουθήσει, είναι ένα αναλυτικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων τυφλοκωφών παιδιών σχολικής ηλικίας. Η εφαρµογή 
του στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των τυφλοκωφών µαθητών να επικοινωνούν σε 
καθηµερινές καταστάσεις και όχι στη διδασκαλία της γλώσσας. Οι δραστηριότητες που περι-
λαµβάνει το πρόγραµµα χρησιµοποιούνται µε τη µορφή παιχνιδιού. 
Μέσω των  παιχνιδιών το τυφλοκωφό άτοµο αναπτύσσει  βασικούς νόµους που χρειάζο-
νται για την επικοινωνία µε την κοινωνία. Είναι σηµαντικό να κοιτάξουµε για διαφορετικούς 
σχετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να αναπτύξουµε κοινωνική επικοινωνία µε τα  
τυφλοκωφά άτοµα. Παίζοντας το τυφλοκωφό παιδί γίνεται ικανό να: 
• θυµάται 
• φαντάζεται 
• αποθηκεύει γνώσεις 
• ταξινοµεί τις εµπειρίες του  
• χτίζει ιδέες και να αναπτύσσει  επικοινωνία και γλώσσα. 

 
Το τυφλοκωφό άτοµο συχνά  δείχνει ότι ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο παιχνίδι, µε το 
να: 
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• αρχίζει αυτό την πρώτη κίνηση  
• µιµείται τους ήχους του παιχνιδιού  
• µιµείται κινήσεις από το παιχνίδι 
• δείχνει ένα συγκεκριµένο µέρος του σώµατος που αυτό αισθάνεται το παιχνίδι 
• δείχνει ένα στοιχείο από το παιχνίδι που αναπαριστά το παιχνίδι ολόκληρο. 

 
Τα παιχνίδια αυτά δηµιουργούν καταστάσεις εκµάθησης για:  
• αµοιβαία δραστηριότητα 
• αµοιβαία προσοχή   
• ανάπτυξη τρόπων µε τους οποίους δίνουµε και παίρνουµε µηνύµατα.  

 

3.2.  ΣΚΕΨΕΙΣ… 
 

8 Ερωτήσεις σχετικές µε το µαθητή και το προτεινόµενο αναλυτικό πρόγραµµα: 
1. κινητικές απαιτήσεις… Έχει ο µαθητής ένα προφορικό κίνητρο ή καλές κινητικές ικα-

νότητες ικανές για να χρησιµοποιήσει αυτό το πρόγραµµα; 
2. Προσαρµοστικότητα στις θέσεις… Θα είναι ο µαθητής ικανός να χρησιµοποιήσει αυτό 

το πρόγραµµα σε όλες τις θέσεις; (για µαθητές µε σηµαντικές κινητικές αναπηρίες) 
3. Απτά χαρακτηριστικά…  χρησιµοποιεί πρωταρχικά ο µαθητής το άγγιγµα για να αντι-

λαµβάνεται αντικείµενα; Είναι αυτό το πρόγραµµα απτά διακριτικό; 
4. Η σκοπιµότητα της επικοινωνίας…..    επικοινωνεί τώρα ο µαθητής µε σκοπό; Εάν όχι, 

τα συµβολικά συστήµατα δεν είναι κατάλληλα. Κοιτάξτε πρώτα τα µη συµβολικά συ-
στήµατα. 

5. Αντιληπτικότητα………   επιτρέπει αυτό το πρόγραµµα τις επικοινωνιακές ανάγκες του 
παρόντος και αυτές του κοντινού µέλλοντος σε όλους τους µαθητές; Μπορεί ο µαθη-
τής να είναι ικανός να λέει τι χρειάζεται και τι θέλει να πει; 

6. Ελαστικότητα……   µπορεί εύκολα µια νέα δραστηριότητα να προστεθεί στο πρό-
γραµµα; Είναι κάποιος διαθέσιµος να το κάνει όταν χρειαστεί; 

7. Απαιτήσεις των συντρόφων…..  είναι οι δυναµικοί σύντροφοι της επικοινωνίας πιθα-
νόν να θέλουν να ανταποκριθούν στη χρησιµοποίηση αυτού του προγράµµατος; Θα 
το κατανοήσουν; 

8. Προσωπική προτίµηση……  θα θέλει ο µαθητής να χρησιµοποιήσει αυτό το πρόγραµ-
µα; Αν όχι, θα θελήσει ο µαθητής να το κάνει µια φορά ώστε να µάθει πως αυτό χρη-
σιµοποιείται; 

 
Η επιλογή των λειτουργικών δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος. 
Όταν επιλέγετε δραστηριότητες για να τις συµπεριλάβετε στο πρόγραµµα ενός µαθητή είναι 
σηµαντικό να λάβετε υπόψη σας:  

• τις προτεραιότητες της οικογένειας,  
• την πρακτικότητα µιας δραστηριότητας, 
• τη χρησιµότητά της στο µέλλον 
• την ανάγκη 
• τη συχνή της χρήση και  
• το εάν η δραστηριότητα χτίζεται ανάλογα µε τις αντοχές του µαθητή και τα ενδιαφέ-

ροντά του. 
 
∆ιδάσκοντας δραστηριότητες σε φυσικά περιεχόµενα, µειώστε στο ελάχιστο τη χρήση 
των κουραστικών εµπειριών και επικεντρωθείτε σε λειτουργικές ικανότητες, για πχ. κάνοντας 
αγορές σε ένα πραγµατικό σούπερ µάρκετ. 
Μπορεί να είναι χρήσιµο ωστόσο το παίξιµο ρόλων και η πρακτική των επικοινωνιακών ικανο-
τήτων σε κάποιες τοποθεσίες της κοινότητας. Ο συγχρονισµός είναι επίσης σηµαντικός. Για 
παράδειγµα έχετε ένα µαθητή ο οποίος εξασκείται στο να βάζει το παλτό του. Η δραστηριό-
τητα αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται όταν υπάρχει λόγος για να το κάνει…… 
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Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς. 

Για την επιτυχή εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί πρέπει να: 
1. συναναστρέφεστε συχνά και µε συνέπεια 
2. χρησιµοποιείτε πολυαισθητήρια πληροφόρηση 
3. επικεντρωθείτε σε εξατοµικευµένη αλληλεπίδραση. 
4. θέτετε δοµή, επαναλήψεις και ρουτίνες. 
5. ενθαρρύνετε ευθέως την επικοινωνία µεταξύ των συµµαθητών. 

 
 

3.3.  ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ… 
 

ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
 
ΒΗΜΑ 1: συλλέξτε βασικές πληροφορίες. 

• εκτιµήστε τις ικανότητες του µαθητή και τις ανάγκες 
• εκτιµήστε το πώς επικοινωνεί ο µαθητής 
• εκτιµήστε τις λειτουργίες στις επικοινωνιακές συµπεριφορές του µαθητή 
• εκτιµήστε τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

 
ΒΗΜΑ 2: επιλέξτε το επικοινωνιακό σύστηµα που θα χρησιµοποιήσετε. 

• ταιριάξτε την επικοινωνία του µαθητή. Ταιριάξτε τους τύπους και τις λειτουργίες που 
χρησιµοποιούνται από το µαθητή, για τις ικανότητές του και τις ανάγκες του. 

• Ταιριάξτε την επικοινωνία αυτού που παρέχει την υπηρεσία.    Ταιριάξτε τις λειτουρ-
γίες που χρησιµοποιούνται από το δότη υπηρεσίας στις ικανότητες και τις ανάγκες 
του µαθητή. 

• Λάβετε υπόψη σας και άλλους παράγοντες, όπως: 
1. χρησιµοποιήστε την οµαδική λήψη αποφάσεων 
2. συµπεριλάβετε την οικογένεια σαν ένα µέλος της οµάδας 
3. επικεντρωθείτε σε κατάλληλες ικανότητες της ηλικίας 
4. δώστε έµφαση σε λειτουργικά καθήκοντα και υλικά 
5. χρησιµοποιήστε φυσικά περιβάλλοντα για την εκπαίδευση. 

 
ΒΗΜΑ 3: σχεδιάστε το επικοινωνιακό πρόγραµµα. 
 
ΒΗΜΑ 4: αρχίστε να χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα. 
 
ΒΗΜΑ 5: ξανά εκτιµήστε το πρόγραµµα. 
 

3.4.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ… 
 
Η εκτίµηση πρέπει να βρίσκεται πάντα στο κέντρο της εκπαίδευσης κάθε παιδιού. Χωρίς κα-
τανοητές πληροφορίες για τις ικανότητες και τις ανάγκες ενός µαθητή, πώς µπορεί ο σχεδια-
σµός ενός αναλυτικού προγράµµατος να ωφελήσει στο µέγιστο; 
 

Η εκτίµηση θα πρέπει να είναι συνεχόµενη και δυναµική. 
 
Σκοπός της εκτίµησης είναι η εύρεση µεθόδων που να αυξάνουν τις ευκαιρίες και όχι να θε-
ραπεύουν ελλείψεις.  
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Οι πληροφορίες για  το µαθητή συλλέγονται µε παρατήρηση, συνεντεύξεις και ερωτηµατολό-
για. 
Α.] Η παρατήρηση της συµπεριφοράς είναι η πιο χρήσιµη µέθοδος εκτίµησης. Μπορεί να 
είναι µια παραγωγική µέθοδος εκτίµησης αν µερικά κριτήρια έχουν εγκατασταθεί ώστε να κα-
θοδηγήσουν τις παρατηρήσεις (Curtis & Donlon, 1985). 
Ο εκτιµητής θα πρέπει να είναι ικανός να ξεχωρίσει σχετικές συµπεριφορές και ικανότητες και 
να αναγνωρίσει τις ποικιλίες τους µεταξύ εκατοντάδων επεισοδίων, συνεπειών και γεγονότων 
τα οποία συµβαίνουν σε µια παρατηρητική περίοδο. Γι αυτό οι παρατηρήσεις συµπεριφοράς 
τυφλοκωφών µαθητών, πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες: 

1. οι σκοποί των παρατηρήσεων είναι προοδευτικά καλά διαχωρισµένοι ώστε οι παρατη-
ρήσεις να είναι σχετικές µε συγκεκριµένες ερωτήσεις και θέµατα. 

2. οι παρατηρήσεις των µαθητών διεξάγονται και αναλύονται σε πολλά φυσικά περιεχό-
µενα και καταστάσεις. 

3. οι παρατηρήσεις γίνονται σε περισσότερες από µία περιστάσεις. 
4. οι παρατηρήσεις επικεντρώνονται σε δεκτική και εκφραστική επικοινωνία, όταν ο µα-

θητής έχει φυσιολογικές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσει κοινωνικά. 
5. οι παρατηρήσεις γίνονται στο σύνολο των ρουτινών συµπεριφοράς, περισσότερο από 

ότι σε αποµονωµένες επικοινωνιακές διαδικασίες  ή σε συνθετικά ικανοτήτων. Και 
6. οι παρατηρήσεις γίνονται για να αναγνωρίσουν παράγοντες  στο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον το οποίο µπορεί να επηρεάσει τις επικοινωνιακές συµπεριφορές. 
Β.] η συνέντευξη δίνει µια ιστορική άποψη για το µαθητή και µπορεί να γίνει από τα µέλη 
της οικογένειας, τους εκπαιδευτές, το προσωπικό που δίνει φροντίδα, τους θεραπευτές,… 
σηµαντικές είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται για τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρε-
ται ο µαθητής σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. 
Γ.] καταθέτουµε ενδεικτικά δύο ερωτηµατολόγια που αποτελούν χρήσιµα εργαλεία καλής 
εκτίµησης. 
 
1ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 
ΑΠΟ ΤΟ HELEN KELLER NATIONAL CENTER. 

«Πώς µπορούµε να συλλέξουµε χρήσιµες πληροφορίες για άτοµα που είναι τυ-
φλοκωφά;» 
 
πότε άρχισε η αναπηρία της ακοής; 
• ήταν εκ γενετής 
• εµφανίστηκε πριν αρχίσει το παιδί να µιλάει 
• µετά αφού µίλησε, και σε τι ηλικία;  ....... 
• είναι άγνωστο το πότε. 

 
το µέγεθος της αναπηρίας της ακοής. 
• ελάχιστη (26-45db) 
• µεσαία (46-70) 
• σοβαρή(71-90) 
• πάρα πολύ σοβαρή(91-110) 
• µη ικανή να την τεστάρεις - χρησιµοποιεί ακουστικά 
• µη ικανή να την τεστάρεις - δεν χρησιµοποιεί ακουστικά 
• είναι άγνωστο 

 
η πρόγνωση της αναπηρίας της ακοής.  
• σταθερή  
• συνεχίζεται σταδιακά 
• κάνει διακυµάνσεις  
• άγνωστη 
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πότε άρχισε η αναπηρία της όρασης. 
• ήταν εκ γενετής 
• εµφανίστηκε αργότερα στη ζωή, σε τι ηλικία;.......... 
• άγνωστο 

 
το µέγεθος της αναπηρίας της όρασης. 
• λίγο 20/70 - 20/200 
• νοµικά τυφλός 20/200 
• λεπτή αντίληψη µόνο 
• τελείως τυφλός 
• µη ικανή να την τεστάρεις - χρησιµοποιεί βοηθητικά όρασης 
• µη ικανή να την τεστάρεις - δεν χρησιµοποιεί βοηθητικά όρασης 
• είναι άγνωστο 

 
η πρόγνωση της αναπηρίας της όρασης.  
• σταθερή  
• συνεχίζεται σταδιακά 
• κάνει διακυµάνσεις  
• άγνωστη 

 
Αιτιολογία και διαγνωστικές πληροφορίες. 
αιτία για αναπηρία στην όραση............................................. 
αιτία για αναπηρία στην ακοή................................................ 
σύνδροµο.............................................................................. 
 
Μέθοδοι Επικοινωνίας. 
Παρακαλώ σηµειώστε τις αρχικές µεθόδους που το τυφλοκωφό άτοµο χρησιµοποιεί για να 
επικοινωνήσει. Α.] για να εκφράσει επικοινωνία  στους άλλους, και  Β.] για να λάβει πληρο-
φορίες από τους άλλους. ∆ίνονται 20 επιλογές και  πρέπει να τσεκάρουµε 5 µεθόδους για 
την εκφραστική  επικοινωνία και 5 για τη λαµβάνουσα επικοινωνία:  

1. συµπεριφορά 
2. η γραφή  Braille 
3. ηλεκτρονικός υπολογιστής  
4. χειρονοµίες  
5. ακοή  
6. οδηγός αλφαβήτας  
7. εικόνες, πίνακας  
8. δακτυλολογία 
9. σύµβολα αντικείµενα  
10. διάβασµα  
11. αµερικανική νοηµατική  
12. αγγλική νοηµατική  
13. διάλογος  
14. διαβάζει το διάλογο  
15. tadoma 
16. τηλεαφή 
17. το να πληκτρολογείς 
18. ήχοι από συσκευές 
19. γράψιµο 
20. κάτι άλλο. 

 
Προσθετικές συσκευές. 
Παρακαλώ σηµειώστε τις προσθετικές συσκευές που το τυφλοκωφό άτοµο 
χρησιµοποιεί: 
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• βοηθητικά για την ακοή  
• γυαλιά 
• φακοί επαφής 
• προσθετικά µατιών 
• ορθοπεδικές προσθέσεις 
• εµφύτευµα του κοχλία 
• βοηθητικές ακουστικές συσκευές 
• άλλες συσκευές και ποιες είναι αυτές ………………………… 

 
Υπηρεσίες. 
Το άτοµο πρόσφατα λαµβάνει υπηρεσίες ναι; ή όχι; 
Αν ναι, ποιο είναι το γραφείο που του δίνει υπηρεσίες;……………… 

∆ιεύθυνση………………………………………………………………… 
Περιοχή…………………………………………………………………… 
Τηλέφωνο………………………………………………………………… 
Κωδικός…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
2Ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ............. 
 
• Το παιδί από στιγµή σε στιγµή προσπαθεί να εντοπίσει ορατά αντικείµενα; 
• ποια αντικείµενα; 
• κάτω από ποιες καταστάσεις; 
• πού ήταν το αντικείµενο σε σχέση µε το παιδί; 
• πόσο συχνά συµβαίνει αυτό; 
• Ανταποκρίνεται στις ακτίνες του ήλιου µε το να ανοιγοκλείνει τα µάτια του,  να βάζει τα 

δάχτυλά του µπροστά στα µάτια του,  ή µε κάποια άλλη συγκεκριµένη συµπεριφορά;   
• προτιµάει κάποιο χρώµα από κάποιο άλλο και ποιο είναι αυτό; 
• Τι συµβαίνει όταν ένα αντικείµενο κινείται στη µια πλευρά του παιδιού ή όταν το αντι-

κείµενο αποµακρύνεται απ το παιδί καθώς αυτό προσπαθεί να το φτάσει;   
• Σε τι απόσταση µπορεί το παιδί να αναγνωρίσει τη µητέρα του ή κάποιο άλλο γνωστό 

πρόσωπο, σε µια άγνωστη κατάσταση, σε ένα άγνωστο περιβάλλον;  
• πώς το παιδί εξερευνά ένα αντικείµενο; 
• Μπορεί να κάνει διαχωρισµούς των αντικειµένων ανάλογα µε το µέγεθος το χρώµα και 

το σχήµα;   
• Το παιδί µετακινεί τα µάτια του και το κεφάλι ακολουθώντας τις κινήσεις µιας ακτίνας 

φωτός ή ενός αντικειµένου ή ενός ανθρώπου;   
• Το παιδί ανοιγοκλείνει τα µάτια του ή τα κλείνει τελείως σε νέες καταστάσεις που τον 

φοβίζουν;   
• Το παιδί κλείνει τα µάτια όταν κάποιος τον ακουµπήσει;   
• Το παιδί σου έχει οπτική επαφή µε σένα;   
• Ενδιαφέρεται για κάποια συγκεκριµένα αντικείµενα και τα κοιτάζει επίµονα µε τα µάτια 

του; 
• Αρπάζει γρήγορα τα αντικείµενα και µε ασφάλεια; 
• Μπορεί να ταιριάξει τα µέρη του σώµατός του µε τα µέρη του σώµατος του εκπαιδευ-

τή, µε τα µέρη του σώµατος µιας κούκλας, και µε τα συµβολικά µέρη µιας φωτογραφί-
ας; 
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3.5.  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ… 
 
Ο σκοπός του αναλυτικού προγράµµατος επικοινωνίας, είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των 
τυφλοκωφών µαθητών να επικοινωνούν σε καθηµερινές καταστάσεις µε το να: 

1. αυξήσει τις ευκαιρίες που έχει ένα παιδί για να επικοινωνεί. 
2. αυξήσει τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους ένα παιδί επικοινωνεί. 
3. αυξήσει τους διαφορετικούς λόγους για τους οποίους ένα παιδί επικοινωνεί. 
4. αυξήσει τον αριθµό δραστηριοτήτων, αντικειµένων και προσώπων µε τα οποία ένα 

παιδί επικοινωνεί. 
Οι στόχοι: 

1. προσδιορίζονται στα πλαίσια του σκοπού.  
2. περιγράφουν µε ακρίβεια τα επιδιωκόµενα. 
3. είναι σαφείς. 
4. είναι λογικοί. 
5. είναι εξατοµικευµένοι. 
6. βασίζονται σε υπάρχουσες δεξιότητες. 

Ο προσδιορισµός των στόχων γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 
1. επιλογή ενός γενικού στόχου µε βάση όσα έχουν συµφωνηθεί από την εκπαιδευτική 

οµάδα και τους γονείς. 
2. επιλογή δραστηριότητας που εµπεριέχει τις δεξιότητες εκείνες οι οποίες είναι απαραί-

τητες στο µαθητή για την επίτευξη του στόχου. 
3. εντοπισµός των δραστηριοτήτων που ήδη έχει κατακτήσει ο µαθητής και οι οποίες θα 

χρησιµοποιηθούν ως βάση για το σχεδιασµό της νέας δραστηριότητας. Στη νέα δρα-
στηριότητα προστίθεται µόνο µια παράµετρος - τη φορά, έτσι ώστε ο µαθητής να 
µπορεί εύκολα να αποκτήσει τη νέα δεξιότητα – στόχο. 

4. ορισµός ενός χρήσιµου στόχου στην καθηµερινή ζωή. 
5. σχεδιασµός της διδασκαλίας της δραστηριότητας. 

 

3.6.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ… 
 

1. ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ 
• Αντικείµενα 
• Αγαπηµένα παιχνίδια 
• ∆ραστηριότητες 
• Περισσότερο… 
• Βοήθεια για την ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας 
• Επιλογές 
 

2. ΝΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ 
• Αντικείµενα  
• ∆ραστηριότητες 
• Συναναστροφή µε κάποια συγκεκριµένα άτοµα 
• Συγκεκριµένα φαγητά 
 

3. ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΙ 
• Αντικείµενα 
• Πρόσωπα 
• ∆ραστηριότητες 
• Τον εαυτό του 
• Το τέλος µιας δραστηριότητας 

4. ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
• για αντικείµενα 
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• για πρόσωπα 
• για δραστηριότητες 
• για κάτι αρεστό 
• για κάποιο συγκεκριµένο χώρο 
• για κάτι αστείο εκφράζοντάς το µε χιούµορ 
 

5. ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
• Προσδοκία 
• Φόβο 
• Σύγχυση 
• Πόνο 
• Ευχαρίστηση 
 

6. ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
• Να παίρνει µέρος σε συζητήσεις 
• Να εκφράζει απορίες 
• Να απαντά σε ερωτήσεις 
• Να περιµένει τη σειρά του για να πάρει το λόγο. 

 

3.7.  ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ… 
 
Η διδασκαλία των λειτουργικών ικανοτήτων περιλαµβάνει: 

• παρουσίαση του µοντέλου στο µαθητή και το πώς να διαχειρίζεται µια δραστηριότη-
τα. Για µαθητές µε λίγη όραση και ακοή χρησιµοποιήστε πλήρη απτική καθοδήγηση 
και κινηθείτε µε αυτούς χρησιµοποιώντας καθοδήγηση «το χέρι πάνω από το χέρι». 
Για µαθητές µε κάποια όραση ή µε ακοή ή και µε τα δύο, χρησιµοποιήστε κοντινή ο-
πτική έκθεση, µε αφή σαν ενισχυτική αίσθηση για να κάνετε ξεκάθαρες συγκεκριµένες 
κινήσεις ή ιδέες. 
Καθώς µοντελάρετε εξηγήστε αναλυτικά τι κάνετε και γιατί, χρησιµοποιώντας τον πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας(λόγο, σινιάλα, ένδειξη µιας εικόνας από τον πίνα-
κα λεξιλογίου του µαθητή, χειρονοµίες,…) 

• κάνετε πρακτική µετά από αρχική καθοδήγηση, ενισχύοντας τις νέες δραστηριότητες 
µε το να τις κάνετε ξανά και ξανά µε το µαθητή, µέχρις ότου τα σχέδια της δραστη-
ριότητας και η επικοινωνία σχετικά µε αυτές γίνουν αυθόρµητες. Για κάποιους µαθη-
τές µόνο µέρη από δραστηριότητες θα γίνουν αυθόρµητα. Αφήστε τους µαθητές να 
κάνουν αυτά τα µέρη ανεξάρτητα και βοηθήστε τους µε τα υπόλοιπα. 

• Ενσωµατωµένες καταστάσεις και ρουτίνες που απαιτούν τις ικανότητες. Σχεδιάστε την 
καθοδηγητική µέρα, έτσι ώστε οι πιο ζωτικές λειτουργικές ρουτίνες, φυσιολογικές και 
µε προσδοκία να συµπεριλαµβάνονται. Οι µαθητές είναι πολύ πιθανό να επεξεργα-
στούν λειτουργικές δραστηριότητες µε επιτυχία, αν οι δραστηριότητες είναι ρουτίνας, 
προβλεπόµενες και γεµάτες νόηµα, σε µια καθηµερινή βάση. 

 

3.8.  ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 
 
Τα ακόλουθα είναι 4 χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για να επιτύχουµε 
αποτελεσµατικές αλληλεπιδράσεις διδασκαλίας: 

1. η επικοινωνία θα πρέπει να συµβαίνει µε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. 
2. οι επικοινωνιακές ανταλλαγές θα πρέπει να συµβαίνουν συχνά. 
3. όλοι οι επικοινωνιακοί σύντροφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ή να διδαχθούν τους τύ-

πους της δεκτικής και εκφραστικής επικοινωνίας του µαθητή. 
4. κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων, συστηµατικές διαδικασίες θα πρέπει να χρη-

σιµοποιηθούν για να επεκτείνουν το επικοινωνιακό σύστηµα του µαθητή. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 

Βασικές 
λειτουργι-
κές δεξιό-
τητες επι-
κοινωνίας 
 

Στόχος Υλικά Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

1. Να απαιτεί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Να απαι-
τεί αγαπηµέ-
να παιχνίδια 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Να απαι-
τεί µια δρα-
στηριότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Η αγα-
πηµένη της 
κούκλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. Ο µα-
γνητικός πί-
νακας και τα 
πικτογράµµα-
τά του.  
 
 
 
 
1.2.2. Ένα 
αντικείµενο 
για να πλύνει, 
σφουγγάρι, 
ένα δοχείο µε 
νερό και πε-
τσέτες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Ο εκπαιδευτικός έχει τοποθετήσει την αγα-
πηµένη κούκλα της µαθήτριας σε ένα ράφι στο δω-
µάτιο εργασίας. Η µαθήτρια βλέπει την κούκλα, αλλά
δεν µπορεί να τη φθάσει. Περιµένει από τη µαθήτρια
να την απαιτήσει. 
Η τοποθέτηση της κούκλας µπορεί να έχει γίνει σε
ένα ράφι στο δωµάτιο εργασίας που το ύψος του να
είναι τέτοιο ώστε η µαθήτρια να µπορεί να τη φθάσει.
Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
τη βοηθήσει να τη φθάσει µόνη της.  
 
1.2.1.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει τα πικτογράµµατα
µπροστά στο µαθητή. Του δίνει την ευκαιρία να τα
εξερευνήσει και να τα ονοµάσει. Περιµένει από το
µαθητή να απαιτήσει να τα κολλήσει επάνω στον πί-
νακα. Θα βοηθήσει το παιδί να ταιριάξει χρώµατα,
αντικείµενα και υφές επάνω στον πίνακα. Ο πίνακας
αποτελείται από τα αντίστοιχα πικτογράµµατα ζω-
γραφισµένα µε έντονους χρωµατισµούς.  
 
1.2.2.1. Το πλύσιµο ενός αντικειµένου, για παράδειγ-
µα ενός κούκλου, είναι από τις αγαπηµένες δραστη-
ριότητες του παιδιού. Το παιδί φαίνεται να ευχαρι-
στιέται παίζοντας µε το νερό και γι αυτό απαιτεί συ-
χνά αυτή τη δραστηριότητα. Επιπλέον είναι µια δρα-
στηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευ-
τικό να χρησιµοποιεί την ίδια γλώσσα ξανά και ξανά,
ταιριάζοντας αυτό που λέει µε αυτό που κάνει το παι-
δί.  
Μαζί µε το παιδί βουτούν το σφουγγάρι µέσα στο
δοχείο µε το νερό. Μόλις ο µαθητής νιώσει το νερό
εµπλέκεται στη δραστηριότητα, κρατάει το βρεγµένο
σφουγγάρι στο ύψος των µατιών του και απαιτεί τον
κούκλο του για να τον πλύνει. Ο εκπαιδευτικός δίνει
τον κούκλο και µε το άλλο χέρι µαζί µε το µαθητή
σφίγγουν το σφουγγάρι για να νιώσει την απώλεια
του νερού. Την ώρα του πλυσίµατος ο εκπαιδευτικός
λεει:  
• Πλύνε τον κούκλο 
• Πλύνε την πλάτη του 
• Τρίξε το χέρι του 
• Τρίξε το πόδι του 
• Τελειώσαµε 

Το ίδιο θα συµβεί την ώρα που το παιδί σκουπίζει τον
κούκλο µε µια πετσέτα: 
• Σκούπισε τον κούκλο 
• Σκούπισε την πλάτη του 
• Σκούπισε το χέρι του 
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1.3. Να απαι-
τεί για περισ-
σότερο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Να απαι-
τεί ένα αντι-
κείµενο - 
ρούχο. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2.3. Το αυ-
τοκίνητο, 
παιχνίδι αυ-
τοκίνητο, 
σφουγγάρι, 
ένα δοχείο µε 
νερό και πε-
τσέτες. 
 
 
1.2.4. Πλα-
στικά πιάτα, 
πλαστικά πο-
τηράκια, 
σφουγγάρι, 
ένα δοχείο µε 
νερό και πε-
τσέτες. 
 
1.3.1. Η κού-
νια στην παι-
δική χαρά 
του σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. Το 
τραµπολίνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1. Το 
παλτό. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Σκούπισε το πόδι του 
• Τελειώσαµε. 

 
1.2.3.1. Εάν ο καιρός το επιτρέπει µπορεί να πάρει
µέρος στο πλύσιµο του αυτοκινήτου. Στόχος του παι-
χνιδιού είναι να βοηθήσει το µαθητή να απολαύσει τις
δραστηριότητες που κάνει µε το νερό και πρακτικά να
µαθαίνει κάποιες λέξεις, και όχι να καθαρίσει το αυτο-
κίνητο. Η δραστηριότητα αυτή όταν ο καιρός δεν το
επιτρέπει µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ένα παιχνίδι
αυτοκίνητο αρκεί ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει
ξανά τις ίδιες εκφράσεις. 
 
1.2.4.1.. Παρόµοιες δραστηριότητες στο χώρο της
κουζίνας µπορεί να είναι «πλύνε και σκούπισε» τα
πλαστικά πιάτα, τα πλαστικά ποτηράκια,… 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί το µαθητή επάνω
στην κούνια. Με τη µέθοδο «το χέρι κάτω από το
χέρι», οδηγεί τα χέρια του να αισθανθούν τις αλυσί-
δες. Περιµένει να αντιδράσει ο µαθητής. Όταν απαι-
τήσει κίνηση µέσω λέξεων, χειρονοµιών, εκφράσεων
προσώπου,… ο εκπαιδευτικός του δίνει την απαραίτη-
τη ώθηση. Παρατηρούµε να το απολαµβάνει. Η κού-
νια αναπτύσσει τους µυς, τα χέρια και το επάνω µέ-
ρος του σώµατος. Ενθαρρύνει την ικανότητα να αρ-
πάζει τις αλυσίδες µε τα χέρια, την επαγρύπνηση του
σώµατος.  Ο µαθητής καταλαβαίνει την κίνηση του
σώµατός του και τη σχέση του µε το χώρο. Όταν η
κούνια σταµατήσει ο µαθητής απαιτεί για περισσότε-
ρο. Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται αρκετές φο-
ρές. 
 
1.3.2.1.  Παρόµοια δραστηριότητα είναι αυτή µε το
τραµπολίνο στο γυµναστήριο του σχολείου. Ο εκπαι-
δευτικός αν είναι αναγκαίο ανεβαίνει στο τραµπολίνο
και κινείται µαζί µε το µαθητή. Το τραµπολίνο είναι
µια δραστηριότητα εκτόνωσης και βοηθάει το µαθητή
να µάθει να χτυπάει κάτι µε τα πόδια του. Χτίζει και
δυναµώνει τους µυς και το σπουδαιότερο ενθαρρύνει
ένα παιδί που δεν περπατάει αρκετά, να χρησιµοποι-
ήσει τα πόδια του για να αντέξει το βάρος του. Όταν
ο ρυθµός πέσει απαιτεί για περισσότερο. Η δραστη-
ριότητα επαναλαµβάνεται αρκετές φορές. 
 
1.4.1.1. Ο καιρός είναι χειµωνιάτικος, κάνει αρκετό
κρύο και η µαθήτρια (µε ένδειξη φωτογραφίας µέσα
από το βιβλίο του µαθητή), απαιτεί από τον καθηγητή
µια βόλτα στον κήπο του σχολείου. Απαιτεί µε χειρο-
νοµία το παλτό της γιατί κρυώνει. Ο καθηγητής οδη-
γεί τη µαθήτρια στο µέρος που είναι το παλτό της.
Περιµένει να το εξερευνήσει και όταν  το παίρνει και
το τραβά προς το µέρος της λέει:  
• «Ναι! Αυτό είναι το παλτό σου» 
• «Αυτό είναι το ζεστό παλτό σου» 
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1.5. Να απαι-
τεί βοήθεια 
για την ολο-
κλήρωση µιας 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Να απαι-
τεί επιλογές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1. Τρόφι-
µα, πλαστικά 
πιάτα, πλα-
στικό µαχαίρι.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.1. Φαγη-
τό. 
 
 
1.6.2. Παιχνί-
δια, ηχητικό 
µηχάνηµα 
επιλογής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• «Αυτό είναι το κόκκινο παλτό σου» 
• «Ας το φορέσουµε» 
• «Ας το κουµπώσουµε και ας βγούµε έξω βόλτα

στον κήπο» 
Ο εκπαιδευτικός ονοµάζει οτιδήποτε γίνεται ακόµα και
εάν η µαθήτρια δεν έχει προφορικό λόγο. Είναι σηµα-
ντικό γι αυτή να γνωρίζει ότι αυτό που γίνεται ονοµά-
ζεται. 
 
1.5.1.1. Ο εκπαιδευτικός κάνει σινιάλο στο µαθητή
ότι ήρθε η ώρα του φαγητού. Ο µαθητής επιλέγει
µόνος τι φαγητό θέλει να φάει. Εάν µπορεί να περπα-
τήσει προχωρεί στα ντουλάπια της κουζίνας και επι-
λέγει το ψωµί και τη µαρµελάδα. Ο εκπαιδευτικός τον
ενθαρρύνει να χρησιµοποιήσει την όσφρηση και τη
γεύση. Τον βοηθάει να ανοίξει τη µαρµελάδα, να αι-
σθανθεί το ψωµί, και βάζει τη µαρµελάδα επάνω στο
ψωµί. Συνεχίζει τη δραστηριότητα µε το να µαθαίνει
στο παιδί να αλείφει το ψωµί µε τη µαρµελάδα. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται τουλάχιστον 4 φορές. Σε
κάθε επανάληψη µειώνεται σταδιακά η βοήθεια του
εκπαιδευτικού. 
Το παιδί µπορεί να συµµετέχει σε οποιαδήποτε διαδι-
κασία φαγητού. Αφήστε το να αισθανθεί, να µιλήσει,
να ακούσει, να γευτεί τη µεγάλη ποικιλία τροφών που
προετοιµάζεται µαζί. 
 
1.6.1.1. Την ώρα του φαγητού ο εκπαιδευτικός προ-
σφέρει στο µαθητή δύο διαφορετικά πιάτα και περι-
µένει να δει την επιλογή του. 
 
1.6.2.1. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στο µαθητή το
µηχάνηµα επιλογής. Είναι ένα µηχάνηµα µε τρεις δια-
κόπτες όσες και οι επιλογές που µπορεί να κάνει. Κά-
θε διακόπτης είναι σκεπασµένος µε µια φωτογραφία
ενός παιχνιδιού. Ο µαθητής στέκεται µπροστά στο
µηχάνηµα, το παρατηρεί για όσο χρόνο χρειαστεί και
πιέζει τη φωτογραφία του παιχνιδιού που επιλέγει.
Ακούγεται το όνοµα του παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός
προσποιείται ότι δεν το άκουσε και ζητάει άλλη µια
επανάληψη για να βεβαιωθεί για την επιλογή του µα-
θητή. 
Όταν ο µαθητής δυσκολεύεται να κάνει επιλογές θα
πρέπει κάποιος να το διδάξει. Ευκαιρίες για επιλογές
θα πρέπει να δίνονται κατά τη διάρκεια όλης της ηµέ-
ρας. Η έλλειψη επιλογών µειώνει τη δύναµη του παι-
διού να έχει έλεγχο στη ζωή του. Αντίθετα προσφέ-
ροντας επιλογές και παίρνοντας αποφάσεις είναι µια
σηµαντική µέθοδος για να ελαττώσεις την ύπαρξη
ανάρµοστων συµπεριφορών.  
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2. Να αρνεί-
ται 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Να αρ-
νείται συνα-
ναστροφή µε 
κάποια άτο-
µα. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Να αρ-
νείται αντι-
κείµενα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Να αρ-
νείται συγκε-
κριµένα φα-
γητά. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Να αρ-
νείται δρα-
στηριότητα 

2.1.1. Φωτο-
γραφίες προ-
σώπων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Η πε-
τσέτα την 
ώρα του φα-
γητού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1. ∆ύο 
ειδών φαγη-
τά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1. Οι 
δραστηριότη-
τες στον πί-
νακα ηµερο-
λογίου. 

2.1.1.1. Έχει παρατηρηθεί η άρνηση του µαθητή να 
συναναστραφεί µε κάποια συγκεκριµένα άτοµα στο 
χώρο του σχολείου. Η άρνηση αυτή δεν είναι τυχαίο 
συµβάν αλλά παραµένει µόνιµη. Ο µαθητής παρατη-
ρείται να αποστρέφεται τα άτοµα βλέποντας τα σε 
φωτογραφίες στα βιβλία των συµµαθητών του. Ο 
εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να επιµείνει σε οποιαδή-
ποτε αλλαγή της διάθεσης του µαθητή. ∆εν υπάρχει 
λόγος. Το παιδί πρέπει να νιώθει και να είναι ελεύ-
θερο να συναναστραφεί µε όποια άτοµα εκείνο θε-
λήσει. 
 
2.2.1.1. Ο  εκπαιδευτικός κάνει µε σινιάλο στο µα-
θητή ότι ήρθε η ώρα του φαγητού. Αφού ο µαθητής 
επιλέγει αυτός τι θα φάει, ο εκπαιδευτικός δένει στο 
λαιµό του µια πετσέτα για να µην λερωθεί. Ο µαθη-
τής ενοχλείται από την αίσθηση της πετσέτας και 
προσπαθεί να την πετάξει µακριά. Τραβώντας την 
µε δύναµη το µόνο που καταφέρνει είναι να την 
δέσει ακόµα πιο σφιχτά. Στο τέλος εκνευρίζεται. Ο 
εκπαιδευτικός τον χαϊδεύει απαλά στην πλάτη για να 
τον ηρεµήσει και µαζί µε τα χέρια του µαθητή λύ-
νουν την πετσέτα. Αφήνει µε σκοπό την πετσέτα 
στα χέρια του µαθητή ο οποίος στο τέλος την πετάει 
µακριά. 
Στη δραστηριότητα αυτή ο µαθητής δεν πρέπει να 
πιεστεί για να φορέσει υποχρεωτικά την ίδια πετσέ-
τα. Χρειάζεται να γίνουν αρκετές αλλαγές για να τη 
δεχθεί. Μερικές ιδέες είναι: 
• η αλλαγή του υφάσµατος  
• η αλλαγή του χρώµατος 
• η αλλαγή των σηµείων στήριξης  

 
2.3.1.1. Ο  εκπαιδευτικός κάνει µε σινιάλο στο µα-
θητή ότι ήρθε η ώρα του φαγητού. Αυτή τη φορά 
προσφέρει µπροστά στο µαθητή δύο πιάτα φαγητό 
που γνωρίζει ότι δεν είναι προτιµητέα. Ο µαθητής 
αποµακρύνει και τα δύο πιάτα και επιµένει κάνοντας 
χειρονοµίες να επιλέξει αυτός το φαγητό του έτσι 
όπως συνηθίζει. Ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα ίδια 
πιάτα κοντά του και παρατηρεί ότι τα αποµακρύνει 
µε µεγαλύτερη δύναµη δείχνοντας έτσι την επιµονή 
του. Τρίτη επανάληψη δεν επιτρέπεται να γίνει. 
 
2.4.1.1. Ο µαθητής έχει εξοικειωθεί µε τη χρήση του 
ηµερολογίου. Μαζί βαδίζουν προς τον πίνακα, αφή-
νουν στο κουτάκι το σύµβολο της δραστηριότητας 
που µόλις έχει ολοκληρωθεί, και µε τη µέθοδο «το 
χέρι κάτω από το χέρι» ο εκπαιδευτικός «οδηγεί» το  
µαθητή να πάρει το σύµβολο της µεθεπόµενης δρα-
στηριότητας. Ο µαθητής το αγγίζει, δείχνει ένα προ-
βληµατισµό. Ο εκπαιδευτικός περιµένει ουσιαστική 
αντίδραση. Αν ο µαθητής δε βρει το λάθος θα πρέ-
πει στη συνέχεια να του δοθεί η σωστή δραστηριό-
τητα. Αν το βρει απαραίτητη είναι η ανταµοιβή του. 
Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται ενώ σταδιακά 
µειώνεται η βοήθεια του εκπαιδευτικού. 
Ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει ποτέ να έχει αρνητική 
συµπεριφορά στην αποτυχία του παιδιού. Μια λαν-
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θασµένη ανταπόκριση είναι συχνά ανεπιθύµητη. Η 
αποτυχία µας δείχνει την ανάγκη για: 
• περισσότερο χρόνο 
• περισσότερη βοήθεια 
• περισσότερη εµπειρία 

 
3. Να ονο-
µάζει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Να ονο-
µάζει αντικεί-
µενα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Να ονο-
µάζει δρα-
στηριότητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Να ονο-
µάζει πρόσω-
πα. 
 
 
 
 

3.1.1. Προ-
σωπικά 
πράγµατα 
του παιδιού 
µε έντονα 
χρώµατα και 
υφές που του 
αρέσουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. πέντε 
κόκκινα πλα-
στικά κουτα-
λάκια, µία 
κούπα, ένα 
ρολόι, ένα 
µεγάλο πλα-
στικό κλειδί 
και ένα πλα-
στικό σουρω-
τήρι. 
 
 
 
 
 
3.2.1. Οι 
δραστηριότη-
τες στο φο-
ρητό πίνακα 
επικοινωνίας. 
 
 
 
 
 
 
3.3.1. Το άλ-
µπουµ µε τις 
φωτογραφίες 
των αγαπη-
µένων του 
προσώπων. 
 

3.1.1.1.  Ο εκπαιδευτικός επιλέγει να εργαστεί µε 
δύο έντονα χρώµατα που αρέσουν στη µαθήτρια 
του. Το κίτρινο και το µπλε. Τοποθετεί επάνω στο 
τραπέζι εργασίας την κούπα, το πιάτο και την οδο-
ντόβουρτσα της µαθήτριας έντονου κίτρινου χρώ-
µατος και την κούπα, το πιάτο και την οδοντόκρεµά 
του µπλε χρώµατος. Η µαθήτρια τραβάει προς το 
µέρος της ένα ένα τα προσωπικά της αντικείµενα. 
Ταυτόχρονα το ίδιο κάνει και ο εκπαιδευτικός ονο-
µάζοντας τα. Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται 
πολλές φορές µε στόχο η µαθήτρια να ονοµάζει τα 
προσωπικά της αντικείµενα µε τη βοήθεια του εκ-
παιδευτικού. Σταδιακά η βοήθεια µειώνεται.  
Το ειδικό χρώµα ή εάν χρησιµοποιηθεί η υφή θα 
βοηθήσει το παιδί να καταλάβει ότι αυτό το ειδικό 
του ανήκει ή το ειδικό αντιπροσωπεύει κάτι το συ-
γκεκριµένο. Επιλέγουµε έντονα χρώµατα και φωτει-
νά αντικείµενα για να τραβούν την προσοχή του 
παιδιού. 
 
3.1.2.1. Ο εκπαιδευτικός παίρνει τα 9 αντικείµενα 
και τα τοποθετεί όλα µπροστά στο µαθητή. Στόχος 
της δραστηριότητας είναι να ξεχωρίσει τα κουταλά-
κια και κάθε φορά που τα επιλέγει να τα ονοµάζει: 
«ένα κόκκινο κουτάλι». 
Ο εκπαιδευτικός ανακατεύει τα αντικείµενα και ζητά-
ει από το µαθητή να βρει τα κουτάλια, να τα ονοµά-
σει ένα ένα και να τα τοποθετήσει µέσα σε ένα κου-
τί. Βεβαιώνεται ότι κάνει τις σωστές επιλογές. Κάθε 
φορά που ο µαθητής βάζει  ένα κουταλάκι µέσα στο 
κουτί ο εκπαιδευτικός ονοµάζει και σινιάλει ταυτό-
χρονα: «ένα κόκκινο κουτάλι». Περιµένει να επανα-
λάβει ο µαθητής το σινιάλο. Εάν έχουν ξεχαστεί  
κάποια, βοηθάει λέγοντας: « υπάρχουν δύο κόκκινα 
κουτάλια στα αριστερά σου». 
 
3.2.1.1. Ο µαθητής έχει εξοικειωθεί µε τη χρήση του 
φορητού πίνακα επικοινωνίας. Ο πίνακας αυτός είναι 
ένα ύφασµα διπλωµένο στο µέγεθος ενός βιβλίου 
και περιλαµβάνει φωτογραφίες, ζωγραφιές και µικρά 
πικτογράµµατα που συµβολίζουν  κάποιες δραστη-
ριότητες. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτι-
κού παρατηρεί µία µία τις δραστηριότητες και τις 
ονοµάζουν. Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται πολ-
λές φορές µε στόχο ο µαθητής να ονοµάσει τις δρα-
στηριότητες. Σταδιακά η βοήθεια µειώνεται.  
 
3.3.1.1. Είναι µια από τις πιο ευχάριστες δραστηριό-
τητες για το µαθητή, ειδικά για όσους µαθητές µέ-
νουν εσωτερικοί στα σχολεία και επισκέπτονται τις 
οικογένειές τους κάθε Σαββατοκύριακο.  Ο εκπαι-
δευτικός κάνει µε σινιάλο στο µαθητή να φέρει το 
άλµπουµ µε τις φωτογραφίες. Ο µαθητής ανοίγει το 
άλµπουµ και ονοµάζει ένα ένα τα αγαπηµένα του 
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3.4. Να ονο-
µάσει τον 
εαυτό του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Να δη-
λώνει το τέ-
λος µιας δρα-
στηριότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1. Μια 
φωτογραφία 
του µαθητή. 
 
 
 
 
 
3.4.2. Ένα 
µεγάλο χαρτί, 
ένα σκούρο 
µαρκαδόρο, 
άµµο και 
κόλλα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1. Μικρό 
κουτί δρα-
στηριότητας 
µε το περιε-
χόµενό της. 
 
 

πρόσωπα. Το άλµπουµ µπορεί να περιέχει και φωτο-
γραφίες εκπαιδευτών ή φίλων του από την κοινότη-
τα. Είναι ελεύθερος να επιλέξει και να ονοµάσει ό-
ποιο πρόσωπο θέλει. 
Η ελευθερία είναι µια λέξη κλειδί. Πρέπει να του α-
φήνουµε πρωτοβουλίες. Μόνο όταν του δοθούν ευ-
καιρίες και µόνο όταν προσπαθήσει µόνος του θα 
µάθει πραγµατικά και θα αποκτήσει αυτονοµία των 
ικανοτήτων του. 
 
3.4.1.1. Βλέπουν  µαζί  µια φωτογραφία του µαθητή 
µε το γυµναστή του, στο γυµναστήριο του σχολεί-
ου. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει το µαθητή να δείξει 
τον εαυτό του και να σινιάλει το όνοµά του. Αν η 
διαδικασία αυτή είναι εύκολη, πηγαίνει στο επόµενο 
στάδιο που είναι να περιγράψει χαρακτηριστικά του 
εαυτού του. 
 
3.4.2.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται µαζί µε το παιδί 
στο τραπέζι εργασιών έχοντας µπροστά τους ένα 
µεγάλο χαρτί. Βοηθάει το παιδί να ακουµπήσει την 
παλάµη του πάνω στο χαρτί, λέγοντας «αυτό είναι 
το χέρι σου». Ενηµερώνει σινιάλοντας το µαθητή τι 
θα κάνει και ζωγραφίζει προσεχτικά χωρίς να τον 
ενοχλεί µε ένα σκούρο µαρκαδόρο την παλάµη του 
έτσι ώστε να αποτυπωθεί στο χαρτί. ∆είχνει στο 
παιδί το σχέδιο, ονοµάζοντας ξανά «αυτό είναι το 
χέρι σου» και αφήνει χρόνο για παρατήρηση. Η 
δραστηριότητα του να δείχνει και να ονοµάζει επα-
ναλαµβάνεται αρκετές φορές και ο µαθητής ονοµά-
ζει και αυτός µε τη σειρά του. Στο τέλος µπορεί να 
χρωµατίσει εάν θέλει το σχέδιο. 
 
3.4.2.2. Παρόµοια δραστηριότητα µπορεί να γίνει µε 
τις πατούσες των ποδιών του µαθητή, και έχοντας 
τοποθετήσει το χαρτί στο πάτωµα. 
Στις παραπάνω δύο δραστηριότητες εάν ο µαθητής 
δεν έχει υπολείµµατα όρασης ο εκπαιδευτικός φτιά-
χνει την εξωτερική γραµµή του σχεδίου µε κόλλα 
και άµµο. Στην περίπτωση αυτή αντί να δείχνει το 
σχέδιο πρέπει να αφήσει αρκετό χρόνο στο µαθητή 
να το αισθανθεί και ονοµάζοντας το να τοποθετεί το 
χέρι ξανά και ξανά µέσα στο σχέδιο.   
 
3.5.1.1. Ο καθηγητής µαζί µε το µαθητή κάθονται 
στο πάτωµα έχοντας δίπλα τους το κουτί µιας αγα-
πηµένης δραστηριότητας µε το περιεχόµενό της. 
Ανοίγει το  κουτί και εκτελείται η δραστηριότητα. Η 
δραστηριότητα τελειώνει όταν και το τελευταίο 
στοιχείο της έχει επιστραφεί µέσα στο κουτί. Τότε ο 
εκπαιδευτικός λέει «τέλος». Ανάλογα µε τα υπολείµ-
µατα όρασης ή ακοής χρησιµοποιεί νοηµατική, εικό-
νες, απτά σύµβολα όπου είναι απαραίτητο και περι-
µένει. Περιµένει να ακούσει το «τελείωσα» του µα-
θητή. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται αρκετές 
φορές. 
Έχει παρατηρηθεί σε δραστηριότητες που γρήγορα 
τις βαριέται, ο µαθητής να χρησιµοποιεί πολύ πιο 
εύκολα τη φράση « τελείωσα». 
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4. Να λαµ-
βάνει και να 
εκφράζει 
πληροφορί-
ες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Να λαµ-
βάνει πληρο-
φορίες για 
αντικείµενα 
και πρόσωπα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Να λαµ-
βάνει πληρο-
φορίες για 
δραστηριότη-
τα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Να εκ-
φράζει πλη-
ροφορίες για 
κάτι που του 
αρέσει να 
κάνει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Φαγη-
τό και δύο 
συµµαθητές 
του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1. Μια 
ηλεκτρική 
σκούπα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1. Μπλε 
και κίτρινα 
τετραγωνάκι-
α, και δύο 
κουτιά πα-
πουτσιών 
καλυµµένα το 
ένα µε µπλε 
χαρτί και το 
άλλο µε κί-
τρινο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.1. Ο  εκπαιδευτικός κάνει σινιάλο στο µαθητή 
ότι ήρθε η ώρα του φαγητού και σήµερα θα φάνε 
µαζί µε τον Κώστα και τη Νίκη στην ίδια τραπεζαρία. 
Ο εκπαιδευτικός παίρνει το χέρι του µαθητή, αφού 
προηγουµένως έχει επιλέξει το φαγητό που θέλει να 
φάει, και µαζί σερβίρουν στο πιάτο του. Έχει την 
πληροφορία ότι τον σερβίρεις. Ο Κώστας επιλέγει 
και αυτός το ίδιο φαγητό ενώ η Νίκη ήδη έχει σερ-
βιριστεί από την καθηγήτριά της. Γίνεται επανάληψη 
της ίδιας κίνησης σερβίροντας και τον Κώστα. 
∆ευτερεύοντες στόχοι της δραστηριότητας αυτής 
είναι ο µαθητής να απολαύσει και να ευχαριστηθεί 
την ώρα του φαγητού µε τους συµµαθητές του και 
λαµβάνοντας πληροφορίες να εκτεθεί σε σχετικό 
λεξιλόγιο. 
 
4.2.1.1. Ο εκπαιδευτικός έχει τη µαθήτρια κοντά του 
ενώ κρατά τη σκούπα. Έτσι η µαθήτρια εξοικειώνε-
ται µε αυτή. Ανοίγει το διακόπτη και την αφήνει µό-
νη της να αισθανθεί τον ήχο. Εάν δει ότι ανταποκρί-
νεται ευχάριστα, τυλίγει στο σώµα της το λάστιχο 
της σκούπας έτσι ώστε να νιώσει τις ταλαντώσεις 
και τον ήχο. Τη βοηθάει  να εντοπίσει την πηγή του 
ήχου. Ακουµπούν και οι δύο τη σκούπα ενώ καθαρί-
ζουν και ονοµάζει «αυτό κάνει θόρυβο». Κλείνει τη 
σκούπα και ονοµάζει «κλείνω και δεν έχει θόρυβο».  
Για να επαναλάβει τη δραστηριότητα σινιάλουν για 
παραπάνω – περισσότερο. Ανοίγουν µαζί το διακό-
πτη και αφήνει ξανά τη µαθήτρια να αισθανθεί τις 
δονήσεις του ήχου.  Η δραστηριότητα επαναλαµβά-
νεται αρκετές φορές µέχρι να δείξει αρκετό ενδια-
φέρον και να σινιάλει µόνη της το «περισσότερο».  
Ο εκπαιδευτικός την αφήνει  να τον βοηθήσει για 
λίγο στο καθάρισµα. 
Παρόµοιες δραστηριότητες µπορούν να γίνουν και 
µε άλλες ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας που βγά-
ζουν θόρυβο.  
Προσοχή! Ποτέ µην αφήνετε το παιδί µόνο του µε 
µια ηλεκτρική συσκευή. 
 
4.3.1.1. Τα µπλε και τα κίτρινα τετραγωνάκια και τα 
δύο κουτιά βρίσκονται µπροστά στο µαθητή. Ο εκ-
παιδευτικός δίνει ένα µπλε τετραγωνάκι και το ονο-
µάζει «µπλε τετραγωνάκι».  Ζητάει από το µαθητή 
να του δείξει το µπλε κουτί και να ρίξει µέσα σε αυ-
τό το µπλε τετραγωνάκι. Στη συνέχεια ρωτάει το 
µαθητή: «πού είναι το τετραγωνάκι;» Αν  δεν αντα-
ποκριθεί τον καθοδηγεί µε τη µέθοδο το χέρι κάτω 
από το χέρι ώστε να ανακαλύψει το τετραγωνάκι και 
να ονοµάσει «µέσα στο κουτί». Η ίδια διαδικασία 
γίνεται και µε το κίτρινο τετραγωνάκι. 
Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε 
κύριο στόχο ο µαθητής να µας δώσει την πληροφο-
ρία πού είναι το τετραγωνάκι. Για µαθητές που πα-
ρουσιάζουν άνεση σε αυτή τη δραστηριότητα µπο-
ρεί να εκφράσουν την πληροφορία «το ίδιο». «Το 
κίτρινο τετραγωνάκι»  βρίσκεται µέσα στο «κίτρινο 
κουτί».  
Εάν το παιδί δεν έχει καθόλου υπολείµµατα όρασης 
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4.4. Να εκ-
φράζει πλη-
ροφορίες για 
πρόσωπα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Να εκ-
φράζει πλη-
ροφορίες για 
κάποιο συ-
γκεκριµένο 
χώρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Να εκ-
φράζει µε 
χιούµορ πλη-
ροφορίες για 
κάτι που είναι 
αστείο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1. φωτο-
γραφίες του 
αδερφού του 
και αγνώ-
στων. 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1. φωτο-
γραφίες από 
µέρη του 
σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.1. Μια 
κούκλα µε 
ένα τεράστιο 
µουστάκι. 
 
 

χρησιµοποιήστε υφές και ακολουθήστε ακριβώς την 
ίδια διαδικασία, ταιριάζοντας την υφή του τετραγώ-
νου στην υφή του κάθε κουτιού. 
Εάν το παιδί ξεκινώντας τη δραστηριότητα πηγαίνει 
το τετραγωνάκι σε λάθος κουτί, ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να του προσφέρει καθοδήγηση. Να βοηθήσει 
το παιδί να µην κάνει λάθος κίνηση. «Αυτό είναι το 
κίτρινο κουτί», «εσύ κρατάς το µπλε τετραγωνάκι». 
 
4.4.1.1.  Ο εκπαιδευτικός βγάζει µια φωτογραφία 
του αδερφού από το προσωπικό άλµπουµ του µα-
θητή και την παρουσιάζει µαζί µε µια άλλη φωτο-
γραφία αγνώστου προσώπου. Στη συνέχεια και α-
φού αφήσει λίγο χρόνο για παρατήρηση ρωτάει: 
«πού είναι ο αδερφός σου;» Στην περίπτωση που ο 
µαθητής δεν ανταποκρίνεται ακολουθεί καθοδήγηση 
και η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Στόχος της δρα-
στηριότητας είναι ο µαθητής όχι µόνο να ξεχωρίσει 
τη φωτογραφία του αδερφού του, αλλά και να εκ-
φράσει κάποια χαρακτηριστικά του. 
  
4.5.1.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει φωτογραφίες 
από µέρη του σχολείου που είναι ιδιαίτερα αγαπητά 
στο µαθητή. Παιδική χαρά, γυµναστήριο, πισίνα, 
κήπος. Στη συνέχεια παρουσιάζει ένα τραµπολί-
νο(φωτο) και ρωτάει: «πού βρίσκεται το τραµπολί-
νο;». Αν ο µαθητής δυσκολευτεί παρέχει σχετική 
καθοδήγηση και επαναλαµβάνει τη διαδικασία. Αν ο 
µαθητής απαντήσει αφήνοντας τη φωτογραφία  του 
τραµπολίνο επάνω στο γυµναστήριο, συνεχίζει µε 
άλλη ερώτηση. Για παράδειγµα: 
• κήπος – λουλούδι 
• πισίνα – µαγιό 
• παιδική χαρά – κούνια. 

Εάν ο µαθητής δεν έχει καθόλου υπολείµµατα όρα-
σης χρησιµοποιήστε  απτούς συµβολισµούς ή τρισ-
διάστατα πικτογράµµατα και απαιτήστε συνδυα-
σµούς ανά δύο µαζί µε έκφραση πληροφοριών. 
  
4.6.1.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στη µαθήτρια 
µια κούκλα παρόµοια µε την αγαπηµένη της, αλλά 
µε τη διαφορά ότι έχει ένα τεράστιο µουστάκι. Αφή-
νει χρόνο για να παρατηρήσει τις αντιδράσεις της. 
Αν η µαθήτρια δεν ανταποκρίνεται παρέχεται καθο-
δήγηση και η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Όταν 
παρατηρήσει τη διαφορά, ο εκπαιδευτικός τη βοη-
θάει να εκφράσει µε χιούµορ την απορία: «µουστάκι 
σε κορίτσι;». Η όλη δραστηριότητα επαναλαµβάνε-
ται αρκετές φορές µέχρι η µαθήτρια να είναι ικανή 
να εκφράσει µε χιούµορ την απορία της. Σε κάθε 
επανάληψη µειώνεται σταδιακά η βοήθεια που πα-
ρέχεται. 

5. Να εκ-
φράζει συ-
ναισθήµατα 
 
 
 
 

5.1. Να εκ-
φράζει σύγ-
χυση. 
 
 
 
 

5.1.1.  Πρό-
σωπα που 
αντιπαθεί. 
 
 
 
 

5.1.1.1. Έχει παρατηρηθεί η άρνηση του µαθητή να 
συναναστραφεί µε κάποια συγκεκριµένα άτοµα στο 
χώρο του σχολείου. Η άρνηση αυτή δεν είναι τυχαίο 
συµβάν αλλά παραµένει µόνιµη. Αρκετές φορές πα-
ρατηρείται σύγχυση στο µαθητή όταν τα άτοµα αυ-
τά παραµείνουν κοντά του για λίγο χρονικό διάστη-
µα. Ο εκπαιδευτικός ονοµάζει το συναίσθηµα την 
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5.2. Να εκ-
φράζει φόβο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Να εκ-
φράσει πόνο. 
 
 
 
 
 
5.4. Να εκ-
φράζει προσ-
δοκία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Να εκ-
φράζει ευχα-
ρίστηση – 
χαρά. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1. εκµε-
ταλλευόµα-
στε καταστά-
σεις άλλων 
ατόµων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.1. εκµε-
ταλλευόµα-
στε ένα ατύ-
χηµα στην 
παιδική χαρά. 
 
 
5.4.1. Το 
ντύσιµο της 
αρκουδίτσας, 
φούστα, 
µπλούζα, πα-
πούτσια και 
οι αντίστοιχες 
εικόνες τους 
σύµβολα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.1. Το δι-
πλό ποδήλα-
το. 
 
 

ώρα που ο µαθητής αρνείται επίµονα την παρουσία 
του συγκεκριµένου ατόµου λέγοντας «είσαι συγχυ-
σµένος».  
 
5.1.1.2. Ο εκπαιδευτικός για να αυξήσει την ικανό-
τητα έκφρασης του συναισθήµατος της σύγχυσης 
παίζει τον αντίστοιχο ρόλο µπροστά σε ένα καθρέ-
πτη έχοντας δίπλα του το µαθητή. Κάθε φορά που 
προσποιείται το συγχυσµένο ονοµάζει το συναίσθη-
µα «είµαι συγχυσµένος» και προτρέπει το µαθητή 
να τον µιµηθεί και ταυτόχρονα λέει «έλα να κάνουµε 
το συγχυσµένο». Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 
αρκετές φορές και συχνά καταλήγει σε γέλια.  
 
5.2.1.1. Ο εκπαιδευτικός εκµεταλλεύεται την κατά-
σταση άλλων παιδιών µέσα στο χώρο του σχολείου. 
Προτρέπει το µαθητή να παρατηρήσει την συµµα-
θήτριά του την Ελένη που είναι φοβισµένη γιατί κά-
ποιος τη χτύπησε δυνατά στην πλάτη της, και ονο-
µάζει «κοίτα η Ελένη είναι φοβισµένη». 
 
5.2.1.2. Ο εκπαιδευτικός για να αυξήσει την ικανό-
τητα έκφρασης του συναισθήµατος του φόβου παί-
ζει τον αντίστοιχο ρόλο µπροστά σε ένα καθρέπτη 
έχοντας δίπλα του το µαθητή. Κάθε φορά που προ-
σποιείται το φοβισµένο ονοµάζει το συναίσθηµα 
«είµαι φοβισµένος» και προτρέπει το µαθητή να τον 
µιµηθεί και ταυτόχρονα λέει «έλα να κάνουµε το 
φοβισµένο». Η διαδικασία επαναλαµβάνεται αρκετές 
φορές.  
 
5.3.1.1. Ο εκπαιδευτικός εκµεταλλεύεται ένα ατύχη-
µα στην παιδική χαρά. Ο µαθητής γλίστρησε ανεβαί-
νοντας στα σκαλιά της πλαστικής τσουλήθρας και 
χτύπησε στο γόνατό του. Πονάει και κλαίει. Ο εκ-
παιδευτικός του λέει «κλαις γιατί χτύπησες και πο-
νάς». 
 
5.4.1.1. Ο εκπαιδευτικός θα χρησιµοποιήσει µια πο-
λύ αγαπηµένη και ξεχωριστή δραστηριότητα της 
µαθήτριας του που είναι το ντύσιµο της αρκουδί-
τσας. Έχει παρατηρηθεί ότι η µαθήτρια παρουσιάζει 
µεγάλη άνεση σε αυτή τη δραστηριότητα η οποία 
έχει επαναληφθεί πολλές φορές. Ο εκπαιδευτικός 
δίνει πρώτα τη φούστα ενώ η µαθήτρια ήδη κρατά 
στα χέρια της την αρκουδίτσα της. Με άνεση της 
φοράει τη φούστα και περιµένει µε µεγάλη προσδο-
κία να της δώσει την µπλούζα. Ο εκπαιδευτικός πα-
ριστάνει τον αδιάφορο. Η µαθήτρια παίρνει την ει-
κόνα σύµβολο της µπλούζας και την απαιτεί µε έ-
ντονο τρόπο. Της τη δίνει. Το ίδιο ακριβώς γίνεται 
και µε τα παπούτσια. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται 
ένα βήµα της δραστηριότητας, µεγαλώνει και η 
προσδοκία της για το επόµενο.  
 
5.5.1.1. Μεγάλη είναι η χαρά των περισσοτέρων 
παιδιών όταν µαζί µε τον εκπαιδευτικό κάνουν «δι-
πλό ποδήλατο». Ο εκπαιδευτικός ονοµάζει το συναί-
σθηµα «είµαι χαρούµενος» ενώ ταυτόχρονα γελάει 
προς το µαθητή. Επαναλαµβάνει τουλάχιστον 3 φο-
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5.5.2. Στά-
µπες από 
σφουγγάρι, 
ένα µεγάλο 
χαρτί, γάντια, 
µη τοξικά 
χρώµατα, 
νερό, αλεύρι, 
άµµος, και 
τρία βαθιά 
δοχεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρές την ίδια φράση. Έπειτα ονοµάζει «και εσύ δεί-
χνεις χαρούµενος». Η όλη διαδικασία επαναλαµβά-
νεται αρκετές φορές σε σκόπιµα διαλείµµατα της 
βόλτας µε το ποδήλατο.  
 
5.5.2.1.  Η δραστηριότητα «στάµπες µε χρώµατα» 
έχει πολλή πλάκα και δίνει κέφι στο παιδί. Υπάρχουν 
κοµµάτια από σφουγγάρι κοµµένα σε διαφορετικά 
σχήµατα, κύκλους, τρίγωνα, αστεράκια, τετράγωνα. 
Είναι αρκετά µεγάλα ώστε το παιδί να µπορεί να τα 
πιάσει και να τα βλέπει. Χρώµατα είναι το κίτρινο, το 
πράσινο και το κόκκινο. Ο εκπαιδευτικός φοράει πα-
λαιά ρούχα στο παιδί και µια µεγάλη ποδιά. Στρώνει 
στο δωµάτιο αρκετές εφηµερίδες και δεν αγχώνεται 
γιατί  γνωρίζει ότι το παιδί θα λερώσει.  
Σε κάθε δοχείο ρίχνουν µαζί, µισή κούπα νερό, µια 
κούπα αλεύρι , το χρώµα και τα ανακατεύουν. Ο 
εκπαιδευτικός αφήνει το παιδί να αισθανθεί το χαρτί. 
Μετά αρπάζουν µαζί µια στάµπα τη βουτούν στο 
δοχείο και µε δύναµη την πιέζουν πάνω στο χαρτί. Η 
ευχαρίστηση του παιδιού είναι έντονα ζωγραφισµέ-
νη στο πρόσωπό του. Ο εκπαιδευτικός ονοµάζει 
«δείχνεις χαρούµενος» και «εγώ είµαι χαρούµενος». 
Η δραστηριότητα συνεχίζεται µε όλες τις στάµπες 
και όλα τα χρώµατα.  
Σε κάθε βήµα της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός 
ονοµάζει «δείχνεις χαρούµενος» και «εγώ είµαι χα-
ρούµενος».  
Όταν η δραστηριότητα τελειώσει ρίχνουν επάνω 
στο σχέδιο άµµο. Αυτό αποτελεί µια άλλη απτική 
εµπειρία. Αφήνει την εικόνα να στεγνώσει. Την κρε-
µάει σε ένα σηµείο όπου το παιδί να µπορεί να τη 
δει ή να την αισθανθεί. Η χαρά του παιδιού είναι 
µεγάλη. Ο εκπαιδευτικός χτυπάει απαλά στο στήθος 
το παιδί για να του σινιάλει ότι τα κατάφερε!  
Αυτό είναι µια δηµιουργία! Ο εκπαιδευτικός ονοµάζει 
«δείχνεις χαρούµενος» και «εγώ είµαι χαρούµενος». 
 
5.5.2.2. Ο εκπαιδευτικός για να αυξήσει την ικανό-
τητα έκφρασης του συναισθήµατος της ευχαρίστη-
σης παίζει τον αντίστοιχο ρόλο µπροστά σε ένα κα-
θρέπτη έχοντας δίπλα του το µαθητή. Κάθε φορά 
που προσποιείται τον ευχαριστηµένο ονοµάζει το 
συναίσθηµα «είµαι χαρούµενος» και προτρέπει το 
µαθητή να τον µιµηθεί και ταυτόχρονα λέει «έλα να 
κάνουµε το χαρούµενο». Η διαδικασία επαναλαµβά-
νεται αρκετές φορές.  
 

6. Να παίρ-
νει µέρος σε 
συζητήσεις. 

6.1. Να παίρ-
νει µέρος σε 
συζητήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1. Εκµε-
ταλλευόµα-
στε καταστά-
σεις άλλων 
ατόµων.  
 
 
6.1.2. Μια 
βόλτα στο 
γύρω τετρά-
γωνο. 
 

6.1.1.1. Ο εκπαιδευτικός εκµεταλλεύεται την κατά-
σταση άλλων παιδιών µέσα στο χώρο της σχολικής 
τάξης. Προτρέπει το µαθητή να παρατηρήσει την 
συµµαθήτριά του την Φωτεινή που βρίσκεται στο 
διπλανό γκρουπ και παίρνει µέρος στη συζήτηση, και 
ονοµάζει « κοίτα η Φωτεινή συζητάει». 
 
6.1.2.1. Ο εκπαιδευτικός µαζί µε το µαθητή οργανώ-
νει µια βόλτα στο γύρω τετράγωνο µε συγκεκριµένο 
στόχο. Σταµατούν και µυρίζουν λουλούδια, σηκώ-
νουν µια πέτρα, αισθάνονται τα πεσµένα φύλλα, 
οσµίζονται το µεσηµεριανό φαγητό. Σε κάθε ευκαι-
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6.2. Να εκ-
φράζει απορί-
ες. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Να απα-
ντά σε ερω-
τήσεις. 
 
 
 
 
 
 
6.4. Να περι-
µένει τη σει-
ρά του για να 
πάρει το λό-
γο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1. Μέσα 
στο γκρουπ 
της σχολικής 
τάξης. 
 
 
6.2.2. Μέσα 
από µια δρα-
στηριότητα 
 
6.3.1. Μια 
αδιαφανή 
σακούλα που 
περιέχει αντι-
κείµενα σύµ-
βολα και πι-
κτογράµµατα 
 
 
6.4.1. Βίντεο 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2. Εκµε-
ταλλευόµα-
στε καταστά-
σεις άλλων 
ατόµων. 

ρία ο εκπαιδευτικός ονοµάζει χρησιµοποιώντας το 
κατάλληλο επικοινωνιακό σύστηµα για το παιδί: 

• «τα λουλούδια µυρίζουν υπέροχα» 
• «τα φύλλα είναι απαλά» 
• «τα φύλλα είναι κίτρινα» 
• «η πέτρα είναι µικρή» 
• «εγώ µυρίζω να ψήνουν µπιφτέκια» 

Όλα αυτά δίνουν ευκαιρίες στο παιδί να κάνει συζή-
τηση. 
 
6.1.2.2. Γυρίζοντας στο σχολείο ο εκπαιδευτικός 
µαζί µε το παιδί µπορούν να φτιάξουν ένα βιβλίο 
που να αποτελείται από λουλούδια, φύλλα, µικρές 
πέτρες, εικόνες µε φαγητά…. Έτσι εκπαιδευτικός και 
µαθητής θα έχουν πολλές ευκαιρίες να µιλήσουν γι 
αυτή τη βόλτα τους ξανά και ξανά. 
 
6.2.1.1. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει και καθοδηγεί τη 
µαθήτρια να εκφράζει απορίες καθώς συµµετέχει σε 
συζήτηση του γκρουπ της τάξεως της, «ακούγο-
ντας» τους συµµαθητές της να εκφράζουν τις από-
ψεις τους σε κάποιο θέµα. 
 
6.2.2.1. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει και καθοδηγεί τη 
µαθήτρια να εκφράζει απορίες καθώς συµµετέχει 
στα βήµατα µιας δραστηριότητας. 
 
6.3.1.1. Ο εκπαιδευτικός µε τη µέθοδο το χέρι κάτω 
από το χέρι οδηγεί το µαθητή να πιάσει ένα αντικεί-
µενο µέσα από τη σακούλα και ονοµάζει «τι είναι 
αυτό;» περιµένοντας από το µαθητή να απαντήσει. 
Εάν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται ακολουθεί καθο-
δήγηση. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται κάθε φορά 
που ο µαθητής πιάνει ένα καινούριο αντικείµενο µέ-
σα από τη σακούλα. 
 
6.4.1.1. Ο εκπαιδευτικός βιντεοσκοπεί γνωστά πρό-
σωπα του µαθητή καθώς αυτοί συζητούν. Το βίντεο 
αυτό το προβάλλει αρκετές φορές στο µαθητή. Με 
τη διαδικασία αυτή βοηθάει το µαθητή να εντοπίσει 
όσο είναι δυνατό τα σηµεία εκείνα που οι συµµετέ-
χοντες σε µια συζήτηση εναλλάσσουν τις απόψεις 
τους. 
 
6.4.2.1. Ο εκπαιδευτικός εκµεταλλεύεται τη συζήτη-
ση των  παιδιών σε µια µεγαλύτερη  σχολική τάξη. 
Προτρέπει το µαθητή να παρατηρήσει τον τρόπο µε 
τον οποίο οι µαθητές του γκρουπ περιµένουν υπο-
µονετικά τη σειρά τους για να εκφράσουν τις από-
ψεις τους. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ. 
 

5.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ.  
 
Οι µαθητές µε τυφλοκώφωση, όπως ήδη έχουµε επισηµάνει, παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιο-
γένεια, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τη νοητική τους ικανότητα, τις κινητικές δεξιότητες 
και τις ανάγκες τους. Η εκπαίδευση των ατόµων αυτών αποτελεί µια ιδιαίτερη πρόκληση για 
τους εκπαιδευτικούς στο χώρο της ειδικής αγωγής. Η συνεργασία της εκπαιδευτικής οµάδας 
και των γονέων, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία κατά το σχεδιασµό του εξατοµικευµένου εκπαι-
δευτικού προγράµµατος για µαθητές τυφλοκωφούς µε επιπρόσθετες αναπηρίες. Ο σχεδια-
σµός και η εφαρµογή του εξατοµικευµένου προγράµµατος βασίζεται κυρίως στις ατοµικές 
ανάγκες και δεξιότητες του µαθητή παρά στην ιατρική γνωµάτευση. 
Κύριος στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει τις στρατηγικές που πρέπει να υλο-
ποιηθούν, ώστε να έχουµε επιτυχή αποτελέσµατα στην εφαρµογή του προτεινόµενου αναλυ-
τικού προγράµµατος για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων τυφλοκωφών µαθητών 
σχολικής ηλικίας. Οι στρατηγικές αυτές είναι: 

1. σεβασµός στην προσωπικότητα του µαθητή. 
2. οργάνωση του χώρου: 
• χώρος για διδασκαλία 1-1 
• χώρος τάξης 
• χώρος σχολείου 

3. οργάνωση της σχολικής ζωής - ανάλυση της συµπεριφοράς - ενθάρρυνση για εκπαί-
δευση. 

4. το περιβάλλον του σπιτιού και η συµµετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού 
τους. 

 

5.2.  ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. 
 
Η φιλοσοφία του εξατοµικευµένου προγράµµατος βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε µαθητής είναι 
µοναδικός και όλοι έχουν συµφωνήσει ότι πρέπει να  φέρονται µε σεβασµό. Ο καθένας, ό-
ποιος και εάν είναι αυτός, αξίζει το σεβασµό και τη φροντίδα, στοιχεία απαραίτητα για 
τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του. 
Για την υποστήριξη αυτής της φιλοσοφίας, πρέπει όλοι να δεσµευτούµε στα: 
 

1. ο σεβασµός µας να είναι ανεξάρτητος από την αναπηρία. 
2. να µην αποκαλύπτουµε εµπιστευτικές πληροφορίες. 
3. να φροντίζουµε για την υγεία του. 
4. να φροντίζουµε να υπάρχουν ποιοτικές σχέσεις µε το προσωπικό που παρέχει φροντί-

δα. 
5. να παρέχουµε ελευθερία ώστε να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους ελεύθερα. 
6. όταν συναντάµε τον τυφλοκωφό συνοµιλητή µας να βεβαιωθούµε ότι η συνανα-

στροφή µας παρέχει αµοιβαίο ενδιαφέρον. Το αµοιβαίο ενδιαφέρον είναι η βάση για 
µια καλή συζήτηση. Είναι αδύνατο να δηµιουργήσουµε καλή συναναστροφή µε κά-
ποιον που αισθάνεται ότι τον κοιτάζουµε µε περιφρόνηση. 

7. να αλλάξουµε την επικέντρωσή µας από όσα  το παιδί  είναι ανίκανο να κάνει σε ότι 
είναι ικανό. Η µικρότερη κίνηση ακόµα και η ανάσα του η ίδια µπορεί να αποτελέσει 
βάση για µια συζήτηση. 
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5.3.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
 
Ο χώρος µέσα στον οποίο ζει και µαθαίνει ένα άτοµο αποτελεί  βάση της ανάπτυξης των ικα-
νοτήτων του. Η τυφλοκώφωση δηµιουργεί από τη φύση της ένα πλήθος αναγκών που χρή-
ζουν αντιµετώπισης. Ανάγκες για επικοινωνία, κινητικότητα και εκµάθηση. Είναι προφανές σε 
όλους πως ένα ειδικά διαµορφωµένο περιβάλλον µπορεί να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην κά-
λυψη αυτών των αναγκών. Μπορεί να προσφέρει θετικές συναναστροφές και εξερευνήσεις. 
Οποιοδήποτε περιβάλλον πρέπει να προσαρµοστεί ώστε το τυφλοκωφό παιδί να κατανοεί 
κάθε σηµείο του χώρου και να διαµορφωθεί κατάλληλα, τουλάχιστον στην πιο απλουστευµέ-
νη του µορφή, µε την προσεκτική διαρρύθµιση των επίπλων. Σιγά σιγά το εγχείρηµα αυτό 
παρουσιάζει µεγαλύτερες απαιτήσεις. Η οργάνωση του χώρου καθιστά το περιβάλλον ανα-
γνωρίσιµο, συνεργάσιµο, ευχάριστο και πιο ενδιαφέρον, ενώ ερωτήµατα που απασχολούν το 
µαθητή, όπως: τι βρίσκεται εκεί; Τι συµβαίνει εκεί; βρίσκουν απάντηση και η επικοινωνία α-
ποκαθίσταται µε επιτυχία. 
 

5.3.1. ΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Το «δωµάτιο δραστηριοτήτων» αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος µιας γεµά-
της µέρας. Στην ουσία αυτό είναι ένα πρόγραµµα ετοιµότητας για µαθητές οι οποίοι   λει-
τουργούν σε ένα εργαστήριο κάτω από επιτήρηση σε καθηµερινές δραστηριότητες. Οι αρχι-
κοί στόχοι µέσα στο δωµάτιο είναι η αύξηση της διάρκειας της προσοχής του κάθε µαθητή, η 
διατήρηση της επιµονής του εκπαιδευτή (10 – 45 λεπτά) στην ανάθεση µιας εργασίας, η α-
νάπτυξη κατάλληλων συµπεριφορών για το περιβάλλον του δωµατίου, και η όσο το δυνατόν 
αυτόνοµη εργασία πρακτικής φύσεως από το παιδί. 
Ο µαθητής µέσα στο δωµάτιο δραστηριοτήτων µπορεί να: µαζεύει, διπλώνει, γεµίζει, µετράει, 
ταιριάζει , διαφοροποιεί, στοιχίζει, κολλάει, βάζει σε σειρά, γυρίζει ανάποδα αντικείµενα,  δέ-
νει, πιέζει. 
Συγκεκριµένες λέξεις που θεωρούνται απαραίτητες και σπουδαίες για να λειτουργήσουµε µέ-
σα σε µια τάξη, όπως οι λέξεις: 
• κάτσε 
• δούλεψε 
• τελείωσε 
• παραπάνω 
• ξανά 
Όταν εισάγετε µια νέα και δύσκολη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής µπορεί να συναναστρέφε-
ται σε 1 – 1 ανταπόκριση µε το µαθητή. Γενικά,  ο µαθητής ενθαρρύνεται να εργαστεί αυτό-
νοµα µε ελάχιστη συναναστροφή µε τον εκπαιδευτή. Ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτή περιο-
ρίζεται στο να: 
• διατηρήσει τη σειρά έχοντας πάντα µία αρχή 
• δώσει υλικά 
• επιτηρήσει τη δουλειά των µαθητών, και  
• βοηθήσει όπου είναι απαραίτητο. 
Κάθε µαθητής βρίσκεται µέσα στο δωµάτιο εργασίας για περίπου µια ώρα την ηµέρα,  4 φο-
ρές τη βδοµάδα.  Ο µαθητής συνήθως πραγµατοποιεί µία εργασία για περίπου 40 λεπτά, και  
εργασίες σε σειρά για περίπου 15 µε 20 λεπτά. Η περίοδος αυτή του χρόνου ποικίλλει κατά 
τη διάρκεια της εβδοµάδας. Οι επόµενες εργασίες οργανώνονται για την περίοδο των επόµε-
νων 2 εβδοµάδων. Συνήθως επιλέγεται µία δραστηριότητα για το χρονικό διάστηµα ενός µή-
να και οι δουλειές προγραµµατίζονται ανάλογα. Οι µαθητές κάποιες φορές ασχολούνται µε 
«ειδικές δουλειές», όπως είναι να φτιάχνουν πρόχειρο φαγητό σε ένα ενήλικα. Η ίδια εργασία 
συχνά γίνεται από όλους τους µαθητές µε εξαίρεση τους µαθητές που δεν έχουν καθόλου 
υπολείµµατα όρασης.  
Σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης των τυφλοκωφών παιδιών αποτελούν και  οι δραστηριότη-
τες µε την ονοµασία « δουλειές σε σειρά». Ως εκπαιδευτές προγραµµατίζουµε αυτές τις 
δουλειές έχοντας 2 συγκεκριµένους στόχους: 
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1. Ο µαθητής  έχει φυσική επαφή µε έναν άλλο µαθητή όταν κρατούν ένα στοιχείο. 
2. Ο µαθητής αποκτά την εµπειρία «του περιµένω»,  όταν περιµένει το µαθητή µε τον 

οποίο εργάζεται µαζί να τελειώσει την εργασία του, επειδή λειτουργεί µε πιο αργό 
ρυθµό.  

Οι δουλειές σε σειρά µπορούν να πραγµατοποιηθούν από γκρουπ των 2, 3 ή 4 παιδιών. Ποι-
κίλουν ως προς το επίπεδο δυσκολίας τους. Πρώτα είναι οι ευκολότερες εργασίες και µετά 
ακολουθούν οι πιο δύσκολες. 
 

5.3.2. ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
Τα τελευταία χρόνια, ο Neilsen απέδειξε στις έρευνες του ότι οι µικρότεροι χώροι είναι κα-
ταλληλότεροι για παιδιά µε πολλαπλές ειδικές ανάγκες. Ο µικρός χώρος γίνεται εύκολα αντι-
ληπτός γιατί επιτρέπει στο παιδί να αγγίξει τους τοίχους, το πάτωµα και το ταβάνι και να κα-
τασκευάσει στο µυαλό του µια νοερή εικόνα όσων υπάρχουν γύρω του. Έχει παρατηρηθεί 
ότι οι µαθητές µέσα στα µικρά δωµάτια, κινούνται και εξερευνούν πολύ περισσότερο από ότι 
στις µεγάλες αίθουσες. Με τις επαναλήψεις, αποµνηµονεύουν σειρές από διαδοχικές εµπειρίες 
και δηµιουργούν µια εικόνα του δωµατίου και είναι ικανοί να προβλέπουν τι υπάρχει εκεί για 
να το ψηλαφίσουν. 
Αν κάποιοι από εσάς επιθυµούν να κάνουν παρόµοια συστατικά µέσα στα προγράµµατά τους, 
σας παρέχουµε µια λίστα οδηγιών, απαραίτητες για τη «δηµιουργία του δωµατίου».  Η 
λίστα αυτή δεν µπορεί να περιέχει τα πάντα είναι όµως µια καλή βάση για αρχή. 
«Ξεχωρίστε το δωµάτιο εργασίας ως µοναδικό.  Εάν έχετε τη δυνατότητα φτιάξτε ένα κοµ-
µάτι εκτός περιοχής σε ένα µεγάλο δωµάτιο, και να το χρησιµοποιείτε αποκλειστικά για αυτές 
τις δουλειές. Να βεβαιωθείτε ότι το δωµάτιό σας είναι καλά φωτισµένο.  Πρέπει να έχει µεγά-
λα τραπέζια και κανονικές καρέκλες. Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει µια καρέκλα για το 
µαθητή και µια για τον εκπαιδευτή. Τα υλικά της κάθε εργασίας να είναι τοποθετηµένα σε 
ένα µεγάλο κουτί. Σε κάθε κουτί εξωτερικά να αναγράφεται η διαδικασία. Χρησιµοποιήστε 
ράφια για την τοποθέτηση των κουτιών σε µια δοµηµένη σειρά. Για κάθε µαθητή θα πρέπει 
να υπάρχει µια φόρµα συµπλήρωσης η ονοµαζόµενη λίστα ελέγχου, στην οποία θα καταγρά-
φεται η πρόοδος των ατοµικών του στόχων.» 
 
∆είγµα λίστας ελέγχου…… 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………… 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ:……………………………………………………………….. 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΟΥΛΕΙΑ: ξεχωρίζει αντικείµενα µε κριτήριο το µέγεθος 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:…………………………………….… 
ΕΧΟΥΜΕ 4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ:…………………………………………………… 
ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………………………………………… 
ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ:………………………………………… 
ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ:…………………………… 
Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΕΣ:…………………………………..… 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ: ……………………………………………………… 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ:…………………………………………………………………….… 

 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: 
• µεγάλες και µικρές γοµολάστιχες 
• µεγάλα και µικρά πιατάκια 
• µεγάλα και µικρά πλαστικά αντικείµενα 
• µεγάλα και µικρά σκληρά αντικείµενα 
• τριών µεγεθών πετσέτες 
• πολλά είδη ξηρών καρπών 
• πολλά µεγέθη από βαζάκια 
• πολλά µεγέθη από άσπρα κουµπιά 
• αυτοκόλλητα 
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Υλικά που προτείνουµε για τον εξοπλισµό του δωµατίου δραστηριοτήτων: 

• ∆ισκέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών, πλαστικά κουτιά, κουτάκια από φωτογραφικά 
φιλµ. 

• Παλαιοί φάκελοι γραφείων, παλαιές κάρτες, ληγµένες πιστωτικές κάρτες, στυλό, µε-
ταλλικά δαχτυλίδια. 

• Κουτάκια από παγωτά, χωνάκια παγωτών. 
• Κουτιά από παπούτσια.  
• Μία φλοκάτη, ένα τετράγωνο απλό χαλί, ένα λινό χαλί. 
• Μακαρόνια όλων των ειδών, πατάτες, δοχεία από παιδικές κρέµες, χάρτινες θήκες αυ-

γών, χάρτινες κούπες, αλουµινόχαρτο, ρολά τουαλέτας, όσπρια όλων των ειδών. 
• Σκληρά είδη όπως κέρµατα, χοντρό ηλεκτρικό καλώδιο, ξηροί καρποί. 
• Άδεια µπουκάλια από σπρέι κοµµωτηρίου. 
• Πινέζες ασφαλείας, ειδικά χαρτονάκια για πίνακες ανακοινώσεων. 
• Άδεια µπουκάλια από φάρµακα, το πλαστικό µέρος από τις σύριγγες. 

 

5.3.3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΗΧΟΙ. 

Βασιζόµενοι στη σηµαντικότητα της αίσθησης της αφής για το τυφλοκωφό άτοµο, έχουµε τη 
δυνατότητα να παρέχουµε ερεθίσµατα µέσα στο φυσικό χώρο του σχολείου µε στόχο να βο-
ηθήσουν το παιδί να αναπτύξει κατανόηση για όσα το περιβάλλουν. 
Οι ανάγλυφες πλευρές µιας επιφάνειας είναι πολύ χρήσιµες. Μια ευδιάκριτη γωνία ανάµεσα 
στον τοίχο και στο πάτωµα, µια µοκέτα που καλύπτει διαφορετικά τµήµατα του ίδιου δωµα-
τίου, ένα χαλί στο διάδροµο, παρέχουν αποτελεσµατικές αντιθέσεις που γίνονται εύκολα α-
ντιληπτές από το παιδί µε την αφή. Μέσα από αυτή την εξοικείωση το παιδί κατανοεί το χώ-
ρο και προοδευτικά κατακτά τη δεξιότητα του προσανατολισµού. 
Χρησιµοποιώντας ανάγλυφες επιφάνειες για τη σηµατοδότηση ενός χώρου, το παιδί κινείται 
µε ευχέρεια ψηλαφώντας το συγκεκριµένο σηµάδι µε τα χέρια ή τα πόδια. Ακολουθώντας για 
παράδειγµα την κουπαστή µιας σκάλας και ανακαλύπτοντας στο τέλος της ένα άλλο σηµάδι, 
µπορεί να οδηγηθεί σε ένα δωµάτιο αναζητώντας το προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογι-
στή. 
Σε ανοικτά περιβάλλοντα και για παιδιά που µετακινούνται µε αναπηρικές καρέκλες υπάρχει 
ιδιαίτερη δυσκολία στον προσδιορισµό του χώρου. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι ικανά να εξι-
σώσουν το χρόνο µετακίνησης µε το µέγεθος της περιοχής. Στα πρώτα στάδια οι εκπαιδευτι-
κοί πρέπει να καθοδηγούν το παιδί όταν κινείται, ώστε να σχηµατίσει σωστή αντίληψη για 
την έκταση του χώρου. 
Πολλά είναι τα τυφλοκωφά παιδιά που διαθέτουν υπολείµµατα όρασης και υποβοηθούνται 
από κάποια οπτικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. Μερικές από τις παροχές που µπορείτε να 
φτιάξετε στοχεύουν στη δηµιουργία καλά ξεχωριστών χώρων εργασίας, δίνουν σηµασία στα 
επίπεδα φωτισµού και στη λειτουργική χρήση των χρωµάτων και των αντιθέσεων,...... 
 
Ακολουθούν µερικές απλές αλλαγές οι οποίες µπορούν να γίνουν: 

• Τοποθετήστε ρυθµιζόµενους διακόπτες έτσι ώστε να έχετε τον έλεγχο του φωτισµού 
στις περιοχές εργασίας. 

• χρησιµοποιήστε σκιές ή στόρια στα παράθυρα για να ρυθµίσεις το εισερχόµενο φως 
και την αντανάκλαση. 

• Τοποθετήστε µια δυνατή λάµπα, ρυθµιζόµενη µε ένα βραχίονα, στο γραφείο του µα-
θητή. 

• παρέχετε επαρκής ποσότητες φωτισµού στους διαδρόµους, στις σκάλες, στην καφε-
τέρια, και στις τάξεις. 

• µειώστε την αντανάκλαση και τις βαθιές σκιές µε το να φωτίζεται το εντοιχισµένο έ-
πιπλο. 

• φωτίστε τις εξωτερικές γωνίες αντικειµένων. 
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Οι ήχοι που υπάρχουν σε ένα περιβάλλον έχουν µεγάλη σηµασία για όσα τυφλοκωφά παιδιά 
έχουν υπολείµµατα ακοής. Το περιβάλλον πρέπει να παρέχει σταθερά σηµεία ήχου τα οποία 
να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει το παιδί για να προσανατολιστεί.  

• Το ραδιόφωνο. 
• Ο κτύπος του ρολογιού.  
• Ο ήχος των αυτοκινήτων στο δρόµο. 
• Ένα µουσικό παιχνίδι. 
• Το παιχνίδι επιλογών που παράγει ήχο. 
• Ο ήχος του ενυδρείου. 
• Οι φωνές των συµµαθητών του στη διπλανή αίθουσα. 

 
 
Χρησιµοποιήστε µοκέτες ή άλλο υλικό πατώµατος  για να βελτιωθεί η ποιότητα του ήχου. 

Μειώστε το θόρυβο της µηχανής από το αιρκοντίσιον. 
 

5.3.4.  ∆ΩΣΤΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
Όλα τα  σχολεία πρέπει να:  

• δίνουν πρωταρχική σηµασία σε θέµατα ασφαλείας στην τάξη και στο σχολικό περι-
βάλλον.  

• συζητούν σχετικά µε τις διαβάσεις των δρόµων. 
• φροντίζουν τα παιδιά να µη συναναστρέφονται µε ξένους. 
• φροντίζουν για την επιβίβαση των παιδιών στα σχολικά λεωφορεία και για τη δηµόσια 

µεταφορά τους µε κατάλληλα οχήµατα. 
 
Ωστόσο, παρ όλο που τα προγράµµατα των σχολείων παρέχουν αυτή την ασφάλεια στα  
παιδιά, χρειάζεται να εµβαθύνουµε σχετικές συζητήσεις εξαιτίας των σύνθετων και µοναδικών 
αναγκών των τυφλοκωφών µαθητών. 
 

5.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. 
 

5.4.1.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ. 
Η πρώτη ερώτηση που συνήθως συµβαίνει σε ανθρώπους σχετικά µε ένα µαθητή που είναι 
τυφλοκωφός, είναι το πώς επικοινωνώ µε αυτό το µαθητή; 
Άλλες σχετικές ερωτήσεις είναι: 
 
• το πώς θα πρέπει να προσεγγίσω το µαθητή ; 
• πώς θα κάνω την παρουσία µου γνωστή στο µαθητή; 
• Πώς  ο µαθητής θα γνωρίζει ότι είµαι εγώ; 

 
∆εν υπάρχει καµιά στάνταρ απάντηση γι αυτές τις ερωτήσεις. Να βρείτε τι δουλεύει, προσπα-
θώντας µε διαφορετικές προσεγγίσεις και αφήνοντας το τυφλοκωφό παιδί να οδηγήσει εσάς 
στους τρόπους που αυτός ή αυτή επικοινωνεί ή µαθαίνει καλύτερα. ∆ιαφορετικοί µαθητές όχι 
µόνο προτιµούν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά µπορεί να ανταποκρίνονται πιο αποτελε-
σµατικά σε συγκεκριµένες. Θυµηθείτε ότι παρ όλο που οι τυφλοκωφοί µαθητές ίσως εύχονται 
να συναναστραφούν µε εσάς, δεν έχουν το ίδιο είδος πληροφόρησης σχετικά µε την παρου-
σία σας, όπως έχετε εσείς µε αυτούς. Επίσης έχετε κατά νου ότι ίσως αυτοί δε θα καλοδέχο-
νται πάντα αυτές τις συναναστροφές.  
Γι αυτό η διαδικασία θα πρέπει να είναι αργή και µε ευαισθησία. ∆ώστε σε ένα µαθητή την 
επιλογή να αποδεχθεί ή να απορρίψει µια συνδιαλλαγή, έτσι ώστε ο µαθητής να έχει µια αί-
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σθηση ελέγχου πάνω στην κατάσταση, και να µην  τίθεται ύπαρξη βίας για τη συναναστροφή 
κάθε φορά που προσεγγίζετε το µαθητή.  
Γενικά, µπορείτε να κάνετε την πρώτη κίνηση και να παρουσιάσετε ευκαιρίες για επικοινωνία. 
Ακολουθεί το πώς: 
 

1. να έχετε την προσοχή του µαθητή, προσεγγίστε τον , και δηλώστε την ταυτότητά 
σας.  

2. αφήστε το µαθητή να γνωρίζει ότι είστε εύκαιροι και ότι ενδιαφέρεστε για συνανα-
στροφή µε το να φέρνετε το χέρι σας απαλά ανάµεσα στο χέρι του µαθητή, έτσι ώ-
στε το πίσω µέρος του χεριού σας να αγγίζει την παλάµη του µαθητή. Ή αγγίξτε απα-
λά το πάνω µέρος του ώµου του µαθητή, για να δείξετε την παρουσία σας. Περιµένε-
τε για λίγο χρόνο, µέχρι να δείτε ότι ο µαθητής είναι έτοιµος να συναναστραφεί µαζί 
σας.  

3. θα γνωρίζετε εάν ο µαθητής είναι έτοιµος να επικοινωνήσει παρατηρώντας τις κινήσεις 
του απέναντι σας ή παρακολουθώντας για αλλαγές στη γλώσσα του σώµατος ή στο 
επίπεδο δραστηριότητας, καθώς ο µαθητής γίνεται ήσυχος. 

4. µην αρπάζετε απότοµα τον καρπό του µαθητή! …………… 
 
Όταν  εργάζεστε µε τυφλοκωφούς µαθητές προσπαθήστε να σκεφτείτε ότι εσείς είστε 
ένας τυφλοκωφός µαθητής. Αν δεν µπορούσατε να δείτε και να ακούσετε καλά, τι θα σας 
βοηθούσε να καταλάβετε τον κόσµο και το περιβάλλον γύρω σας;  
Τα κρίσιµα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά ενός αντικειµένου, δεν µπορούν να είναι µόνο ο-
πτικά ή ακουστικά. Αντίθετα, η υφή, το µέγεθος και η µυρωδιά µπορεί να είναι βασικά στοι-
χεία. Καθορίστε τα χαρακτηριστικά τα οποία ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει για να κα-
ταλάβει ή να αναγνωρίσει κάτι και βοηθήστε τον να συγκεντρωθεί σε αυτά τα χαρακτηριστι-
κά για µάθηση.  
 
 

Πώς αναπτύσσουµε ειδικά µέσα επικοινωνίας  
στο προσυµβολικό στάδιο επικοινωνίας; 

 
Αντιδρούµε απατώντας στη συµπεριφορά, σε κραυγές, κλάµατα, χαµόγελο. 
Αναπτύσσουµε µιµητικές ικανότητες µε αισθητηριοκινητικά παιχνίδια. 
Χρησιµοποιούµε απλές αναπαραστάσεις, µέρος του αντικειµένου ή σήµατα που συµβολίζουν 
ολόκληρο το αντικείµενο, χειρονοµίες που δηλώνουν ένα γεγονός. 
Ενισχύουµε τις φυσικές χειρονοµίες που κάνει ένα παιδί για να απαιτήσει ένα αντικείµενο. 
Χρησιµοποιούµε απλά νοήµατα(νοηµατική γλώσσα). 
 
 

 
Πώς αναπτύσσουµε ειδικά µέσα επικοινωνίας  

στο συµβολικό στάδιο επικοινωνίας; 
 

Στο συµβολικό στάδιο επικοινωνίας ο µαθητής έχει την πρέπουσα αισθητηριοκινη-
τική ανάπτυξη, δηλαδή έχει κατακτήσει τη µίµηση, την αναπαράσταση και τη µο-
νιµότητα των αντικειµένων. Τότε: 
 
Αναπτύσσουµε χειρονοµίες της νοηµατικής. 
Συνδυάζουµε χειρονοµίες φτιάχνοντας φράσεις. 
Ανάλογα µε το επίπεδο και τις δυνατότητες του παιδιού αναπτύσσουµε την προφορική και τη 
γραπτή γλώσσα, το Braille, τη ∆ακτυλολογία, τη Tadoma… 
 
Καθώς προσπαθείτε να δηµιουργήσετε µια σχέση εµπιστοσύνης και υποστήριξης µε το µαθη-
τή, θα είναι σπουδαίο να παρατηρήσετε τι είναι σηµαντικό γι αυτόν. Ενεργώντας µε αυτόν 
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τον τρόπο, πιθανώς να βρείτε ότι η αίσθηση της αφής έχει µεγάλη σηµασία.  Η αφή µπορεί 
να είναι το βασικό µέσο για ένα παιδί, ώστε να λάβει και να ερµηνεύσει πληροφορία, εάν οι 
βασικές αισθήσεις της όρασης και της ακοής είναι ελλειµµατικές.  
 
Για να αποκτήσετε άνεση στη χρήση της αίσθησης της αφής και για να εργάζεστε οµαλά µε 
ένα τυφλοκωφό µαθητή, θα πρέπει να βρείτε τρόπους για να σας αναγνωρίζει: 
 

1. να φοράτε το ίδιο άρωµα 
2. να αγγίζετε το µαθητή στο ίδιο µέρος του σώµατός του και κατά τον ίδιο τρόπο. 
3. χρησιµοποιείστε ένα φυσικό ή διακριτικό χαρακτηριστικό όπως γυαλιά οράσεως, …… 
4. να φοράτε συνέχεια ένα διακριτικό δαχτυλίδι, ρολόι, ή άλλο χρυσαφικό.  
5. χρησιµοποιείστε απτά σύµβολα.  
6. δηµιουργήστε ένα όνοµα σύµβολο για τον εαυτό σας. 
7. εάν ο µαθητής µπορεί να σας ακούσει, πείτε του «γεια σου» και δηλώστε έτσι την 

ταυτότητά σας. 
8. εάν ο µαθητής µπορεί να σας δει, αποσπάστε την προσοχή του και δηλώστε την ταυ-

τότητά σας. 
 

5.4.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
 

5.4.2.1.  ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 
∆εχόµαστε ως υπόθεση πως υπάρχουν 20 µαθητές στο σχολείο τυφλοκωφών ηλικίας 6 – 
17 ετών. Επειδή τα παιδιά αναπτύσσονται µε διαφορετικούς ρυθµούς και παρουσιάζουν πολ-
λές ιδιαιτερότητες ήταν πολύ δύσκολο να κάνουµε οµαδοποίηση µε κριτήριο την ηλικία τους. 
Γι αυτό φτιάξαµε 4 οµάδες ανάλογα µε τις κινητικές και νοητικές τους ικανότητες. Υπάρχει 
µέσα σε οµάδα ένα αγόρι 17 ετών και ένα κορίτσι 12 ετών. Μεταξύ των 20 µαθητών οι 7 µα-
θητές είναι τελείως τυφλοί. 
Κάθε µέρα τα παιδιά του σχολείου έχουν τουλάχιστον δύο ατοµικές εργασίες µε τον αντί-
στοιχο παρτενέρ σε εξατοµικευµένο επίπεδο. Ο παρτενέρ µπορεί να είναι ο δάσκαλος της τά-
ξης, ο βοηθός του δασκάλου, εργοθεραπευτής, γυµναστής, δάσκαλος κινητικότητας,… Η εξα-
τοµίκευση του προγράµµατος είναι ο µόνος τρόπος ώστε το παιδί να έχει µια προσαρµοσµένη 
εργασία στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του και αυτό του δηµιουργεί ένα αίσθηµα ασφά-
λειας. 
Μετά τις ατοµικές εργασίες τα παιδιά οργανώνονται σε µικρά γκρουπ των 2 ή 3 ατόµων, µα-
θαίνοντας έτσι να µοιράζονται την προσοχή του δασκάλου. Τον υπόλοιπο χρόνο µαθαίνουν 
για το περιβάλλον τους, πηγαίνουν στο γυµναστήριο, ασχολούνται µε µουσική, παίρνουν το 
µπάνιο τους στην πισίνα του σχολείου. 
Εκτός από τις ώρες του σχολείου, για τα 12 παιδιά που µένουν µέσα στο ίδρυµα του Κ.Ε.Α.Τ. 
σαν  εσωτερικοί µαθητές, το πρόγραµµα συνεχίζεται. Προετοιµάζουν οι ίδιοι το µεσηµεριανό 
φαγητό µε τη βοήθεια εργοθεραπευτών και του ειδικού προσωπικού που παρέχει φροντίδα. 
Υπάρχουν προγράµµατα «ταξιδιών» για επισκέψεις σε κοντινά καταστήµατα, πάρκα, διαβά-
σεις δρόµων, … Τέλος, θα ήταν σηµαντική παράληψη να µην αναφερθούµε στις γιορτές και 
στα πάρτι γενεθλίων που πάντα εµπεριέχουν την «έκπληξη του δώρου» και τη συµµετοχή 
όλων των µαθητών. 
 
•    Στο σχολείο υπάρχουν 20 παιδιά και συγχρόνως 20 διαφορετικά προγράµµατα, ένα για 
κάθε παιδί. 
•    Κάθε Παρασκευή η οµάδα των εκπαιδευτών ασχολείται περίπου για µια ώρα παρουσιάζο-
ντας τα προβλήµατα και την πρόοδο ενός µόνο παιδιού.  
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5.4.2.2.  ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΦΟΡΗΤΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. 
Σκοπός του Αναλυτικού Προγράµµατος  εκτός από την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιο-
τήτων του τυφλοκωφού µαθητή, είναι να τον βοηθήσει στην κατανόηση της οργάνωσης της 
ζωής του µέσα στο σχολείο. Κάθε εκπαιδευτικός στοχεύει να διαµορφώσει ένα ηµερήσιο πρό-
γραµµα ικανό ώστε ο µαθητής µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα να µπορεί να το χρησιµο-
ποιεί µόνος του. Απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι το ηµερο-
λόγιο και οι φορητοί επικοινωνιακοί πίνακες. 
Το ηµερολόγιο είναι ένας επικοινωνιακός πίνακας µε τη βοήθεια του οποίου ο µαθητής κατα-
νοεί τη σειρά των δραστηριοτήτων µέσα στη µέρα – εβδοµάδα, αποκτώντας έτσι ευελιξία, 
άνεση και προσδοκία γι αυτό που ακολουθεί. Το ηµερολόγιο τοίχου µπορεί να είναι κατα-
σκευασµένο από ξύλο ή πλαστικό. Αποτελείται από 7 κάθετες στήλες κουτιών (αναπαριστούν 
τις µέρες της βδοµάδας) και από (χ) οριζόντιες σειρές κουτιών( αναπαριστούν τις δραστηριό-
τητες της κάθε µέρας). Κάθε κουτί περιέχει ένα «αντικείµενο αναφοράς» ή ένα πικτόγραµµα 
που είναι εύκολα αναγνωρίσιµο από το παιδί και αναπαριστά µια δραστηριότητα που πρέπει 
να γίνει. 
Τα ηµερολόγια είναι χρήσιµα και για τους εκπαιδευτές. Για παράδειγµα επιλέγοντας ένας µα-
θητής το µαγιό από το ηµερολόγιό του, θα πρέπει να πάει στην πισίνα µαζί µε το σύµβολο 
αναφοράς. Έτσι οι υπόλοιποι εκπαιδευτές βλέποντας τι λείπει από το ηµερολόγιο του παιδιού 
γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή που βρίσκεται και ποιο πρόγραµµα εκτελεί. 
Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση των τυφλοκωφών παιδιών χρησιµοποιούνται οι φορη-
τοί επικοινωνιακοί πίνακες. Μπορούµε να τους φανταστούµε σα µικρά ηµερολόγια µε δρα-
στηριότητες ηµέρας. Ο σχεδιαστής πρέπει να εκτιµήσει  τις ανάγκες του παιδιού,  τις ικανό-
τητες µεταφοράς και τη  µέθοδο µε την οποία το παιδί θα το χρησιµοποιήσει. Εάν το παιδί 
έχει τη δυνατότητα να κινηθεί εύκολα, και πρέπει να µεταφέρει τον πίνακα, ο πίνακας θα 
πρέπει να µην είναι τόσο µεγάλος. Ένας µεγάλος πίνακας µπορεί να φτιαχτεί και στα 2 µέρη 
έτσι ώστε να τυλίγεται στο µέγεθος και στο σχήµα ενός κανονικού βιβλίου.  Αυτό διπλασιάζει 
το χώρο πάνω στον πίνακα επιτρέποντας για περισσότερο λεξιλόγιο.  
Τα στοιχεία του µπορούν να περιλαµβάνονται στις παρακάτω φόρµες: 
• Φωτογραφίες  
• εικόνες  
• σύµβολα - πικτογραφήµατα  
• λέξεις  
• το αλφάβητο και  
• οποιοσδήποτε συνδυασµός απ τα παραπάνω. 

 
Όταν ο σχεδιαστής αποφασίσει για το τι στοιχεία θα τοποθετήσει επάνω στον πίνακα είναι 
καλό να έχει υπόψη του τα παρακάτω: 
• Εάν χρησιµοποιήσει φωτογραφίες, εικόνες ή σύµβολα, πάντοτε πρέπει να γράφει µια λέ-
ξη από κάτω. Έτσι θα είναι σίγουρος για το όνοµα του στοιχείου και αυτό θα µπορεί να 
χρησιµοποιείται πιο εύκολα.  Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι γνωστοί µε το σύστηµα του 
παιδιού, και είναι βλέποντες, κατανοούν τη σηµασία του στοιχείου.   

• Τα στοιχεία θα πρέπει να δίνουν έναυσµα και να είναι ενδιαφέροντα για το παιδί. 
• Εάν χρησιµοποιήσει σύµβολα ή ορατές λέξεις λεξιλογίου, οι χρωµατιστοί κωδικοί (λέξεις 

µε χρώµατα) µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της γραµµατικής.  
• Λέξεις µπορούν να οργανωθούν µέσα σε κατηγορίες οµάδων. Για παράδειγµα τα φαγητά 

µε τα ποτά, τα παιχνίδια µε τις δραστηριότητες, οι σκέψεις στο σπίτι και οι σκέψεις στο 
σχολείο,  τα πράγµατα του σπιτιού και τα πράγµατα του σχολείου.   

 
Συµβουλές για τη χρησιµοποίηση του ηµερολογίου.  

1. φτιάξτε µια λίστα για να συνδυάσετε δραστηριότητες µε συγκεκριµένα αντικείµενα. 
Πάντα χρησιµοποιήστε το ίδιο αντικείµενο για να αναπαραστήσετε µια δοσµένη δρα-
στηριότητα. Χρησιµοποιήστε αντικείµενα τα οποία είναι αρκετά µικρά για το αντίστοι-
χο κοµµάτι του ηµερολογίου και τα οποία αναπαριστούν τις δραστηριότητες ή είναι 
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πραγµατικά κοµµάτια των δραστηριοτήτων, για πχ µια µπάλα για να αναπαραστήσει 
το γυµναστήριο. 

2. στην αρχή της κάθε µέρας τοποθετήστε τα αντικείµενα από τα αριστερά προς τα δε-
ξιά στα βαγονάκια των κουτιών, και επιµένετε σε αυτή τη σειρά  καθώς η µέρα εξε-
λίσσεται. 

3. στην αρχή της ηµέρας κάνετε το µαθητή να αισθάνεται κάθε βαγονάκι και αντικείµε-
νο, από τα αριστερά στα δεξιά….. 

4. κάνετε το µαθητή να πάρει το πρώτο αντικείµενο. Εκτελέστε τη δραστηριότητα που 
συµβολίζει το αντικείµενο. Όταν αυτή τελειώσει βάλτε το αντικείµενο σε ένα κουτί 
τέλους ξεχωριστά από το υπόλοιπο ηµερολογιακό κουτί.  

5. προσπαθήστε να αποφύγετε µη προβλεπόµενες δραστηριότητες ή εάν ξέρετε ότι θα 
υπάρξει ένα ασυνήθιστο γεγονός, τοποθετήστε ένα σύµβολο το οποίο αναπαριστά το 
γεγονός σε ένα από τα βαγονάκια. 

 

5.4.3.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. 
Τα άτοµα µε τυφλοκώφωση αναπτύσσουν συνήθως µη αποδεκτές συµπεριφορές λόγω της 
αναστάτωσης και του µπλοκαρίσµατος που δηµιουργείται από ξαφνικές αλλαγές στο πρό-
γραµµά τους. Σε περιπτώσεις κρίσεων έχουµε παρατηρήσει αρκετές φορές τυφλοκωφά παι-
διά να κακοποιούν τον εαυτό τους, να είναι επιθετικά προς τους άλλους και ο θυµός τους να 
είναι έντονος.  
 

5.4.3.1.  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙ; 
Πειθαρχία δεν είναι τιµωρία! Είναι µια ενέργεια κατασκευής κάποιων ορίων µέσα στα οποία το 
τυφλοκωφό παιδί µπορεί να εξερευνεί και να µαθαίνει. Είναι µια διαδικασία εκµάθησης. Τα 
όρια τοποθετούνται από τους εκπαιδευτές και διδάσκονται στο παιδί µε συνεχόµενη ενθάρ-
ρυνση. Μεγαλώνοντας µέσα στη φροντίδα και την αγάπη, µαθαίνει να δέχεται τα όρια του. 
 
Η αναπηρία του τυφλοκωφού παιδιού δεν µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να 
του επιτρέψετε περίεργες συµπεριφορές. Να είστε ευθείς εκεί που πρέπει, να επι-
µένετε και να το αγαπάτε όπως και κάθε άλλο παιδί. 
 
Η πειθαρχία αποτελεί µια θετική και µακροχρόνια προσέγγιση που ενθαρρύνει το παιδί να έχει 
µια θετική ιδέα για τον εαυτό του βασιζόµενο στις ρεαλιστικές προσδοκίες του  και στην κα-
τανόηση των δυνάµεών του.  Με την πειθαρχία αποκτά µια αίσθηση των κοινωνικών νόµων, 
η αίσθηση ότι ανήκει στο γκρουπ των φίλων, και γενικά ότι ανήκει µέσα στην κοινότητα. 
Στην ερώτηση πώς εγώ µπορώ να πειθαρχήσω το παιδί µου, οι γονείς εννοούν το «πώς αυτοί 
µπορούν να ανταποκριθούν στην αναπηρία των παιδιών τους όταν αυτό έχει κάνει κάτι λά-
θος». Στο σηµείο αυτό µπορούµε να αναφέρουµε κάποιες ειδικές ερωτήσεις: 

-  ο Γιάννης πάντα πετάει τα γυαλιά του κάτω όταν αυτός έχει πιει το ποτό του,   
-  η Ελένη τσιµπάει τα άλλα παιδιά όταν παίζει µαζί τους.  Εγώ τι µπορώ να κάνω;   

 
Πριν απαντήσετε  πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
•  το παιδί καταλαβαίνει το τι έχει κάνει;  
•  έχει διδαχθεί ότι η συγκεκριµένη κίνηση είναι λάθος;  
•  πραγµατικά έχει κατανοήσει το τι εσείς του έχετε διδάξει; 

 
Θα προτείναµε να ακολουθήσετε τις επόµενες τεχνικές ως µια γενική ρουτίνα. 

1. Χρησιµοποιείστε µια οργανωµένη σειρά επικοινωνίας για την προσέγγιση του παιδιού. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει κάνει είναι λάθος.   
3. Να το βάζετε συχνά πάνω σε µια καρέκλα, στο πάτωµα, ή στο κρεβάτι και να λέτε σε 

αυτόν "περίµενε". 
4. Να το αφήνετε µόνο του για λίγο (περίπου για ένα λεπτό).   
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5. Να υπενθυµίζετε σε αυτόν ότι αυτό που έχει κάνει δεν είναι σωστό και ότι δεν θα 
πρέπει να το ξανακάνει. 

6. Να του πείτε ξανά "περίµενε" και να το αφήσετε µόνο του για 1 η 2 λεπτά.  
7. Να επαναλάβετε ξανά τα 2 προηγούµενα βήµατα µέχρι να αισθανθείτε ότι το παιδί τα 

κατανοεί.  
8. Να επικοινωνήσετε στο παιδί τα ακόλουθα:  

• Αυτό έχει τελειώσει!   
• Εµείς ήµαστε απογοητευµένοι!   
• Εγώ ήµουν απογοητευµένος!   
• Εσύ ήσουν απογοητευµένος!   
• Τώρα όµως αυτό έχει τελειώσει!   
• Όλα είναι εντάξει τώρα!   

9. Στο τέλος, πραγµατοποιήστε µαζί µε το παιδί  µια άλλη δραστηριότητα την οποία το 
παιδί ευχαριστιέται να την κάνει µαζί σας.  

 
Ο σκοπός του εκπαιδευτή είναι να περιορίσει οποιαδήποτε µη αποδεκτή συµπερι-
φορά και να τη αντικαταστήσει µε µια κανονική συµπεριφορά , και όχι απλά να ι-
κανοποιείται και να καθησυχάζει µόνο µε το να "την τιµωρεί".    
 
Όταν το παιδί κακοποιεί τον εαυτό του  µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ακόλουθη προ-
σέγγιση:  

1. Να παρέµβετε αµέσως και να µην επιτρέψετε στο παιδί να τραυµατίσει ή να βλάψει 
τον εαυτό του.  

2. Να οδηγήσετε την προσοχή του στον πόνο.   
3. Να εισάγετε µια περισσότερο αποδεκτή δραστηριότητα ως ένα εναλλακτικό τρόπο, για 

να δουλέψετε έτσι πιο εύκολα την ανησυχία του παιδιού.  
4. Να µετατρέψετε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα  σε ένα ευχάριστο επίπεδο.  Αν ξε-

κινήσει να τραυµατίζει ξανά τον εαυτό του, τότε δώστε του να καταλάβει ότι αν το 
κάνει, εσείς θα σταµατήσετε τη δραστηριότητα που του αρέσει πάρα πολύ.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: εάν ένα τυφλοκωφό παιδί ασχολείται µε πολλά πράγµατα και δεν είναι σε 
µια τακτική ρουτίνα τότε βγαίνει εκτός ελέγχου. Ο γονέας ή ο εκπαιδευτής αισθάνεται ενο-
χληµένος και θυµώνει. Το παιδί θα ανταποκριθεί στο θυµό µε θυµό. Μπορεί να αρχίσει να 
ουρλιάζει, να κλοτσάει, δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι έχει ενοχληθεί. Η διαδικασία εκµά-
θησης της πειθαρχίας είναι απαραίτητο να ξεκινήσει. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: µη χρησιµοποιείτε ποτέ τη λέξη «όχι» εάν δεν την εννοείτε. Η λέξη «όχι» 
πρέπει να ταυτίζεται µε πλήρη αποφασιστικότητα. Μην αλλάξετε γνώµη από το κλάµα του 
παιδιού, το ουρλιαχτό του ή από ανεπιθύµητες ενέργειες. Οι γονείς ανησυχούν πολύ για τα 
παιδιά τους όταν αυτά είναι αγχωµένα και νευρικά. Πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα ειδικό ποσο-
στό θυµού είναι απαραίτητο να υπάρχει στη ζωή των παιδιών.   
 

5.4.3.2.  ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ……. 
Όταν η συµπεριφορά ενός µαθητή παρουσιάζει αναστάτωση και προκληθεί κρίση µέσα σε 
ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, θα πρέπει ως εκπαιδευτικοί ή ως συνοδοί του να  προστατεύ-
σετε το µαθητή όσο πιο ευγενικά γίνεται για να µη τραυµατίσει τον εαυτό του ή τους άλλους. 
Αργότερα, φέρτε πίσω στη θύµησή σας ό,τι παρατηρήσατε και αναλύστε την κατάστα-
ση………  ακολουθώντας τις παρακάτω συµβουλές: 

1. ψάξτε για το τι µπορεί να αναστατώνει το µαθητή: συγκεκριµένα άτοµα, µέρη ή υ-
λικά. 

2. να είστε ενήµεροι ότι η συµπεριφορά σας και η ανταπόκρισή σας στην αναστατω-
µένη συµπεριφορά µπορεί να την ενισχύσει. Πάλι, προσεχτικά αναλύστε τον τρόπο 
µε τον οποίο αντιδράτε όταν συµβαίνουν αναστατωµένες συµπεριφορές. 
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3. διαµορφώστε ένα θετικό περιβάλλον διδασκαλίας και προφορικά ενισχύστε τη συ-
µπεριφορά που θέλετε να φτιάξετε. 

4. προσπαθήστε να καθορίσετε µε τι ο µαθητής επικοινωνεί µέσω της συµπεριφοράς 
του: καταστροφή, φόβο, ανία, …. 

5. η αναστατωµένη συµπεριφορά ενός µαθητή που έχει µειωµένες επικοινωνιακές ικα-
νότητες µπορεί να σχετίζεται µε µια κατάσταση η οποία φαινοµενικά δεν είναι ανα-
γνώσιµη και δεν µπορεί εύκολα να κατανοηθεί, όπως αλλαγές στο σπίτι, ή η αρχή 
µιας αρρώστιας. Να είστε σίγουρος και να διατηρείτε την ηµεροµηνία των πληρο-
φοριών σχετικά µε την υγεία του µαθητή και τη χρήση των φαρµάκων. 

6. µια ξαφνική αλλαγή στην συµπεριφορά του µαθητή, θα πρέπει να οδηγήσει τη σκέ-
ψη σας σε πιθανή αλλαγή των ικανοτήτων της όρασης και της ακοής του µαθητή. 
Προσεχτικά παρατηρήστε το µαθητή και φροντίστε να εξεταστεί ιατρικά, εάν είναι 
απαραίτητο. 

 
Όταν έχετε να κάνετε µε αναστατωµένη συµπεριφορά, συγκεντρωθείτε στην πρόληψη. Με 
το να παρέχετε ένα προβλεπόµενο θετικό περιβάλλον και χρησιµοποιώντας καθαρή ε-
πικοινωνία, µπορείτε να αποκόψετε από τη ρίζα ένα µεγάλο αριθµό προβληµάτων. 
 

5.4.3.3.  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ. 
 
ΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 
 

1. ΒΗΜΑ: καθορίστε τη συµπεριφορά του ατόµου. 
2. ΒΗΜΑ: εκτιµήστε τι κινητοποιεί τη συµπεριφορά. 
3. ΒΗΜΑ: παρατηρήστε όταν συµβαίνει η συµπεριφορά. 
4. ΒΗΜΑ: εκτιµήστε τις προτιµήσεις του ατόµου. 
5. ΒΗΜΑ: επιλέξτε µια µέθοδο επικοινωνίας. 
6. ΒΗΜΑ: ενσωµατώστε στρατηγικές ώστε να µειώσετε στο ελάχιστο τις φορές που 

συµβαίνει η συµπεριφορά. 
7. ΒΗΜΑ: δοµήστε συχνές ευκαιρίες για επικοινωνία. 
8. ΒΗΜΑ: αναπτύξτε ένα σχέδιο για γενίκευση και διατήρηση. 
9. ΒΗΜΑ: εκτιµήστε τα αποτελέσµατα. 

 
Στην ερώτηση  «γιατί οι προβληµατικές συµπεριφορές επιµένουν»,  κατάλληλες απαντήσεις  
πρέπει να αναπτυχθούν και να τις αντικαταστήσουν. Μια λειτουργική ανάλυση των απαντή-
σεων αυτών, περιλαµβάνει τα 9 βήµατα (πίνακας) τα οποία αναλύονται  παρακάτω: 
Στο βήµα 1, η συµπεριφορά καθορίζεται σε πλαίσια που µπορούν να παρατηρηθούν και να 
µετρηθούν. Γι αυτό είναι προτιµότερο, από το να κολλήσουµε την ετικέτα σε ένα µαθητή ότι 
είναι νευρικός, οι συγκεκριµένες συµπεριφορές να καθορίζονται και αυτές να αποτελούν το 
πρόβληµα, όπως:  
• το χτύπηµα,  
• η κοροϊδία, και  
• το πέταγµα των αντικειµένων.  

Το πρόβληµα να αναγνωρίζεται και µετά να περιγράφεται λεπτοµερειακά, έτσι ώστε ένα άτο-
µο που δεν έχει συναντήσει ξανά το µαθητή, να µπορεί να τις αναγνωρίσει. 
 
Στο βήµα 2,  η ενισχυτική διαδοχή και η συνέπεια για τη συµπεριφορά καθορίζεται µε το να 
χρησιµοποιείται ένα εργαλείο εκτίµησης, όπως η βαθµίδα εκτίµησης των κινήτρων γνωστή ως 
( MAS). Η λειτουργική σπουδαιότητα των συµπεριφορών για την απόκτηση προσοχής, δρα-
πέτευσης, απτών και αισθητηριακών συνεπειών, και πολλαπλών συνεπειών µπορεί να ανα-
γνωριστεί.  Κάθε ερώτηση περιγράφει µια διαφορετική κατάσταση την οποία προβληµατικές 
συµπεριφορές  συχνά συναντιούνται.  

 67



• Προσοχή!!!! Συµπεριφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αποκτηθεί η προσοχή 
των άλλων σε συγκεκριµένες καταστάσεις. 

• ∆ραπέτευση!!!! Συµπεριφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να φτιάξουν απαιτή-
σεις ή να τελειώσουν µη ευχάριστες καταστάσεις ή δύσκολα καθήκοντα, σα να έλεγε 
το άτοµο: «άσε µε µόνο» ή  «δεν µπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τη βοήθειά σου». 

• Απτές συνέπειες!!!! Συµπεριφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αποκτήσουν 
συγκεκριµένες απτές επιβραβεύσεις όπως φαγητό, µουσική ή την ευκαιρία να πηδή-
ξουν πάνω σε ένα τραµπολίνο. 

• Αισθητήριες συνέπειες!!!! Συµπεριφορές όπως να περνάνε γρήγορα τα χέρια τους 
µπροστά από τα  µάτια τους, µπορούν να χρησιµοποιούνται εάν µε αυτές νιώθουν 
καλύτερα. 

• Πολλαπλά αποτελέσµατα!!!! Συµπεριφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να δια-
τηρηθούν για περισσότερους από έναν λόγους. 

Στο βήµα 3, το πόσο συχνά η συµπεριφορά συµβαίνει και οι καταστάσεις στις οποίες είναι 
περισσότερο πιθανό να συµβεί, εξετάζονται. 
Μια µέθοδος η οποία δεν είναι τόσο απαιτητική για το χρόνο του δασκάλου, είναι της κατα-
γραφής των πληροφοριών σε µια τυχαία εµπλοκή στην οποία οι µέρες της βδοµάδας σηµειώ-
νονται κατά µήκος µιας οριζόντιας γραµµής, και οι χρόνοι της ηµέρας σηµειώνονται κατά µή-
κος µιας κάθετης γραµµής. 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χρησιµοποιηθεί αυτή η προσέγγιση:  

1. εάν η συµπεριφορά είναι επικίνδυνη ή µε άλλα λόγια κοινωνικά µη αποδεκτή, η µια 
φορά που θα συµβεί είναι ήδη αρκετή. 

2. ο δάσκαλος µπορεί να ξοδέψει το µεγαλύτερο ποσό χρόνου σε άµεση καθοδήγηση, 
παρά στη διατήρηση ενός ιστορικού. 

3. αυτή η προσέγγιση παρέχει µια γρήγορη οπτική ανάλυση της συµπεριφοράς.  
Στο βήµα 4, το στυλ επικοινωνίας ενός ατόµου και οι προτεινόµενες δραστηριότητες εκτι-
µούνται. Για παράδειγµα, το προσωπικό και τα µέλη της οικογένειας υποβάλλονται σε ερωτή-
σεις σχετικά µε το:  

• πώς ο µαθητής κάνει γνωστές τις ανάγκες του,  
• τι τύπους επικοινωνίας ο µαθητής επικοινωνεί αυθόρµητα, 
• ποια είναι τα πρόσωπα που ο µαθητής απολαµβάνει να ξοδεύει το χρόνο του, και  
• ποιες είναι οι περισσότερο και λιγότερο προτιµώµενες δραστηριότητες του µαθητή. 

Για να αυξήσουµε στο µέγιστο τις αισθητήριες συνέπειες τις οποίες ο µαθητής απολαµβάνει, 
λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 

• να βρείτε τρόπους για να χρησιµοποιήσετε ευχάριστη διέγερση των αισθήσεων, ώστε 
να επιβραβεύσετε το µαθητή για την ολοκλήρωση άλλων καθηκόντων. 

• ενθαρρύνετε το µαθητή να επικοινωνεί τις επιθυµίες του για µια δραστηριότητα που 
παρέχει απολαυστική αισθητηριακή διέγερση. 

Στο βήµα 5 και στο βήµα 6, ένα µοντέλο επικοινωνίας είναι επιλεγµένο για το άτοµο. Θα 
πρέπει στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν στο ελάχιστο τα συµ-
βάντα των συµπεριφορών, όπως χτυπήµατα, γρατσουνιές, και πέταγµα αντικειµένων, να πε-
ριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

• Να αλλάξουν τα προγράµµατα των υπαλλήλων. 
• Αλλαγή δραστηριοτήτων. 
• Αλλαγή τοποθεσιών και περιβάλλοντος. 
• Να αναβάλουν ή να αφήνουν σκοπούς. 
• Να αποσπούν την προσοχή του µαθητή. 
• Να διακόπτουν τη συµπεριφορά. 

Αναφορικά µε το βήµα 7, επικοινωνιακές ικανότητες µαθαίνονται καλύτερα όταν τα άτοµα 
έχουν συχνές συστηµατικές ευκαιρίες κατά την διάρκεια της ηµέρας να απαιτούν και να α-
πορρίπτουν αντικείµενα και δραστηριότητες, να παρέχουν πληροφορίες και να προσπαθούν 
να δοµήσουν συχνές ευκαιρίες για επικοινωνία. 

• Βοηθήστε ένα µαθητή να απαιτήσει την προσοχή, επικοινωνώντας µε συνέπεια, έχο-
ντας µια κατάλληλη ανταπόκριση και δίνοντας προσοχή στο µαθητή. 
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• ∆οµήστε ευκαιρίες για ένα µαθητή να επικοινωνήσει την επιθυµία του, να πάρει ένα 
διάλειµµα, ή να σταµατήσει µια δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότη-
τας παρέχετε στο µαθητή την ευκαιρία να επιλέξει ανάµεσα στη συνέχιση της εργασί-
ας ή ενός διαλείµµατος, (για πχ να πιει ένα ποτήρι νερό και µετά να επιστρέψει στη 
δουλειά του) – όσο συχνά υποδεικνύει η κατάσταση, κάθε 2 λεπτά, κάθε 10 λεπτά, ή 
οποιοδήποτε διάλειµµα είναι κατάλληλο. 

• Υποστηρίξτε την επιθυµία ενός µαθητή για αισθητήριους ενισχυτές  παρέχοντας συ-
χνές ευκαιρίες για το µαθητή, να επικοινωνεί την απαίτησή του για τις ευχάριστες ε-
µπειρίες και σχεδιάζοντας µια κατάλληλη τοποθεσία για το µαθητή για να αρχίζει αυ-
τές τις δραστηριότητες. 

• Βοηθήστε µαθητές, µε απτές µιµούµενες συµπεριφορές, να διαλέξουν µεταξύ προτι-
µώµενων αντικειµένων ή δραστηριοτήτων που έχουν αναγνωριστεί σαν κατάλληλες 
µέσα σε ένα καθοδηγητικό χρόνο. Για παράδειγµα, µπορεί να δοθεί σε ένα παιδί η ε-
πιλογή ανάµεσα στη µουσική και το φαγητό σχεδόν κάθε µισή ώρα κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας. 

Αφότου οι µαθητές έµαθαν αυτές τις επικοινωνιακές ικανότητες, το βήµα 8, περιλαµβάνει 
την ανάπτυξη ενός σχεδίου για να γενικεύσει και να διατηρήσει τις ικανότητες, έτσι ώστε ο 
µαθητής να µπορεί να τις χρησιµοποιεί αυθόρµητα σε διαφορετικές καταστάσεις. 
Στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργικής επικοινωνιακής εκπαίδευσης, στο 
βήµα 9, καθορίζεται εάν υπήρξε σηµαντική µείωση της προβληµατικής συµπεριφοράς, και 
µια συνοδευόµενη αύξηση στη χρήση κατάλληλων επικοινωνιακών ικανοτήτων. Αποδείξεις 
για το εάν ο µαθητής µπορεί να γενικεύει ικανότητες σε πολλές περιοχές κατά τη διάρκεια 
του χρόνου µε νέες ανταποκρίσεις και µε νέους ανθρώπους, εξετάζεται επίσης.  
 
Ως εκπαιδευτικοί κατανοώντας και εφαρµόζοντας τα παραπάνω βήµατα, θα είστε ικανοί να 
αναλύσετε τη συµπεριφορά ενός µαθητή, και να τον βοηθήσετε  να βρει τα πιο κατάλληλα 
µέσα για την εγκαθίδρυση µιας ευαίσθητης σχέσης µε το περιβάλλον.  
 
Εάν µια τέτοια θετική σχέση έχει εγκαθιδρυθεί, ο στόχος είναι να επεκτείνετε περισσότερο τις 
επικοινωνιακές επιλογές που είναι διαθέσιµες στο µαθητή.   
 

5.4.4.  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
 

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ…… 
• Να ανταποκρίνεσαι στις κινήσεις του παιδιού. 
• Να µαθαίνεις να προσέχεις τους τρόπους έκφρασης του παιδιού.  
• Να ανταποκρίνεσαι σε αυτούς έτσι ώστε το παιδί να γνωρίζει ότι εσύ τους έχεις πα-

ρατηρήσει.   
• Να αυξήσεις ηθεληµένα τις κινήσεις του παιδιού.   

Το πώς θα τα πετύχεις; …… Να προσέχεις και να ακουµπάς το παιδί προσεκτικά για να δεις 
προς τα πού κατευθύνεται η προσοχή του. Να παρατηρείς το ρυθµό της αναπνοής του,  την 
ένταση των µυών του, τις κινήσεις του σώµατός του, και τις κινήσεις των χεριών του. Να α-
νταποκρίνεσαι µε απαλή µίµηση. Να διαβάζεις επανειληµµένα τις χειρονοµίες του παιδιού ως 
ένα επικοινωνιακό τρόπο και να ανταποκρίνεσαι. 
 

2. ΑΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ……… 
• Να ενεργοποιήσεις την απτή πρόσβαση. 
• Να επιτρέψεις και να ενθαρρύνεις το παιδί να χρησιµοποιήσει τα χέρια του για να εξε-

ρευνήσει αντικείµενα και ανθρώπους.  Αποκτά πρόσβαση λαµβάνοντας σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Το πώς θα το πετύχεις; …… Να παίρνεις το παιδί  µαζί σου σε κάποιες βόλτες, να του επιτρέ-
πεις να ακουµπάει το πρόσωπό σου και να νιώθει να διαβάζει έτσι τις εκφράσεις σου,  να αλ-
λάζεις και να προσαρµόζεις υλικά για να δίνεις ξεχωριστή σηµασία σε κάθε πράγµα µέσω της 
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αφής, και να φτιάξεις ασφαλή περιβάλλοντα τα οποία ενθαρρύνουν απτή εξερεύνηση. 
 

3. ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΙΧΝΙ∆Ι…… 
• Να ενεργοποιήσεις το παιδί να αλλάζει σειρές.  Το να παίρνει τη σειρά του. 
• Να δηµιουργείς ευκαιρίες για ίσο παιχνίδι, ίση συνεργασία και συναναστροφή. 
• ∆ίνοντας ευκαιρίες στο παιδί να γνωρίσει από κοντά φυσικές συναναστροφές, δίνεις 

στο παιδί να καταλάβει την ισότητα. Τα αποτελέσµατα είναι πάντοτε θετικά. Οι αµοι-
βαίες ανταλλαγές βασίζονται στην ισορροπία µε στόχο την ευχαρίστηση και των δύ-
ο(εκπαιδευτή – µαθητή). 

Το πώς θα το πετύχεις; …… Να µιµείσαι τις κινήσεις του παιδιού, να παίζεις παιχνίδια,  να του 
δίνεις ευκαιρίες για να κάνει επιλογές και τέλος να παίρνεις και εσύ µέρος σε δραστηριότητες 
που κάνει το παιδί. 
 

4. ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΦΗΣ…… 
• Χρησιµοποίησε τα σύµβολα αφής.   
• Μια απαλή αφή στο σώµα ή στα χέρια και µε ένα απαλό άγγιγµα να δείξεις το τι έρχε-

ται.    
• Μείωσε την ευκαιρία να κάνεις έκπληξη στο παιδί.  
• Να κάνεις τον κόσµο του περισσότερο γνωστό, για να µπορεί να τον «δει» το παιδί. 

Το πώς θα το πετύχεις; ……Να σηκώνεις τους ώµους του βρέφους, κάθε φορά πριν το πάρεις 
αγκαλιά, να χαϊδεύεις λίγο την πάνα του πριν το αλλάξεις, να το ακουµπάς λίγο στην πλάτη 
για να του δείξεις το γεια σου φεύγω ή το γεια σου έρχοµαι. 
 

5. ΓΛΩΣΣΑ……  
• Πρόσβαση στη γλώσσα. 
• Πρόσβαση στη συζήτηση. Μια συζήτηση που να εµπεριέχει διάλογο και σύµβολα. 
• Πρόσβαση σε χειρονοµίες, σε λέξεις, σε εικόνες και σε αντικείµενα που χρησιµοποι-

ούνται ως σύµβολα. Η πρόσβαση αυτή κάνει πιθανή την εκµάθηση της γλώσσας. 
Το πώς θα το πετύχεις; …… Χρησιµοποίησε λέξεις και προτάσεις οι οποίες είναι απλές και έ-
χουν νόηµα ( µε σινιάλα και µε οµιλία ). Για παράδειγµα: «εδώ είναι το αναψυκτικό σου. Θέ-
λεις να το πιεις;» Τη στιγµή που πραγµατοποιείς τα σινιάλα, σύµβολα, να προσκαλέσεις το 
παιδί  να τα αγγίξει και  να προσέξεις τα χέρια σου να είναι κάτω από τα χέρια του 
παιδιού. Να δώσεις σύµβολα αντικείµενα ή εικόνες όπου χρειάζεται. 
 

5.5.  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α. 
 

5.5.1.  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ. 
Είναι σηµαντικό να διδάσκεις τυφλοκωφά παιδιά  σε φυσικά περιβάλλοντα και µέσα στη 
ρουτίνα καθηµερινών δραστηριοτήτων. ∆εν υπάρχει κανένα φυσικό περιβάλλον περισσότερο 
κατάλληλο από αυτό του σπιτιού.  Μας παραχωρεί το πιο ασφαλές µέρος µέσα στο οποίο 
µπορούµε να µαθαίνουµε και να κάνουµε πρακτική νέων ικανοτήτων.  Εάν οι οικογένειες 
λαµβάνουν κατάλληλη υποστήριξη και ενθάρρυνση µπορούν να διδάξουν αξιόλογες ιδέες 
απλά µε το  να βάζουν το παιδί τους να συµµετέχει στην προετοιµασία των γευµάτων, να 
βοηθά στις εργασίες του σπιτιού, και να παίρνει µέρος σε δραστηριότητες καθηµερινής ρου-
τίνας.  
Οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν µαζί µε τους γονείς  βοηθά τα 
παιδιά να µάθουν λέξεις και ιδέες, αλλά και δίνει µια ξεχωριστή ταυτότητα στο παιδί. Γίνεται 
ένα µέλος της οικογένειας. Η ανταλλαγή σχολίων και συναισθηµάτων σε µια κανονική ροή 
καθηµερινότητας εµπλουτίζει τις σχέσεις της οικογένειας.  
Συχνά το παιδί πρώτα θα δείξει µια µεγάλη ικανότητα ή ένα νέο επικοινωνιακό στυλ σε δρα-
στηριότητα στο σπίτι, επειδή στο σπίτι του είναι άνετος.  
Κάποιες φορές ο καθηγητής µπορεί να φοβάται όταν ο γονιός αναφέρει ότι το παιδί έχει κα-
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ταφέρει µια νέα ικανότητα στο σπίτι, µια ικανότητα που ο δάσκαλος δεν έχει παρατηρήσει 
ακόµα στο σχολείο. Η πρώτη σκέψη που περνάει από το µυαλό του δασκάλου είναι ότι ίσως 
ο γονέας υπερβάλλει.  Εάν παρ’ όλα αυτά ο καθηγητής και ο γονέας  έχουν δουλέψει µαζί ως 
οµάδα, και ο ένας βοηθάει τον άλλον στις προσπάθειές του,  τότε θα πρέπει και οι δύο µαζί 
να συζητήσουν για την πρόοδο του παιδιού και να µην σκεφτούν ότι η δεδοµένη ικανότητα 
είναι µια διαφορά µεταξύ τους.  
 

5.5.2.  ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
Οι εκπαιδευτές έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν τους γονείς τυφλοκωφών παιδιών. 
Πρέπει να γνωρίζουν ότι οι οικογένειες αυτές περνούν µια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και 
θέλουν υποστήριξη. Οι ειδικοί θα πρέπει να έχουν κατανόηση και να έχουν αποκτήσει τα α-
παραίτητα εφόδια για να µπορούν:  
• να βοηθήσουν και να επουλώσουν πληγές των άλλων, αλλά και  
• να βγουν άρτιοι από τη διαδικασία, του να δίνουν φροντίδα και υπηρεσίες. 
Τι σηµαίνει κατανόηση του εκπαιδευτή προς το γονέα;  
Σας δίνουµε ένα παράδειγµα……. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα γονέα τυφλοκωφού παι-
διού, ο οποίος εκφράζει µια ανησυχία για ένα µικρό τραύµα στο χέρι του παιδιού. Ένας ειδι-
κός µπορεί να τονίσει στο γονέα, ότι υπάρχουν άλλα πιο σπουδαία και πιο σηµαντικά πράγ-
µατα που θα πρέπει να µας ανησυχούν κι όχι αυτό το µικρό τραύµα στο χέρι του παιδιού. 
Αυτή είναι µια λανθασµένη κίνηση από τον ειδικό. Πρέπει να γνωρίζει και να θυµάται για 
πάντα ότι ακόµα και για το πιο µικρό σηµάδι ένας γονιός σκέφτεται ότι εκείνη τη στιγµή το 
παιδί του πονάει, και για αυτόν αυτό είναι κάτι σηµαντικό.  
Σηµαντική βοήθεια χρειάζονται οι γονείς και κατά τη µεταβατική περίοδο του παιδιού από το 
σπίτι στο σχολείο. Η µετάβαση από την αρχική παρέµβαση,  όπου συχνά δίνεται σε ατοµική 
βάση στα µέλη µιας οικογένειας, στη φροντίδα που δίνεται στο σχολείο είναι πάρα πολύ δύ-
σκολη. 
Η σχέση µεταξύ της οικογένειας και αυτού που δίνει  φροντίδα στις υπηρεσίες της αρχικής 
παρέµβασης είναι συχνά πάρα πολύ στενή και ζεστή. Παρ’ όλα αυτά,  όταν το παιδί έρχεται 
στο σχολείο,  οι ρόλοι είναι πιο διαφοροποιηµένοι,  και οι υπηρεσίες συχνά φαίνονται να εί-
ναι περισσότερο απρόσωπες. Η οικογένεια µεταφέρεται ξαφνικά από µια «ατοµική» σχέση, 
σε µια σχέση  «ενός δωµατίου» από άγνωστους ειδικούς οι οποίοι θα οργανώνουν τα προ-
γράµµατα για το παιδί τους. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει µια πραγµατική κατάσταση απο-
ξένωσης, εάν δεν τη µεταχειριστούµε µε ευαισθησία. 
 
Ο καλός και «ευαίσθητος» ειδικός είναι αυτός που θα ενηµερώσει την οικογένειά  και θα ξε-
χωρίσει ποιες υπηρεσίες είναι  ωφέλιµες και απαραίτητες για το παιδί τους. 
 

5.5.3.  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ……….. 
∆ουλεύοντας µε ένα παιδί και µε την οικογένειά του και τα άλλα µέλη της εκπαιδευτικής οµά-
δας χρειάζεται να έχουµε τα ακόλουθα στη σκέψη µας: 

1. µιλήστε µε τους γονείς ως φίλοι – ως ισότιµοι. 
2. κάντε κάθε δυνατή προσπάθεια να λάβετε πληροφορίες από την οικογένεια για ένα 

πρόγραµµα του µαθητή, αναγνωρίζοντας ότι τα µέλη της οικογένειας είναι οι πρωταρ-
χικοί δάσκαλοι του παιδιού. 

3. αφήστε τα µέλη της οικογένειας να γνωρίζουν ότι η εµπλοκή τους είναι σηµαντική και 
υπολογίσιµη και ότι δεν είστε απλά υποχρεωµένος να τους ζητήσετε να συµµετέχουν. 

4. να είστε θετικός, υποµονετικός και γεµάτος σεβασµό. 
5. πάρτε µια πλατιά άποψη συµµετοχής και παρέχετε στα µέλη της οικογένειας επιλογές. 
6. κρατήστε τις οικογένειες ενήµερες σχετικά µε το πρόγραµµα και δώστε τους πρόσβα-

ση στις πηγές της πληροφόρησης. 
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7. σεβαστείτε την κουλτούρα της οικογένειας, επικοινωνήστε µε τα µέλη της οικογένειας 
στην προτεινόµενη από αυτούς γλώσσα και χρησιµοποιήστε ένα µεταφραστή εάν εί-
ναι απαραίτητο. 

8. συνδέστε τους γονείς µε άλλους γονείς τυφλοκωφών παιδιών. 
9. παρέχετε πληροφορίες όταν αποφάσεις χρειάζονται να παρθούν. 
10. ξεχωρίστε τις απόψεις σας από πραγµατικά γεγονότα. 
11. σεβαστείτε τις επιλογές της οικογένειας. 
12. σεβαστείτε  το απόρρητο της κατάστασης. 
13. σεβαστείτε  το δικαίωµα των γονέων να διαφωνήσουν µαζί σας. 
14. θέστε λογικές ώρες συνάντησης και µέρη για να διευκολύνεται το πρόγραµµα των ερ-

γαζόµενων γονέων.  
15. µην απελπίζεστε και µην τα παρατάτε. Μην έχετε σαν αρχικό συµπέρασµα ότι τα µέλη 

της οικογένειας δε θα συµµετέχουν ποτέ, απλά επειδή δεν έχουν ανταποκριθεί στα 
πρώτα καλέσµατα.  

16. να είστε σίγουροι ότι θα  καταλάβετε τις συνθήκες µιας οικογένειας σε µικρό χρονικό 
διάστηµα.  

17. Να είστε ευαίσθητοι στις καταστάσεις τις οποίες τα µέλη της οικογένειας µπορεί να 
υπόκεινται.  

 
Οι προσπάθειες των δασκάλων να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν ικανότητες  µπο-
ρεί να είναι παράλληλες µε τις προσπάθειες των γονέων. 
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6   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 

6.1.   ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ. 
 
Η Μελαγχρωστική Αµφιβληστροειδοπάθεια, καθώς και άλλες οµάδες παθήσεων, σχετικές 
µε αυτήν, πήραν το όνοµα τους από τις επιπλοκές που συµβαίνουν στον αµφ/δή. Ο 
αµφ/δής βρίσκεται στο πίσω µέρος του οφθαλµού και λειτουργεί όπως το φιλµ στην 
κάµερα. Συµπεριφέρεται σαν ένα είδος «µεταφορέα» που µαζεύει εικόνες από το περι-
βάλλον και τις µεταβιβάζει, µε ανάλογα νευρικά ερεθίσµατα στον εγκέφαλο, όπου γίνονται οι 
διεργασίες για την όραση. Ο αµφ/δής στην Μ.Α. αρχίζει να εκφυλίζεται και αρχικά προκαλεί 
φθορά στην περιφέρεια της όρασης (οπτικού πεδίου) και έκπτωση της οφθαλµ ικής λει-
τουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες, και εξαπλώνεται φθάνοντας συνήθως αργότερα µόνο 
στην «κεντρική όραση».  
Συχνά, ένα από τα συµπτώµατα «προποµπός» της  Μ .Α .  ε ί να ι  η  δυσκολ ία  της  όρα -
σης  κατά  τη  νυχτερινή κυκλοφορία του ασθενή ή σε ελλιπώς φωτισµένα µέρη (νυχτερινή 
έκπτωση όρασης). Αργότερα παρατηρείται µια σταδιακή , αργή απώλεια της πλευρικής (περι-
φερειακής) όρασης, φθάνοντας στο αποτέλεσµα της «όρασης τούνελ» σε αρκετές περιπτώσεις. 
Τα συµπτώµατα της Μ.Α. επιδεινώνονται µε την πάροδο του χρόνου.  
Όταν κάποιος πάσχει από Μ.Α. γνωρίζουµε ότι τα κεντρικά σηµεία του αµφ/δή, όπως 
το ραβδίο και τα κωνία, σταµατούν να λειτουργούν. Οπωσδήποτε δε γνωρίζουµε ακόµα το 
µηχανισµό που προκαλεί αυτόν τον εκφυλισµό. Ήδη είναι γνωστό ότι δύο πρωτεΐνες η ρο-
δοψίνη και η περιφερίνη ευθύνονται για την έναρξη της νόσου σε βιοχηµικό επίπεδο. 
 
∆ιάγνωση: 
Επειδή  κάθε  περίπτωση  της  Μ .Α .  είναι  διαφορετική, ορισµένες φορές είναι εύ-
κολο να διαγνωσθεί και άλλες όχι. Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, µερικά χαρακτηρι-
στικά του αµφ/δή αλλάζουν και αυτός αρχίζει να αλλοιώνεται. Ανάλογα µε την εµφάνιση της νό-
σου (σκηνικό), πολλά τεστ, δοκιµασίες µπορούν να γίνουν. Όπως το ηλεκτροαµφιβληστροει-
δογράφηµα (ΗΑΓ), οπτικά πεδία και άλλες δοκιµασίες, που ανάλογα µε την περίπτωση, 
είναι απαραίτητο να γίνουν, να διεξαχθούν, για να ελέγξουν την κλινικά εξελισσόµενη εικόνα 
του αµφ/δή. Όταν υπάρχει υποψία για Μ.Α. ο ασθενής θα πρέπει να έχει µια συνεχή αξιολό-
γηση της όρασης από έναν οφθαλµίατρο, ο οποίος να είναι γνώστης και  έµπειρος µε τις 
εκφυλίσεις του αµφ/δή. 
Με την υποστήριξη του ιδρύµατος της Μ.Α. «Αγώνας κατά της τυφλότητας» (ΗΠΑ), ένας ση-
µαντικός αριθµός  υψηλής  επιστηµονικής  κατάρτισης  επιστηµόνων εργάζεται επίµονα 
πάνω στην Μ.Α. και σε σχετικές εκφυλιστικές νόσους. Η έρευνα συνεχίζεται και αναπτύσσεται µε θε-
αµατικά αποτελέσµατα. Ένας από τους πολλούς λόγους που η έρευνα, πάνω σε διαφορετικούς 
τύπους παθήσεων του αµφ/δή, είναι δύσκολη, είναι διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς µε-
ταφοράς ζωντανού µοσχεύµατος, από ένα φυσιολογικό µάτι, µε δυνατότητα µελέτης. 
Η Ένωση Μ.Α. «Αγώνας ενάντια στην τυφλότητα» (ΗΠΑ), υποστηρίζει εκτεταµένες έρευνες, σε ένα 
µεγάλο αριθµό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας Ιατρικών Κέντρων και Νοσοκοµείων, σε ολό-
κληρο τον κόσµο. Στόχος είναι να βρεθούν οι αιτίες, τόσο για την πρόληψη, όσο και για 
την θεραπεία των εκφυλιστικών παθήσεων του αµφ/δούς. Τα περισσότερα από αυτά τα κέντρα, 
παρέχουν κλινική διάγνωση της καταστάσεως της όρασης και αναπτύσσουν ειδικές δοκιµασί-
ες. Αυτές οι αιτιολογήσεις είναι πολύ σηµαντικές για τους ασθενείς µε Μ.Α και απο-
τελούν τον άξονα για την γενικότερη φροντίδα του µατιού, µε την  κατάλληλη  πάντα  
καθοδήγηση  από  τον  προσωπικό οφθαλµίατρο του ασθενούς. 
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Θεραπεία:  
Στο χώρο της θεραπείας δοκιµάζονται πολλές µέθοδοι µε διάφορα αποτελέσµατα που µε την πάροδο του 
χρόνου τελειοποιούνται και τεκµηριώνονται επιστηµονικά για τα οφέλη που επιφέρουν. Προχωρά η 
έρευνα για: 
• τις Μεταµοσχεύσεις Μελάγχρουν επιθηλίου από ανθρώπινους ιστούς που έχει αποδώσει και αντί-

ληψη φωτός (ΗΠΑ, Ολλανδία, Σουηδία κ.ά.)  
• εµφύτευση µικροτσίπ στον αµφιβληστροειδή για ηλεκτροδιέγερση των κυττάρων και ανά-

πτυξη όρασης (Γερµανία, ΗΠΑ κ.ά.)  
• θεραπευτική αγωγή µε χρήση προβιταµίνης Α (ΗΠΑ)  
• αξιοποίηση των βιοχηµικών παραγώγων των κυττάρων που αποκαλούνται Growth Fac-

tors (παράγοντες ανάπτυξης) για αναπαραγωγή των φυσιολογικών κυττάρων στον 
αµφ/δή (ΗΠΑ, Αυστραλία, Αγγλία κ.ά.) 

• µελέτες για την ευεργετική επίδραση του οξυγόνου στην όραση (Ισραήλ, ΗΠΑ),  
• γονιδιακή γενετική θεραπεία µε παρεµβάσεις στα ελαττωµατικά γονίδια που κληρονο-

µούν τη νόσο καθώς και στις πρωτεΐνες που την ενεργοποιούν. 
 
Ρυθµός εξέλιξης της νόσου:  
Οι περισσότεροι, από τους ασθενείς Μ.Α., έχουν µια αργή, σταθερή εµφάνιση συµπτωµά-
των, που ακολουθεί την εξέλιξη της νόσου και που διαρκεί για µια περίοδο αρκετών ετών, α-
κόµη και για δέκα (10) έτη. Η όραση, συχνά, παραµένει σταθερή ανάµεσα σε δυο διαδοχι-
κές εξετάσεις. Παρ' όλο που υπάρχουν ορισµένοι ασθενείς µε Μ.Α. που βρίσκονται σε προ-
χωρηµένη ηλικία και έχουν την αίσθηση της ολικής τύφλωσης, οι περισσότεροι θα διατηρήσουν τε-
λικά µια κάποια όραση (αίσθηση όρασης) και θα ταξινοµηθούν στην κατηγορία αυτών που αποκαλού-
νται «Νοµικά Τυφλοί» ή τους Μερικώς βλέποντες.  
Νοµικώς τυφλά είναι τα άτοµα εκείνα που η κατώτερη όραση τους (διαµορφωµένη µε γυαλιά) είναι 
20/200 ή κάτω από το 1/10 στη χειρότερη περίπτωση, ή εκείνα που το οπτικό τους πεδίο είναι  µει-
ωµένης οπτικής οξύτητας. Στην Ελλάδα είναι κάτω του 1/20 και στους δύο οφθαλµούς. 
Μελετάται η διαµόρφωση πλαισίου της διαβάθµισης της Μερικής Όρασης. 
 
Κληρονοµικότητα της νόσου:   
Στις περισσότερες περιπτώσεις η Μ.Α. είναι κληρονοµική και διανύει πολλές οικογενειακές γε-
νιές. Γι’ αυτό το λόγο, όλα τα µέλη της οικογένειας ενθαρρύνονται να έχουν εξετάσεις, 
προγνωστικές της κατάστασης της όρασης τους.  
Ένας από τους πιο συνηθισµένους τύπους της Μ.Α. που κληρονοµείται είναι ο καλού-
µενος «υπολειπόµενος». Αυτό σηµαίνει ότι µια διπλή ποσότητα γενετικού υλικού, που 
µεταφέρει τη Μ.Α., µεταβιβάζεται στο άτοµο που έχει τον εκφυλισµό, την ανωµαλία στην 
όραση. Ένα απλό αντίγραφο αυτού του γενετικού υλικού, αποσπάται από τη µητέρα και 
ένα άλλο από τον πατέρα. Άτοµα τα οποία έχουν ένα ζεύγος του υλικού αυτού, γνωστοί 
σα φορείς, δεν έχουν κλινικά συµπτώµατα της ανωµαλίας της όρασης τύπου Μ.Α. (ασύµπτω-
τος φορέας). Αν δυο φορείς δηµιουργήσουν οικογένεια, το παιδί τους έχει µια στις τέσσερις 
πιθανότητες να έχει Μ.Α. Προς το παρόν, δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η µετεξέλιξη ενός 
ατόµου ,  από  φορέα  σε  νοσούντα  από  Μ .Α .  (µεταστροφή). Έχουν εντοπισθεί όµως οι 
χηµικοί παράγοντες που επηρεάζουν (ροδοψίνη και περιφερίνη).   
Ένας άλλος τύπος Μ.Α. που κληρονοµείται,  είναι αυτός που συνδέεται µε τη διαµόρφωση 
του φύλου στο άτοµο. Στον φυλοσύνδετο (συσχετιζόµενο µε το φύλο) τύπο της Μ.Α., η µητέρα 
είναι συνήθως ο φορέας. Αν µια µητέρα, φορέας Μ.Α. τέτοιου τύπου, παντρευτεί φυσιολογικό ά-
ντρα (χωρίς το πρόβληµα) υπάρχει 50% π ιθανότητα ,  τα  αρσεν ι κά  πα ιδ ιά  να  ε ί να ι  
προσβεβληµένα και 50% οι κόρες τους να είναι απλοί φορείς. Η φυλοσύνδετου τύπου µεταφερό-
µενη Μ.Α. είναι ένας τύπος που οι φορείς µπορούν να διαγνωσθούν από διάφορα σχετικά 
tests, που ελέγχουν το γενετικό υλικό σε ειδικά ερευνητικά κέντρα.  
Ο  τρίτος  τύπος  Μ .Α .  που  κληρονοµείται  ονοµάζεται «κυρίαρχος» επικρατούν. Σε 
αυτόν τον τύπο, το άτοµο κληρονοµεί Μ.Α. από τους γονείς, οι οποίοι έχουν φιλοξενή-
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σει και µεταφέρει µέσα τους το γενετικό υλικό της Μ.Α. (λανθάνοντα όµως). Ο φορέας- 
γονιός έχει µια στις δυο πιθανότητες να έχει παιδιά µε εξέλιξη νόσου της Μ.Α. Ο κίνδυνος κλη-
ρονοµικής µετάδοσης, είναι ίδιος σε αγόρια και κορίτσια.  
 
Καταρράκτης και Μ.Α:   
Σύνηθες φαινόµενο για το άτοµο µε Μ.Α να αναπτύξει καταρράκτη. Παρουσιάζεται σα νεφέλω-
µα στην κόρη του µατιού. Τέτοιου είδους καταρράκτες είναι εύκολο να χειρουργηθούν. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει χειρουργική βελτίωση από τον καταρράκτη, η όραση συχνά 
εξαρτάται από την έκταση των αλλαγών που υφίσταται ο αµφ/δής. Επειδή η εγχείρηση δεν 
είναι απαραίτητη για όλους, καλό είναι να προηγείται συµβουλευτική συζήτηση µε τον οφθαλµί-
ατρο. 
 
Μεταµοσχεύσεις οφθαλµών:   
Τα τελευταία 8 χρόνια η έρευνα έχει επιφέρει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα στο χώρο των µετα-
µοσχεύσεων στον αφµ/δή σε πειραµατόζωα και σε ανθρώπους. Έως σήµερα έχουν γίνει 
µεταµοσχεύσεις όπου ξεπέρασαν τεχνικές δυσκολίες και που απέφεραν κάποια αξιόλογα 
οφέλη στην όραση ασθενών. Το υλικό αυτό είναι υπό διαρκή επιστηµονική αξιολόγηση και 
προωθούνται νέες µεθοδολογίες και τεχνολογίες που εγγυώνται ουσιαστική πρόοδο  στο µέλ-
λον. 
 
Κύηση και  Μ.Α:   
Ορισµένες γυναίκες έχουν αναφέρει ότι η Μ.Α. που είχαν, επιδεινώθηκε κατά την διάρκεια 
της κύησης. Το πρόβληµα όµως αυτό δεν έχει µελετηθεί ακόµη επισταµένα, για να έχουµε τα 
ανάλογα συµπεράσµατα. 
 
Καριέρα και Μ.Α:   
Άνθρωποι µε αλλοιώσεις εκφυλιστικές του αµφ/δή, µπορούν να συνεχίσουν να διάγουν µια 
παραγωγ ική  ζωή  κα ι  να  θέτουν  στόχους  επαγγελµατικής καριέρας. Ακολουθώντας διά-
φορα επαγγέλµατα ή ανάλογες εκπαιδεύσεις και πρότυπα σε διάφορα επίπεδα και πεδία, τα σηµαντι-
κά προβλήµατα µπορούν να προσδιορισθούν και να ξεπερασθούν. Η  παροχή  Συµβουλευτικής  
από  τους  εκπαιδευτικούς θεσµούς και τις υπηρεσίες, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι πολύ 
σηµαντική, ενώ σχεδιάζεται ή βρίσκεται σε εξέλιξη, µια πορεία καριέρας. Εάν δε η Μ.Α. διαγνω-
σθεί νωρίς, το άτοµο µπορεί να πάρει µια πλήρη ενότητα συµβουλών και εκπαίδευσης όπου θα χρη-
σιµοποιήσει ως οδηγό επιτυχίας. 
 
∆ωρεά µατιών (µετά θάνατο):   
Το  1 980  το  ί δ ρυµα  «Αγώνας  κατά  τη ς  Τυφλότητας» εγκαινίασε ένα Πρόγραµµα 
Εθνικής Κλίµακας, για προσφορά αµφ/δή, για να καλύψει την αυξηµένη ζήτηση των ερευ-
νητών της παγκόσµιας Ένωσης σε ανθρώπινο αµφ/δή για διεξαγωγή ερευνών. Πολύτιµο υλικό 
αµφ/δή παρασχέθηκε, µετά από το θάνατο αρκετών ασθενών που είχαν προσβληθεί από  
Μ .Α .  ή  µ ε λών  των  ο ι κογ ε ν ε ιών  του ς .  ∆ηµιουργήθηκε µια πραγµατικά πολύ µεγάλη 
Τράπεζα αµφ/δών .  Οι  οφθαλµοί  συσκευάζονταν  κα ι  αποστέλλονταν στους ερευνητές 
µας, µεγ ιστοποιώντας  τ ις  πιθανότητες για µεγαλύτερη χρησιµότητα σε βιοχηµικό επίπεδο έρευ-
νας. Το πρόγραµµα αυτών των δωρεών, πέτυχε και πήρε µεγάλη έκταση, προσφέροντας αξιοθαύµα-
στα οφέλη στην Έρευνα. ∆εν υπήρχε καµία οικονοµική επιβάρυνση στην οικογένεια του ασθενή. 
 
Τα παραγωγικά µέσα χαµηλής όρασης:   
παρέχονται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, στο να µεγιστοποιήσουν µε τη χρήση τους το υπό-
λοιπο της όρασης τους. Οπτικής υφής τεχνολογία, όπως πολυεστιακοί φακοί ή τηλεσκοπικά 
πρίσµατα ή εξαρτήµατα βοηθητικά για το βράδυ. Μη οπτικά µέσα, όπως η ευρείας εµβέλειας 
κινητικότητας ∆έσµη Φωτός, και γραφοµηχανές µεγάλων στοιχείων. Ηλεκτρονικά µέσα όπως το 
Apollo Laser, ειδική T.V. µε κλειστό κύκλωµα, µηχανήµατα διαβάσµατος και οµιλούντα computers. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το ατοµικής χρήσης µηχάνηµα, εξάρτηµα νυχτερινής όρασης της 
LIT. 
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Η συσκευή νυχτερινής όρασης κατασκευάστηκε από την LIT είναι εφαρµόσιµη στο χέρι, από 
όπου γίνεται και ο χειρισµός της και βοηθά ορισµένα άτοµα σε ιδιαίτερες φάσεις εξέλιξης της 
νόσου όταν έχουν λειτουργική όραση την ηµέρα και δυσκολεύονται τη νύχτα. Η συσκευή είναι 
ακριβή, αλλά σε ορισµένα µέρη το κόστος της µπορεί να καλυφθεί από την κοινωνική ασφάλεια ή 
από τις υπηρεσίες του κράτους για επανένταξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε έ-
ντυπα από ειδικά κέντρα ανάπτυξης της συσκευής, στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Υπάρχουν νέα 
µοντέλα τέτοιων βοηθηµάτων που προωθούνται µε διάφορες έρευνες από Κέντρα του Ε-
ξωτερικού και που ήδη υπάρχουν στην αγορά.  
 
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
• η νυχτερινή δυσκολία στην όραση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το άτοµο 

µπορεί να έχει Μ.Α; Όχι. Η νυχτερινή όραση, κατά τις βράδυνες ώρες, µπορεί να αποτελεί 
µόνο ένα σύµπτωµα, σε ένα µεγάλο αριθµό παθήσεων του αµφ/δή, που συ-
σχετίζονται µε την Μ.Α. και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν αντιστοιχεί σε δυσµενή ε-
ξέλιξη της όρασης. 

• Το πολύ φως επιδρά στην εξέλιξη της νόσου; ∆εν υπάρχει τέτοια επιστηµονική έν-
δειξη. Άτοµα µε Μ.Α., µπορούν να χρησιµοποιούν τα µάτια τους σε συνηθισµένο φως 
χωρίς προβλήµατα. Παρ' όλα αυτά, ορισµένοι αισθάνονται πιο άνετα και για προφύ-
λαξη αποφεύγουν τα πολύ φωτεινά σηµεία. Άτοµα µε Μ.Α. και άλλες εκφυλιστικές πα-
θήσεις του αµφ/δή, ενθαρρύνονται στο να προστατεύουν τα µάτια  τους . Τα γυαλιά η-
λίου είναι χρήσιµα για την κυκλοφορία έξω από το σπίτι, σε στιγµές ηλιοφάνειας, (χρώµατος 
κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Ποτέ χρήση µπλε ή πράσινου χρώµατος). 

• Υπάρχουν στιγµές που η όραση επιδεινώνεται ή καλυτερεύει; Ναι, συµβαίνει. 
Ένας αριθµός από δεδοµένα µπορούν να καταµετρηθούν και να ταξινοµηθούν σε καλές και 
κακές µέρες για κάποιον που έχει Μ .Α. Ορισµένοι αισθάνονται ότι βλέπουν καλύτερα κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας µε συννεφιά, ενώ άλλοι πάλι αισθάνονται ότι δεν µπορούν να δουν καλά 
σε συννεφιασµένες µέρες. Πολλοί παράγοντες όπως το άγχος από κόπωση, εξάντληση, έντονες κα-
ταστάσεις, µπορούν σταδιακά να επιδρούν στην όραση. Όλοι οι άνθρωποι µε Μ.Α., χωρίς κάποιο 
συγκεκριµένο ρόλο, φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα ή χειρότερα από άλλους. 

• Ποιες είναι οι πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από Μ.Α; Πληροφορίες σχετι-
κές µπορούν να δοθούν και επίσηµα αν ληφθούν υπόψη ιστορικά οικογενειών από ένα 
Σύµβουλο  Γενετ ι κής  ή  από  έναν  Σύµβουλο  Οφθαλµίατρο, που να έχει ειδι-
κευτεί στην φυσιολογία της παθολογίας στον κληρονοµικό τύπο των εκφυλιστικών 
παθήσεων του αµφ/δή. Υπάρχουν αρκετά κέντρα που συνεργάζονται µε τη ∆ιεθνή Ένωση της 
Μ.Α. και τα οποία παρέχουν συµβουλευτική για γενετ ικά  θέµατα .   

• Τι υπηρεσίες παρέχονται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε προχωρηµένο ε-
πίπεδο της νόσου; Πολλά µέσα, υπηρεσίες και τεχνικές είναι διαθέσιµες για να 
παρέχουν αύξηση της κινητικότητας, αυτοδυναµίας και ανεξαρτησίας σε ασθενείς µε Μ.Α. 
Πολλές από αυτές συµπεριλαµβάνουν και εκπαίδευση κινητικότητας, φυσικής και στο 
χώρο, έλεγχο του περιβάλλοντος και ειδικούς χειρισµούς. Υπάρχουν ειδικά τµήµατα 
υποστήριξης και επανένταξης για τους τυφλούς, για τους έχοντας χαµηλή όραση, που 
προσφέρουν προγράµµατα εκπαίδευσης, για προσαρµογή σε ανάλογες καταστάσεις, 
όπως για ταξίδι, νοικοκυριό στο σπίτι, εργασία και εκπαίδευση-µόρφωση.  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ:  
Εάν κάποιο παιδί διαγνωστεί ότι πάσχει από σύνδροµο εκφυλιστικό του αµφ/δή όπως είναι η 
Μ.Α. , ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιµετώπισης από ένα εκπαιδευτικό; …..  ∆εν υπάρχουν 
επιτακτικοί και σκληροί κανόνες για το πότε και τι πρέπει να εξηγηθεί σε ένα παιδί, σχετικά µε την 
Μ.Α. Η ανάγκη ενηµέρωσης ενός παιδιού, είναι συνάρτηση της ηλικίας και της ωριµότητας 
του. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά αντιλαµβάνονται εύκολα αν έχουν πρόβληµα όρασης, και µπορούν να 
απορροφήσουν µόνο ένα είδος µικρής πληροφόρησης, ενηµέρωσης ως προς το συγκεκριµένο χώρο και 
χρόνο. Είναι καλύτερο να απαντάµε στις ερωτήσεις τους µε ειλικρίνεια και θετικότητα, όσο το 
δυνατόν γίνεται, χωρίς να προσφέρουµε παραπάνω πληροφορίες στο παιδί, αν αυτό δεν τις 
αναζητά. Το παιδί πρέπει να καταλάβει µέσα στα όρια της δικής του αντίληψης, την έκπτω-
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ση της όρασης, χωρίς όµως να χρησιµοποιεί τις συνθήκες αυτές ως υποστήριγµα ή δικαιολογία 
για την αναστολή κατάκτησης λογικών και εύκολων στόχων επίτευξης. Το παιδί επίσης πρέ-
πει να βεβαιωθεί για κάτι που συχνά παρεξηγείται ότι η πάθηση της Μ.Α. δεν αλλάζει την 
εικόνα του προσώπου, δεν αλλάζει τα χαρακτηριστικά του µατιού. Πάντα θα υπάρχουν δυο 
όµορφα γαλάζια , καστανά ή µαύρα µάτια. Τα παιδιά που έχουν Μ.Α. θα πρέπει να τελειώσουν 
την εκπαίδευση τους σε κανονικά σχολεία, µε το συνηθισµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
Οικογένειες που έχουν πρόβληµα Μ.Α. σε µέλη τους, µπορούν να θεωρήσουν ως χρή-
σιµη τη διεξαγωγή κάθε συζήτησης, όπου θα θέσουν προς απάντηση διάφορα ερωτήµατα 
τους και ανησυχίες, µαζί µε  άλλους  ανθρώπους ,  που  έχουν  ανάλογα  προβλήµατα 
και εµπειρίες. Μπορούν  να  συνταχθούν  τέτοιες  οµάδες  συζήτησης και αλληλογραφίας 
µε την καθοδήγηση  ειδικών, που θα υποθάλπονται από διάφορους φορείς και που 
θα είναι σε θέση να παρέχουν αυτή τη φροντίδα. 
Για το λόγο αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν επιστήµονες, που θα παίζουν το ρόλο του συ-
ντονιστή της µονάδας, Κοινωνικοί Λειτουργοί Ιατρικής Κατεύθυνσης, Σύµβουλοι για Σχολεία 
(για τα παιδιά), Ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές, Σύµβουλοι Γενετικής.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Πηγή όλων των παραπάνω αποτέλεσαν οι πληροφορίες που δόθηκαν από την Πανελλήνια 
Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών(Π.Ε.Α.). Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κυρίους Χατζηχα-
ραλάµπους και Μανώλακα για το αξιόπιστο υλικό το οποίο αποτελεί οδηγό πληροφοριών 
για βασικά θέµατα που αφορούν τη νόσο. 
 
************************************************************************ 
Εκδηλώστε ενδιαφέρον για κάτι που σας απασχολεί ή σας προβληµατίζει περισσότερο 
στην Π.Ε.Α. 
Τ.Θ. 8159 
Τ.Κ. 10010 
ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 – 5622431  
        210 – 9524548 
************************************************************************ 
 

6.2.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΥΟ ΕΡΕΥΝΩΝ. 
 
Οι έρευνες αυτές έγιναν ως ανταπόκριση του ενδιαφέροντος που εξέφρασαν  οι ίδιοι οι γο-
νείς των τυφλοκωφών παιδιών µε εκ γενετής ερυθρά.  Αποτελούν δύο εξαιρετικές πηγές για 
τους γονείς και για τους ειδικούς γιατί έδωσαν µια κατανοητή προσέγγιση γι αυτό τον 
πληθυσµό και τις προκλήσεις που αντιµετώπιζε.  
 
1.]    ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ HELEN KELLER 

NATIONAL CENTER, ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1991 ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 
 
Η διαδικασία: Η έρευνα έγινε σε δύο φάσεις .  Η πρώτη φάση έγινε το Νοέµβρη του 1989 
µέχρι τον Απρίλη του 1990. Ένας ερευνητής είχε  επαφή µέσω τηλεφώνου µε γονείς και αν-
θρώπους που έδιναν φροντίδα, έκανε ερωτήσεις και συµπλήρωνε µια φόρµα καθώς µιλούσε 
µαζί τους. 
Η δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκε από τον Ιούνιο του 1990 µέχρι τον Οκτώβρη του 1991. 
Μια µεγάλη συλλογή αλληλογραφίας έγινε σε όλη τη χώρα. Η αλληλογραφία είχε να κάνει µε 
ονόµατα γονέων, µε ονόµατα οργανισµών και επανακοινωνικοποίησης, το δίκτυο της Helen 
Keller, … Οι πληροφορίες απαιτούσαν από κάθε άτοµο: 
• τη διεύθυνση της κατοικίας του 
• τη διεύθυνση της εργασίας του 
• το βαθµό όρασης και ακοής 
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• τη µεθοδολογία επικοινωνίας και τις ευκαιρίες που έχει για να επικοινωνεί 
• την αύξηση ή τη µείωση της αρνητικής συµπεριφοράς 
• τις αλλαγές στο στυλ της ζωής 
• το ιατρικό ιστορικό και από ποια ηλικία άρχισε η τυφλοκώφωση. 

Ο στόχος ήταν η συλλογή πληροφοριών από τυφλοκωφά άτοµα ηλικίας δεκαέξι ετών και 
µεγαλύτερα,  που έχουν αναφερθεί ως αποτέλεσµα της εκ γενετής ερυθράς.  Στην πρώτη 
φάση αναλύθηκαν 39 ανταποκρίσεις από 19 πολιτείες και στη δεύτερη φάση 88 επιπρόσθε-
τες ανταποκρίσεις από 14 άλλες πολιτείες. 
Η ακόλουθη αναφορά χωρίζεται σε 2 τµήµατα. Το τµήµα 1 δίνει τα γενικά χαρακτηριστικά 
όσων έχουν απαντήσει, ενώ το τµήµα 2 επικεντρώνεται στις ιατρικές πληροφορίες. 
 

Τµήµα 1...    γενικές πληροφορίες γι αυτούς που έχουν απαντήσει. 
 

Α. το γενικό τους προφίλ 
• 41% έχουν αναφέρει ότι µένουν µε τους γονείς τους. 
• 20% µένουν σε γκρουπ όλοι µαζί. 
• 11% µένουν σε κοινότητες και νοσοκοµεία. 
• 9% είναι άτοµα που τα έχουν υιοθετήσει. 
• 9% είναι άτοµα που τους παρέχουν ενδιάµεση εξυπηρέτηση. 

 
Β. επαγγελµατικό προφίλ 
• 32% δουλεύουν σε εργαστήρια. 
• 27% είναι µαθητές. 
• 20% εκπαιδεύονται σε κάτι συγκεκριµένο. 
• 2% έχουν διαγωνιστεί και εργάζονται ήδη. 
• 3% είναι εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.∆. 

 
Γ. ακοή και όραση 
• περίπου 50% έχουν αναφερθεί µε καθόλου ή λίγη χρήσιµη όραση, ενώ το 30% αυτής 
της κατηγορίας έχουν αρκετά προβλήµατα. 

• περίπου 90% δεν έχουν καθόλου λειτουργική ακοή. 
• 45% είναι κωφοί µε καθόλου όραση και 28% κωφοί µε αρκετά προβλήµατα στην όραση. 

 
∆. επικοινωνία 
Τα παρακάτω ποσοστά δείχνουν µια ανταπόκριση του ναι ή του όχι, σε συγκεκριµένες µεθό-
δους επικοινωνίας. ∆εν µετρούν την ικανότητα του ατόµου σε κάθε κατηγορία.  Απλά έγινε 
ένα τσεκάρισµα  των µεθόδων, από όσους έχουν απαντήσει. 
Μέθοδοι λαµβάνουσας επικοινωνίας. 
• Μέσα από µια λίστα 10  µεθόδων  λαµβάνουσας επικοινωνίας,  η νοηµατική γλώσσα ήταν  
στο 83%. 

• Οι χειρονοµίες ήταν το 60%. 
• Στο 25% των περιπτώσεων αναφέρθηκε να καταλαβαίνουν την ανάγνωση µε τα δάκτυ-
λα.  

• το 6% µπορούσαν να διαβάσουν Braille.  
• το 3% περιγράφτηκε σα να µην έχουν καθόλου λαµβάνουσα µέθοδο για επικοινωνία.  

Μέθοδοι εκφραστικής επικοινωνίας. 
• Η νοηµατική αποτελούσε  κοινή µέθοδο για εκφραστική επικοινωνία  σε ποσοστό 70%.  
• το 55% αναφέρεται να χρησιµοποιεί χειρονοµίες. 
• το 11% αναφέρεται να χρησιµοποιεί διάλογο είτε µόνο του είτε σε συνδυασµό µε µια 
άλλη µέθοδο. 

• το 7% των περιπτώσεων αναφέρθηκαν να µην έχουν καµιά µέθοδο εκφραστικής επικοι-
νωνίας.   

Ευκαιρίες για να επικοινωνήσουν. 
• 16% αυτών απάντησαν «όχι»  όταν ρωτήθηκαν εάν υπάρχει κάποια κατάσταση στη ζωή 
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του τυφλοκωφού για να µπορεί να επικοινωνήσει λειτουργικά µε ένα άλλο άτοµο. 
• 23%  αυτών απάντησαν «όχι»  όταν ρωτήθηκαν την ίδια ερώτηση για ένα πρόγραµµα 
δουλειάς. 

 
Ε.  Συµπεριφορά 
• το να µπορεί να αρχίζει µόνος του κάτι.  
• κάποιες λέξεις ή φωνούλες που βγάζει. 
• από τη θέληση τους να επικοινωνήσουν διέκοπταν κάτι. 
• ξεχείλιζε µια κατάσταση και ξεσπούσαν κάπου. 
• συµπεριφορές µε την οποία έβλαπταν τον εαυτό τους. 
• συµπεριφορές µε τις οποίες έβλαπταν άλλους ή αντικείµενα σπιτιών.  

 
Ζ.  Αλλαγές στη ζωή τους 
• 27% έχει αλλάξει η υγεία τους. 
• 26% έχει γίνει αλλαγή διαµονής. 
• 43% αλλαγή στο προσωπικό/ οικογένεια/ συγκάτοικος. 
• 33% αλλαγή στη δουλειά. 
• 36% αλλαγή στο προσωπικό που ασχολείται µαζί τους. 
• 18% αλλαγή στο µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιεί. 

 
Τµήµα 2...    σηµαντικές ιατρικές πληροφορίες. 

 
• Μακροπρόθεσµα,  όλα τα παιδιά µε εκ γενετής ερυθρά παρουσιάζουν ίχνη νευρολογικής 
ανωµαλίας. Κοινό στοιχείο η αναπηρία στην ακοή 93%, σε ηλικίες από 7 - 9 ετών. 

• Η πιο γνωστή και περισσότερο διαδεδοµένη αναπηρία συσχετιζόµενη µε την ερυθρά είναι 
η αναπηρία στην ακοή που επηρεάζει το 73% των περιπτώσεων.  

• η αναπηρία στην ακοή συχνά γίνεται σταδιακά χειρότερη µετά το πρώτο χρόνο της ζωής.  
• πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα καρδιακά προβλήµατα σε πληθυσµό µε εκ γενετής 
ερυθρά ανέρχονται σε ποσοστό 76%.  

• συχνά παρουσιάστηκε διαβήτης, θυρεοειδής και οισοφαγίτιδα. 
 

2.]    ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ “ THE CANA-
DIAN DEAF BLIND AND RUBELLA ASSOCIATION”, ΤΟ 1999 ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α. 

 
Σε αυτή την έρευνα πήραν µέρος 100 άτοµα µε εκ γενετής ερυθρά. Οι συµµετέχοντες στην 
έρευνα είχαν ηλικία από 5 έως 62 χρόνων και τα 2/3 αυτών που απάντησαν ηλικίας 20 - 39 
ετών.  
• Το 72% ανέφερε ότι έχει εκ γενετής ερυθρά λόγω της επιδηµίας του ’60. 
• Το 20% προσβλήθηκε από ερυθρά πριν το 1960. 
• Το 8%  προσβλήθηκε από ερυθρά µετά το 1980. 
• 70 άτοµα ανέφεραν τη λειτουργική αναπηρία ως τυφλοκώφωση.  
• 21 άτοµα ανέφεραν τη λειτουργική αναπηρία ως κώφωση. 
• 7 άτοµα ανέφεραν τη λειτουργική αναπηρία ως τύφλωση.  
• 2 άτοµα δε χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους σαν τυφλούς, κωφούς ή τυφλοκωφούς. 

 
Ανεξάρτητα µε το χαρακτηρισµό της λειτουργικής αναπηρίας:  
• 92% ανέφεραν αναπηρία στην όραση.  
• 96% αναπηρία στην ακοή.  
• 91% συνδυασµό αναπηρίας όρασης και ακοής.    

 
Η κατάσταση ζωής των ερωτηθέντων ήταν:  
• 30 ζουν αυτόνοµα αλλά και από κάποια άλλη παρέµβαση. 
• 15 ζουν σε κοινότητα µε διανοητικά καθυστερηµένους. 
• 3 ζουν αυτόνοµα στα σπίτια των κοινοτήτων τους. 
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• 10 ζουν σε σπίτι µε ένα γκρουπ. 
• 28 στο σπίτι τους. 
• 11 πηγαίνουν σχολείο. 
• 17 έχουν τελειώσει το σχολείο. 
• 3 στο νοσοκοµείο για θεραπεία. 
• και µια γυναίκα 36 ετών από το Οντάριο είχε πεθάνει. 

 
Για να αναγνωρίσουµε τις αρχικές καταστάσεις της εκ γενετής ερυθράς δίνονται: 
• αναπηρία στην όραση 86%. 
• αναπηρία στην ακοή 93,9%. 
• καρδιοπάθεια 65,7%. 
• µικροεγκεφαλικό  33,3%. 
• συνδυασµός αναπηρίας όρασης και ακοής 80,2%. 
• συνδυασµός αναπηρίας όρασης και ακοής και καρδιοπάθειας 58,9%. 
• συνδυασµός αναπηρίας όρασης και ακοής και καρδιοπάθειας και µικροεγκεφαλικού 

23,9%. 
• ο εκ γενετής καταρράχτης σε ποσοστό 79,6% είναι υπεύθυνος για την αναπηρία στην 
όραση. 

 
Για παιδιά πάνω των 6 ετών µε εκ γενετής ερυθρά καταγράφονται: 
• 20,8% παρουσίαζε γλαύκωµα.  
• 27% αλλαγή στην όραση.  
• 24,1%αλλαγή στην ικανότητα ακοής.  
• 23,2% παρουσιάζουν επιθετικότητα, βλάπτουν τον εαυτό τους, κάνουν κακό σε ιδιοκτη-
σίες άλλων.  

• 26% σκολίωση, κύρτωση και λόρδωση.  
• 21% δυσχέρεια σε επίπεδο ενέργειας, άµυνα του εαυτού σου και αντοχή. 
• 10% κλινικά διαγνωσµένοι µε θυρεοειδή.  
• 12,1% κλινικά διαγνωσµένοι µε διαβήτη. 
• 7,1% κλινικά διαγνωσµένοι µε οστεοπόρωση.  

 
Οι µητέρες αυτών των παιδιά ρωτήθηκαν για θέµατα υγείας και ανέφεραν: 
• 41,9% υπάρχουν αρχικά συµπτώµατα της διαγνωσµένης αρθρίτιδας. 
• 25,4% υπάρχουν αρχικά συµπτώµατα εµµηνόπαυσης. 
• 9,4% ανέφεραν άσθµα. 
• πάνω από το 25% των γυναικών ανέφεραν πολλά ιατρικά προβλήµατα όπως γλαύκωµα, 
καταρράκτη, πολλαπλή σκλήρωση, καρδιακά προβλήµατα, θυρεοειδή, και ψυχιατρικά 
προβλήµατα.  
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6.3.  ∆ΑΚΤΥΛΟΛΟΓΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. 
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6.4.  ∆ΑΚΤΥΛΟΛΟΓΙΑ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. 
 
 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. 
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6.5.  ∆ΑΚΤΥΛΟΛΟΓΙΑ – ΓΑΛΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. 
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6.6.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ………. 
 
ΗΜΕΡΟΜ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ: 
ΟΝ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΗΣ.: 
 

1. ποιος είναι ο λόγος της οπτικής αναπηρίας; ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. απαιτείται κάποια ειδική θεραπεία; Ναι; Ή όχι; Αν ναι, ποια είναι η γενική φύση της 
θεραπείας;   
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

3. είναι πιθανό η οπτική αναπηρία να χειροτερέψει, να βελτιωθεί ή να µείνει σταθερή; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

4. θα πρέπει το προσωπικό να είναι σε εγρήγορση και σε οποιαδήποτε συµπτώµατα, (ό-
πως τρίψιµο µατιών), να απαιτείται ειδική προσοχή; Ναι ή όχι; Αν ναι, παρακαλώ πε-
ριγράψτε: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

5. ποιοι περιορισµοί θα πρέπει να τοποθετηθούν στις δραστηριότητες αυτού του ατό-
µου; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

6. θα πρέπει αυτό το άτοµο να φοράει γυαλιά ή φακούς επαφής; Ναι ή όχι; Αν ναι, κάτω 
από ποιες συνθήκες; 
………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

7. ήταν µια ακριβής οπτική µέτρηση ικανή να καθοριστεί; Ναι ή όχι; Αν ναι, τι ήταν αυ-
τή; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

8. εάν µια οπτική µέτρηση δεν ήταν ικανή να καθοριστεί, παρακαλώ περιγράψτε τι βλέ-
πει αυτό το άτοµο: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

9. είναι η ικανότητα του ατόµου να επικεντρώνεται και ο µυς του µατιού να ισορροπεί 
επαρκώς; Ναι ή όχι ή δεν είναι εύκολο να  καθοριστεί; Εάν όχι, πώς αυτό είναι ανε-
παρκές; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

10. ήσαστε ικανοί να καθορίσετε το πεδίο της όρασης;  Ναι ή όχι; Εάν ναι, υπήρχαν περι-
οχές µε καθόλου όραση και ποιες ήταν αυτές; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

11. ήταν το άτοµο αυτό ικανό να ακολουθήσει ένα κινούµενο αντικείµενο οπτικά; Ναι ή 
όχι; Εάν ναι, σε ποιες καταστάσεις; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 84



  
12. µπορεί αυτό το άτοµο να εργαστεί καλύτερα µε µεγάλα ή µε µικρά αντικείµενα και ει-

κόνες; Σε τι αποστάσεις; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

13. τι µέγεθος εκτύπωσης ………….  Και χαρτί αντίθεσης …………  είναι κατάλληλο για α-
νάγνωση γι αυτό το άτοµο; 

14. τι συνθήκες φωτισµού θα ήταν κατάλληλες για την οπτική λειτουργία αυτού του ατό-
µου; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

15. µπορεί το βραδινό ταξίδι ή οι δραστηριότητες µε χαµηλό φωτισµό να προκαλέσουν 
πρόβληµα γι αυτό το άτοµο; Ναι ή όχι; Εάν ναι, ποια είναι αυτά τα προβλήµατα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

16. ποιες είναι οι συγκεκριµένες ενδείξεις σας σχετικά µε τη χρήση της όρασης  αυτού του 
ατόµου σε συνθήκες µάθησης; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

17. πότε θα εξεταστεί αυτό το άτοµο ξανά;  ………………………………. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ………. 
 
ΗΜΕΡΟΜ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ: 
ΟΝ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΗΣ.: 
 

1. ποιος είναι ο λόγος της ακουστικής αναπηρίας; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

2. απαιτείται κάποια ειδική θεραπεία; Ναι; Ή όχι; Αν ναι, ποια είναι η γενική φύση της 
θεραπείας;   
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

3. είναι πιθανό η ακουστική αναπηρία να χειροτερέψει, να βελτιωθεί ή να µείνει σταθε-
ρή; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

4. θα πρέπει το προσωπικό να είναι σε εγρήγορση και σε οποιαδήποτε συµπτώµατα,  να 
απαιτείται ειδική προσοχή; Ναι ή όχι; Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

5. τι περιορισµοί θα πρέπει να τοποθετηθούν στις δραστηριότητες αυτού του ατόµου; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

6. θα πρέπει αυτό το άτοµο να φοράει βοηθήµατα ακοής; Ναι ή όχι; Αν ναι, κάτω από 
ποιες συνθήκες; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

7. ήταν µια ακριβής ακουστική µέτρηση ικανή να καθοριστεί; Ναι ή όχι; Αν ναι, τι ήταν 
αυτή; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

8. εάν µια ακουστική µέτρηση δεν ήταν ικανή να καθοριστεί, παρακαλώ περιγράψτε τι 
ακούει αυτό το άτοµο: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

9. Ήταν ικανό το άτοµο να εντοπίσει τις πηγές του ήχου; Ναι ή όχι; Εάν ναι, δώστε δι-
ευκρινήσεις. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

10. έχετε συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα  γι αυτό το 
άτοµο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

11. τι ακουστικές συνθήκες θα ήταν εναλλακτικές για την ακοή αυτού του ατόµου; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

12. είναι το τηλέφωνο χρήσιµο για αυτό το άτοµο; Ναι ή όχι; …………………. 
13. ποιες είναι οι συγκεκριµένες σας προτάσεις σχετικά µε τη χρήση ακοής αυτού του α-

τόµου σε συνθήκες µάθησης; 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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14. προτείνετε κάποιες προσαρµογές στο σχολείο ή στο σπίτι; Ναι ή όχι; Εάν ναι, παρα-
καλώ περιγράψτε ποιες: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………  

15. πότε θα εξεταστεί αυτό το άτοµο ξανά; …………………………………….. 
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