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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Βενέττα Λαµπροπούλου, 

Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής 
Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου 

 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   
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 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 

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

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

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

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

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

Ιταλία! Τι να κάνω στην Ολλανδία; 
Αναγκαστικά όµως θα πρέπει εσύ να µείνεις στην Ολλανδία. Το σηµαντικό είναι ότι δε βρί-
σκεσαι σε µια απαίσια και βρώµικη τοποθεσία. Απλώς είναι µια διαφορετική χώρα. Εσύ απο-
φασίζεις να κατέβεις από το αεροπλάνο, αγοράζεις καινούρια βιβλία, ενηµερώνεσαι και φτιά-
χνεις νέα πλάνα ταξιδιού για να γνωρίσεις τη χώρα της Ολλανδίας. Συναντάς τελείως διαφο-
ρετικά πράγµατα από εκείνα που φανταζόσουν ότι θα δεις στην Ιταλία. ∆ιαφορετική γλώσσα, 
διαφορετικούς ανθρώπους, που δεν περίµενες να τους συναντήσεις ποτέ. Κρατάς την ανάσα 
σου, κοιτάζεις γύρω σου και αρχίζεις να παρατηρείς τις όµορφες τουλίπες και τα αξιοθέατα 
της Ολλανδίας. Γυρίζοντας πίσω από το ταξίδι σου, για χρόνια πολλά έχεις κουραστεί να βλέ-
πεις φίλους και γνωστούς να πηγαινοέρχονται στην Ιταλία και όλοι τους να καυχιούνται τι 
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ωραία που πέρασαν εκεί. Για το υπόλοιπο της ζωής σου, εσύ θα λες «Ναι! Εκεί ήταν το µέρος 
που θα ταξίδευα και εγώ». Και να ξέρεις ότι ο πόνος αυτού του ονείρου δε θα φύγει ποτέ 
γιατί αυτή η έλλειψη είναι πάρα πολύ σηµαντική. 
Αλλά, εάν ξοδέψεις τη ζωή σου για το γεγονός ότι δεν πήγες στην Ιταλία, εσύ ποτέ δε θα 
µείνεις και δε θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις τις µοναδικές τουλίπες και τα σηµαντικά 
αξιοθέατα της Ολλανδίας. 
 
……..µια τυφλοκωφή γυναίκα η Dorothy Walt περιγράφει µια εµπειρία της: θυµάµαι 
ότι µόλις είχα ξυπνήσει στο θάλαµο ενός νοσοκοµείου έπειτα από µια εγχείρηση. ∆εν είχα συ-
νέλθει αρκετά από την αναισθησία και άρχισα να αισθάνοµαι πολύ µεγάλη µοναξιά. Τα ακου-
στικά βοηθήµατα και τα γυαλιά µου τα είχαν βγάλει οι γιατροί λόγω της εγχείρησης και ήµουν 
αποκοµµένη από όλα. Ξαφνικά, ένιωσα ένα χέρι στον ώµο µου να µου «λέει» ότι όλα πήγαν 
καλά. ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΕΡΙ σήµαινε τα πάντα για µένα. ΕΚΕΙΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ µου έδωσε πολύ περισ-
σότερα από ό,τι η όραση και η ακοή µαζί! 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
 
Η τυφλοκώφωση είναι µια ασθένεια (όχι αρκετά γνωστή στην Ελλάδα), η οποία δεν αποτε-
λείται από τις δύο αναπηρίες- την κώφωση ενωµένη µε την τυφλότητα. Είναι µια τελείως δι-
ακρινόµενη αναπηρία µε σοβαρές επιπτώσεις στη συµπεριφορά του πάσχοντα αλλά ιδιαίτερα 
στη µάθηση. Το όνοµα της Helen Keler, παγκοσµίως γνωστό, µας θυµίζει το πάθος των τυ-
φλοκωφών για ζωή. Η Helen έγινε τυφλοκωφή στον 19ο µήνα της ζωής της και ως άτοµο 
υψηλής ευφυΐας κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το Harvard. 
Η επικοινωνία µε τα τυφλοκωφά άτοµα σε καθηµερινές καταστάσεις έχει περιγραφεί σα «συ-
ζητήσεις µε σώµατα». Σε µια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον 
βασισµένοι σε άλλες επικοινωνιακές κινήσεις όπως τη γλώσσα του σώµατος, τα απτά σύµβο-
λα, τη στάση του σώµατος, την ένταση των µυών, τις φυσικές χειρονοµίες,… Η συµµετοχή 
σε αυτόν τον κόσµο της αµεσότητας και της αφής, απαιτεί υψηλά επίπεδα ευαισθησίας 
και ιδιαίτερη διαίσθηση από τους ακούοντες και βλέποντες συντρόφους και εκπαιδευτι-
κούς. 
Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή εκπαίδευση του παιδιού από µικρή ηλικία και η υποστήριξη της 
οικογένειας του συµβάλλουν στον περιορισµό των σοβαρών επιπτώσεων της τυφλοκώφω-
σης. Η εκπαίδευση µε κύριο στόχο τις επικοινωνιακές ικανότητες του παιδιού, είναι πολύ ση-
µαντική σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτή µπορεί να αναπτυχθεί. Το να µεγιστοποιούµε ως εκ-
παιδευτικοί την επικοινωνιακή ικανότητα του, επιβεβαιώνει την οµαλή ένταξη του ατόµου 
στο κοινωνικό του περιβάλλον. Του δίνει τη δυνατότητα να κοντρολάρει τη δική του ζωή και 
να επηρεάζει το τι συµβαίνει σε αυτόν και στους άλλους. 
Το σύγγραµµα αυτό προσπαθεί, µε απλό και µεθοδικό τρόπο, να προσεγγίσει το θέµα της 
τυφλοκώφωσης. Ο λιτός λόγος και η έγκυρη επιστηµονική ενηµέρωση, αποτέλεσαν δύο από 
τους βασικούς άξονες της συγγραφής.  
Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια και παράρτηµα. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται 
µια σύντοµη παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων(ορισµός, ιστορική αναδροµή, πληθυ-
σµός, συµπτώµατα, κ.α.) που είναι απαραίτητα σε µια πρώτη και ουσιαστική γνωριµία µε το 
χώρο της τυφλοκώφωσης. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει οδηγίες για εκπαιδευτικούς όπως, η 
δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, πώς γίνεται πρακτικά η διάγνωση του µαθητή, 
ενδεικτικά παραδείγµατα λειτουργικών δραστηριοτήτων και το πώς εφαρµόζονται στην πρά-
ξη, προσανατολισµός και κινητικότητα, κ.α. Στο τρίτο, τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο παρου-
σιάζονται αντίστοιχα, το θεωρητικό πλαίσιο που αποτελεί τη βάση για το σχεδιασµό ενός Α-
ναλυτικού Προγράµµατος, το Αναλυτικό Πρόγραµµα για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιο-
τήτων τυφλοκωφών µαθητών σχολικής ηλικίας, και η ∆ιδακτική Μεθοδολογία που πρέπει να 
ακολουθήσουµε για να υπάρξει ένα ουσιαστικό εκπαιδευτικό αποτέλεσµα. Τέλος, το παράρ-
τηµα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη Μελαγχρωστική Αµφιβληστροειδοπάθεια, έρευ-
νες, χρήσιµες διευθύνσεις και προτεινόµενη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Περιέχοντας πληροφορίες και οδηγίες που προέρχονται από 
τη µελέτη και τη συστηµατική παρακολούθηση της εκπαίδευσης των τυφλοκωφών σε άλλες 
χώρες, µιας και στην Ελλάδα µόλις πριν ένα χρόνο ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο τυφλοκωφών. 
Σηµαντικές πηγές αποτελούν ο Ολλανδός Van Dijk, το κέντρο Larnay στη Γαλλία, το σχολείο 
Perkins στη Βοστόνη και ο σύλλογος τυφλοκωφών παιδιών γονέων και κηδεµόνων «ΗΛΙΟ-
ΤΡΟΠΙΟ». Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι υπάρχει µόνο ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
πάνω στο συγκεκριµένο θέµα και ίσως το βιβλίο αυτό να είναι το πρώτο που εκδίδεται στην 
Ελλάδα µε θέµα την Τυφλοκώφωση!  
Περιέχει, επίσης, πρακτικές συµβουλές και ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα Επικοινωνίας που µπο-
ρούν εύκολα να εφαρµοστούν στη χώρα µας. Οι εκπαιδευτικοί θα βρουν µεθόδους για σωστή 
διάγνωση και ενθάρρυνση, τρόπους αντιµετώπισης µη αποδεκτών συµπεριφορών, και συγκε-
κριµένες δραστηριότητες που µπορούν να διδάξουν.  
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Οι γονείς των τυφλοκωφών παιδιών θα βρουν χρήσιµες πληροφορίες για τη συνεργασία που 
θα πρέπει να έχουν µε την εκπαιδευτική οµάδα, αλλά και για τη συνέχιση της εφαρµογής του 
προγράµµατος στο σπίτι.  
Ο ∆ιευθυντής του προγράµµατος Hilton/ Perkins και Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Τυ-
φλοκωφών DBI Michael Collins, επισηµαίνει: «Βασισµένος στις γνώσεις µας πάνω στις επι-
πτώσεις της τυφλοκώφωσης θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η Ελλάδα πρέπει σήµερα (ΙΟΥ-
ΝΙΟΣ 2003), να έχει περισσότερα από 500 παιδιά ηλικίας µέχρι 21 ετών τα οποία είναι τυ-
φλοκωφά, και τουλάχιστον 700 – 800 ενήλικες που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες. Οι αποτε-
λεσµατικές υπηρεσίες σε αυτό τον αριθµό ανθρώπων στο µέλλον θα εξαρτηθούν πάρα πολύ 
από τη διαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού……….»  
Είναι φανερό, ότι οι οδηγίες και το Αναλυτικό Πρόγραµµα που περιέχονται στο βιβλίο αυτό 
δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των τυφλοκωφών µαθητών που φοιτούν 
στη χώρα µας. Κύριος στόχος είναι η αξιοποίηση και η διάδοση «καλών µεθόδων εκπαίδευσης 
τυφλοκωφών» σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς. Επιµέρους επιδιωκόµενοι 
στόχοι είναι µια πρώτη επαφή µε την τυφλοκώφωση και µε θέµατα εκπαίδευσης των τυφλο-
κωφών παιδιών, η ανάπτυξη θετικής στάσης προς τα τυφλοκωφά άτοµα και η κατανόηση της 
τυφλοκώφωσης σαν µια ξεχωριστή αναπηρία.  
Ελπίζουµε, ότι θα βοηθήσουµε αρκετά, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το δύσκολο έργο των εκ-
παιδευτικών και των γονέων, και να βελτιωθεί η εκπαίδευση των τυφλοκωφών µαθητών στη 
χώρα µας. 
Το µέλλον µας δεν προδιαγράφεται από τη µοίρα, αλλά διαµορφώνεται από τις δικές µας αξί-
ες, σκέψεις και πράξεις. Η διαπίστωση της ύπαρξης κατάλληλων προγραµµάτων για την εκ-
παίδευση των τυφλοκωφών µαθητών, µπορεί να συµβάλλει σε µια ουσιαστική παρέµβαση η 
οποία να: α) στοχεύει στην κριτική της σηµερινής ελληνικής πραγµατικότητας, β) καθορίζει 
τα πλαίσια θετικής αλλοίωσης αυτής της πραγµατικότητας και γ) δηµιουργεί προοπτικές διεκ-
δίκησης από τους αρµόδιους φορείς, αλλά και από τους ίδιους τους τυφλοκωφούς για ένα 
καλύτερο αύριο. 
 
 

 
Πέτρος Ορφανός 
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