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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
    Μια κατηγορία ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν τα 
παιδιά µε προβλήµατα όρασης ή µε ολική τύφλωση.  
Στα άτοµα αυτά που λείπει ή που είναι προβληµατική η όραση,  δηµιουργούνται 
πολλά προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά αφορούν τον γνωστικό, τον 
συναισθηµατικό, τον ψυχοκοινωνικό και τον κινητικό τοµέα. 
Τα άτοµα αυτά πρέπει όσο το δυνατόν νωρίτερα στη ζωή τους, να  βοηθηθούν 
ώστε  να αναπληρώσουν οι άλλες αισθήσεις την όραση, για να µπορέσουν να 
γίνουν ανεξάρτητα, να ενταχθούν στην κοινωνία, να αποκτήσουν εµπιστοσύνη 
στον εαυτό τους, να δηµιουργήσουν µια θετική αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση.  
   Τα τελευταία χρόνια διεθνώς, γίνονται πολλές προσπάθειες ώστε να 
εκπονηθούν ειδικά προγράµµατα, να κατασκευαστεί κατάλληλο εποπτικό υλικό 
και διάφορα άλλα όργανα, ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν µια ισότιµη, πλήρη και 
ολοκληρωτική συµµετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του «κοινού σχολείου». 
Το ότι τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης ή µε άλλες ειδικές ανάγκες φοιτούν 
στο κοινό σχολείο είναι κατά τη γνώµη µας επωφελές για όλους τους µαθητές.  
Αυτό βέβαια προϋποθέτει πως τα παιδιά αυτά συµµετέχουν σε κοινές 
δραστηριότητες µε τα άλλα παιδιά, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, 
δηµιουργούνται σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, έτσι ώστε να µην αισθάνονται 
αποµονωµένα µέσα στο χώρο του σχολείου, αλλά να αισθάνονται ότι 
συναποτελούν  ισότιµα µέλη της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας. 
Όταν τα παιδιά από µικρή ηλικία συµβιώνουν και συνεκπαιδεύονται στο ίδιο 
σχολείο, πολύ οµαλά συµβιώνουν και εντάσσονται ως ενήλικες στον κοινωνικό 
και εργασιακό χώρο. 
     Στην εργασία µας αυτή θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε κάποιες 
δραστηριότητες κατά την προσχολική ηλικία για τυφλά παιδιά και παιδιά χωρίς 
προβλήµατα όρασης σε ένα τµήµα συνεκπαίδευσης. Επίσης θα αναφερθούµε 
στα προσόντα του δασκάλου και το ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσει, ώστε η 
συνεκπαίδευση να είναι επωφελής για όλους. Θεωρούµε όµως απαραίτητο να 
αναλύσουµε τη σηµασία του όρου «παιδί µε προβλήµατα όρασης» καθώς και το 
τι γίνεται στα παιδιά αυτά,  σε άλλες χώρες,  ώστε να µπορέσουµε να 
ωφεληθούµε από καινοτόµα προγράµµατα που έχουν εφαρµοστεί αλλού µε 
θετικά αποτελέσµατα. 
    Η εργασία µας αποτελείται από τρία κεφάλαια: 
Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, στην 
κατάταξή τους, στις παθήσεις του οφθαλµού και στις πιθανές αιτίες του 
προβλήµατος, στην ψυχογένεση του τυφλού παιδιού, στην αναγκαιότητα της 
πρώιµης παρέµβασης, καθώς και στην συνεργασία της οικογένειας και όλων 
των εµπλεκόµενων µε το τυφλό παιδί. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στο τι γίνεται διεθνώς µε την 
εκπαίδευση του παιδιού µε προβλήµατα όρασης και τι γίνεται στην ελληνική 
πραγµατικότητα. 
Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στο ρόλο του δασκάλου, στα προσόντα 
που πρέπει αυτός να έχει και θα  περιγράψουµε αναλυτικά πρακτικές 
δραστηριότητες που είναι αναγκαίες κατά την προσχολική ηλικία, για να είναι 
σε θέση το τυφλό παιδί να κατακτήσει απαραίτητες έννοιες όπως : Γνωστικό 
σχήµα του σώµατος, τοπολογικές  έννοιες, αµφιπλευρικότητα, για να µπορεί 
χωρίς εµπόδια να καλλιεργηθεί στον γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηµατικό 
τοµέα, να µπορεί να κατανοεί το λόγο, να  αποκτήσει την ικανότητα να 
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κατακτήσει τη γραφή Braille, να συνεργάζεται µε τα άλλα παιδιά και να είναι 
αυτόνοµο ανεξάρτητο και γενικότερα να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις 
ενός σχολικού προγράµµατος. 
   Οι δραστηριότητες που θα περιγράψουµε,  είναι µέρος ενός προγράµµατος 
τεσσάρων χρόνων δουλειάς, που εφαρµόσαµε σε δύο τυφλά παιδιά σε ένα 
πρόγραµµα συνεκπαίδευσης. Πολλές από τις δραστηριότητες αυτές ίσως 
φαίνονται περιττές. Πρέπει όµως να γνωρίζουµε ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις παιδιών µε ιδιαιτερότητες, δεν υπάρχει πρώιµη παρέµβαση και το 
νηπιαγωγείο πρέπει να αναπληρώσει  τις ελλείψεις των πρώτων χρόνων της 
ζωής του παιδιού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 
 
 Ποια  είναι τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 
 
Τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης ταξινοµούνται µε βάση:  

• Το βαθµό οπτικής οξύτητας ή την καθαρότητα της όρασης (ιατρική 
ταξινόµηση) 

• Τη χρήση της όρασης που γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους. 
(εκπαιδευτική ταξινόµηση). 

 
Ιατρική ταξινόµηση. 
 
   Σε όλες τις χώρες του κόσµου, για οικονοµικούς και νοµοθετικούς σκοπούς, 
µε νοµοθετικά διατάγµατα, έχει οριστεί η έννοια «τυφλός», ώστε το κράτος να 
είναι σε θέση να προβαίνει σε διάφορες παροχές στα µέλη του που χρήζουν 
ιδιαίτερης στήριξης. Τέτοιες παροχές είναι οι διάφορες φοροαπαλλαγές, οι 
παροχές επιδοµάτων, βιβλία οµιλούντα ή τυπωµένα σε γραφή Braille, µηχανές 
Braille,  κ.λ.π. (Λιοδάκης, 2000). 
«Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ορίζει την τυφλότητα, ως την 
ανικανότητα του ατόµου να µετρήσει τα δάκτυλα του χεριού σε απόσταση 
µικρότερη των 10 ποδών. Η µερική τύφλωση δεν είναι εύκολο να οριστεί, αλλά 
ο Π.Ο.Υ. αναφέρεται σε αυτήν ορίζοντάς την, ως την αδυναµία που έχουν οι 
µερικώς βλέποντες να µετρήσουν τα δάκτυλα του χεριού σε απόσταση 
µικρότερη ή ίση των 20 ποδών» (Πολυχρονοπούλου,1995,  238). 
Στην Ελλάδα ισχύει βάσει του Ν. 958 /ΦΕΚ191/τ.Α /14-8-1979, άρθρο 1 ο 
ακόλουθος ορισµός: «Τυφλός κατά την έννοια του παρόντος νόµου, νοείται παν 
πρόσωπον, το οποίον στερείται παντελώς και της αντιλήψεως του φωτός ή του 
οποίου η οπτική οξύτης είναι µικροτέρα του 1/20 της φυσιολογικής όρασης». 
Αυτό σηµαίνει ότι το παιδί µπορεί να διακρίνει σε απόσταση 1 ποδός ότι ένας 
φυσιολογικός οφθαλµός διακρίνει από απόσταση 20 ποδών. 
 
Εκπαιδευτική ταξινόµηση. 
 
  Επειδή πολλά παιδιά που χαρακτηρίστηκαν ως νοµικά τυφλά, ύστερα από 
συστηµατική ειδική εκπαίδευση έµαθαν να χρησιµοποιούν την υπολειµµατική 
τους όραση και κατόρθωσαν να διαβάζουν ακόµη και κοινά έντυπα, άρχισαν να 
µη λαµβάνονται τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην ιατρική αξιολόγηση υπόψη 
από τους εκπαιδευτικούς. 
«Έτσι στην εκπαιδευτική ταξινόµηση τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τυφλά και Αµβλύωπα.    

• Τυφλά είναι τα άτοµα τα οποία αδυνατούν να διαβάσουν έντυπα µε 
συµβατική γραφή, µπορούν όµως να διαβάσουν και να γράψουν µε το 
ανάγλυφο σύστηµα Braille. Τα παιδιά αυτά εννοείται ότι έχουν 
υποβληθεί σε όλες τις διορθωτικές επεµβάσεις χωρίς θετικά 
αποτελέσµατα. 

• Αµβλύωπες ή µερικώς βλέποντες είναι τα άτοµα τα οποία ύστερα από 
διορθωτικές επεµβάσεις και χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα, όπως 
µεγεθυσµένα τυπογραφικά στοιχεία ή διάφορους φακούς µπορούν να 
µάθουν τη συµβατική γραφή και ανάγνωση. Πολλές φορές όµως είναι 
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δυνατόν παιδιά µε προβλήµατα όρασης να παρουσιάζουν και άλλες 
πολλαπλές ειδικές ανάγκες. Έτσι στη βιβλιογραφία αναφέρονται : 

• Τυφλοκωφά παιδιά τα οποία απαιτούν πολύ εξειδικευµένες 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

• Τυφλά µε προβλήµατα λόγου. 
• Τυφλά και συγχρόνως νοητικά υστερούντα. 
• Τυφλά µε κινητικές δυσκολίες. 
• Τυφλά µε συναισθηµατικά προβλήµατα» (Λιοδάκης, 2000,  19). 

 
 
ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 
∆ιαθλαστικές ανωµαλίες    
   Η όραση των περισσοτέρων παιδιών µε διαθλαστικές ανωµαλίες µπορεί να 
διορθωθεί και να γίνει φυσιολογική. Προβλήµατα παρουσιάζονται όταν το παιδί 
δεν φοράει τα γυαλιά του. Τα παιδιά αυτά δεν θεωρούνται ότι έχουν πρόβληµα 
τυφλότητας, γιατί όπως αναφέραµε και παραπάνω, τα παιδιά που αν και έχουν 
δεχθεί διορθωτικές  επεµβάσεις,  η όρασή τους διαφέρει σηµαντικά από τα 
φυσιολογικά όρια, θεωρούνται ότι έχουν πρόβληµα όρασης. 
 
Μυωπία  
   Στη φυσιολογική όραση οι παράλληλες φωτεινές ακτίνες που έρχονται από 
απόσταση εστιάζονται στον αµφιβληστροειδή, στο βοθρίο. Αν ο βολβός του 
µατιού είναι µακρύτερος του κανονικού από πίσω προς τα εµπρός, τότε οι 
φωτεινές ακτίνες εστιάζονται ανάµεσα στο φακό και την ωχρά κηλίδα. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα να βλέπει κανείς θολά ότι βρίσκεται µακριά.  
Γυαλιά ή φακοί µε κοίλους φακούς µπορούν να διορθώσουν το συγκεκριµένο 
πρόβληµα. Η κοντινή όραση πάντως είναι καλή. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
µυωπίας η επιµήκυνση του βολβού σταθεροποιείται µε την αύξηση του 
σκελετού και η διόρθωση είναι δυνατή. Σε µικρό ποσοστό µυώπων όµως ο 
βολβός του µατιού εξακολουθεί να µεγαλώνει και δεν µπορεί να επιτευχθεί 
κανονική οπτική οξύτητα ούτε µε τα γυαλιά (Λιοδάκης 2000). 
Η υπερέκταση του αµφιβληστροειδούς µπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσµατική λειτουργία της ωχράς κηλίδας και να δηµιουργηθούν  οπές ή 
σχισµές στο κέντρο του αµφιβληστροειδούς. Επειδή υπάρχει κίνδυνος 
αποκόλλησης του αµφιβληστροειδούς, πρέπει πάντα να ζητείται η συµβουλή  
του οφθαλµιάτρου προκειµένου το παιδί να συµµετέχει σε διάφορες 
δραστηριότητες όπως σπορ σωµατικής επαφής, κολύµπι, ποδόσφαιρο κ.ά. 
Εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Για τις περισσότερες εργασίες, τα παιδιά πρέπει να φοράνε τα γυαλιά ή 
τους φακούς επαφής. Πιθανόν να χρειάζονται ενθάρρυνση σε αυτό. 

• Για τις εργασίες που γίνονται σε µικρή απόσταση από τα µάτια, το παιδί 
ίσως διευκολύνεται να δουλεύει χωρίς γυαλιά και να φέρνει την εργασία 
κοντά στο πρόσωπό του. 

• Το παιδί ενδέχεται να αντιµετωπίζει πρόβληµα µε τη µακρινή όραση, 
όπως το να βλέπει στον πίνακα. 

• Το παιδί όταν γράφει και διαβάζει είναι καλύτερα να χρησιµοποιεί 
αναλόγιο. ( Mason,2004)   
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Υπερµετρωπία 
   Στην υπερµετρωπία ο βολβός του µατιού είναι κοντύτερος από τον κανονικό 
και οι φωτεινές ακτίνες εστιάζονται πίσω από τον αµφιβληστροειδή, µε 
αποτέλεσµα η όραση να είναι θολή και µερικές φορές µη αποτελεσµατική. Η 
απλή υπερµετρωπία µπορεί να διορθωθεί µε κυρτούς φακούς ώστε οι φωτεινές 
ακτίνες να εστιάζονται στο βοθρίο.  Πρόβληµα υπάρχει όταν η υπερµετρωπία 
συνυπάρχει µε άλλες παθήσεις του µατιού, όπως ο καταρράχτης ή ο 
στραβισµός. Σε αυτή τη περίπτωση η οπτική οξύτητα παραµένει µειωµένη 
ακόµα και µετά την χρήση γυαλιών.  
Εκπαιδευτικές επιπτώσεις. 

• Παρατηρείται αδυναµία της ικανότητας εστίασης όταν τα αντικείµενα 
βρίσκονται κοντά στο πρόσωπο. 

• Πρέπει να αποφεύγεται το διάβασµα επί πολύ ώρα. Το παιδί µπορεί να 
παραπονεθεί για κούραση, πονοκέφαλο και διακυµάνσεις στην όραση. 

• Σε µερικούς µαθητές ίσως ο γιατρός συστήσει συσκευές για µειωµένη 
όραση, όπως µεγεθυντικό φακό χεριού ή τηλεόραση κλειστού 
κυκλώµατος. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να εξασκηθούν στη χρήση 
αυτών των συσκευών και να ενθαρρυνθούν να τις χρησιµοποιούν  
(Mason, ό.π. ).  

 
Αστιγµατισµός  
   Κύρια αιτία του αστιγµατισµού είναι η διακύµανση  της διαθλαστικής 
ικανότητας του κερατοειδούς, που οφείλεται σε ανωµαλίες της καµπυλότητάς 
του. Αυτό προκαλεί στρεβλωµένη εικόνα στην ωχρά κηλίδα, η οποία µπορεί 
εύκολα να αντιµετωπισθεί µε µια κυλινδρική διόρθωση στο φακό των γυαλιών. 
Η κατάσταση ωστόσο δυσκολεύει όταν παράλληλα υπάρχει µυωπία και 
υπερµετρωπία. Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλο πρόβληµα όρασης όχι µόνο 
δεν θεραπεύεται εύκολα ο αστιγµατισµός, αλλά µπορεί και να οδηγήσει σε 
µείωση της οπτικής οξύτητας (Λιοδάκης, 2000). 
Εκπαιδευτικές επιπτώσεις: 

• Τα µικρά παιδιά πιθανόν να συγχέουν τους αριθµούς µε τα γράµµατα. 
• Μετά από πολύ διάβασµα ή στο τέλος της ηµέρας η κόπωση µπορεί να 

καταστεί πρόβληµα. 
 
Αχρωµατοψία ή δυστροφία των κωνίων 
   Πρόκειται για κληρονοµική πάθηση, η οποία συναντάται περισσότερο στους 
άντρες. 
Η υπανάπτυξη των κωνίων της ωχράς κηλίδας έχει ως αποτέλεσµα την πλήρη 
αχρωµατοψία και την µειωµένη µακρινή οπτική οξύτητα. Τα παιδιά και οι νέοι 
µε τη συγκεκριµένη πάθηση παρουσιάζουν νυσταγµό και φωτοφοβία. 
Εκπαιδευτικές ανάγκες: 

• Είναι απαραίτητο να ελέγχεται ο φυσικός φωτισµός στην τάξη, ώστε να 
µην εισέρχονται οι ακτίνες του ηλιακού φωτός και οι µαθητές πρέπει να 
εργάζονται σε ένα σηµείο της τάξης λιγότερο εκτεθειµένο στο φως  
(Mason, ό.π.). 
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Αλµπινισµός. 
 
   Κληρονοµική πάθηση που παρουσιάζεται σε όλες τις φυλές και η οποία 
συνδέεται µε την έλλειψη χρωστικής ή την αδυναµία του οργανισµού να 
παράγει µελανίνη. Τα παιδιά µε αλµπινισµό µπορεί να έχουν άσπρα µαλλιά, 
ανοιχτό δέρµα ή και να µην έχουν κανένα εξωτερικό γνώρισµα αυτής της 
ασθένειας. Παιδιά µε αλµπινισµό έχουν συνήθως πολύ σοβαρό πρόβληµα 
όρασης ( Mason,ό.π.).   
 
Ανιριδία  
 
   Η ανιριδία είναι µια συγγενής και συνήθως κληρονοµική πάθηση κατά την 
οποία η ίρις έχει αναπτυχθεί µερικώς ή καθόλου. Συνήθως προσβάλλει και τα 
δύο µάτια και συνυπάρχει µε νυσταγµό, φωτοφοβία, και µερικές φορές µε 
καταρράκτη. Πολλές φορές υπάρχει και γλαύκωµα το οποίο προκαλεί στα 
παιδιά δυσφορία και πόνο στο µάτι.  
  
Καταρράκτης  
   Ο καταρράκτης  είναι µια αδιαφάνεια του φακού του µατιού και είναι µια από 
τις κύριες αιτίες οπτικής αναπηρίας τόσο στους νέους όσο και στους 
ηλικιωµένους. Οι άνθρωποι που πάσχουν από καταρράκτη περιγράφουν την 
εµπειρία τους σαν το κοίταγµα µέσα από ένα πολύ βρώµικο τζάµι αυτοκινήτου. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι καταρράκτη, οι περισσότεροι όµως που υπάρχουν 
στα παιδιά είναι συγγενείς. 
Ακόµα και τα παιδιά που έχουν κάνει αφαίρεση φακού σε µικρή ηλικία, θα 
συνεχίσουν να έχουν πρόβληµα όρασης.  
Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να ζητάει οδηγίες από τον οφθαλµίατρο γιατί η 
οπτική οξύτητα του παιδιού εξαρτάται από τη θέση, το µέγεθος και το βάθος 
του καταρράκτη. Καταρράκτης που δεν αντιµετωπίζεται ιατρικά συνήθως θα 
καταλήξει σε στραβισµό.  Ο καταρράκτης συνυπάρχει µε άλλες παθήσεις όπως 
το σύνδροµο Down και παρατηρείται συχνά σε µωρά που κόλλησαν ερυθρά 
πριν τη γέννηση. 
Ο καταρράκτης µπορεί να  οφείλεται σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες . Ένα 
τέτοιο παράδειγµα έχουµε στους Αβοριγίνες της Αυστραλίας, όπου νέοι και 
ηλικιωµένοι, διατρέχουν κίνδυνο να πάθουν καταρράκτη από την υπεριώδη 
ακτινοβολία του ηλιακού φωτός  (Mason, & Wray, Slamovits, 1994).    
Εκπαιδευτικές ανάγκες: 

• Ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει ότι µερικά είδη καταρράκτη προκαλούν 
µειωµένη όραση σε σκοτεινούς χώρους ή σε χώρους αµυδρά 
φωτισµένους, ενώ άλλα προκαλούν ευαισθησία στο έντονο φως και 
µειωµένη αντίληψη των χρωµάτων. 

• Τα γυαλιά βελτιώνουν την κεντρική όραση, αλλά µειώνουν το οπτικό 
πεδίο και έτσι επηρεάζουν την ασφάλεια του παιδιού κατά την κίνηση 
στο χώρο. 

• Η φωτεινή πηγή πρέπει να βρίσκεται πίσω από το παιδί  ( Mason, ό.π.).   
    

Κολόβωµα  
   Είναι κληρονοµική πάθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από κόρη σε σχήµα 
κλειδαρότρυπας. Η παραµόρφωση αυτή µπορεί να παρουσιαστεί και σε άλλα 
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σηµεία του µατιού. Μερικά παιδιά µε κολόβωµα ενδέχεται να έχουν και 
µικροφθαλµία. Πολλές φορές συνδέεται µε άλλες παθήσεις, όπως το σύνδροµο 
CHARGE (κολόβωµα, καρδιακό πρόβληµα, ατρησία, καθυστέρηση, παθήσεις 
ουροποιογεννητικού συστήµατος, παθήσεις αυτιών) ( Mason, ό.π.).   
 
Γλαύκωµα  
    Όταν κάποιος έχει γλαύκωµα παρατηρείται αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης, 
η οποία επηρεάζει την παροχή αίµατος στην κεφαλή του οπτικού νεύρου. 
Μπορεί να είναι µια αυτοτελής πάθηση αλλά µπορεί και να συνυπάρχει µε 
ανιριδία. Ένα είδος γλαυκώµατος που υπάρχει στα παιδιά είναι ο βούφθαλµος, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από τη διόγκωση των µατιών. Αν δεν ακολουθηθεί η 
κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή προκαλείται βλάβη στο φακό, στον 
αµφιβληστροειδή ή στο οπτικό νεύρο. 
  Άλλοι τύποι γλαυκώµατος χαρακτηρίζονται από µειωµένο οπτικό πεδίο και 
οπτική δυσκολία όταν ο χώρος είναι αµυδρά φωτισµένος  (Λιοδάκης, 2000, 
Mason,  2004).  
 
Ηµιανοψία  
   Ηµιανοψία είναι η απουσία οπτικού πεδίου στο δεξί ή το αριστερό µισό του 
κάθε αµφιβληστροειδούς. Οι µαθητές ενδέχεται να υιοθετούν ασυνήθιστη 
στάση του κεφαλιού, για να µπορούν να χρησιµοποιούν καλύτερα τις οπτικές 
τους δυνατότητες. 
Εκπαιδευτικές ανάγκες: 

• Το µικρό παιδί χρειάζεται ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης της οπτικής 
αντίληψης. 

• Η θέση στην τάξη είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα ώστε να µπορεί το παιδί 
να προσλαµβάνει το ευρύτερο οπτικό πεδίο. 
Οι δεξιότητες παρακολούθησης ενός γραπτού κειµένου ίσως είναι 
µειωµένες, ιδιαίτερα στην αριστερή ηµιανοψία. Αυτό βέβαια έχει 
επιπτώσεις στο διάβασµα (Mason, & Wray,  Slamovits, 1994).    

   
Κερατόκωνος 
   Ο κερατόκωνος είναι µια πάθηση του κερατοειδούς, που συνήθως προσβάλλει 
και τα δυο µάτια τα οποία αποκτούν σχήµα κώνου, γεγονός που διαστρεβλώνει 
το οπτικό πεδίο και προκαλεί απώλεια της µακρινής όρασης.  
Όταν δεν ακολουθηθεί ιατρική αγωγή, µπορεί να δηµιουργηθεί ουλή ή 
διάρρηξη του κερατοειδούς και να χρειαστεί µεταµόσχευση. Θεωρείται 
κληρονοµική ασθένεια και ενδέχεται να συνυπάρχει µε µελαχρωστική 
αµφιβληστροειδοπάθεια, ή ανιριδία, τα σύνδροµα Marlan και Down. Σε µερικές 
περιοχές του κόσµου, όπως στην Αυστραλία, σηµειώθηκε αύξηση των 
περιπτώσεων που οφείλεται στη δυσανεξία στη γύρη της ακακίας και στο 
τρίψιµο των µατιών εξαιτίας της δυσανεξίας αυτής (Mason, ό.π.).  
  
Εκφυλισµός της ωχράς κηλίδας   
   Με αυτόν τον όρο περιγράφονται µια σειρά από παθήσεις οι οποίες πλήττουν 
το βοθρίο και την ωχρά κηλίδα. Τα δύο αυτά µέρη του µατιού έχουν σχέση µε 
τις πιο µικρές λεπτοµέρειες, µε αποτέλεσµα τη µείωση τόσο της κοντινής όσο 
και της µακρινής όρασης. Μπορεί επίσης να πληγεί η αντίληψη των χρωµάτων. 
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∆υστυχώς πολλές από τις παθήσεις αυτές είναι εξελικτικές και οδηγούν σε 
σοβαρή οπτική αναπηρία. 
Εκπαιδευτικές ανάγκες: 
Το παιδί θα ωφεληθεί από: 

• Τη χρήση ενός µεγεθυντικού φακού ή µιας τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώµατος. 

• Καλό φωτισµό για όλες του τις εργασίες. 
• Ένα «µάρκερ» για τις γραµµές όταν διαβάζει. 
• Τη χρήση χοντρού χαρτιού µε µαύρες γραµµές και µαύρους 

µαρκαδόρους για να γράφει. 
• Εκπαίδευση σε πρωτότυπες τεχνικές όρασης, αν το παιδί έχει 

ασυνήθιστη στάση όταν διαβάζει. 
• Όχι εκτυφλωτικό φως. 
• Όχι βιβλία µε κείµενα ανάµεσα σε εικόνες (Mason, ό.π.).  

 
 
Νυσταγµός  
Είναι µια ακούσια επαναληπτική κίνηση που συµβαίνει και στα δυο µάτια. Τα 
παιδιά µε νυσταγµό πολύ πιθανόν να έχουν µεγάλο πρόβληµα στις δεξιότητες 
συγκέντρωσης του µατιού καθώς δεν διαθέτουν τον κατάλληλο µηχανισµό για 
να κρατήσουν τα µάτια ακίνητα (Wray & Slamovits, 1994).   
Εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Το παιδί θα ωφεληθεί από: 

• «µάρκερ» για τις γραµµές όταν διαβάζει. 
• Έντυπα για διάβασµα µε µεγάλα έντονα στοιχεία καθώς επίσης και το 

γράψιµο να γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο. 
• ∆εν µπορεί να εργάζεται για πολύ ώρα γιατί αυτό προκαλεί κόπωση του 

µατιού. 
• Όταν το παιδί σκύβει το κεφάλι του ή το γέρνει ή το κατεβάζει καλό θα 

είναι να µην το σχολιάζουµε ούτε να το διορθώνουµε.  
 
Οπτική ατροφία  
Οπτική ατροφία είναι ένας γενικός όρος που περιλαµβάνει παθήσεις σχετικές µε 
τον εκφυλισµό του οπτικού νεύρου. Μπορεί να πλήξει πολλές οπτικές 
διεργασίες  
 Όπως η οπτική οξύτητα, το οπτικό πεδίο. Πολλές φορές µπορεί να οδηγήσει 
στην απώλεια της όρασης στο κεντρικό ή το περιφερειακό πεδίο, καθώς και σε 
δυσκολίες προσαρµογής στο µειωµένο φωτισµό. Άλλοτε δε εξελίσσεται και 
άλλοτε όχι. 
Εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Μοιάζουν µε εκείνες του εκφυλισµού της ωχράς κηλίδας. 

• Είναι σηµαντικό να µην υπάρχει κανενός είδους εκτυφλωτικό φως. 
• Συνήθως συστήνονται συσκευές για µειωµένη όραση και σε πολλές 

περιπτώσεις ένας τηλεσκοπικός φακός προσαρµοσµένος στα γυαλιά  
(Mason, ό.π. ).  

 
Υποπλασία οπτικού νεύρου 
   Υποπλασία σηµαίνει υπανάπτυξη Σε αυτή τη πάθηση η κεφαλή του οπτικού 
δίσκου είναι µικρότερη από τη συνηθισµένη. 
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Η πάθηση αυτή έχει αρχίσει να αποτελεί την κυριότερη αιτία µειωµένης όρασης 
στα µικρά παιδιά. Πολλές φορές µάλιστα παρατηρείται και στα πρόωρα βρέφη.    
 
Μελαχρωστική αµφιβληστροπάθεια 
   Είναι µια οµάδα εξελικτικών παθήσεων οι οποίες πλήττουν τον 
αµφιβληστροειδή και ιδιαίτερα την περιφερειακή περιοχή που περιέχει τα 
ραβδία. Πρόκειται για πάθηση που συναντάται συχνότερα στα αγόρια, και 
συνυπάρχει µε µια σειρά από σύνδροµα όπως το σύνδροµο Usher  
(µελαχρωστική αµφιβληστροπάθεια µαζί µε κώφωση), την αµαύρωση Leber και 
το σύνδροµο  Laurence-Moon-Biedl. Ο ρυθµός επιδείνωσης ποικίλει, αλλά 
µπορεί να είναι πολύ ταχύς στην εφηβεία δηλ. µπορεί ο νέος να φτάσει σε 
τέτοια επιδείνωση ώστε να µην µπορεί να χρησιµοποιήσει τη συµβατική γραφή 
και ανάγνωση. 
Εκπαιδευτικές επιπτώσεις: 

• ∆υσκολίες στις δεξιότητες διαβάσµατος ενός κειµένου. 
• ∆υσκολίες στη  γενική κινητικότητα στην οποία το παιδί µπορεί να γίνει 

αδέξιο. 
• ∆υσκολίες στην προσαρµογή από τον έντονο φωτισµό στον µειωµένο 

φωτισµό. 
Καθώς η πάθηση εξελίσσεται το πρόγραµµα σπουδών πρέπει να περιλαµβάνει:  

• Γραφή µε τυφλό σύστηµα. 
• Εξέλιξη της κινητικότητας ειδικά τη νύχτα. 
• Σύστηµα Braille αν προβλέπεται πλήρης απώλεια της όρασης.  

Μερικά παιδιά µπορεί να βοηθηθούν µε : 
• Τη χρήση κίτρινου διαφανούς πλαστικού πάνω από το κείµενο για να 

ενισχυθεί το κοντράστ. 
• Την τηλεόραση κλειστού κυκλώµατος και τον διευρυντή πεδίου 

(βοήθηµα για µειωµένη όραση). 
• Το χαρτί µε µαύρες γραµµές και µαύρους µαρκαδόρους.  
• Τα µικρότερα δυνατά τυπογραφικά στοιχεία, ώστε το υπάρχον οπτικό 

πεδίο του παιδιού να δέχεται τη µέγιστη ποσότητα πληροφορίας 
      (Mason, ό.π.).  
 

Αµφιβληστροπάθεια της προωρότητας 
    Αυτή η πάθηση εµφανίζεται σε µερικά πρόωρα βρέφη που είχαν ελάχιστο 
βάρος κατά τη γέννησή τους και τους δόθηκε οξυγόνο. Παρότι ο µηχανισµός 
είναι άγνωστος παρατηρούνται βλάβες στον αµφιβληστροειδή. Οι πιο σοβαρές 
περιπτώσεις καταλήγουν σε τύφλωση. Είναι επίσης πιθανόν να παρατηρηθούν 
και µαθησιακές δυσκολίες. 
Εκπαιδευτικές επιπτώσεις. 
Οι µαθητές µε αµφιβληστροπάθεια δυσκολεύονται στις δεξιότητες: 

• Κινητικότητας και προσανατολισµού. 
• Στις αδρές και λεπτές δεξιότητες. 
• ∆εξιότητες οπτικής αντίληψης ( Mason, ό.π.).     

 
Στραβισµός 
   Η συνήθης µορφή στραβισµού είναι αυτή που υπάρχει εµφανής απόκλιση 
ενός µατιού προς τα µέσα ή προς τα έξω, προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή 
συνδυασµός των πιο πάνω κινήσεων. Ο στραβισµός άλλοτε είναι µόνιµος, 
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άλλοτε εµφανίζεται κατά διαστήµατα, όπως όταν το παιδί δεν φοράει τα γυαλιά 
του, όταν κοιτάζει σε ορισµένη απόσταση ή όταν είναι κουρασµένο. Η 
συνηθέστερη ηλικία για την εµφάνιση του στραβισµού είναι από το πρώτο έως 
το τέταρτο έτος της ηλικίας του. 
Ο στραβισµός που δεν έχει διορθωθεί δυσχεραίνει τη διόφθαλµη όραση 
περιορίζοντας το οπτικό πεδίο και το βάθος της όρασης.  
Το παιδί µε µονόφθαλµη όραση θα δυσκολεύεται σε παιγνίδια και άλλες 
δραστηριότητες που απαιτούν γρήγορο οπτικοκινητικό συντονισµό. Απαιτείται 
στενή επίβλεψη σε µαθήµατα µε πρακτική άσκηση.  
Εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Στα µικρά παιδιά ίσως χρειαστεί να σκεπαστεί µε επίδεσµο το «καλό» 
µάτι µειώνοντας έτσι την οπτική οξύτητα. 

• Όταν το µάτι δεν είναι σκεπασµένο µπορεί να πάθει διπλωπία. 
• Πρέπει να δίνεται προσοχή στη θέση του παιδιού στην τάξη, για να 

µεγιστοποιείται η χρησιµοποίηση του «καλού» µατιού ( Mason, ό.π.).    
 
 
Άλλα σύνδροµα και παθήσεις  
Οπτική πάθηση του φλοιού 
   Πρόκειται για πάθηση που µπορεί να περιγραφεί ως παροδική ή µόνιµη 
απώλεια της όρασης η οποία προκαλείται από τη διαταραχή των πρόσθιων 
οπτικών οδών ή των ινιακών λοβών. Οι διαταραχές αυτές προκαλούνται από 
πολλές αιτίες , όπως η αυξηµένη ποσότητα οξυγόνου που δίνεται στο πρόωρο 
βρέφος, οι συγγενείς παραµορφώσεις του εγκεφάλου, οι τραυµατισµοί στο 
κεφάλι, η µη λειτουργία της βαλβίδας  αποβολής υγρού στην υδροκεφαλία. 
 
Σύνδροµο Down 
  Μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών έχουν σοβαρά προβλήµατα όρασης, 
όπως καταρράκτη, νυσταγµό, διαθλαστικές ανωµαλίες και στραβισµό. 
 
Σύνδροµο Marfan  
   Το σύνδροµο αυτό είναι µια κληρονοµική πάθηση που χαρακτηρίζεται από 
αφύσικα µακριά και λεπτά δάκτυλα στα πόδια, στα χέρια και τα άλλα οστά, 
συγγενή καρδιακά προβλήµατα, γενική µυϊκή υπανάπτυξη και προβλήµατα στα 
µάτια τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα θολή όραση, ή ακόµη και διπλωπία. 
 
 
Ρετινοβλάστωµα 
   Πρόκειται για κακοήθη όγκο στον αµφιβληστροειδή. Σε πολλές περιπτώσεις 
το µάτι αφαιρείται, αλλά όταν δεν γίνεται αυτό, η όραση συνήθως 
καταστρέφεται από την αγωγή µε ακτινοβολίες. 
 
Ερυθρά  
 Οι επιπτώσεις της ερυθράς εξαρτώνται από το µήνα κύησης του βρέφους όταν 
εκτίθεται στον ιό αυτό. Οι τρεις πρώτοι µήνες είναι πολύ επικίνδυνοι.  Ο ιός 
αυτός µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των µατιών, των αυτιών, της καρδιάς 
και των πνευµόνων. Οι συνέπειες στην όραση µπορεί να είναι καταρράκτης, 
αδιαφάνεια του κερατοειδούς, γλαύκωµα, και µονοφθαλµία. 
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ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
 

     Το παιδί µε προβλήµατα όρασης και ειδικότερα το τυφλό παιδί έρχεται σε 
επαφή µε το περιβάλλον του, µε τις υπόλοιπες αισθήσεις πλην της όρασης. Η 
ακοή και η αφή διαδραµατίζουν τον κύριο ρόλο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε 
ότι η αφή, αν και χρησιµοποιείται εκτενώς από τους τυφλούς, πολλά 
αντικείµενα δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά γιατί είναι απρόσιτα σε 
αυτήν την αίσθηση, όπως για παράδειγµα ένα ψηλό δέντρο, ένα βουνό, ο 
ορίζοντας, ο ουρανός, ο ήλιος κ. λ. π. Για το λόγο αυτόν η τύφλωση επηρεάζει 
αρνητικά την ανάπτυξη του παιδιού το οποίο παρουσιάζει λιγότερες εµπειρίες, 
δυσχέρεια στη κινητικότητα, τον προσανατολισµό και στις καθηµερινές 
δεξιότητες διαβίωσης. Η τύφλωση επηρεάζει την απόκτηση γνώσεων και την 
αντιληπτικότητα λόγω: 

• Της περιορισµένης έκτασης και της ποικιλίας των εµπειριών που 
αποκτούν οι τυφλοί. 

• Της περιορισµένης µετακίνησης. 
• Της περιορισµένης επικοινωνίας του τυφλού µε το ευρύτερο 

περιβάλλον (Λιοδάκης, 2000). 
Η καθυστέρηση πάντως στην κατανόηση εννοιολογικών θεµάτων που έχει 
παρατηρηθεί σε τυφλά παιδιά από ερευνητές όπως τον Piajet οφείλεται σε 
έλλειψη κατάλληλων µαθησιακών εµπειριών και όχι σε σύµφυτη ανικανότητα 
(Πολυχρονοπούλου, 1995). 
Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού καθορίζουν και τη µελλοντική του 
εξέλιξη. Πολλοί ερευνητές έχουν µελετήσει την εξέλιξη του παιδιού µε 
προβλήµατα όρασης, δεν έχουν όµως συµφωνήσει ως προς τον τρόπο µε τον 
οποίο αυτή µπορεί να επηρεάσει την εξέλιξή του. Ο Tobin (1972) βασισµένος 
σε στοιχεία της διαχρονικής του έρευνας, δήλωσε ότι στα τυφλά παιδιά 
παρατηρείται µια γενικότερη καθυστέρηση η οποία όµως υπερκεράζεται στην 
εφηβεία. 
«Η Fraiberg (1977) υποστήριξε ότι τα τυφλά παιδιά αποκλίνουν από την 
εξελικτική πορεία που ακολουθούν τα βλέποντα παιδιά. 
Όµως υπάρχει και µια άλλη γνώµη σύµφωνα µε την οποία τα τυφλά παιδιά 
ακολουθούν τα ίδια επίπεδα εξέλιξης στον ίδιο χρόνο αν τύχουν πρώιµης 
παρέµβασης» ( Stone, 2004, 156).  
Λέγοντας πρώιµη παρέµβαση εννοούµε τις εξωτερικές παρεµβάσεις στο 
περιβάλλον του παιδιού, µε τη µορφή του εµπλουτισµού, της εκπαίδευσης,  της 
αντιµετώπισης όπου είναι δυνατόν των φυσικών ανεπαρκειών, ώστε να 
µεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες του παιδιού και να αµβλυνθούν οι αδυναµίες 
του. Επίσης στόχος της πρώιµης παρέµβασης είναι να βελτιώσει την εξέλιξη 
του παιδιού  και να προωθήσει την αλληλεπίδραση γονιών –παιδιών. 
Για να γίνει όµως πρώιµη παρέµβαση σε ένα άτοµο θα πρέπει να έχει γίνει 
έγκαιρα µια έγκυρη διάγνωση ώστε να καθοριστεί διεπιστηµονικά η κατάλληλη 
παρέµβαση. Πριν να αναπτύξουµε την έννοια της πρώιµης παρέµβασης θα 
πρέπει να ξεκινήσουµε από την έννοια οικογένεια, µε ότι αυτό σηµαίνει για 
κάθε παιδί µε ή χωρίς προβλήµατα. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
   Η πιο σηµαντική εµπειρία στη ζωή του ανθρώπου είναι η απόκτηση ενός 
παιδιού. Οι ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύψει ένα παιδί ποικίλουν 
ανάλογα µε τις κοινωνικό-οικονοµικές και οικογενειακές συνθήκες, αλλά 
κυρίως µε τα προσωπικά βιώµατα, του κάθε ζευγαριού. Πολλές φορές θέλουµε 
ένα παιδί για να γίνουµε κοινωνικά αποδεκτοί, να αποδείξουµε την 
αναπαραγωγική µας ικανότητα, να έχουµε κάποιον να πάρει τη δουλειά µας, ή 
να µας φροντίσει στα γεράµατά µας. 
∆ηλ. το παιδί προσφέρει στους γονείς κοινωνική καταξίωση. Αυτό πολλές 
φορές γίνεται σε ασυνείδητο επίπεδο. Ένα παιδί λοιπόν πριν από  τη γέννησή 
του ακόµη,  πρέπει να έχει για τους γονείς και για το ευρύτερο οικογενειακό του 
περιβάλλον κάποια χαρακτηριστικά. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
τους και στα κοινωνικά στερεότυπα. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση από το 
παιδί που γεννιέται και το «ιδανικό παιδί», τόσο µεγαλύτερη είναι και η 
απογοήτευση των γονιών. Ένα τυφλό παιδί βιώνεται για τους γονείς ως µια 
αποτυχία σε βιολογικό, κοινωνικό και ψυχικό επίπεδο. Το αίσθηµα µαταίωσης 
και η ανάγκη αποδοχής από τους άλλους  είναι πολύ έντονα. Οι γονείς 
αισθάνονται µόνοι και απογοητευµένοι. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε 
το µεγάλωµα του παιδιού φαντάζουν δυσεπίλυτα και η προσπάθεια άσκοπη. Στο 
κρίσιµο αυτό σηµείο της ζωής τους, οι γονείς χρειάζονται κατάλληλη 
ενηµέρωση και στήριξη,  ώστε να µπορέσουν να αποδεχθούν το πρόβληµα του 
παιδιού τους και να είναι σε θέση να λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά 
(Κοντοπούλου, 1998). 
   Η δυσκολία στην αντιµετώπιση των ενοχών και του αισθήµατος ανεπάρκειας 
µπορεί να οδηγήσει του γονείς σε παραίτηση που πολλές φορές µπορεί να 
φτάσει σε ακραίες καταστάσεις. Η ικανοποιητική προσαρµογή των γονέων 
σηµαίνει εξισορρόπηση των συναισθηµάτων και µια ενεργή εµπλοκή τους έτσι 
ώστε να διατηρηθεί µια ικανοποιητική ποιότητα ζωής, τόσο για το παιδί όσο και 
για τους ίδιους. Οι γονείς χρειάζονται στήριξη, ώστε να µπορέσουν να κάνουν 
αυτή τη «διεργασία του πένθους» και να αποδεχθούν την αλήθεια. 
Συναισθήµατα όπως η θλίψη, η απογοήτευση φαίνεται να είναι σχετικά 
σταθερά. «Η χρόνια θλίψη θεωρείται ότι  συνοδεύει τη µακροχρόνια  
διαδικασία προσαρµογής των γονέων. Οι περισσότεροι γονείς βρίσκουν κάποιο 
τρόπο να εξοµαλύνουν την κατάσταση καθώς το παιδί εντάσσεται σε κάποιο 
πρόγραµµα και οι ίδιοι βρίσκουν µια στήριξη από τους ειδικούς που 
συνεργάζονται µαζί τους. Πολύ βοηθητικό είναι και η επαφή τους µε γονείς που 
έχουν αντίστοιχα προβλήµατα» ( Κοντοπούλου, 1998, 92) 
  Η οικογένεια αποτελεί το βασικό και σταθερό σηµείο αναφοράς για το παιδί. 
Επηρεάζει και επηρεάζεται από την εξέλιξή του και τις ιδιαιτερότητές του. 
Έχει παρατηρηθεί ότι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης των γονέων µε το παιδί 
τους, καθώς και η ενίσχυση του αισθήµατος αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπεποίθησης των ίδιων των γονέων, συµβάλλουν στη θετικότερη αποδοχή 
του παιδιού από τους γονείς και στην αποδοτικότερη συνεργασία τους µε τους 
ειδικούς. 
  Η συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται µε το τυφλό παιδί 
µπορεί να είναι αποτελεσµατική, όταν βασίζεται όχι µόνο στην αποδοχή του 
παιδιού αλλά και των γονιών του, ως άτοµα που χρειάζονται  στήριξη. Οι γονείς 
θα πρέπει να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο παιδί τους 
και για το λόγο αυτό έχουν ανάγκη από κατάλληλη πληροφόρηση και 
καθοδήγηση. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
  « Οι Brobfenbrenner (1975) και Tjossem (1976) θεωρούν ότι µια από τις 
σηµαντικότερες αδυναµίες των προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης κατά την 
δεκαετία 60-70 ήταν ο περιορισµένος ρόλος των που είχαν οι γονείς στη 
διαδικασία παρέµβασης. Τα περισσότερα προγράµµατα εµπλέκουν τους γονείς 
µε διάφορους τρόπους. Όµως άλλοι  ερευνητές υποστηρίζουν ακριβώς το 
αντίθετο. Μέσα από την µετά-ανάλυση των ερευνών τους κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι η εµπλοκή των γονιών δεν είναι απαραίτητη» (Barrera, 1998, 
68). 
  Ο ρόλος των γονιών έχει αλλάξει µε τον καιρό και οι γονείς συµβάλουν 
ουσιαστικά στην εφαρµογή της πρώιµης παρέµβασης. Αρχικά οι γονείς ήταν 
«εκπαιδευόµενοι» οι οποίοι παρακολουθούσαν τους «ειδικούς» κατά την ώρα 
που ασχολούνταν µε το παιδί τους και κατόπιν οι ίδιοι προσπαθούσαν να 
αναπαράγουν τη δραστηριότητα που είχαν παρακολουθήσει. Για να αποδώσει η 
πρώιµη παρέµβαση οι γονείς πρέπει να έχουν ενεργό συµµετοχή όχι µόνο στο 
επίπεδο εφαρµογής, αλλά και στο επίπεδο λήψης αποφάσεων σε ότι αφορά στο 
παιδί τους. Στόχος του προγράµµατος πρέπει να είναι όχι µόνο οι ανάγκες του 
παιδιού αλλά και οι ανάγκες των γονιών στο πλαίσιο του άµεσου και έµµεσου 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάθε παιδιού διαφέρουν, όπως επίσης διαφέρουν και οι ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας. 
  Η γέννηση ενός τυφλού παιδιού συνήθως δεν έχει συνέπειες µόνο στους γονείς 
αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια και κυρίως στα αδέρφια αν υπάρχουν. 
Αυτό σηµαίνει βοήθεια στα αδέρφια και επιπλέον στήριξη στους γονείς ώστε να 
µπορέσουν οι µεν γονείς να επιλύσουν τα πρακτικά αυτά προβλήµατα, τα δε 
αδέρφια να µη θεωρούν βάρος της οικογένειας το τυφλό παιδί, επειδή έχει  την 
µερίδα του λέοντος στη «φροντίδα» των γονιών τους (Κυπριωτάκη,2004). 
  Μέχρι πριν από λίγα χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις ακόµη και σήµερα 
όταν µιλάµε για εµπλοκή και εκπαίδευση των γονιών αναφερόµαστε κυρίως 
στις µητέρες, αφού αυτές είναι που αναλαµβάνουν την φροντίδα του παιδιού 
τους. Ο παραδοσιακός αυτός τρόπος έχει σήµερα αλλάξει αφού και ο πατέρας 
τώρα εµπλέκεται στις διαδικασίες ανατροφής των παιδιών. 
  Οι γονείς πάντως, τυφλών παιδιών που βρίσκονται στην επαρχία, εκεί όπου 
δεν υπάρχει κάποιο κέντρο για τυφλά παιδιά, δεν έχουν στήριξη ούτε για τους 
ίδιους ούτε και για τα παιδιά τους και συνέπεια αυτού είναι να χάνεται 
πολύτιµος χρόνος και τα παιδιά να µην έχουν πρώιµη παρέµβαση. Αυτό 
φαίνεται καθαρά από συνεντεύξεις γονιών που έχουν τυφλά παιδιά. Στο 
παράρτηµα 1. παραθέτουµε ενδεικτικά συνεντεύξεις  δύο γονιών που έχουν 
τυφλά παιδιά.  
( Οι συνεντεύξεις δόθηκαν στα πλαίσια µιας έρευνας που κάναµε σε οικογένειες 
παιδιών µε ιδιαιτερότητες, διερευνώντας αν υπάρχει κοινωνική στήριξη και πώς 
αυτοί την αντιλαµβάνονται).  
Όταν γίνεται οποιαδήποτε παρέµβαση σε ένα παιδί, πρέπει οι ειδικοί να 
γνωρίζουν, πως δέκτης της παρέµβασης είναι η τριάδα πατέρας-µητέρα- παιδί 
στο πλαίσιο της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι αποφάσεις για τις 
προτεραιότητες και τις ανάγκες που θα καλυφθούν είναι ένα σηµαντικό βήµα 
στη διαδικασία της παρέµβασης. Πολλές φορές ίσως χρειάζονται περισσότερη 
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στήριξη οι γονείς,  ώστε να είναι σε θέση να εµπλακούν στο πρόγραµµα 
παρέµβασης που θα ωφελήσει το παιδί τους. 
Οι γονείς των τυφλών παιδιών πρέπει να γνωρίζουν πως επιτυγχάνεται η 
συναισθηµατική, κινητική, αισθητηριακή, γλωσσική εξέλιξη του παιδιού, ώστε 
να είναι περισσότερο βοηθητικοί- υποστηρικτικοί για την καλύτερη ανάπτυξη 
του παιδιού τους. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν τη σηµασία που έχει για το παιδί 
η εκµάθηση δεξιοτήτων αυτονοµίας και επίλυσης προβληµάτων.  
 
 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
   Τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης µεγαλώνουν σε µια κοινωνία, η οποία έχει 
διαµορφώσει τους κανόνες συµπεριφοράς των µελών της από την κοινή 
συµβίωση των µελών της που είναι στην πλειοψηφία τους βλέποντες.  
Στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης η επικοινωνία είναι περιορισµένη καθώς 
επίσης και οι κοινωνικές τους εµπειρίες λόγω της µειωµένης κινητικότητας, της 
έλλειψης του οπτικού ελέγχου και της αδυναµίας για µίµηση εξωτερικών 
εκφραστικών κινήσεων  (Λιοδάκης ,2000). 
   Η εκτίµηση των ικανοτήτων των ατόµων µε προβλήµατα όρασης εκ µέρους 
των βλεπόντων δεν είναι ρεαλιστική. Έτσι συµβαίνει πολλές φορές να 
υποτιµούν τις ικανότητες αυτών των ατόµων και να θεωρούν ότι έχουν ανάγκη 
από περισσότερη βοήθεια από αυτή που πραγµατικά χρειάζονται, κάτι που 
µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα για την συναισθηµατική τους ανάπτυξη .  
Αυτή η συµπεριφορά των βλεπόντων µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις 
γενικότερα στην οµαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 
Η ανασφάλεια, ο φόβος και τα συναισθήµατα κατωτερότητας και αποµόνωσης 
µπορεί να αναστείλουν την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και του 
αυτοσυναισθήµατος.  
  Η ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρµογή των τυφλών καθώς και η 
στάση των συµµαθητών τους προς αυτούς, έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης 
πολλών ερευνών. 
 « Ο Cutsforth (1951) δήλωσε ότι η άστοχη στάση των βλεπόντων προς τους 
τυφλούς, είναι εκείνη που ευθύνεται περισσότερο για τη δηµιουργία 
συναισθηµατικών προβληµάτων σε αυτούς, παρά το ίδιο το πρόβληµα της 
όρασης» (Λιοδάκης, 2000, 242). 
   H Bateman (1963) θέλοντας να εξακριβώσει ποια είναι η γνώµη των 
βλεπόντων για τα τυφλά παιδιά έκανε έρευνα µε δείγµα 232 βλέποντα παιδιά 
και διαπίστωσε ότι, όταν ένα βλέπον παιδί είχε κοινές εµπειρίες µε τυφλά παιδιά 
τα εκτιµούσε περισσότερο από ότι τους άλλους βλέποντες που δεν είχαν κοινές 
εµπειρίες µε αυτά.  
  Η  συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού ξεκινάει από τη γέννησή του. 
Για την οµαλή συναισθηµατική του ανάπτυξη είναι απαραίτητη η δηµιουργία 
πρώιµου δεσµού ανάµεσα στο µωρό και στους γονείς του ή στα πρόσωπα που 
το φροντίζουν.  
Ένας ανασταλτικός παράγοντας για τα παιδιά που δεν βλέπουν είναι η απουσία 
οπτικής επαφής. Η επικοινωνία µε τα µάτια πρέπει να αντικατασταθεί µε τη 
σωµατική επικοινωνία. Αυτό σηµαίνει πως πρέπει να δίνεται περισσότερος 
χρόνος στην αγκαλιά, στο κράτηµα, στο κούνηµα, από ότι σε ένα παιδί που 
βλέπει. Επίσης πρέπει να δίνεται περισσότερος χρόνος στους λεκτικούς ήχους, 
στα γλυκά λόγια, ώστε να εγκατασταθεί µια σχέση ασφαλής µεταξύ του παιδιού 
και των γονιών του ( Stone, 2004).  
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Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο για τους γονείς τη στιγµή που τους γίνεται η 
διάγνωση. Και ενώ οι δυσκολίες που έχουν οι γονείς είναι κατανοητές, είναι 
επίσης γνωστό ότι αυτή η περίοδος, είναι καταλυτική για τη δηµιουργία δεσµού 
παιδιού, γονέα. Αν το παιδί δεν βιώσει αυτή τη στενή σχέση, νοιώθει 
ανασφάλεια, φόβο, απόρριψη. Έτσι το ατοµικό του αίσθηµα ασφάλειας ως προς 
τη σχέση του µε τους άλλους µειώνεται. Έτσι όταν φοιτήσει στο σχολείο τα 
πράγµατα δυσκολεύουν ακόµη περισσότερο. 
  Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι, η κακή συναισθηµατική και κοινωνική 
προσαρµογή του παιδιού δεν είναι συνέπεια της απώλειας της όρασης αλλά των 
λαθών της οικογένειας σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια της αρνητικής 
στάσης των βλεπόντων. 
  Αλληλοκατανόηση, συνεργασία, αλληλοαποδοχή, συνεκπαίδευση και γενικά 
οµαλή συµβίωση είναι τα στοιχεία που δηµιουργούν προϋποθέσεις για τη 
φυσιολογική συναισθηµατική ανάπτυξη και προσαρµογή και των δύο αυτών 
κοινωνικών οµάδων τυφλών και βλεπόντων.  
 
 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
   Η απουσία της όρασης επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την κινητική εξέλιξη του 
παιδιού. Αυτό γίνεται µε δύο τρόπους. Η απουσία της όρασης στερεί από το 
παιδί το κίνητρο για κινητική δραστηριότητα. Αν παρατηρήσουµε ένα παιδί που 
βλέπει θα δούµε ότι από τις πρώτες µέρες της ζωής του προσπαθεί να πιάσει 
κάτι που βρίσκεται στο άµεσο οπτικό του πεδίο. Αυτή η προσπάθεια δυναµώνει 
το µυϊκό του σύστηµα και σιγά -  σιγά το παιδί µαθαίνει να συντονίζει τις 
κινήσεις του. Όσα  δε περισσότερα αντικείµενα ανακαλύπτει και αγγίζει µε τα 
χέρια του, τόσο περισσότερο του προκαλεί το ενδιαφέρον, ό,τι βρίσκεται στο 
οπτικό του πεδίο. Απεναντίας το παιδί που δεν βλέπει ίσως να φοβάται να 
κινηθεί. Νοιώθει ανασφάλεια και επιζητεί την ασφάλεια στην ακινησία. Και οι 
δύο αυτοί παράγοντες µπορούν να περιοριστούν. Στους πρώτους µήνες της ζωής 
του µπορούµε να το ενθαρρύνουµε να ελέγχει το σώµα του, να διερευνάει 
αντικείµενα που εµείς του προσφέρουµε. Αυτά τα αντικείµενα τα επιλέγουµε 
ώστε να είναι ευχάριστα στην αφή και κυρίως ασφαλή. Όταν αρχίζει να 
µετακινείται µπουσουλώντας, πρέπει να το βοηθούµε να διερευνάει σκόπιµα, 
ώστε να αναπτύξει αίσθηµα ασφάλειας, φροντίζοντας να µην υπάρχουν γωνίες 
ή γυάλινα αντικείµενα στο χώρο του. Έτσι δεν θα κινδυνεύει να κτυπήσει και 
δεν θα τροµοκρατηθεί από τυχόν ατύχηµα. 
   Για το τυφλό παιδί η όρθια στάση, δεν έχει περισσότερο ενδιαφέρον από ότι η 
ύπτια θέση ή οποιαδήποτε άλλη ακατάλληλη στάση.  Για τον λόγο αυτόν το 
παιδί δυσκολεύεται να ισορροπήσει και να στέκεται όρθιο µε την πλάτη 
τεντωµένη το κεφάλι ψηλά. Ενώ η ηλικία αυτή για τα βλέποντα παιδιά είναι 
γεµάτη ενεργητικότητα  δηλαδή τρέχουν,  ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, κάνουν 
κούνια, ακολουθούν ότι κινείται,  τα τυφλά παιδιά είναι δυνατόν να 
διοχετεύσουν όλη τους την ενεργητικότητα σε κινήσεις του σώµατος εµπρός - 
πίσω ή σε κινήσεις του κεφαλιού ή σε ένα νωχελικό ξάπλωµα στο πάτωµα. 
Με τον τρόπο αυτόν επηρεάζεται η δεκτικότητά τους για µάθηση  και 
κοινωνικοποίηση.  
«Ενώ τα βλέποντα παιδιά αρχίζουν να περπατούν, όταν είναι περίπου ενός 
έτους, υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι τα τυφλά παιδιά έχουν µια 
σηµαντική καθυστέρηση. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα των Adelson και Fraiberg 
(1974) υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις συνολικές κινήσεις που 
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οφείλονται σε ανεπαρκή µυϊκή ανάπτυξη» (Warren, 2004, 74).  Πρόκειται για 
µια ερµηνεία, η οποία συµφωνεί µε την έµφαση που δίνει η Hart (1983) στη 
σηµασία της πρηνούς θέσης για την ανάπτυξη των µυώνων και της 
σταθερότητας του σώµατος.  
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει µε διάφορους ελκυστικούς τρόπους όπως π. χ . το 
αγαπηµένο του µουσικό κουτί, ή το αγαπηµένο του άρωµα από αγαπηµένες 
γεύσεις να είναι µια πρόκληση για να κινηθεί το παιδί. Να του προκαλείται 
συνεχώς το ενδιαφέρον, να µην πλήττει.  Είναι πολύ σηµαντικό µέσα στο σπίτι 
όλα τα αντικείµενα να έχουν µια σταθερή θέση. Αν χρειαστεί κάτι να αλλάξει 
πρέπει το παιδί να ενηµερωθεί και να το οδηγήσουµε να διερευνήσει αυτή την 
αλλαγή. Πρέπει το παιδί να έχει πάντα ένα νοητικό χάρτη για να νοιώθει 
ασφάλεια στη µετακίνησή του. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη να δοκιµάσουν τη 
φυσική τους αντοχή. Γιαυτό πρέπει να τα συνοδεύσουµε σε µια παραλία όπου 
θα µπορούν να τρέξουν, να κυλίουν και κυρίως να αισθάνονται ασφαλή µε 
αυτές τις δραστηριότητες. Οι γονείς συνήθως στη προσπάθειά τους να 
προστατέψουν το «αβοήθητο» παιδί τους, ώστε να µην πέσει να µην δεχθεί 
σπρωξίµατα να µην αντιµετωπίσει µόνο του τους συνοµηλίκους του, του 
στερούν την ανεξάρτητη δράση που όλα τα παιδιά της ηλικίας τους έχουν 
ανάγκη να βιώσουν. 
   Ενώ βλέπουν πολύ φυσιολογικό γεγονός ένα γρατζούνισµα ή ένα µικρό 
κτύπηµα στο πόδι σε κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, νοιώθουν φοβερές τύψεις 
αν κτυπήσει το τυφλό παιδί τους.  Αυτή η τάση τους να προστατέψουν το παιδί 
τους είναι πιθανό να δηµιουργήσει στα παιδιά αισθήµατα ανεπάρκειας και 
ανικανότητας και να τα κάνει χωρίς λόγο εξαρτηµένα. Η επιθυµία των νέων για 
αυτόνοµη κίνηση καθώς µεγαλώνουν, είναι ευθέως ανάλογη µε τις πρώιµες 
παιδαγωγικές εµπειρίες που τους δόθηκαν από γονείς και υπεύθυνους φύλαξης, 
καθώς και από την ενθάρρυνση που είχαν, ώστε να είναι ανεξάρτητοι στην 
κίνησή τους στο χώρο ( Stone, 2004). 
 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
 Η αίσθηση της αφής 
 Υπάρχει διαδεδοµένη η αντίληψη ότι τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης 
αναπτύσσουν στο µέγιστο βαθµό την αίσθηση της αφής. ∆υστυχώς όµως κάτι 
τέτοιο δεν είναι συνηθισµένο. Τα παιδιά αντί να απλώσουν τα χέρια τους προς 
τον κόσµο τα αποµακρύνουν από ό,τι τους φαίνεται άγνωστο. Χρειάζονται πολύ 
ενθάρρυνση για να τα χρησιµοποιήσουν, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής 
τους. Για τον λόγο αυτό οι γονείς και όσοι ασχολούνται µε παιδιά που δεν 
βλέπουν οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικοί, στο να οδηγούν ένα αντικείµενο 
στα χέρια του παιδιού για να το εξερευνήσει. ∆εν πρέπει να το τοποθετούν 
απότοµα στα χέρια του χωρίς να το περιγράψουν πρώτα. Μια απότοµη κίνηση 
µπορεί να κάνει το παιδί να αποτραβηχτεί και να νοιώσει αποστροφή για τη 
χρήση των χεριών του. Έτσι το παιδί οδηγείται στην «ασφάλεια» της αδράνειας 
για ό,τι υπάρχει έξω από το σώµα του. Μια σωστή κίνηση είναι να βάλει ο 
ενήλικας το χέρι του πάνω στο χέρι του παιδιού. Να οδηγήσει τα χέρια του 
παιδιού στο αντικείµενο και να ενθαρρύνει επιδέξια το παιδί να το πιάσει. Η 
αφή είναι µια από τις σπουδαιότερες αισθήσεις και πρέπει να αναπτυχθεί στο 
µέγιστο βαθµό. 
 Στοιχεία απτικής ανταπόκρισης παρατηρούνται από τους πρώτους µήνες της 
ζωής του παιδιού, τα οποία κυµαίνονται από το χαµόγελο σε απάντηση της 
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απτικής επαφής µε την µητέρα, έως το γράπωµα αντικειµένων που έρχονται σε 
επαφή µε το χέρι του (Warren, 2004). 
 Η ανάπτυξη της αφής παίζει σηµαντικό ρόλο στην κατάκτηση της γραφής 
Braille. Βέβαια η κατάκτηση της γραφής Braille δεν απαιτεί µόνο απτική 
καλλιέργεια, αλλά εξαρτάται από την νοηµοσύνη του παιδιού, την αντιληπτική 
του δεξιότητα, την κινητική του ανάπτυξη, καθώς και τις δεξιότητες σάρωσης 
που χρησιµοποιεί. 
( Αναλυτικά για τη γραφή Braille θα αναφερθούµε στη συνέχεια της εργασίας 
µας) .  

 
Η αίσθηση της ακοής  

  Το τυφλό παιδί δεν λαµβάνει οπτικές πληροφορίες. Έτσι αναπτύσσει την 
ικανότητά του να αποκτά γνώσεις µέσω της ακοής. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία 
για την γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Η ανάπτυξη της ακουστικής 
παρακολούθησης στο µέγιστο βαθµό πρέπει να αποκτηθεί µε συστηµατική 
ειδική εκπαίδευση (Λιοδάκης , 2000). 
Κατά την αξιολόγηση των στοιχείων για την αντίληψη των ακουστικών 
ερεθισµάτων πρέπει να κάνουµε µια διάκριση µεταξύ τριών επιπέδων 
αντιδράσεων. Στο  πρώτο επίπεδο έχουµε την απλή αντίδραση δηλ. το παιδί 
είναι σε θέση να ανιχνεύσει το ερέθισµα. Στο δεύτερο επίπεδο έχουµε τη 
διαχωριστική αντίδραση δηλ. το παιδί είναι σε θέση να ξεχωρίσει ένα ερέθισµα 
από ένα άλλο. Στο τρίτο επίπεδο έχουµε την αλληλεπιδραστική συµπεριφορά 
δηλ. το παιδί αντιδρά θετικά ή αρνητικά σε ένα ερέθισµα προκειµένου να 
ασχοληθεί µε αυτό ή να το αποφύγει. Στο τρίτο αυτό επίπεδο µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι το ερέθισµα έχει κάποια σηµασία, που γίνεται κατανοητή 
από το παιδί  (Warren, 2004) . 
  Στο επίπεδο της αλληλεπιδραστικής συµπεριφοράς είναι απαραίτητη η 
εµπειρία του παιδιού µε το περιβάλλον του και εδώ ακριβώς χρειάζεται η 
παρέµβαση του ενήλικα για εµπλουτισµό του περιβάλλοντος του παιδιού. Μόνο 
µε την εµπειρία φτάνει το παιδί στο σηµείο να συνδέει είτε θετικά είτε αρνητικά 
συναισθήµατα µε συγκεκριµένα ακουστικά ερεθίσµατα. 

 
 
Η αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης 

   Η αίσθηση της όσφρησης είναι πολύ σηµαντική στα παιδιά που δεν βλέπουν. 
∆εν λειτουργεί όπως τους βλέποντες που τους βοηθάει να απολαµβάνουν κάτι 
ευχάριστο στη φύση ή να αποφεύγουν και να αποµακρύνονται από κάτι 
επικίνδυνο αλλά συγχρόνως βοηθάει τα τυφλά άτοµα να προσανατολίζονται στο 
χώρο. (Όταν συνόδευα έναν µαθητή µου από το σπίτι του στο σχολείο είχα 
εντυπωσιασθεί από την ικανότητά του να ξέρει πού ακριβώς βρισκόµαστε µε 
οδηγό την όσφρηση του. Μαζί του έµαθα να «παρατηρώ» τις µυρωδιές που 
υπάρχουν γύρω µας. Γνώριζε ποιόν συναντάµε στο δρόµο από τη 
χαρακτηριστική µυρωδιά του, όταν ακολουθούσαµε την συνηθισµένη διαδροµή 
µας για το σχολείο).  
 
Αισθητηριακή επανόρθωση 
  Υπήρχε ανέκαθεν η δηµοφιλής πεποίθηση ότι η τύφλωση συνοδεύεται από µια 
όξυνση των άλλων αισθήσεων και αυτό αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 
αισθητηριακή αναπλήρωση. Τα τελευταία πενήντα χρόνια έγιναν κάποιες 
έρευνες σε τυφλά και βλέποντα παιδιά και ενήλικες  µε σκοπό να δείξουν αν 
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αυτή η πεποίθηση είναι αληθινή. Υπάρχουν περιστασιακές αναφορές, βάσει των 
οποίων ορισµένα τυφλά νήπια επιτυγχάνουν ανώτερες επιδόσεις στη διάκριση 
της ιδιότητας κάποιου ερεθίσµατος. Υπάρχουν επίσης αναφορές που δεν 
υποστηρίζουν αυτή την άποψη.  
Το πιο πιθανόν είναι ότι τα θετικά αποτελέσµατα για αισθητηριακή 
επανόρθωση οφείλονται στην καλύτερη εστίαση της προσοχής δεδοµένου ότι 
βάσει των πορισµάτων αποκλείονται διαφοροποιήσεις στις κύριες αισθήσεις 
(Warren, 2004). 
 
 
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
   Οι γονείς όλων των παιδιών µιλάνε στα παιδιά τους, αλλά οι γονείς που έχουν 
τυφλά παιδιά, πρέπει να γνωρίζουν πόσο σηµαντική είναι η δική τους οµιλία για 
τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους.  
   Πολύ πριν το βρέφος αρχίσει να µιλάει όσοι ασχολούνται µε το παιδί πρέπει 
να του περιγράφουν όλα τα αντικείµενα µε τα οποία έρχεται σε επαφή.  Όταν το 
ταΐζουν π. χ . πρέπει να του ονοµάζουν το µπιµπερό, το πιατάκι που έχει µέσα 
το φρούτο τους, το παντελόνι την ώρα που του το φοράνε, το µπλουζάκι , το 
παπούτσι. Επίσης πρέπει να του περιγράφουν και κάθε κίνηση που κάνουν µέσα 
και έξω από το σπίτι : «πηγαίνουµε στη κουζίνα να βάλουµε νερό στο ποτήρι 
σου, αυτό που ακούς είναι το νερό που βράζει µέσα στη κατσαρόλα, ή το 
πλυντήριο που δουλεύει», πηγαίνοντάς το συγχρόνως να αγγίξει ό,τι του 
περιγράφουν. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει σιγά - 
σιγά τι συµβαίνει στο περιβάλλον του. Θα αρχίσει να δηµιουργεί νοητικές 
εικόνες του χώρου και των αντικειµένων, ώστε να µπορεί να παρακολουθεί µια 
συζήτηση και να γνωρίζει για τι πράγµα µιλάνε γύρω του. Όταν το παιδί αρχίζει 
να προφέρει τους πρώτους ήχους πρέπει να ενθαρρύνεται από τους γονείς του, 
να του εκφράζουν  τη χαρά τους,  όπως πρέπει να γίνεται άλλωστε µε τα πρώτα 
«λογάκια» όλων των παιδιών. 
Όταν το παιδί αρχίζει να µιλάει, χρειάζεται χρόνο για να απαντήσει στα λόγια 
τους και στις ερωτήσεις τους. ∆εν πρέπει να βιάζονται και να απαντούν εκείνοι 
στη θέση του. Ερωτήσεις που ζητούν απάντηση όπως:  «Τι είναι αυτός ο 
θόρυβος που ακούγεται;» ή «ποιος είναι αυτός που µιλάει», ή « που θα πάµε να 
αγοράσουµε το γάλα σου», ενθαρρύνουν το παιδί να πει µια πρόταση µε νόηµα. 
Στο παιδί αρέσει να επαναλαµβάνει λέξεις που ακούει, είναι όµως σηµαντικό η 
γλωσσική του εξέλιξη να συνδέεται µε δικές του εµπειρίες, και η γλώσσα µε 
αντικείµενα που έχει εξερευνήσει.  
  Τα τυφλά παιδιά εµφανίζουν συχνότερα από τα  βλέποντα, δυσκολίες στη 
ρύθµιση του τόνου της οµιλίας, παρουσιάζουν φτωχότερη φωνητική ποικιλία, 
έχουν την τάση να µιλούν µε µεγαλύτερη ένταση στη φωνή τους, µε βραδύτερο 
ρυθµό, κάνουν λιγότερες χειρονοµίες και κινήσεις του σώµατος . Επίσης 
χρησιµοποιούν λιγότερες κινήσεις των χειλιών κατά την άρθρωση των ήχων 
κ.λ.π. (Πολυχρονοπούλου, 1995, Λιοδάκης 2000).  

  
 
∆υσκολίες συµπεριφοράς 

   Πολλά παιδιά µε προβλήµατα όρασης  έχουν συµπεριφορές που ανησυχούν 
πολύ τους δικούς τους. Είναι στερεοτυπικές συµπεριφορές ή κινητικές 
ιδιοµορφίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων 
συµπεριλαµβανοµένων µικρότερων κινήσεων όπως είναι το τρίψιµο των µατιών 
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µε τα χέρια, στροφή του κεφαλιού  και χειρονοµίες, καθώς και µεγαλύτερων 
κινήσεων όπως ταλάντωση και λίκνισµα ολόκληρου του σώµατος. Το κοινό 
σηµείο όλων αυτών των συµπεριφορών είναι η επαναληπτικότητα.  
Έχουν διατυπωθεί αρκετές υποθέσεις προκειµένου να ερµηνεύσουν την 
εµφάνιση στερεοτυπικών συµπεριφορών στα τυφλά παιδιά.  
«Σύµφωνα µε µια υπόθεση των Curson, (1979) και Smith, Chethik και Adelson 
(1969), οι συµπεριφορές αυτές είναι απόπειρες αύξησης του επιπέδου 
αισθητηριακής διέγερσης, συµπεριλαµβανοµένης της ανατροφοδότησης  που 
δίνει η κινητική δραστηριότητα» (Warren, 2004, 94 ). 
Υπάρχει όµως και η πιθανότητα να µην έχουν που να εκτονώσουν τη 
δραστηριότητά τους και επαναλαµβάνουν ασφαλείς µαθηµένες κινήσεις. Η 
καλύτερη πρακτική  για να αποφεύγονται τέτοιες συµπεριφορές, είναι η 
απόσπαση της προσοχής του παιδιού µε µια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα.  
Το χωρίς ερεθίσµατα περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να επιδεινώσει τέτοιες 
συµπεριφορές. Πολλές φορές  όµως αυτές οι µη αποδεκτές συµπεριφορές, ίσως 
είναι ένας τρόπος άµυνας του παιδιού για κάτι που το ενοχλεί. Ένας µαθητής 
µας άρχιζε κάθε φορά που υπήρχε ενοχλητικός θόρυβος στην τάξη, να γυρνάει 
στροφές επιτόπου και χρειάστηκε πολύς καιρός, ώσπου να ανακαλύψουµε  τι 
πραγµατικά συνέβαινε και να παρέµβουµε. 
  Ένα άλλο στοιχείο δύσκολης συµπεριφοράς είναι οι εµµονές των παιδιών µε 
προβλήµατα όρασης. Οι εµµονές αυτές µπορεί να αναφέρονται σε 
συγκεκριµένη επανάληψη κινήσεων ή ακόµη και σε επανάληψη λέξεων. Αυτό 
συµβαίνει γιατί το παιδί µε προβλήµατα όρασης  είναι πολύ πιθανό να 
εκδηλώσει εσωστρέφεια και παθητικότητα ( Stone, 2004) 
 
 

Επίλυση προβληµάτων και δραστηριότητες 
αυτοεξυπερέτησης  

   Τα τυφλά παιδιά από πολύ νωρίς πρέπει να µπαίνουν στη διαδικασία 
επίλυσης προβληµάτων. Η επίλυση προβληµάτων είναι µια δεξιότητα που 
µπορεί να «διδαχθεί», σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα µε διάφορες ερωτήσεις 
που θέτουµε στα παιδιά, ώστε να αρχίζουν να προβληµατίζονται και να 
σκέφτονται λύσεις που είναι εφικτές σε κάθε παρουσιαζόµενο πρόβληµα. 
Πολύ βοηθητικές είναι οι ερωτήσεις του τύπου: 

• Με ποιους άλλους τρόπους θα µπορούσαµε να το κάνουµε αυτό; 
• Τι άλλο υλικό θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε; 
• Πως θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε τα άπλυτα από τα πλυµένα ρούχα; 
• Πως θα µπορούσαµε να φοράµε τα ρούχα µας ή τα παπούτσια µας από 

το σωστό µέρος και όχι ανάποδα; 
Η µετάδοση δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων, καθώς και δεξιοτήτων 
αυτοεξυπηρέτησης  συνήθως παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό 
είναι απαραίτητο να γίνεται µια επί τόπου διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτών 
όταν παρουσιάζεται το ανάλογο προς λύση πρόβληµα. Π.χ. η ώρα του φαγητού 
είναι η πιο κατάλληλη στιγµή για διδασκαλία δεξιοτήτων που αφορούν τη λήψη 
φαγητού, η ώρα του ντυσίµατος για δραστηριότητες που αφορούν το ντύσιµο.  
Θα αναφερθούµε σε µία δραστηριότητα αυτοεξυπηρέτησης « τρώγω µόνος µου 
το πρόγευµα µου». 
  Μια συνήθης προσέγγιση είναι ο κατακερµατισµός αυτής της δεξιότητας σε 
πολλά επί µέρους βήµατα. 



 23

1. Το παιδί εντοπίζει το καλαθάκι του από ένα χαρακτηριστικό σήµα που 
υπάρχει πάνω στο καλάθι. 

2. Το παίρνει και κάθεται στην καρέκλα του. 
3. Ανοίγει το καλάθι και βγάζει από µέσα το περιεχόµενό του (ένα 

γιαούρτι και το κουταλάκι του. 
4. Κρεµάει το καλάθι του στην πλάτη της καρέκλας του και φέρνει το 

γιαούρτι ακριβώς µπροστά του. 
5. Εντοπίζει το κουταλάκι και το τοποθετεί δεξιά στο γιαούρτι. 
6. Τοποθετεί το ποτήρι του για το νερό πίσω από το γιαούρτι. 
7. Εντοπίζει το καπάκι  του γιαουρτιού και συγκεκριµένα το σηµείο εκείνο 

που προεξέχει. 
8. Κρατάει µε το αριστερό χέρι το µπολάκι και µε το δεξί τραβάει προς τα 

πίσω για να ανοίξει. 
9. Τοποθετεί το καπάκι στη λεκάνη που υπάρχει στο κέντρο του τραπεζιού 

όπου βάζουµε τα σκουπίδια. 
10. Παίρνει το κουταλάκι µε το δεξί χέρι κρατάει το γιαούρτι µε το 

αριστερό και τρώει. 
11. Βάζει το µπολάκι µέσα στη λεκάνη για τα σκουπίδια. 
12. Εντοπίζει την κανάτα µε το νερό. 
13. Την κινεί κοντά στο ποτήρι του. 
14. Ευθυγραµµίζει το στόµιο της κανάτας µε το ποτήρι του. 
15. Χύνει το νερό µέσα στο ποτήρι . 
16. Παρατηρεί τον ήχο για να καταλάβει τη στάθµη που ανέβηκε το νερό 

στο ποτήρι. 
17. Σταµατάει όταν το ποτήρι έχει αρκετό νερό. 
18. Βάζει την κανάτα στη θέση της. 
19. Πιάνει το ποτήρι και το σηκώνει για να πιει. 
20. Αφήνει κάτω το ποτήρι. 
21. Παίρνει το καλάθι του που βρίσκεται στην καρέκλα του, το ανοίγει και 

βάζει µέσα το ποτήρι και το κουταλάκι. 
22. Κλείνει το καλαθάκι του . 
23. Σηκώνεται σπρώχνει τη καρέκλα του µέσα στο τραπέζι. 
24. Προσανατολίζεται για να επιστρέψει το καλάθι του στην αρχική του 

θέση. 
Η ανάλυση έργου, διευκολύνει τη διδασκαλία δεξιοτήτων, και βοηθάει το παιδί 
να νοιώθει αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την εκτέλεση της κάθε δεξιότητας. 
Η κάθε επιµέρους δραστηριότητα πρέπει να επαναλαµβάνεται, ώστε να γίνεται 
πλέον ρουτίνα για το παιδί και µόνο τότε να συνεχίζουµε στο επόµενο βήµα. 
Όλα για το παιδί που δε βλέπει είναι διδασκαλία, επιµονή και προσπάθεια. ∆εν 
υπάρχει τίποτα τυχαίο ή αυτονόητο. 
Μόνο µετά από πάρα πολλές επαναλήψεις γίνονται αυτές οι απλές 
δραστηριότητες καθηµερινή ρουτίνα.  
Η ενθάρρυνση της αυτονοµίας και της επίλυσης προβληµάτων σε παιδιά µε 
προβλήµατα όρασης είναι ευθύνη όλων όσων ασχολούνται µαζί τους.  
Θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην πρώιµη παρέµβαση και να συνεχίζεται στα 
σχολικά προγράµµατα έως ότου τα παιδιά να γίνουν  εντελώς αυτόνοµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 
 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
   Στις 6,7,και 8, Φεβρουαρίου το 2004, στο πλαίσιο του έργου «Εξειδίκευση και 
επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα εκπαίδευσης ατόµων µε σοβαρά 
προβλήµατα όρασης» Υ.Π.Ε.Π.Θ.  Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ, Μέτρο 1,1 Ενέργεια 1.1.4. 
πραγµατοποιήθηκε ∆ιεθνές συνέδριο µε θέµα «Εκπαίδευση και Τύφλωση- 
Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές».  
Στο συνέδριο αυτό πήραν µέρος ειδικοί από την Ευρώπη και την Αυστραλία, 
µεταφέροντας την εµπειρία της χώρας τους πάνω σε θέµατα εκπαίδευσης των 
τυφλών και των άλλων κατηγοριών ατόµων µε ιδιαιτερότητες.  
Στο συνέδριο φάνηκε πως όλοι οι εισηγητές αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει 
συντελεστεί στην εκπαίδευση των τυφλών, αναγνωρίζοντας την βοήθεια της 
τεχνολογικής εξέλιξης στην πρόοδο αυτή. Πραγµατικά όπως θα φανεί στη 
συνέχεια η τεχνολογική εξέλιξη µας έχει δώσει όλα τα µέσα ώστε να µπορούµε 
να προσφέρουµε στους τυφλούς υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.  
Η πρόοδος αυτή οφείλεται σε διαρκείς αγώνες των ίδιων των τυφλών και των 
οικογενειών τους, σε φιλότιµες προσπάθειες εκπαιδευτικών και κυρίως σε 
τυφλούς που έχουν κατακτήσει την πρόσβασή τους σε ανώτατες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης.  
  Η πολιτεία συνήθως έρχεται εκ των υστέρων να στηρίξει θετικές προσπάθειες 
αυτών των µεµονωµένων ατόµων και για τον λόγο αυτό βλέπουµε σε κάποια 
πόλη να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για παροχή εκπαίδευσης σε τυφλά 
άτοµα ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο σε επίπεδο ολόκληρης της χώρας. Υποχρέωση 
της πολιτείας είναι, όλα τα άτοµα να απολαµβάνουν τις ίδιες παροχές, 
ανεξάρτητα του τόπου διαµονής, φροντίζοντας για όλες τις υποδοµές, τον 
εξειδικευµένο εξοπλισµό, καθώς και το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό. 
     Τα τυφλά παιδιά και τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης, πάντα εντάσσονταν 
στα κοινά σχολεία και αυτό φαίνεται από το γεγονός της µη ύπαρξης γυµνασίων 
και λυκείων για τυφλούς µαθητές. Το ζητούµενο είναι αν οι µαθητές αυτοί 
µπορούν να έχουν πρόσβαση στην προσφερόµενη γνώση που έχουν οι µαθητές 
χωρίς προβλήµατα όρασης.  
 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
   Στην Αυστραλία υπάρχει διαδεδοµένη η πεποίθηση ότι για να λειτουργήσει η 
ένταξη οµαλά θα πρέπει να υπάρχει ένα συστηµατικό πρόγραµµα αύξησης του 
δυναµικού δηλ. ειδικοί παιδαγωγοί, θεραπευτές, βοηθοί, δάσκαλοι, και 
υλικοτεχνική υποδοµή, στο γενικό σχολείο. Η ένταξη όµως αποδίδει µόνο όταν 
η υποδοµή έχει ήδη εγκαθιδρυθεί ή βρίσκεται στο λιγότερο περιοριστικό 
περιβάλλον. Οπωσδήποτε τα άτοµα µε δυσκολίες χρειάζονται µια σειρά από 
µέσα υποστήριξης για τη πρόσβαση στη γνώση, που προσφέρει το κοινό 
σχολείο και το αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά είναι λάθος και αποµάκρυνση από 
τη λογική της ενταξιακής εκπαίδευσης να ταυτίζεται η ένταξη µε τη διάγνωση. 
(Slee, 2004)  
    Η επανατοποθέτηση µαθητών µε διάφορες αναπηρίες στο γενικό σχολείο της 
Αυστραλίας δεν οδήγησε σε αυτό που ονοµάζουµε ενταξιακό σχολείο.  Έτσι  
πολλά παιδιά θεωρούν τον εαυτό τους το ίδιο αποµονωµένο στο γενικό σχολείο, 
όπως και στο ειδικό. Όταν υποβιβάζουµε τα παιδιά στο επίπεδο µιας χωλότητας,  
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ενός χαµένου µέλους του σώµατος, ή της απώλεια µιας αίσθησης, το πολύπλοκο 
δίκτυο µέσα από το οποίο διαµορφώνεται ατοµικά κάθε παιδί παραβλέπεται. 
    Το 2001, η υπουργός παιδείας του Κουίνσλαντ εγκαινίασε το «πρόγραµµα  
των επτά σηµείων για µαθητές µε διάφορες αναπηρίες».  
Το πρόγραµµα εκπονήθηκε από οµάδα εργασίας στην οποία έλαβαν µέρος 
εκπρόσωποι από οµάδες αναπήρων, γονέων, από την οµοσπονδία 
εκπαιδευτικών, από κυβερνητικούς φορείς, καθώς και από τον καθολικό και 
ιδιωτικό εκπαιδευτικό τοµέα.  
Συγχρόνως ιδρύθηκε ένα κολέγιο προσωπικού για την ενταξιακή εκπαίδευση, 
το οποίο ανέλαβε να προωθήσει την έρευνα και το διάλογο στην εκπαιδευτική 
κοινότητα του  Κουίνσλαντ. 
∆ιάφορα σχολεία είχαν επιχορηγηθεί για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε 
άλλες σχολικές κοινότητες. Όµως η πολιτεία δεν προχώρησε σε υλοποίηση του 
προγράµµατος. Μάλιστα  την Άνοιξη του 2004 το υπουργείο Οικονοµικών 
θεώρησε την αναπηρία ως πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση και για 
ανακούφιση του εκπαιδευτικού ελλείµµατος προχώρησε σε περικοπές για 
τέτοια προγράµµατα ( Slee, ό. π.). 
Αυτό που πρέπει να αλλάξει φαίνεται πως είναι η επιχορήγηση σχολείων και όχι 
ατόµων, ώστε το κάθε σχολείο να είναι σε θέση να έχει όλες τις υποδοµές, για 
να µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των εκάστοτε µαθητών του. Παρατηρείται 
στην Αυστραλία τα ευνοηµένα σχολεία τα οποία µπορούν να αποκτήσουν 
πόρους υποδοµής από την κοινότητά τους απολαµβάνουν πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσµατα, ενώ τα µη ευνοηµένα στις φτωχές περιοχές δεν µπορούν να 
βρεθούν «εντός  παιγνιδιού» της ένταξης όλων των µαθητών στο κοινό σχολείο. 
 
 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
  Στην Ευρώπη η πολιτική της ένταξης τοποθετείται ακόµη και έξω από τα 
στενά εκπαιδευτικά πλαίσια. Όµως η κατάργηση του οικονοµικού 
προστατευτισµού στα εθνικά κράτη έχει δηµιουργήσει συνθήκες κοινωνικής 
ανασφάλειας. Γιατί ενώ η κοινωνική πολιτική κυριαρχείται από µια σειρά 
ρητορικά ιδεολογήµατα για την κοινωνική ένταξη, η πραγµατικότητα για 
πολλούς είναι ο αποκλεισµός από τα συστήµατα κοινωνικής υποστήριξης.  
  Στην εκπαίδευση η πολιτική της ένταξης αντιµετωπίζεται στην 
πραγµατικότητα σαν ένα επιβεβληµένο δόγµα. Η έννοια της ένταξης 
υποδηλώνει κάτι που υπερβαίνει την απλή συµµετοχή, δηλαδή που επιτρέπει 
την πρόσβαση όλων των παιδιών σε όλες τις διαθέσιµες υπηρεσίες.  
«Ο Peter Mittler (2000) στο βιβλίο του Working Towards Inchusive Education 
(∆ουλεύοντας για την ενταξιακή εκπαίδευση), υποστηρίζει ότι η ένταξη δίνει σε 
όλους τη δυνατότητα επιλογής και αυτοπροσδιορισµού. Στην εκπαίδευση αυτό 
σηµαίνει να γίνεται σεβαστή η έκφραση των παιδιών, ανεξάρτητα από την 
ηλικία ή την «κατηγοριοποίησή τους» (Armstrong, 2004). 
Θα αναφερθούµε στην πορεία της ένταξης στη Μ. Βρετανία από την ειδική 
αγωγή που άρχισε µεταπολεµικά γύρω στη δεκαετία του 50, έως την ενταξιακή 
εκπαίδευση των τελευταίων χρόνων.  
  Στη δεκαετία του 50 άνθισε η ειδική εκπαίδευση, η οποία έχει κατηγορηθεί για 
διακρίσεις και τακτικές αποκλεισµού. Η ανάπτυξη της ειδικής εκπαίδευσης 
εξυπηρετούσε δύο ανάγκες. Η µία ήταν το αποτέλεσµα του µεταπολεµικού 
ιδεαλισµού, που στόχευε στην προσφορά εκπαιδευτικών δυνατοτήτων σε ένα 
ευρύτερο τµήµα του πληθυσµού. Η δεύτερη ανάγκη ήταν ότι στην 
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πραγµατικότητα η ειδική εκπαίδευση λειτούργησε ως δικλείδα ασφαλείας η 
οποία απορροφούσε µέρος της πίεσης που δεχόταν η δευτεροβάθµια γενική 
εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευτικοί αντιµετώπιζαν ένα µεγάλο αριθµό παιδιών 
που δηµιουργούσαν δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κάποιες 
περιπτώσεις το σύστηµα ειδικής εκπαίδευσης ήταν από τη φύση του ενταξιακό 
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις προσέφερε µια εκπαίδευση υποδεέστερη 
που απευθυνόταν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. (Armstrong, 2004)   
  Η κριτική που δέχτηκε το σύστηµα ειδικής εκπαίδευσης συνέβαλε στην 
προώθηση των ιδανικών για µια κοινή για όλους εκπαίδευσης µέσα στα ήδη 
υπάρχοντα πλαίσια του γενικού σχολείου. Οι µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του 
90 έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά : 
   1.  ∆όθηκε ιδιαίτερη  έµφαση στην ένταξη στο γενικό σχολείο, µέσα από µια 
σειρά παροχών.  Το 1992 το ελεγκτικό συµβούλιο για την ειδική εκπαίδευση 
παρουσίασε το κόστος για τον κάθε µαθητή των ειδικών σχολείων. Τα στοιχεία 
ήταν συγκλονιστικά. Οι δαπάνες για κάθε µαθητή ήταν 4,5 φορές µεγαλύτερες 
από ότι για τους µαθητές της γενικής εκπαίδευσης. Επιπλέον – και αυτό ήταν το 
πιο σηµαντικό- δεν φαινόταν πουθενά κάποιο ορατό αποτέλεσµα προόδου για 
τα παιδιά που φοιτούσαν στο ειδικό σχολείο. Και αυτό, συγκρίνοντας παιδιά 
που αποφοιτούσαν από το ειδικό σχολείο µε παιδιά που είχαν παρόµοια 
προβλήµατα και φοιτούσαν στο γενικό σχολείο, γιατί λόγω διαφόρων συνθηκών 
δεν µπορούσαν να δεχθούν ειδική εκπαίδευση.  
   2.Υπήρξε µια µετατόπιση του ενδιαφέροντος από την έµφαση στις ατοµικές 
ανάγκες και παροχές προς µια συλλογιστική η οποία έβλεπε  τις ειδικές ανάγκες 
ως αποτέλεσµα της «αποτυχίας» του σχολείου (  Armstrong, 2004). 
  Ο Mel Ainscow (1995) υποστηρίζει πως ο σχεδιασµός ενός αποτελεσµατικού 
αναλυτικού προγράµµατος για παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχει άµεση σχέση µε 
το πόσο αποτελεσµατικά µπορεί το σχολείο να βελτιώσει τις συνθήκες µάθησης 
για όλους τους µαθητές του. 
 ∆υστυχώς όµως η συζήτηση πάνω στο θέµα αυτό επιµελώς αποφεύγεται.  Ο 
διάλογος για την ένταξη έχει µετατραπεί σε µια κυρίαρχη επιδοκιµασία των 
ικανοτήτων του συστήµατος να απορροφά τη διαφορετικότητα. Κάτω από τη 
σηµαία της ένταξης η ισότητα στη µάθηση επαναπροσδιορίζεται στο πλαίσιο 
της οµοιοµορφίας η οποία αξιολογείται µε βάση µια περιορισµένη σειρά 
περιορισµένων κριτηρίων απόδοσης.  
 
 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 
Η Elizabeth Clery στην εισήγησή της αναφέρει:  για το σχεδιασµό και τον 
έλεγχο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Αγγλία υπεύθυνο είναι το κεντρικό 
κυβερνητικό όργανο, το υπουργείο Εκπαίδευσης και δεξιοτήτων (Υ. Ε. ∆. ). Η 
χώρα είναι χωρισµένη σε 154 τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς (Τ.Ε.Φ.) Κάθε 
Τ.Ε.Φ. οργανώνει και εφαρµόζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές, ενώ παράλληλα 
διαθέτει τη δική του θεσµική εξουσία  και έχει τα δικά του καθήκοντα. Το 2001 
ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για τις ειδικές ανάγκες και την αναπηρία. Βάσει του 
νοµοσχεδίου αυτού ενισχύεται το δικαίωµα των παιδιών µε ειδικές ανάγκες να 
εκπαιδεύονται σε γενικά σχολεία και αναγνωρίζονται αυξηµένες 
δραστηριότητες στους Τ.Ε.Φ. Προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των 
αναγκών αυτών επίσης το νοµοσχέδιο αυτό αναθέτει νέα καθήκοντα σε όλους 
τους φορείς της εκπαίδευσης. Κάνει επίσης σαφές ότι καµία διάκριση εξαιτίας 
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της αναπηρίας δεν επιτρέπεται και εισηγείται τις αναγκαίες προσαρµογές ώστε 
τα ανάπηρα παιδιά να έχουν ισότιµη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  
 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης στη µεγάλη 
Βρετανία από την απογραφή του Βασιλικού Εθνικού  Ινστιτούτου Τυφλών 
φαίνεται ότι στην Αγγλία υπάρχουν 21.000 παιδιά. Το 50% είναι τυφλά ή 
µερικώς βλέποντα χωρίς άλλες δυσκολίες. Το 30% έχουν σύνθετες ανάγκες 
συµπεριλαµβανοµένων όχι µόνο σηµαντικών αναπηριών, αλλά και βαριά 
νοητική υστέρηση.  
Το 20% χαρακτηρίζονται από πρόσθετες ανάγκες οι οποίες επηρεάζουν τη 
µορφή υποστήριξης που χρειάζονται, όµως δεν θεωρούνται από τη φύση τους 
σύνθετες.) 
Η απογραφή του 2003 έδειξε ότι το 60% των τυφλών παιδιών φοιτά στα γενικά 
σχολεία ενώ το υπόλοιπο 40% σε ειδικά σχολεία. Από αυτό το ποσοστό µόνο το 
5% που φοιτά σε ειδικά σχολεία είναι παιδιά µε µόνο σοβαρά προβλήµατα 
όρασης. Το άλλο 35% είναι παιδιά µε πολλαπλές αναπηρίες και κυρίως µε 
νοητική υστέρηση και φοιτά σε ειδικά σχολεία για παιδιά µε νοητική υστέρηση. 
Η προσχολική εκπαίδευση είναι ακόµη πιο περίπλοκη και γι’ αυτό το λόγο δεν 
έχουµε στοιχεία για τον αριθµό των παιδιών που φοιτούν σε ειδικά ή ενταξιακά 
νηπιαγωγεία. 
  Για τα παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα όρασης  υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι 
οργάνωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών  ( Clery, 2004).  
Στην πρώτη περίπτωση ο Τ.Ε.Φ. εντοπίζει ένα ή δύο σχολεία στην ευρύτερη 
περιοχή του και τα ενισχύει µε πρόσθετη υλικοτεχνική και έµψυχη  υποδοµή, 
ώστε να µπορεί το σχολείο να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των παιδιών µε 
σοβαρά προβλήµατα όρασης. Τα παιδιά που µένουν µακριά είτε µετακινούνται 
είτε µεταφέρονται.  
  Πολλοί Τ.Ε.Φ. θεωρούν το σύστηµα αυτό το καλύτερο, για το λόγο ότι η 
τύφλωση δεν είναι µια συχνή αναπηρία και είναι από οικονοµικής σκοπιάς 
καλύτερο να επενδύσουν στις καταλληλότερες υποδοµές σε ένα σχολείο.  
Πολλές φορές όµως οι γονείς απαιτούν τα παιδιά τους να παραµείνουν στη 
γειτονιά τους.  Σε αυτή τη περίπτωση η µέριµνα οργανώνεται σε 
εξατοµικευµένο επίπεδο.  
Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής είναι στα καθορισµένα από τον Τ.Ε.Φ. σχολεία 
συχνά να φοιτούν παιδιά µε τα πιο σοβαρά προβλήµατα ή µε επιπρόσθετες 
ανάγκες. 
  Η υποστήριξη στα σχολεία της γειτονιάς οργανώνεται από ειδικές υπηρεσίες  
µε ειδικούς δασκάλους εξειδικευµένους στην τύφλωση και ενισχυτές οι οποίοι 
αναλαµβάνουν πολλές υποστηρικτικές λειτουργίες σχεδιασµένες για τα παιδιά 
µε σοβαρά προβλήµατα όρασης. 
Η καθιέρωση της υποστήριξης στα γενικά σχολεία ξεκίνησε καταρχάς στην 
Αγγλία για να καλύψει ανάγκες των τυφλών παιδιών στις περιπτώσεις που δεν 
υπήρχε ειδικό σχολείο στην ευρύτερη περιφέρεια των Τ.Ε.Φ. Έτσι ιδρύθηκαν 
ειδικές υπηρεσίες, που είχαν σκοπό τη µεταφορά κονδυλίων που 
χρησιµοποιούσαν όπου υπήρχαν ειδικά σχολεία στα γενικά σχολεία, στα οποία 
φοιτούσαν τυφλά παιδιά  ( Clery, ό.π.).   
Όπου οι Τ.Ε.Φ. βλέπουν µε θετικό µάτι την συνεκπαίδευση οι µαθητές που 
φοιτούν στα σχολεία συνεκπαίδευσης της αρµοδιότητάς τους, έχουν πλήρη 
πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Αυτό συµβαίνει γιατί 
υπάρχει µια συνεργασία του δασκάλου της τάξης,  του ειδικού δασκάλου και 
του ενισχυτή, οι οποίοι αφιερώνουν πολύ χρόνο για να αποφασίσουν για όλα 



 28

όσα είναι αναγκαία να γίνουν. Σε αυτά περιλαµβάνονται αποφάσεις για τους 
στόχους του προγράµµατος, για θέµατα που πρέπει να προετοιµαστούν ή να 
τροποποιηθούν, αλλά και µε το ποιος είναι αυτός που θα τα υλοποιήσει.  
Αν απαιτείται κάποιο είδος υποστήριξης µέσα στην τάξη εντοπίζονται 
ευκαιρίες, ώστε αυτό να γίνει µε ολόκληρη την τάξη ή κατά οµάδες παιδιών 
ώστε ο δάσκαλος να έχει την ευκαιρία να δουλέψει µε το µαθητή όπως θα έκανε 
και µε όλους τους άλλους µαθητές.  
Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει στον τυφλό µαθητή τις ίδιες ευκαιρίες συνεργασίας µε 
τους συµµαθητές του,  χωρίς η παρουσία άλλου ενηλίκου να είναι απαραίτητη.  
Από ότι φαίνεται στην Αγγλία τον καθοριστικό ρόλο στα σχολεία ενσωµάτωσης 
έχουν οι εκπαιδευτικοί και η πίεση που µπορούν να ασκήσουν σε τοπικό και 
πολιτικό επίπεδο για ίσες ευκαιρίες στη ζωή και στη µάθηση των τυφλών 
παιδιών  ( Clery, 2004).   
 
 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
   Σύµφωνα µε την Karin Edigkaufer η Γερµανική δηµοκρατία αποτελείται από 
16 οµόσπονδα κράτη, µε ξεχωριστό σύνταγµα το καθένα. Η ισχύουσα γενική 
νοµοθεσία είναι παρόµοια και στα 16 κράτη, η ερµηνεία όµως των νόµων είναι 
διαφορετική σε κάθε οµόσπονδο κράτος.  
Έτσι, υπάρχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Σε ορισµένα κράτη της 
Γερµανίας υπάρχουν µόνο ειδικά σχολεία για παιδιά µε προβλήµατα όρασης, σε 
άλλα υπάρχουν και ειδικά και ενταξιακά και σε ένα οµόσπονδο κράτος το 
Schleswig Holstein αποκλειστικά η λειτουργία ενταξιακών σχολείων για παιδιά 
µε προβλήµατα όρασης.  
Η προσπάθεια αυτή στο Schleswig Holstein άρχισε πριν από 10 χρόνια µε την 
αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων η οποία κατέληξε στη 
διατύπωση µιας σειράς κατευθυντηρίων αρχών για την υποστήριξη της ειδικής 
εκπαίδευσης  (Edigkaufer, 2004). 
Η ενταξιακή αυτή πολιτική στηρίχτηκε : 

1. Στις βασικές αξίες όπως η ειρήνη, πολυπολιτισµική κοινωνία, 
ανθρώπινα δικαιώµατα, κοινωνική αλληλεπίδραση, διαφορετικές 
εθνότητες. 

2. Στη διατήρηση των φυσικών χώρων διαβίωσης όπως η αξία των 
φυσικών χώρων, το περιβάλλον, η ατοµική υγεία. 

3. Στην ισότητα όπως η ισότητα στην οικογένεια, στην επαγγελµατική ζωή 
και στην κοινωνία. 

4. Στη συµµετοχή, δηλαδή στο δικαίωµα όλων, στο σχεδιασµό των 
πολιτικών πολιτιστικών και οικονοµικών συνθηκών διαβίωσης. 

Το αναλυτικό πρόγραµµα στα ενταξιακά σχολεία  
Πριν καταλήξουν στο αναλυτικό πρόγραµµα υπήρξε έντονος 
προβληµατισµός αν θα έπρεπε να προσεγγίσουν την ειδική εκπαίδευση από 
την οπτική της «κανονικότητας» ή από την οπτική της εξατοµίκευσης; 
Τελικά κατέληξαν στο συµπέρασµα πως τα σηµεία που πρέπει να 
αξιολογούνται, είναι το αποτέλεσµα των εργασιών του µαθητή και η 
διαδικασία ειδικότερα στους τοµείς που αφορούν στη θεµατική γνώση, στις 
προσωπικές µεθόδους µάθησης, στην κατάλληλη µεθοδολογία και στις 
µεθόδους κοινωνικοποίησης.  
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Η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται στους συµφωνηµένους στόχους του 
«προγράµµατος υποστήριξης» της ειδικής εκπαίδευσης όπου ο κανόνας είναι το 
ίδιο το άτοµο. 
 
 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Κατά την Forsbak (2004),  σήµερα στη Νορβηγία δεν υπάρχουν οικοτροφεία ή 
ειδικά σχολεία για τυφλά παιδιά ή µερικώς βλέποντα.  
Όλα τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι τους και παρακολουθούν τα τοπικά 
σχολεία. 
Ένα µεγάλο ποσοστό δε αυτών φοιτά στις γενικές τάξεις.  
Η επιτροπή που ασχολήθηκε µε το θέµα της ειδικής εκπαίδευσης και κατέληξε 
στην απόφαση πως όλα τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται στα σχολεία της 
γειτονιάς τους, στήριξε την έννοια της ένταξης και την όρισε µε βάση τα 
 παρακάτω: 
    1. Το ανήκειν σε µια κοινότητα 
    2. Την αµοιβαία απολαβή των πλεονεκτηµάτων της κοινότητας 
    3. Τη συµµετοχή στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις της κοινότητας. 
Σήµερα η βασική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Νορβηγία είναι «ένα 
σχολείο για όλους». 
Ανεξάρτητα από την περιοχή της χώρας όπου ζουν όλα τα αγόρια και τα 
κορίτσια έχουν ίσα δικαιώµατα στην εκπαίδευση που παρέχεται στα τοπικά 
σχολεία τους άσχετα από το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο και τις 
πιθανές ειδικές ανάγκες τους. 
   Αναδιοργάνωση της ειδικής εκπαίδευσης  
Το κύριο ρόλο για την ειδική εκπαίδευση αναλαµβάνουν στην Νορβηγία τα 
κέντρα υποστήριξης.  
    ∆ραστηριότητες και υπηρεσίες του κέντρου στήριξης 

• Αξιολόγηση της όρασης. Είναι µια κρίσιµη απόφαση ζωτικής σηµασίας 
για το µαθητή, καθώς προσδιορίζει το εάν ο µαθητής θα χρησιµοποιήσει 
την όραση ή την αφή,  την γραφοµηχανή Braille δηλαδή ή κανονικό 
κείµενο ως κύριο φυσικό τρόπο ανάγνωσης και γραφής.   

• Εξέταση και αξιολόγηση της εξέλιξης. Η γνώση για τις διανοητικές 
δυνατότητες του παιδιού προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για το 
σχεδιασµό εξατοµικευµένων προγραµµάτων. Για το δάσκαλο επίσης 
είναι πρόκληση να θέσει προσδοκίες για κάθε µαθητή. 

• Εκπαιδευτική αξιολόγηση. 
• Πρώιµη παρέµβαση µε έµφαση στην οικογένεια. Μέσω της πρώιµης 

παρέµβασης γίνεται προσπάθεια να βοηθηθούν οι γονείς  να 
κατανοήσουν τη σηµασία της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας µε 
τα παιδιά τους και να αποφύγουν την έλλειψη ερεθισµάτων στην 
κρίσιµη περίοδο της ζωής τους. 

• Πελατοκεντρική πολυ-επιστηµονική συµβουλευτική και καθοδήγηση 
στις τοπικές κοινότητες. 

• Εξατοµικευµένες συµβουλές στην ανάπτυξη του εξατοµικευµένου 
προγράµµατος. Το αναλυτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει µαζί µε τα 
µαθήµατα επιπλέον την εξάσκηση του µαθητή σε ειδικές τεχνικές, την 
κινητικότητα, δραστηριότητες καθηµερινής διαβίωσης και τη χρήση 
ειδικού εξοπλισµού. 
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• Παιδαγωγικά σεµινάρια κατάρτισης για δασκάλους, σχολικούς βοηθούς, 
δασκάλους –συµβούλους, γονείς, άλλους επαγγελµατίες των τοπικών 
σχολείων. 

• Παραγωγή και διάθεση εργαλείων µάθησης, έκδοση ειδικών 
συγγραµµάτων. 

• Προσαρµογές και παραγωγή σχολικών εγχειριδίων µε Braille. 
• Σχέδια εργασίας µε τα πανεπιστήµια. Το πανεπιστήµιο και το κέντρο 

στήριξης συναντώνται στα σύνορα µεταξύ θεωρίας και πράξης. 
• Οργάνωση και συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια µε σκοπό την 

ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών για θετικότερα αποτελέσµατα στην 
ειδική εκπαίδευση. 

• Πληροφόρηση. Το  σηµαντικότερο έργο του κέντρου είναι η 
πληροφόρηση, η δηµόσια ενηµέρωση και η επιρροή της στάσης της 
κοινωνίας απέναντι στην τύφλωση και στα άτοµα µε σοβαρά 
προβλήµατα όρασης (Forsbak, 2004). 

 
 
 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
   Στην Ελλάδα η προσπάθεια για την εκπαίδευση και την αποκατάσταση των 
ατόµων µε προβλήµατα όρασης, µε στόχο την καταπολέµηση του αποκλεισµού 
τους από την κοινωνία και την εργασία άρχισε γύρω στο 1906   όταν ο  ποιητής 
Γεώργιος ∆ροσίνης και ο ∆ηµήτριος Βικέλας συνέλαβαν την ιδέα να 
δηµιουργήσουν ένα ίδρυµα για την εκπαίδευση των τυφλών παιδιών. Έτσι έγινε 
στην Καλλιθέα το πρώτο Νηπιαγωγείο µε ∆ιευθύντρια την Ειρήνη Λασκαρίδου. 
Το 1912 κτίστηκε το «Αµπέτειον Μέλαθρον» στο οποίο στεγάστηκε η 
∆ιεύθυνση, τα οικοτροφεία, οι σχολές και τα εργαστήρια. Η ονοµασία του ήταν 
οίκος τυφλών. 
Το 1976 ξεκίνησε ο αγώνας των τυφλών, µε κύριο αίτηµα την κρατικοποίηση 
του «οίκου τυφλών» 
Το 1979 αποτελεί χρονιά ορόσηµο, για το συγκεκριµένο ίδρυµα. Ο µέχρι τότε 
«οίκος τυφλών», από φιλανθρωπικό ίδρυµα µετατρέπεται Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, και µετονοµάζεται σε Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών και τίθεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας. 
Από τότε παρέχει υπηρεσίες στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 
Έχει ειδικά εκπαιδευµένο επιστηµονικό προσωπικό, άρτια υλικοτεχνική 
υποδοµή, και δίνει κάθε χρόνο ευκαιρίες σε µεγάλο αριθµό επιστηµόνων να 
κάνουν πρακτική εξάσκηση σε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και 
εκπαίδευση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. Το Κ.Ε.Α.Τ. για να πετύχει 
την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των µαθητών του και την ένταξή τους 
στην κοινωνία στελεχώνεται από τις εξής υπηρεσίες (Ράπτου, 2004): 
 
Κοινωνική υπηρεσία 
Η λειτουργία της κοινωνικής υπηρεσίας διέπεται από τις αρχές της επιστήµης 
της κοινωνικής εργασίας και έχει σαν στόχους:  

• Τη συµβουλευτική εργασία µε τις οικογένειες. 
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• Την εργασία µε οικογένειες παιδιών προσχολικής ηλικίας που είναι 
ενταγµένα στο πρόγραµµα του Κ.Ε.Α.Τ ή που πρόκειται να φοιτήσουν 
σε αυτό. 

• Συναντήσεις µε παιδιά σε ατοµικό επίπεδο. 
• Συνεργασία µε ∆ιευθύνσεις Πρόνοιας και άλλους φορείς για τη 

γνωστοποίηση ή ενηµέρωση σχετικά µε τη λειτουργία του Κ.Ε.Α.Τ.  
• Συνεργασία µε τη ψυχολογική υπηρεσία του κέντρου και το υπόλοιπο 

προσωπικό του κέντρου σε όλα τα επίπεδα. 
• Συµµετοχή στην αίθουσα διδασκαλίας µε σκοπό την αντιµετώπιση 

συγκεκριµένων προβληµάτων και την επίλυση τους σε συνεργασία µε 
τους εκπαιδευτικούς. 

• Την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. 
 

Προνηπιακό  τµήµα.  
 Το προνηπιακό τµήµα λειτουργεί µε σκοπό : 

• Να υποστηρίξει και να συµβουλεύσει τις οικογένειες των παιδιών, από 
τον πρώτο χρόνο της ζωής τους για τη σωστή αντιµετώπιση των 
ιδιαιτεροτήτων του τυφλού παιδιού. 

• Να αξιολογήσει τις ικανότητες των  παιδιών, να επισηµάνει τις 
δυσκολίες και να τα καθοδηγήσει παιδαγωγικά.  

• Να εντάξει τα παιδιά, µέσα από διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Η εκπαίδευση των παιδιών γίνεται σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο. ∆ίνεται 
βαρύτητα στην γλωσσική ανάπτυξη στην κοινωνικοποίηση στην αδρή και λεπτή 
κινητικότητα. 
Το προσωπικό που ασχολείται µε τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι: 
Τυφλοπαιδαγωγός,  µουσικοπαιδαγωγός και επιµελήτρια. 
 
∆ηµοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο του υπουργείου Παιδείας 
Στο Κ.Ε.Α.Τ.  λειτουργεί το δεκαθέσιο ειδικό  δηµοτικό σχολείο τυφλών 
Καλλιθέας και µονοθέσιο Νηπιαγωγείο που ανήκει στο υπουργείο Παιδείας. Το 
σχολείο στηρίζεται από το Κ.Ε.Α.Τ. µε ειδικό παιδαγωγό ψυχολόγο, κοινωνικό 
λειτουργό και επιµελήτριες. Επίσης το κέντρο παρέχει την υλικοτεχνική 
υποδοµή, την παροχή γραφοµηχανών Braille, µεγεθυσµένα βιβλία για τους 
αµβλύωπες µαθητές, καθώς και την προσαρµογή των σχολικών βιβλίων στο 
σύστηµα Braille. 
Στο δηµοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο λειτουργούν τµήµατα 
φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, γυµναστικής και καλλιτεχνικών. 
Από το 1989 εφαρµόζεται από την ευρωπαϊκή ένωση το πρόγραµµα «HELIOS» 
για τη συνεκπαίδευση τυφλών µαθητών σε τάξεις βλεπόντων πάντα µε την 
υποστήριξη του δασκάλου τους.  
Το Κ.Ε.Α.Τ. επίσης στηρίζει µαθητές τυφλούς στην περιφέρεια όπου δεν 
υπάρχει η πολυτέλεια ειδικού τυφλοπαιδαγωγού, µε επισκέψεις εκπαιδευτικών 
του κέντρου στα σχολεία τους. Το κέντρο επίσης  επιµορφώνει οικογένειες και 
εκπαιδευτικούς που ζητούν την υποστήριξη και τις συµβουλές του κέντρου. 
 
Υποστηρικτικά µαθήµατα δηµοτικού 
Σε αυτά οι µαθητές του δηµοτικού αξιοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους και 
τις κλίσεις τους και καλλιεργούν τη δηµιουργική τους σκέψη και φαντασία. 



 32

Χρησιµοποιείται το συµβολικό παιγνίδι µε τη θεατρική οµάδα ως σηµαντική 
δραστηριότητα των απογευµατινών µαθηµάτων. Επίσης στα µαθήµατα αυτά 
περιλαµβάνεται εξοικείωση µε λογοτεχνικά κείµενα από κασετοβιβλιοθήκη και 
βιβλιοθήκη σε γραφή Braille.  
 
Υποστηρικτικό τµήµα γυµνασίου λυκείου. 
Στο Κ.Ε.Α.Τ. υπάρχουν εξειδικευµένοι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων όπως 
φυσικοί, µαθηµατικοί φιλόλογοι, καθηγητές ξένων γλωσσών και πληροφορικής 
που παρέχουν υποστηρικτική διδασκαλία στους µαθητές της µέσης 
εκπαίδευσης. 
Αυτή η υποστηρικτική διδασκαλία γίνεται ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα του δηµοσίου σχολείου στο οποίο φοιτούν µε 
µεγαλύτερη άνεση. Επίσης γίνονται µαθήµατα µουσικής και οι τυφλοί µαθητές 
παίρνουν µέρος στις συναυλίες της µαθητικής ορχήστρας και χορωδίας.  
 Γίνονται εκδροµές ώστε να υπάρχει συνδυασµός και ψυχαγωγία, καθώς επίσης 
και παρακολούθηση θεατρικών και άλλων εκδηλώσεων. 
  Η διδασκαλία υποστηρίζεται από όργανα ειδικά προσαρµοσµένα στα άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης.  
 
Τµήµα κινητικότητας 
Στο Κ.Ε.Α.Τ. λειτουργεί τµήµα Κινητικότητας, Προσανατολισµού και 
∆εξιοτήτων καθηµερινής διαβίωσης από το 1984.  
Η εκπαίδευση που παρέχεται είναι εξατοµικευµένη και έχει στόχο τη σταδιακή 
επίτευξη της ανεξαρτησίας στην αυτόνοµη κίνηση και στις υπόλοιπες 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής.  
    Στόχοι της εκπαίδευσης στην Κινητικότητα είναι: 
Κινητικότητα –προσανατολισµός σε εσωτερικό χώρο, εισαγωγή στη χρήση του 
µπαστουνιού σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, εκµάθηση τεχνικών ώστε να 
µπορεί µε ασφάλεια να διασχίζει ένας τυφλός δρόµους µε πολύ κίνηση, 
εκµάθηση διαδροµών, εξοικείωση µε τα µαζικά µέσα µεταφοράς, κατασκευή 
και χρήση ανάγλυφων χαρτών. 
Όσον αφορά  στις δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης οι στόχοι είναι : 
Η ανάπτυξη των αισθήσεων, η προσωπική υγιεινή, η οργάνωση και 
τακτοποίηση του χώρου, µαγειρική – νοικοκυριό, τεχνικές φαγητού. 
 
Βιβλιοθήκη και τυπογραφείο 
   Αυτό το τµήµα ιδρύθηκε το 1984 µε σκοπό τη γραφή βιβλίων στο σύστηµα 
Braille, καθώς και την ηχογράφηση των βιβλίων αυτών.  
Από το 1989 έχει γίνει µια σταδιακή αναβάθµιση αυτής της υπηρεσίας µε την 
αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, σκάνερ, και επαγγελµατικών εκτυπωτών 
Braille, µε δυνατότητα εκτύπωσης αρχαίων ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών. 
 Η ηχογράφηση γίνεται σε ηχοµονωµένους χώρους  για καλύτερη απόδοση του 
ήχου. 
  Η βιβλιοθήκη οµιλούντων βιβλίων περιλαµβάνει ηχογραφήσεις σε βιβλία 
δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου, πανεπιστηµίου, οι οποίες διατίθενται σε 
αντίγραφα. 
   Η βιβλιοθήκη βιβλίων σε γραφή Braille, περιλαµβάνει βιβλία δηµοτικού, 
γυµνασίου, λυκείου, ξενόγλωσσα  (αγγλικά, γαλλικά)  και παιδικής λογοτεχνίας. 
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 Οικοτροφείο  
   Στο οικοτροφείο φιλοξενούνται παιδιά από την επαρχεία ενώ για τα παιδιά 
που µένουν στην Αττική διατίθεται για τη µεταφορά τους λεωφορείο ή 
µισθωµένα ταξί.  
 
Ψυχολογική υπηρεσία 
Έργο της ψυχολογικής υπηρεσίας είναι : 

• Συνεδρίες µε παιδιά σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο.  
• Συνεργασία µε τους γονείς. 
• Συνεργασία µε την κοινωνική υπηρεσία για ανταλλαγή πληροφοριών για 

την οικογένεια και τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού για την καλύτερη 
ένταξη του παιδιού 

• Ενεργή συµµετοχή στο σχολικό πρόγραµµα, ώστε να υπάρχει άµεση 
παρατήρηση του παιδιού, για την αντιµετώπιση µαθησιακών 
προβληµάτων που ίσως παρατηρούνται στο παιδί ή για προβλήµατα 
στην κοινωνική συµπεριφορά του.   

 
Εργαστήρια εποπτικού υλικού 
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι: 

• Η έρευνα υλικών, τρόπων κατασκευής, µεθοδολογίας, εργαλείων 
παραγωγής. 

• Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προτάσεων των διδασκόντων όλων των 
βαθµίδων εκπαίδευσης , για τη διδασκόµενη ύλη.  

• Η κατασκευή πρωτότυπων οπτικοακουστικών παραµυθιών για µαθητές 
νηπιαγωγείου και δηµοτικού, εποπτικό υλικό για την εκπαίδευση στην 
κινητικότητα και τον προσανατολισµό, πειραµατικό εκπαιδευτικό υλικό 
για τυφλοκωφούς µαθητές, κοστούµια και σκηνικά για τις θεατρικές 
σχολικές παραστάσεις. 

• Η παραγωγή και έκδοση ενηµερωτικού εντύπου κινητικότητας και 
προσανατολισµού. 

• Η συµµετοχή στις πανελλήνιες εκθέσεις για την εκπαίδευση και τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες  σε άτοµα µε αναπηρίες. Η ανάληψη του 
σχεδιασµού και της κατασκευής µακετών για προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Επίσης το εργαστήριο συνεργάζεται µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
 
  ΙΕΚ. Τειρεσίας 
   Το Κ.Ε.Α.Τ.  σε συνεργασία µε το Εθνικό Καποδιστριακό  Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και το 
ΙΕΚ Νέας Σµύρνης, µελέτησε  οργάνωσε και υλοποίησε τη νέα ειδικότητα µε 
τίτλο «Τειρεσίας: άτοµα µε προβλήµατα όρασης, χειριστές τηλεφωνικού 
κέντρου εξυπηρέτησης πελατών» που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003. 
  Η κατάρτιση σε αυτήν την ειδικότητα, εκµεταλλευόµενη τις δυνατότητες για 
πρόσβαση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης σε πληροφοριακά συστήµατα 
και εφαρµογές φιλοδοξεί να δώσει στην αγορά εργασίας ανθρώπους µε γνώση 
των νέων τεχνολογιών στο χώρο του µάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών 
οι οποίοι θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις ταχύτατες εξελίξεις στην 
κοινωνία της πληροφορίας.   
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Πρόγραµµα πρόληψης ουράνιο τόξο 
   Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 2001.  Λειτουργεί σε συνεργασία µε τα 
υπουργεία :   Υγείας, Πρόνοιας και Παιδείας , του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
της Ελληνικής Οφθαλµολογικής Εταιρίας και των συλλόγων – φορέων ατόµων 
µε προβλήµατα όρασης.  
  Σκοποί του προγράµµατος είναι : 

• Η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών 
επιστηµόνων που ασχολούνται µε άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

• Η συνεισφορά στην έγκαιρη διάγνωση διάφορων προβληµάτων 
όρασης. 

• Η αξιοποίηση δεδοµένων που θα προκύψουν για τη διαµόρφωση 
πολιτικής ως προς τα άτοµα αυτά. 

• Η υποστήριξη των οικογενειών  στην αναζήτηση κατάλληλων 
υπηρεσιών που θα συµβάλουν στην  αποκατάσταση των ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης. 

 
Προγράµµατα επιµόρφωσης. 
   Αυτά τα προγράµµατα διενεργούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Σε εθνικό µε την επιµόρφωση µεγάλου αριθµού επιστηµόνων και άλλου 
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, τα οποία ενδιαφέρονται να εργαστούν µε 
άτοµα µα προβλήµατα όρασης. 
Σε περιφερειακό, µε την οργάνωση σεµιναρίων, µε διάφορα θέµατα ειδικά 
θέµατα και απευθύνονται σε φορείς, οικογένειες, εκπαιδευτικούς και υπηρεσίες 
οι οποίες εµπλέκονται στη στήριξη και εξυπηρέτηση τυφλών ατόµων. 
Περίπου ίδιες υπηρεσίες προσφέρονται και στη Θεσσαλονίκη στους τυφλούς 
µαθητές, από το Ίδρυµα προστασίας τυφλών Β. Ελλάδας « Ο ΗΛΙΟΣ» - Σχολή 
Τυφλών.  
 
 
 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΩΝ 
Κατά την διάρκεια των τελευταίων είκοσι περίπου ετών κατασκευάστηκαν 
αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές που παρέχουν στα τυφλά άτοµα πληροφορίες 
στις οποίες θα είχαν πρόσβαση µόνο µέσω της όρασης.  
Μια από αυτές είναι το Sonicguide, που διατίθεται στο εµπόριο και 
χρησιµοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές. 
«Το  Sonicguide, είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί ως ηχητικός εντοπιστής και 
το οποίο µεταφέρει µέσω ακουστικών ή σωληναρίων που εισάγονται στο αυτί, 
ένα περίπλοκο ακουστικό σήµα, που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την 
κατεύθυνση και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας που βρίσκονται εντός της 
εµβέλειας της συσκευής» (Warren, 2004,74). 
Οι Τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν µε 
αυξανόµενους ρυθµούς ένα διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης 
για όλους τους µαθητές. Στην περίπτωση όµως των παιδιών µε προβλήµατα 
όρασης η τεχνολογία θεωρείται σηµαντικό εργαλείο στην ενταξιακή 
εκπαίδευση. Και αυτό γιατί η αναπηρία δεν θεωρείται όπως παλαιότερα, η 
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κατάσταση ενός ατόµου, αλλά το αποτέλεσµα της σχέσης των δυνατοτήτων 
ενός ατόµου σχετικά µε τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.  
«Ο µαθητής µε µειωµένη ή µε καθόλου όραση σε ένα ενταξιακό σχολείο 
έρχεται αντιµέτωπος µε τα παρακάτω εµπόδια: 

• πρόσβαση στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. 
• Πρόσβαση στο βοηθητικό έντυπο υλικό, όπως εγκυκλοπαίδειες, 

περιοδικά εφηµερίδες. 
• Πρόσβαση στο υλικό που προβάλλεται στην τάξη. 
• Εγγραφή σηµειώσεων στην τάξη  
• Συµµετοχή στις γραπτές δοκιµασίες. 
• Πρόσβαση δια µέσου της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτήσεων που αναφέραµε παραπάνω οι Τ.Ε.Π. 
σήµερα µπορούν να δώσουν λύσεις. 
Οι κύριες διαθέσιµες τεχνολογικές λύσεις για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των µαθητών µε απώλεια όρασης είναι: 
 Προσβάσιµος ατοµικός φορητός σταθµός εργασίας. (ΠΑΦΣΕ)  
Eίναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προσωπικών υποστηρικτικών τεχνολογιών 
για τον τυφλό µαθητή. Μπορεί να δέχεται πληροφορίες εισόδου από κείµενα 
οποιασδήποτε µορφής όπως: 
   - βιβλία περιοδικά εφηµερίδες, µέσω σαρωτή και εφαρµογής οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων. 
   -ηλεκτρονικά κείµενα (π.χ από επεξεργαστές κειµένων)  
   -το γραφικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
   -την πλοήγηση στο περιεχόµενο του παγκόσµιου ιστού και τις υπηρεσίες του 
διαδικτύου (π.χ ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).   
    -πληκτρολόγιο σε Braille. Η παραγόµενη έξοδος µπορεί να είναι α) 
ακουστική µέσω συνθετικής οµιλίας, β) δυναµική, απτική σε µορφή Braille γ) 
µεγεθυσµένη για τους αµβλύωπες.  
Η σύνθεση περιλαµβάνει: φορητό υπολογιστή, σαρωτή µε εφαρµογή οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων, λογισµικό ανάγνωσης οθόνης, σύστηµα µετατροπής 
κειµένου σε συνθετική οµιλία, και οθόνη Braille. Στην περίπτωση µαθητή µε 
χαµηλή όραση περιλαµβάνουν σύστηµα οπτικής µεγέθυνση»                              
(Κουρουπέτογλου, 2004, 203). 
Ο αναγνώστης οθόνης εντοπίζει όλες τις µορφές κειµένου στο 
πολυπαραθυρικό περιβάλλον χρήστη και τις στέλνει στο σύστηµα µετατροπής 
κειµένου σε οµιλία και στην οθόνη Braille, έτσι ώστε ο χρήστης να 
αντιλαµβάνεται ακουστικά το γραφικό περιβάλλον και να µπορεί να πλοηγείται 
µε ακουστική υποβοήθηση σε αυτό. Επίσης ο χρήστης µπορεί να λαµβάνει 
ακουστική επαλήθευση των χαρακτήρων που πληκτρολογεί.  
Το σύστηµα µετατροπής κειµένου σε συνθετική οµιλία είναι µια εφαρµογή 
λογισµικού η οποία εκφωνεί οποιοδήποτε κείµενο σε πραγµατικό χρόνο χωρίς 
να χρειάζεται προ-ηχογράφηση.  
Τα τελευταία χρόνια η ενσωµάτωση τελευταίων µοντέλων προσωδιακών 
χαρακτηριστικών έκανε αρκετά φυσική την παραγόµενη συνθετική οµιλία στα 
συστήµατα αυτά. Παρέχουν δε την δυνατότητα στον χρήστη, να προσδιορίσει 
ιδιαίτερες προτιµήσεις όπως αν οι λέξεις θα διαβάζονται γράµµα προς γράµµα ή 
ως ολόκληρες λέξεις, πόσο κείµενο θα διαβάζεται κάθε φορά, µια πρόταση, µια 
γραµµή, µια παράγραφο, ή µια ολόκληρη σελίδα.  
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    Η οθόνη Braille,είναι µια σχετικά ακριβή, συσκευή απτικής ανάγνωσης, που 
χρησιµοποιεί κινούµενες ακίδες και επιτρέπει την απτική ανάγνωση διαδοχικών 
γραµµών κειµένου σε µορφή Braille  σε πραγµατικό χρόνο.  
   Οι µεγεθυντές οθόνης είναι λογισµικό το οποίο απευθύνεται σε βλέποντες 
χρήστες αλλά µε πρόβληµα στην όραση. Έχουν τη δυνατότητα να µεγεθύνουν 
από 1,5 έως 30 φορές το µέγεθος του κειµένου. 
 Οι εκτυπωτές Braille παράγουν σε ειδικό χαρτί χαρακτήρες Braille σε 
ανάγλυφη µορφή. 
∆ιατίθενται επίσης και εκτυπωτές που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής 
ανάγλυφων γραφικών, διαγραµµάτων και σχηµάτων σε ειδικό χαρτί. Συνήθως 
δέχονται σαν είσοδο κανονική ασπρόµαυρη εκτύπωση από κοινό εκτυπωτή, 
αλλά σε ειδικό θερµοδιογκούµενο χαρτί, και θερµαίνουν τις σκούρες 
εκτυπωµένες επιφάνειες του χαρτιού, µε αποτέλεσµα αυτές να γίνονται 
ανάγλυφες. 
Προσβάσιµο εκπαιδευτικό υλικό 
Το προσβάσιµο εκπαιδευτικό υλικό περιλαµβάνει: βιβλία Braille, ψηφιακά 
ακουστικά βιβλία, ανάγλυφες αναπαραστάσεις και τρισδιάστατες 
αναπαραστάσεις. 
Η παραγωγή και η διάθεσή του θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο κέντρο 
µε µόνιµο καταρτισµένο προσωπικό 
   Ο µεταφραστής Braille, είναι ένα απαραίτητο λογισµικό µετατροπής 
ηλεκτρονικού κειµένου από κοινή γραφή σε µορφή Braille. Είναι ένα εξαιρετικό 
βοήθηµα τόσο για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού όσο και στην 
αλληλεπίδραση µαθητή µε το δάσκαλο στην καθηµερινή εκπαιδευτική 
διαδικασία. Οι µεταφραστές Braille, σε συνεργασία µε εκπαιδευµένους 
µεταγραφείς και µε εκτυπωτικά συστήµατα Braille,  χρησιµοποιούνται για τη 
µαζική παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε µορφή Braille (Κουρουπέτογλου, 
2004). 
  Η συµβολή της υποστηρικτικής τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
των ατόµων µε προβλήµατα όρασης βοήθησε ώστε τα τελευταία χρόνια τυφλοί 
φοιτητές σε σχολές θετικών επιστηµών να περατώσουν µε επιτυχία τις σπουδές 
τους και µάλιστα να συνεχίσουν µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. 
Επίσης το 2003 έγινε το πρώτο στην Ελλάδα Ι.Ε.Κ. για άτοµα µε αναπηρίες, µε 
ειδικότητα «Τειρεσίας: άτοµα µε προβλήµατα όρασης, χειριστές τηλεφωνικού 
κέντρου εξυπηρέτησης πελατών» το οποίο διαθέτει σύγχρονες υποδοµές  και 
εξοπλισµό πληροφορικής για τους σπουδαστές του. 
Οι ΤΕΠ δεν λύνουν από µόνες τους τα προβλήµατα των τυφλών παιδιών .  
Σηµαντικό ρόλο παίζει η νοµοθεσία, ανθρώπινοι παράγοντες, εκπαίδευση και 
κατάρτιση στελεχών, προσβάσιµες εγκαταστάσεις, κουλτούρα, συµµετοχή των 
ίδιων των ατόµων µε προβλήµατα όρασης στις φάσεις της ανάπτυξης και της 
αξιολόγησης των υποστηρικτικών τεχνολογιών (Κουρουπέτογλου, ό.π.). 
 
 
 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
   Έχει αποδειχθεί στην καθηµερινή πρακτική, ότι οι επίσηµες οργανώσεις των 
τυφλών ατόµων προσφέρουν στα µέλη τους σηµαντικές υπηρεσίες και είναι 
αυτές που ασκούν πίεση στους κρατικούς φορείς για να αναλάβουν τις ευθύνες 
που έχουν απέναντι σε αυτή την οµάδα των πολιτών (Λιοδάκης, 2000). 
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   Οι οργανώσεις αυτές: 
- Αποτελούν µοχλούς πίεσης για την προώθηση θεµάτων που 

τους αφορούν δηλ. εκπαιδευτικών, εργασιακών, κοινωνικών. 
- Προσφέρουν ισχυρά πρότυπα στα µέλη τους. 
- Συµβάλουν σηµαντικά στην κατάλληλη ενηµέρωση και στην 

σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών τους. 
- Χρησιµοποιούνται από τις κρατικές υπηρεσίες ως γνωµοδοτικά 

όργανα σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης 
και αποκατάστασης των µελών τους. 

- Προσφέρουν συµπλήρωµα στις παρεχόµενες υπηρεσίες των 
κρατικών φορέων (όπως αναφέραµε εκτενώς παραπάνω στις 
παρεχόµενες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Τ.) 

- Παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 
Οι επίσηµοι φορείς που ασχολούνται µε θέµατα των ατόµων µε προβλήµατα 
όρασης είναι οι ακόλουθοι όπως αναφέρονται σε ενηµερωτικά φυλλάδια του 
πανελληνίου συνδέσµου τυφλών.  
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ- ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΦΛΩΝ 
 

1. Πανελλήνιος σύνδεσµος τυφλών, Βερανζέρου 31. Τ. Κ. 104 32. Αθήνα, 
τηλ. 210-5245455. 

2. Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων τυφλών παιδιών Ελλάδας, Κ.Ε.Α.Τ. 
Ελευθερίου Βενιζέλου 210, Καλλιθέα . Τ.Κ. 176-75, τηλ.210-95 95880, 
9582760, 9588066. 

3. Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων µαθητών και µαθητριών της σχολής 
τυφλών Β. Ελλάδας, Βασ Όλγας 32, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 41. 

4. Ένωση τυφλών Β Ελλάδας «Λουδοβίκος Μράιγ», ∆ιαλέττη 23, Τ.Κ. 546 
21, Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 223750. 

 
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

1. Κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών (ΚΕΑΤ), Ελευθ. 
Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17675,  τηλ. 210-9595880. 

2. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» Κέντρο διηµέρευσης ατόµων µε προβλήµατα όρασης 
και πρόσθετες ειδικές ανάγκες, Λεωφ. Βουλιαγµένης. Πρώην 
Αµερικανική Βάση Ελληνικού, Ελληνικό, τηλ. 210-9631441. 

3. Βρεφονηπιακός σταθµός του ΚΕΑΤ, Μιχαήλ Βόδα  143, τηλ.210 -86 
73045. 

4. Φάρος τυφλών Ελλάδας, ∆οϊράνης 198 και Αθηνάς, Τ.Κ. 17673, 
Καλλιθέα, τηλ. 210-9415222. 

5. Ίδρυµα προστασίας τυφλών Β. Ελλάδας « Ο ΗΛΙΟΣ» - Σχολή τυφλών , 
Β. Όλγας 32, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54641, τηλ.231-843872. 

6. Ελληνικό κέντρο κινητικότητας και προσανατολισµού για άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης. (ΚΕ.ΚΙ.ΠΡΟ),Ηρακλείτου 9. Αθήνα, Τ.Κ. 10673, 
τηλ. 2103622728. 

 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΥΦΛΩΝ 

1. 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο τυφλών ΚΕΑΤ Καλλιθέας, Ε. Βενιζέλου 210, 
Καλλιθέα. 

2. 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο τυφλών Θεσσαλονίκης, στη σχολή τυφλών Β. 
Ελλάδας  «Ο ΗΛΙΟΣ». 
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3. 12/θ  ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο τυφλών, στο ΚΕΑΤ, Ε. Βενιζέλου 210, 
Καλλιθέα. 

4. 4/θ  ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο τυφλών Θεσσαλονίκης, στη σχολή τυφλών 
Β. Ελλάδας «Ο ΗΛΙΟΣ». 

5. 2/θ ειδικό  ∆ηµοτικό σχολείο τυφλών, Πάτρα. 
6. 2/θ ειδικό  ∆ηµοτικό σχολείο τυφλών Ιωαννίνων, Γλυκιδών 1 Τ.Κ. 

45221, Ιωάννινα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
 
ΕΝΤΑΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ –ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
  Η σύγχρονη τάση της αγωγής είναι να κατοχυρώνει το δικαίωµα της 
εκπαίδευσης όλων των παιδιών σε ένα σχολείο για όλους, το οποίο σχολείο θα 
κατανοεί τις όποιες ιδιαιτερότητές τους και θα τα υποβοηθά στη µάθηση, 
ανταποκρινόµενο στις ατοµικές τους ανάγκες. Ειδικότερα «στο σχολείο για 
όλους»  θα ανήκει ο κάθε µαθητής µε ή χωρίς δυσκολίες στη ζωή και στη 
µάθηση, θα γίνεται δεκτός, θα υποστηρίζει και θα υποστηρίζεται από 
δασκάλους και συνοµήλικους του µέσα σε ένα κλίµα αµοιβαίου σεβασµού, 
αποδοχής και κατανόησης.  
   Το σχολείο ως σύστηµα οφείλει να προσαρµόζεται µε τις καινούργιες 
αντιλήψεις και τάσεις της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, να είναι ευέλικτο και 
ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 
Η εκπαίδευση των παιδιών δεν επιτυγχάνεται πλέον µε παραδοσιακούς τρόπους 
και µεθόδους, αλλά µε νέο προσανατολισµό, νέα θεώρηση,  νέες στάσεις και 
τρόπους συµπεριφοράς . Όσοι ασχολούνται µε θέµατα αγωγής και εκπαίδευσης 
αλλά και όσοι αποφασίζουν γι’ αυτά, έχουν χρέος να παρακολουθούν τις 
κοινωνικές και επιστηµονικές εξελίξεις. 
     «Πάντως, σήµερα έχει γίνει κατανοητό, ότι ο θεσµός του ειδικού σχολείου 
και της χωριστής εκπαίδευσης βλάπτει ολόπλευρα τα παιδιά που φοιτούν σε 
αυτά, καθώς και τους ενήλικες που φοίτησαν σε αυτά. Τα άτοµα που φοιτούν σε 
ειδικό σχολείο µαθαίνουν ότι είναι ειδικά άτοµα  µέσω της βοήθειας που τους 
παρέχουµε. Γιατί ειδικό άτοµο είναι ή γίνεται όποιος έχει ανάγκη από ειδική 
στήριξη και βοήθεια» (Κυπριωτάκης ,2002 , 80). 
     Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να κάνουµε µια διευκρίνηση των όρων: Ένταξη, 
συνεκπαίδευση, ενσωµάτωση. 
Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία  θα παρατηρήσουµε ότι πολλές φορές οι τρεις 
αυτοί όροι ταυτίζονται. Στην παρούσα εργασία θα ορίσουµε µε τον όρο ένταξη 
τη διαδικασία κατά την οποία µπορούµε να εντάξουµε ένα παιδί  σε κάποια 
τάξη του σχολείου, στο οποίο πρώτα δεν µπορούσε να γίνει δεκτό. ∆ηλαδή το 
σχολείο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να φοιτήσει  τo  παιδί σε αυτό, από 
την αρχή της φοίτησής  του. 
Η συνεκπαίδευση  σηµαίνει ότι  παιδιά  µε ή χωρίς δυσκολίες στη ζωή  και στη 
µάθηση από την αρχή της φοίτησής τους στο σχολείο εκπαιδεύονται µαζί , στον 
ίδιο χώρο, δηλ. συνυπάρχουν µαζί  όλα τα συνοµήλικα παιδιά.  Λέγοντας 
διαδικασία της ενσωµάτωση  εννοούµε όχι απλώς τη διαδικασία 
συνεκπαίδευσης,  αλλά και συνεχούς αλληλεπίδρασης .  
   «Η συνεκπαίδευση σηµαίνει κυρίως την  ανάγκη για αλλαγή του σχολείου σε 
κτιριακό επίπεδο, ενώ η ενσωµάτωση προϋποθέτει επιπλέον αλλαγή της όλης 
δοµής του εκπαιδευτικού συστήµατος, απεγκλωβισµό από νοοτροπίες 
παραδοσιακές, που κατηγοριοποιούν τα άτοµα ανάλογα µε τις αδυναµίες τους 
και όχι µε τις δυνατότητες τους, ευέλικτο και καλύτερα καταρτισµένο 
εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις ατοµικές 
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ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, ενεργή συµµετοχή ολόκληρης της 
κοινωνίας» ( Τάφα, 1998,   101). 
Με βάση την παραπάνω ανάλυση θεωρούµε ότι,  οι σηµερινές κοινωνίες έχουν 
ανάγκη από σχολεία ενσωµάτωσης, από ένα σχολείο κοινό για όλους.(πολλές 
φορές στην παρούσα εργασία αναφέρονται οι όροι: ένταξη, συνεκπαίδευση και 
ενσωµάτωση. Και οι τρεις αυτοί όροι χρησιµοποιούνται µε την έννοια του όρου 
ενσωµάτωση.)  
   Κατά τον Vykotsky, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, όχι επειδή τυχαίνει ο µαθητής να έχει αναπηρίες, αλλά επειδή η 
νοητική ανάπτυξη συντελείται µέσα στο κοινωνικό -πολιτισµικό σύστηµα (π. χ. 
στο σχολείο), µε βάση την ιδέα της επικείµενης ανάπτυξης όπως συµβαίνει µε 
όλους τους ανθρώπους.  
   «Ο νους, νόηση  εκτείνεται πέρα από την σωµατική επιδερµικότητα και είναι 
κοινωνικά διανεµηµένη   µέσα από τη λειτουργία των πολιτισµικών εργαλείων. 
Η ετερογενής συνύπαρξη κάτω από κοινές αναπτυξιακές συνθήκες, έχει τη 
δυνατότητα να ακολουθήσει πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Ένα παιδί 
µπορεί να µάθει από ένα συνοµήλικό του την αξία της αυτό-υπηρέτησης, την 
αξία των προσωπικών σχέσεων, την αξία της ανοχής και του σεβασµού στη 
διαφορετικότητα. Η έννοια της ανάπτυξης δεν πρέπει να διαπραγµατεύεται την 
ετερογένεια, αλλά  να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των αρχών µιας 
εξανθρωπισµένης και δηµοκρατικής εκπαιδευτικής πολιτική» (Ξηροµερίτη,  
1997, 97) 
«Οποιαδήποτε σωµατική αναπηρία, όπως τύφλωση ή κώφωση, όχι µόνο 
µεταστρέφει τις σχέσεις του παιδιού µε τον υπόλοιπο κόσµο, αλλά περισσότερο 
απ’ όλα επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις  µε τους άλλους ανθρώπους. Κάθε 
οργανική αναπηρία θα πρέπει να εκληφθεί ως µια ανωµαλία της κοινωνικής 
συµπεριφοράς. Χωρίς καµιά αµφιβολία η τύφλωση και η κώφωση έχουν 
βιολογική  βάση.  Όταν σε µια σχολική τάξη έχουµε έναν τυφλό µαθητή, θα 
πρέπει όχι απαραίτητα να ασχοληθούµε µε την τυφλότητά του, αλλά κυρίως να 
εξετάσουµε όλα τα  εµπόδια τα οποία εγείρονται για ένα τυφλό παιδί στον 
κόσµο των βλεπόντων» (Ξηροµερίτη, 1997, 101).  
   Η ανεπάρκεια δεν αποτελεί ιδιότητα, αλλά µια σχέση ανάµεσα στο άτοµο και 
στα εξωτερικά περιβαλλοντικά δεδοµένα. Έτσι κάθε παιδί φαίνεται να διαθέτει 
διαφορετικές προϋποθέσεις για µάθηση. Σήµερα αυτή η ανοµοιοµορφία των 
µαθητών ισχύει και δεν επιδέχεται καµιά αµφισβήτηση στην Παιδαγωγική. Οι 
ατοµικές ανάγκες και οι δυσκολίες κάθε παιδιού πρέπει να περιγράφονται και 
να µην ορίζονται µε µια έννοια, µε µια ετικέτα  που περιθωριοποιεί το άτοµο. 
Κάθε παιδί είναι ένα και µοναδικό και έτσι πρέπει να αντιµετωπίζεται. 
   Σύµφωνα µε τη θεωρία του χαρακτηρισµού ο διαχωρισµός των παιδιών και η 
ένταξή τους σε ειδικά σχολεία, οδηγεί  στον προσδιορισµό µιας ειδικής 
ανεπάρκειας και δεν υπάρχει άλλη επιλογή στο παιδί, παρά να αποδεχθεί τη 
θέση του και τον αντίστοιχο ρόλο, γιατί διαφορετικά θα του λείπει η κοινωνική 
του ταυτότητα ( Κυπριωτάκης , 2002). 
Η µάθηση µέσω αλληλεπίδρασης  και τα κοινά βιώµατα έχουν µεγάλη επίδραση  
στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη του παιδιού. 
   Πολλές φορές τίθεται το ερώτηµα: µήπως οι «κανονικοί» µαθητές βλάπτονται 
ή εµποδίζονται στη µάθησή τους σε µια τάξη όπου φοιτούν  µαθητές µε 
δυσκολίες στη ζωή και τη µάθηση;  Θα απαντούσαµε ανεπιφύλακτα ότι, οι 
άλλοι µαθητές δεν βλάπτονται, αλλά απεναντίας ωφελούνται µε πάρα πολλούς 
τρόπους. Γιατί εκτός της µάθησης στον γνωστικό τοµέα, τα παιδιά αποδέχονται 
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το δικαίωµα της διαφορετικότητας, καλλιεργούν πανανθρώπινες αξίες όπως 
ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, σεβασµό στον πλησίον. 
Βέβαια αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει σε ένα σχολείο που λειτουργεί όπως το 
γνωστό σε όλους µας Ελληνικό σχολείο, που απαιτεί από τους µαθητές του να 
προσαρµοστούν στους ξεπερασµένους τρόπους λειτουργίας του, αντί αυτό να 
γίνει ευέλικτο και εύκαµπτο στις ξεχωριστές ανάγκες και τις διαφορετικές 
ικανότητες του κάθε παιδιού.  
   Οι ίδιοι οι δάσκαλοι, πολλές φορές «βολεύονται» να ακολουθούν ένα γνωστό 
σε αυτούς  πρόγραµµα, αµετάβλητο για πολλά χρόνια χωρίς να σκέφτονται τον 
κάθε µαθητή τους σαν ένα και µοναδικό άτοµο. Για το λόγο αυτό αν στη τάξη 
τους φοιτήσει ένας διαφορετικός µαθητής, απευθύνονται αµέσως σε κάποιον 
ειδικό, όχι για να ζητήσουν βοήθεια, ώστε να επιτελέσουν το έργο τους και να 
υποστηρίξουν το µαθητή τους, αλλά για να δώσουν µια ετικέτα στο παιδί και να 
το εντάξουν σε ένα ειδικό τµήµα.  
   Ευτυχώς δεν υπάγονται στη κατηγορία αυτήν όλοι οι δάσκαλοι, αλλά 
υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις µε ευαισθησία,  που αποδέχονται τον κάθε 
µαθητή ως ισάξιο, ισότιµο, και µε ίδια δικαιώµατα στη ζωή και στη µάθηση, 
κάνοντας ότι είναι δυνατόν, ώστε όλα τα παιδιά να συνυπάρχουν αρµονικά σε 
ένα χώρο ευχάριστο και δηµιουργικό, αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις 
δυνατότητές τους. 
 
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  
Υπάρχουν λόγοι εκπαιδευτικοί, κοινωνικό-ηθικοί  και νοµικοί που µπορούµε να 
επικαλεστούµε για τη συµµετοχή των παιδιών µε δυσκολίες στη µάθηση σε ένα 
κοινό σχολείο. 
 Α. Εκπαιδευτικοί λόγοι. «Έρευνες έχουν αποδείξει ότι µικρά παιδιά µε 
σοβαρά προβλήµατα έχουν καλύτερη πρόοδο όταν εκπαιδεύονται µε παιδιά 
χωρίς προβλήµατα, εκεί όπου εφαρµόζονται παιδοκεντρικές µέθοδοι 
διδασκαλίας  όπως γίνεται στα γενικά σχολεία, και όχι δασκαλοκεντρικές όπως 
γίνεται στα ειδικά σχολεία»  (Τάφα, 1998, 103).  
Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι αξιοθαύµαστα λόγω της 
πρόκλησης και της ποικιλίας των εµπειριών µάθησης και την ταχύτητα 
αφοµοίωσής τους. Ένα γενικό σχολείο  γίνεται ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον, 
το οποίο εµπλουτίζει τις διαδικασίες µάθησης και ανάπτυξης και κυρίως δίνει 
στο παιδί την ικανοποίηση ότι είναι µέλος µιας οµάδας.   
 Β. Κοινωνικό-ηθικοί λόγοι. Έχει τεκµηριωθεί ότι οι γονείς των µικρών 
παιδιών µε προβλήµατα θέλουν τα παιδιά τους να φοιτούν σε ένα κοινό 
νηπιαγωγείο. Γιατί πιστεύουν ότι η αποδοχή του παιδιού τους από τους 
δασκάλους και τους συµµαθητές τους έχει µεγάλη σηµασία για τη ολόπλευρη 
ανάπτυξή  τους. Αυτό δε που θεωρούν σηµαντικότερο είναι οι δεσµοί φιλίας 
που αναπτύσσονται ανάµεσα στα παιδιά και που οδηγεί στην κοινωνικοποίηση 
των παιδιών  (Τάφα, 1998).    

Γ. Νοµικοί λόγοι. Η θέσπιση νόµων οι οποίοι αφορούν την ειδική 
αγωγή σε πολλές χώρες, δίνει το δικαίωµα στους γονείς των παιδιών µε 
ιδιαιτερότητες, να απαιτούν να  φοιτήσουν  τα  παιδιά τους σε γενικά σχολεία. 
Επειδή δε η πρώιµη παρέµβαση και υποστήριξη του παιδιού πρέπει να αρχίζει 
από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, γίνεται φανερό πόσο αναγκαία γίνεται η 
φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο ( Τάφα , ό.π.  ).  
Αυτό δεν σηµαίνει ότι µε τη φοίτηση του παιδιού στο γενικό νηπιαγωγείο θα 
αρθούν οι όποιες δυσκολίες και το παιδί θα είναι σε θέση να ακολουθήσει τους 
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υπόλοιπους συνοµήλικους του. Στη φάση αυτή απεναντίας χρειάζεται πολλή 
δουλειά, όχι µόνο µε το παιδί, αλλά και µε την οικογένεια. Ένα πρόγραµµα 
ενσωµάτωσης  πρέπει να προσανατολίζεται: 

• Στη δηµιουργική συνεργασία των νηπίων µε δυσκολίες και των 
νηπίων χωρίς δυσκολίες, καθώς και µε το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Το νηπιαγωγείο να είναι εξοπλισµένο µε το κατάλληλο υλικό, ώστε 
τα παιδιά µε δυσκολίες να µη µένουν αδρανείς παρατηρητές, αλλά 
να γίνονται ενεργά µέλη της οµάδας. Απώτερος στόχος θα πρέπει να 
είναι η ανεξαρτησία και η καλλιέργεια όλων των ικανοτήτων του 
κάθε παιδιού ξεχωριστά. 

• Στη παροχή θεραπευτικής υποστήριξης (λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, προσανατολισµό κ.λ.π.) µέσα στο 
χώρο του νηπιαγωγείου. 

• Στη συνεργασία µε τους γονείς, ώστε να υπάρχει διατήρηση και 
γενίκευση της αποκτηθείσης συµπεριφοράς. 

• Στη προσπάθεια όλων των εµπλεκοµένων για την πλήρη ένταξη του 
παιδιού στο κοινωνικό σύνολο, γιατί η συµµετοχή και η εκπαίδευση 
του παιδιού στο νηπιαγωγείο καλύπτουν µόνο ένα κοµµάτι της 
καθηµερινής του ζωής. 

• Στη συνεχή αξιολόγηση των παιδιών σε όλους τους τοµείς 
ανάπτυξης γιατί µία παράληψη σε κάποιον τοµέα ίσως να έχει 
επιπτώσεις στη οµαλή εξέλιξή  του. 

• Στη απόκτηση εµπειριών που να τα βοηθούν να γίνουν µέλη µιας 
οµάδας να αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις και φιλίες, να 
αυτοελέγχονται και να αυτοπειθαρχούν  (Τάφα, ό.π.). 

 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε σύγκριση µε τους άλλους επαγγελµατίες 
είναι πολύ δύσκολη. Ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να 
είναι παιδαγωγός,  κοινωνιολόγος,  ψυχολόγος. 
Αν αυτό πρέπει να ισχύει για τον κάθε δάσκαλο, τότε για τον δάσκαλο ο οποίος 
είναι σε τάξη ενσωµάτωσης, απαιτείται εξειδίκευση στην αντιµετώπιση 
ελλειµµατικών κοινωνικών συµπεριφορών, γνώση νοηµατικής γλώσσας, 
γραφής Braille.  
   Φυσικά είναι αδύνατον ένας δάσκαλος να κατέχει το σύνολο όλων αυτών των 
επιστηµονικών πεδίων. Η συναδελφική όµως συνεργασία κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία,  διασφαλίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των 
διδακτικών µέτρων και την αξιοποίηση όλων των δασκάλων καλύπτοντας έτσι 
όλες τις ανάγκες των µαθητών  (Σούλης, 2002, ). 
   Αυτό που πρέπει να διαθέτει κάθε δάσκαλος, είναι όλα τα χαρακτηριστικά  
µιας προσωπικότητας, η οποία  να δέχεται όλους τους µαθητές στο γενικό 
σχολείο και να µη τους αποκλείει λόγω έλλειψης παιδαγωγικής αρµοδιότητας. 
Ειδικότερα ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει µε σαφήνεια τις ανάγκες του κάθε 
παιδιού για παιδαγωγική στήριξη και προώθηση και να προτείνει τρόπους 
αντιµετώπισης, ώστε να συµβάλει σε µια εκπαίδευση χωρίς διαχωρισµούς. 
   Οι δάσκαλοι του γενικού κοινού σχολείου θα πρέπει να είναι ικανοί να 
µετατρέπουν τις γνώσεις τους από τους διάφορους επιστηµονικούς τοµείς, σε 
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παιδαγωγικές παρεµβάσεις και πρακτικά µέτρα, για µια από κοινού µάθηση των 
παιδιών µε δυσκολίες και των παιδιών χωρίς δυσκολίες   (Σούλης , 2002).  
   Οι σπουδές των εκπαιδευτικών είναι προσαρµοσµένες σε ένα µοντέλο 
σχολείου που είναι ανεπαρκές για να συνεκπαιδεύσει όλους τους µαθητές. Οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να προσφέρουν λίγα πράγµατα σε µαθητές που 
«αποκλίνουν» από το κανονικό. Ο µεγαλύτερος αριθµός των ελλείψεων των 
περισσοτέρων εκπαιδευτικών, δεν αφορά τόσο στην θεµατική της ειδικής 
παιδαγωγικής, όσο σε εκείνη της επικοινωνίας. ∆εν συνδέεται τόσο µε την 
ετοιµότητα,  όσο µε την ικανότητά τους να προσεγγίσουν διαφορετικά παιδιά µε 
διαφορετικές µεθόδους.  
Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να κατανοήσουν ότι όλοι οι µαθητές δεν µαθαίνουν 
µε τον ίδιο τρόπο ούτε µε τον ίδιο ρυθµό. Αυτό όµως που είναι το ποιο 
σηµαντικό, είναι να καταφέρει ο εκπαιδευτικός να δηµιουργήσει µια τάξη 
συνεργασίας, να αναπτύξει ένα κλίµα οµαδικότητας και η δόµηση από τους 
µαθητές µιας ανοχής απέναντι στη διαφορετικότητα (Σούλης 2002). 
Ένα αναπροσαρµοσµένο πλαίσιο σπουδών, οφείλει να διαθέτει λιγότερα 
µαθήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης, περισσότερες θεµατικές που να 
αναφέρονται στη τεχνική της διδασκαλίας  και περισσότερες αναφορές σε 
προτάσεις, σχετικά µε το πώς τα πορίσµατα των επιστηµών της αγωγής γίνονται  
πράξη (Σούλης , ό. π. ). 
Μέσω της κατάρτισης πρέπει να επιδιώκεται η διαµόρφωση ενός 
εκπαιδευτικού, ο οποίος θα διευρύνει συνεχώς τις γνώσεις του θα αυξάνει την 
επιδεξιότητά του να παρεµβαίνει στις διαδικασίες της µάθησης, γνωσιακής και 
κοινωνικής. 
 Γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός 

• Πληροφορίες που προέρχονται από την ψυχολογία της ανάπτυξης. Ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τι µπορεί να περιµένει από κάθε 
µαθητή και µε ποια µέσα µπορούν να ικανοποιηθούν πιθανά επίπεδα 
ανάπτυξης.  

• Πληροφορίες που προέρχονται από την κοινωνική ψυχολογία. Αυτές οι 
πληροφορίες βοηθούν τον εκπαιδευτικό να οργανώσει  το µάθηµα µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε οµάδες µαθητών µε διαφορετικό επίπεδο επιδόσεων, 
να υποστηρίζονται µαθησιακά εξίσου από τη σχολική εργασία. Επίσης 
να είναι σε θέση  να γνωρίζουν τη δυναµική της οµάδας, το ρόλο που 
διαδραµατίζουν σε αυτήν οι µαθητές, καθώς και τη συµπεριφορά ως 
αποτέλεσµα κοινωνικών ρόλων. Ακόµη δεν θα πρέπει να παραβλέπεται 
η σηµασία των γνώσεων που αναφέρονται στη δηµιουργία 
προκαταλήψεων και τη λειτουργία τους ως κοινωνικός στιγµατισµός. 

• Οι πληροφορίες που προέρχονται από τις θεωρίες της µάθησης. ∆ηλαδή 
πως ένα άτοµο οδηγείται σε γενικεύσεις και διαχωρισµούς και στη 
κατάκτηση των γνώσεων. 

• Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα κίνητρα και στη παρώθηση του 
ατόµου. Με τον τρόπο αυτόν θα µπορέσει ο εκπαιδευτικός να 
υποστηρίξει τον κάθε µαθητή χωριστά στη µάθηση και την επίδοση 
(Σούλης, ό.π.). 
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Προσόντα των εκπαιδευτικών 
Τα προσόντα είναι συναισθηµατικές και γνωστικές ικανότητες που έχουν 
επίδραση στη όλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ως τέτοια θεωρούνται: 

• Η ανοχή στη διαφορά. 
• Η ετοιµότητα των εκπαιδευτικών  να συνεργάζονται µε τους µαθητές, 

καθώς και η υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ των µαθητών. 
• Η αποφυγή κάθε είδους ανταγωνισµού µεταξύ των µαθητών.   
• Απαιτήσεις ανάλογες µε το προσωπικό επίπεδο του κάθε µαθητή χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να χειραγωγούν τους µαθητές µε εµπόδια 
στη ζωή και στη µάθηση. 

• Ευελιξία η οποία στηρίζεται στη γνώση, ότι όλοι οι µαθητές δεν είναι 
ίδιοι αλλά έχουν τα ίδια δικαιώµατα. 

• Θετικό αυτοσυναίσθηµα, το οποίο τους επιτρέπει να προβαίνουν σε 
αυτοπαρατήρηση, αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση. 

• Θέληση και ζήλο για το έργο που επιτελούν. 
• Πίστη στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα στη ζωή και τη 

µάθηση (Σούλης, ό.π.). 
 
 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
 
Ο σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα είναι η 
«ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων».Λέγοντας ολόπλευρη 
ανάπτυξη εννοούµε την ψυχοκινητική, κοινωνικό-συναισθηµατική,  ηθική  και 
θρησκευτική, αισθητική, νοητική, καλλιέργεια δεξιοτήτων.  
Το νήπιο πρέπει: 

• Να γνωρίσει τον εαυτό του. 
• Να επικοινωνήσει µε τους  άλλους. 
• Να επιδράσει αµφίδροµα στο περιβάλλον που ζει. 

«Για την επίτευξη των γενικών αυτών επιδιώξεων η παιδαγωγική παρέµβαση 
στο νηπιαγωγείο, στηρίχτηκε σε βασικές παιδαγωγικές αντιλήψεις όπως : 

•    Ο σεβασµός της προσωπικότητας του νηπίου. 
•    Η µοναδικότητά του ως ατόµου µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το 

παιδί είναι ένα εξελισσόµενο άτοµο και η αρµονική ανάπτυξή του 
προσδιορίζεται από το άµεσο ή έµµεσο περιβάλλον που ζει. 

• Η ωρίµανση του ατόµου είναι αποτέλεσµα µιας µακράς µέσα στο 
χρόνο διαδικασίας. 

• Τα κοινωνικό-πολιτιστικά ερεθίσµατα αποτελούν ένα είδος 
πνευµατικής τροφής για το παιδί το οποίο  αναζητά διαρκώς 
βοήθεια, επιδοκιµασία και παράδειγµα για µίµηση . 

• Η οικοδόµηση της γνώσης είναι κάτι περισσότερο από ανάγκες και 
προσωπικούς ρυθµούς. 

• Η αξία της συλλογικότητας  οφείλεται στον πλούτο (ποικιλία ) των 
ατοµικών διαφορών και στη µοναδικότητα του κάθε ατόµου. 

• Κάθε άτοµο είναι κάτι περισσότερο από το άθροισµα των φυσικών 
ψυχολογικών, πνευµατικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών 
παραµέτρων που το συνθέτουν. 
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Είναι αποτέλεσµα µιας δυναµικής και ολοκληρωµένης ενσωµάτωσης 
του ατόµου στο ευρύτερο περιβάλλον που ζει»  (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 1990, 
24). 
 

Οι δραστηριότητες που θα παραθέσουµε στη συνέχεια στηρίζονται πάνω 
στη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράµµατος. 

 
Η εκπαίδευση του παιδιού που δε βλέπει στρέφεται κυρίως στην κατάκτηση 

της αυτονοµίας.  
Λέγοντας αυτονοµία εννοούµε τη µη ψυχο-φυσική εξάρτηση του παιδιού 

ώστε να µπορεί να αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον. 
Αρχικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να καταστήσει το παιδί ικανό να 

ενταχθεί και να συµµετέχει ενεργά στη καθηµερινή ζωή, τη συγκεκριµένη, 
πραγµατική και κατ’ επέκταση στην κοινωνική ζωή. 

Το παιδί που δε βλέπει έχει µια συγκεχυµένη αντίληψη για τον εαυτό του, 
τους ανθρώπους γύρω του και το περιβάλλον. 

Όταν το παιδί σχηµατίσει  µια νοητική εικόνα του εαυτού του, µπορεί να 
προχωρήσει σε νοητικές εικόνες του κόσµου γύρω του και µε τον τρόπο αυτό η 
γνώση του γίνεται πιο αναλυτική και πιο σαφής. 

Ωριµάζοντας µε την παρουσία πολλών και διαφορετικών ερεθισµάτων η 
γνώση του γίνεται συνθετική και στο πλήρες στάδιο της ανάπτυξης, αφηρηµένη.  

      Οι δραστηριότητες που θα περιγράψουµε αφορούν: 
• Γνωστικό σχήµα του σώµατος.  
• Τοπολογικές έννοιες . 
• Αµφιπλευρικότητα. 
• Αισθητηριακή ανάπτυξη. 
• Γλωσσική ανάπτυξη. 
• Μουσικοκινητική αγωγή 
• Προετοιµασία για τη γραφή Braille 
• Προαναγνωστικές δραστηριότητες 
• Προγραφικές δραστηριότητες 

 
 

   
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
  Το γνωστικό σχήµα του σώµατος έχει µεγάλη σηµασία για την ατοµική και 
ψυχοκινητική ανάπτυξη του  νηπίου. Το βοηθά στην αντίληψη και οργάνωση 
του χώρου, στο συντονισµό και την αρµονία στις κινήσεις του, στην άνετη 
κινητικότητα που του επιτρέπει την γνωριµία µε τον κόσµο που ζει, στον 
αυτοέλεγχο, στην αυτοκυριαρχία και στην αυτοπεποίθηση ( ΥΠ.Ε.Π.Θ, ό.π. ). 

Στο παιδί που βλέπει,  τα γνωστικά στάδια του περιβάλλοντος ωριµάζουν 
αυθόρµητα χάρις στα οπτικά ερεθίσµατα. Στο παιδί που δε βλέπει είναι 
απαραίτητη η σωµατική εµπειρία, υποκειµενική,  εξατοµικευµένη και κυρίως 
ασφαλής. 

Ακόµη και η στάση του σώµατος για το παιδί που δε βλέπει είναι δύσκολη 
και χρειάζεται συνεχή άσκηση, ενθάρρυνση και διόρθωση. 

Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να γίνονται µε τη µορφή παιγνιδιού, γιατί ο 
σκοπός της  νηπιαγωγού είναι να ερεθίσει τη φαντασία του παιδιού και να του 
κινήσει το ενδιαφέρον,  ώστε µέσα σε ένα κλίµα αποδοχής,  χαράς και 
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εµπιστοσύνης,  να το βοηθήσει να ξεπεράσει τις ανασφάλειες και δυσκολίες που 
έχει.  

Κάθε δραστηριότητα που προτείνει η νηπιαγωγός στο παιδί, θα πρέπει να 
του ζητά να την επαναλάβει µε λόγια, για να είναι σίγουρη ότι την κατανόησε. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συγχρόνως η γλωσσική καλλιέργεια του 
παιδιού. 

Όλες οι δραστηριότητες πρέπει πρώτα να γίνονται σε ατοµικό επίπεδο,  γιατί 
το παιδί που δε βλέπει, έχει ανάγκη από σαφείς ατοµικές εµπειρίες, ώστε να 
σχηµατίσει σαφείς νοητικές εικόνες και να κατανοήσει τις καταστάσεις 
µάθησης και µετά οι δραστηριότητες να µετασχηµατίζονται σε συλλογική 
εµπειρία. 
Το υλικό και οι λέξεις που θα χρησιµοποιεί η νηπιαγωγός, θα πρέπει να είναι 
από µια πραγµατική γνώση του παιδιού, έστω και αν τα γνωστά του αντικείµενα 
και οι λέξεις είναι πολύ λίγα. 
Ό,τι  υλικό χρησιµοποιεί, θα πρέπει να το δείχνει  πρώτα στο παιδί, να το 
ψηλαφίζει, να το µυρίζει να ενεργεί πάνω του. 
Το παιδί πρέπει να βοηθιέται όσο χρειάζεται από τη νηπιαγωγό,  ο στόχος όµως 
θα είναι η αυτονοµία του παιδιού. Πρέπει συνεχώς να παροτρύνεται να αγγίζει, 
γιατί τα χέρια του είναι τα µάτια του. Το ρήµα αγγίζω σηµαίνει εξερευνώ, 
ελέγχω, ανακαλύπτω, γνωρίζω, συγκρίνω, ταξινοµώ και συνεπώς ορίζω τα 
πάντα γύρω µου.  
 
∆ραστηριότητα 1 
Βασικά µέρη του σώµατος 
1ο βήµα.  
Αφού αναπτυχθεί πρώτα µια  ισχυρή  σχέση εµπιστοσύνης και ασφάλειας 
µεταξύ νηπιαγωγού και παιδιού,  η νηπιαγωγός πιάνει τα χέρια του παιδιού και 
µαζί αγγίζουν το κεφάλι, τα µάτια, τη µύτη, τα χείλη, το λαιµό, λέγοντας 
συγχρόνως στο παιδί: «αυτό είναι το κεφάλι σου,  τα µάτια σου, η µύτη σου, τα 
χείλη σου, ο λαιµό σου». Το παιδί µετά πρέπει να επαναλάβει µόνο του, «αυτό 
είναι το κεφάλι µου …….» 
2ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός οδηγεί τα χέρια του παιδιού στο δικό της πρόσωπο και ζητάει 
από το παιδί να εξερευνήσει και να ονοµάσει τα µέλη του δικού της προσώπου 
και σώµατος. 
3ο  βήµα. 
Όλα τα παιδιά της τάξης σε ζευγάρια αντιµέτωπα, µε το παράγγελµα της 
νηπιαγωγού εκτελούν ανάλογα µε τις οδηγίες της. 
4ο βήµα. 
Καλούµε το παιδί πού δε βλέπει να ξαπλώσει πάνω σε ένα χαρτόνι από µεγάλη 
χαρτόκουτα. Του εξηγούµε ότι θα κάνουµε το περίγραµµα του σώµατός του. 
Όταν τελειώσουµε κόβουµε το περίγραµµα το στερεώνουµε στον τοίχο και 
καλούµε το παιδί να δει το περίγραµµα του. Το παροτρύνουµε να ονοµάσει στο 
περίγραµµα τα µέρη του σώµατός του και να προσπαθήσει να τοποθετήσει 
µπίλιες στη θέση των µατιών,  της µύτης,  του στόµατος,  των αυτιών,  κ.λ.π. 
Συγχρόνως έχουµε φτιάξει και το περίγραµµα δύο άλλων παιδιών για να 
υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης.  
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5ο βήµα. 
Φτιάχνουµε έναν άνθρωπο σε ένα φύλλο Α4 µε αφρώδες υλικό για να 
καταλάβει το παιδί που δε βλέπει πώς απεικονίζεται ο άνθρωπος στα βιβλία που 
κοιτάζουν οι βλέποντες µαθητές. 
Μέσα στο κοινό σχολείο, το βιβλίο κατέχει την πρώτη θέση και αν δεν δώσουµε 
στο παιδί να καταλάβει τι είναι οι εικόνες  στο βιβλίο, όταν µιλάµε µε τα άλλα 
παιδιά και δείχνουµε εικόνες, το παιδί που δε βλέπει θα  αισθάνεται πολύ 
αµήχανα. Βέβαια υπάρχει ένας «φούρνος» που ό,τι ζωγραφίσεις επάνω σε µια 
κόλλα Α4 και το περάσεις από το φούρνο αυτό, γίνεται ανάγλυφο. Όµως αυτός 
ο «φούρνος» δεν µπορεί να διατεθεί σε κάθε σχολείο που έχει τυφλό µαθητή, 
λόγω του µεγάλου κόστους του. 
 
∆ραστηριότητα 2 
 Στάσεις και θέσεις του σώµατος σε σχέση µε το περιβάλλον.  
Μαθαίνουµε στο παιδί πάντα µέσα από το παιγνίδι διάφορες θέσεις των µελών 
του σώµατος. 
«-Φέρε τα χέρια σου τεντωµένα πάνω στο κεφάλι σου». 
«-Τεντωµένα στο πλάι έτσι που να µοιάζεις µε πουλί». 
«-Κάτω να ακουµπούν στα πόδια σου». 
«-Στη µέση όπως τα χεράκια της στάµνας». 
«-Λύγισε τα γόνατά σου». 
«-Γονάτισε, περπάτησε µε τα τέσσερα». 
«-Ξάπλωσε µε την κοιλιά». 
«-Ξάπλωσε µε την πλάτη, στο ένα πλευρό, στο άλλο πλευρό». 
    Όλες αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν πάρα πολύ προσπάθεια από το παιδί 
που δε βλέπει, γιατί δεν µπορεί µέσω της µίµησης να εκτελέσει τις 
δραστηριότητες, ούτε να συντονίσει τις κινήσεις του. Η νηπιαγωγός πρέπει  να 
βοηθάει  το παιδί και να το ενθαρρύνει διαρκώς.  Όταν αντιληφθεί ότι το παιδί 
δεν αισθάνεται καλά, πρέπει να σταµατάει κάθε προσπάθεια και να συνεχίζει 
αργότερα µε ένα άλλο παιγνίδι, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του παιδιού. 
Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι µπορεί να περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά  
έως ότου το παιδί που δε βλέπει να αισθάνεται άνετα στο χώρο και να µπορεί να 
παίρνει τη θέση που θα του ζητηθεί. 
 
∆ραστηριότητα 3 
Ικανότητα του παιδιού να παίρνει θέση στο χώρο σε σχέση µε τους άλλους. 
Κύκλος  
Για να κατανοήσει το παιδί τον κύκλο,  πρέπει να σχηµατίσει µια νοητική 
εικόνα του κύκλου, να δράσει πάνω σε αυτόν, να βιώσει τις ιδιότητες του. 
1ο βήµα. 
Η  νηπιαγωγός  λέει σε µια µικρή οµάδα νηπίων να πιαστούν  από τα χέρια και 
να σχηµατίσουν  έναν κύκλο. Σε ένα παιδί δίνει να κρατάει ένα µικρό 
κουδουνάκι. Κατόπιν οδηγεί το παιδί που δεν βλέπει να κάνει µια απτικό-
ακουστική εξερεύνηση ως εξής :  
Αγγίζει  πρώτα το παιδί που κρατάει το κουδουνάκι (το παιδί που αγγίζει η 
νηπιαγωγός, λέει το όνοµά του ) και ονοµάζει  ότι αγγίζει, δηλ. τώρα αγγίζω το 
πίσω µέρος του κεφαλιού, την πλάτη, το χέρι, το χέρι του άλλου παιδιού, το 
πίσω µέρος του κεφαλιού, την πλάτη, το χέρι, ώσπου να φτάσει στο παιδί που 
κρατάει το κουδουνάκι. 
Έτσι ανακαλύπτει το παιδί ότι η αρχή και το τέλος του κύκλου συµπίπτουν. 
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2ο βήµα.  
Η νηπιαγωγός καλεί το παιδί που δε βλέπει να µπει στο εσωτερικό του κύκλου  
και να προσπαθήσει µε τεντωµένα χέρια  να αγγίξει το πρώτο παιδί. Το παιδί 
λέει το όνοµα του και του δίνουµε ένα κουδουνάκι να κρατάει. Το τυφλό παιδί 
κάνει ένα βήµα πίσω και στρίβοντας λίγο δεξιά επαναλαµβάνει την ίδια κίνηση 
δηλ. τεντώνει τα χέρια και αγγίζει το δεύτερο παιδί. Συνεχίζεται η  ίδια  
διαδικασία, ώσπου να φτάσει στο παιδί που κρατάει το κουδουνάκι. Μετά 
περιγράφει τη δραστηριότητα. Πρέπει να κατανοήσει, ότι από το κέντρο του 
κύκλου απέχουν όλα τα παιδιά ίση απόσταση, και ότι όλα έχουν το κεφάλι 
στραµµένο στο εσωτερικό του κύκλου. 
3ο βήµα. 
Αφού έχει εκτελέσει αυτές τις διαδροµές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του 
κύκλου, η νηπιαγωγός καλεί το παιδί, αφού πάρει πρώτα θέση στο κύκλο να 
κάνει ένα βήµα πίσω. Κατόπιν του ζητάει να κάνει ένα κύκλο, αγγίζοντας 
συγχρόνως µε τις άκρες των δακτύλων τα παιδιά και να επιστρέψει στη θέση 
από όπου ξεκίνησε. 
Με τον τρόπο αυτό βιώνει τη κυκλική πορεία, αισθάνεται πιο άνετα στο χώρο 
µπορεί να πάρει µέρος σε οµαδικά παιγνίδια που γίνονται σε κύκλο, αισθάνεται 
σιγουριά, άνεση, αυτοπεποίθηση. 
4ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός δίνει στο παιδί ένα στεφάνι, του λέει ότι αυτός είναι ένας κύκλος, 
ακολουθούν µαζί τη περιφέρεια του στεφανιού µε το δάκτυλο  και το παιδί 
επισηµαίνει πάλι ότι η αρχή και το τέλος του κύκλου  συµπίπτουν. 
 Μέσα σε µία χαρτόκουτα έχουµε τοποθετήσει διάφορα αντικείµενα και ζητάµε 
από το παιδί να βγάλει έξω από την χαρτόκουτα  ό,τι έχει σχήµα κύκλου. 
 
Όποιο βήµα κατακτάει το παιδί στο σχολείο, η νηπιαγωγός οφείλει να 
ενηµερώνει τους γονείς του παιδιού,  για να συνεχίζεται η προσπάθεια και στο 
σπίτι. Για το παιδί που δε βλέπει, δεν είναι τίποτα αυτονόητο και χρειάζεται 
συνεχή εκπαίδευση και µεγάλη προσπάθεια και ενθάρρυνση ώστε  να 
κατακτήσει πράγµατα, που για τους βλέποντες είναι µια πολύ απλή και φυσική 
εξέλιξη. 
Πρέπει όµως πάντα να µπορούµε να «αφουγκραστούµε» τις δυνατότητες του 
παιδιού και να µην έχουµε απαιτήσεις περισσότερες από τις δυνατότητες του, 
γιατί αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που επιδιώκουµε. 
 
∆ραστηριότητα 4 
Σειρά 
1ο βήµα. 
Βάζουµε µια µικρή οµάδα παιδιών να σχηµατίσει µια σειρά και ανάµεσά τους 
βάζουµε και το παιδί που δε βλέπει. Η νηπιαγωγός πηγαίνει πίσω από το παιδί 
και µαζί αγγίζουν το παιδί που είναι µπροστά του. 
Τότε του λέει: «-Η κοιλιά σου αγγίζει τη πλάτη του π.χ. Γιάννη, το εµπρός 
µέρος του κεφαλιού σου βλέπει το πίσω µέρος του κεφαλιού του Γιάννη. Ο 
Γιάννης βρίσκεται µπροστά σου». Αλλάζει θέση στο παιδί και του ζητάει να 
επαναλάβει ποιος είναι µπροστά του και γιατί. 
Από τη θέση που βρίσκεται αγγίζουν το παιδί που βρίσκεται πίσω του και του 
λέει:  «-Η πλάτη σου αγγίζει τη κοιλιά της Μαρίας, το πίσω µέρος του κεφαλιού 
σου το αγγίζει το εµπρός µέρος του κεφαλιού της Μαρίας.  Η Μαρία βρίσκεται 
πίσω σου». 
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2ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός βάζει το παιδί στο τέλος της σειράς και του ζητάει να περιγράψει 
τη θέση που βρίσκεται. Περιγράφει  το παιδί που είναι µπροστά του και 
ανακαλύπτει ότι πίσω του δεν υπάρχει άλλος. 
Τώρα βρίσκεσαι τελευταίος στη σειρά. 
Με τον ίδιο τρόπο οδηγεί το παιδί στη αρχή της σειράς και ανακαλύπτει ότι 
όταν δεν υπάρχει µπροστά  από τη κοιλιά του άλλος  τότε βρίσκεται πρώτος. 
3ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός καλεί το παιδί που δε βλέπει να βγει από τη σειρά και το οδηγεί 
να εξερευνήσουν τη σειρά απτικά. Αντιλαµβάνεται ότι , µπορεί να αγγίξει  το 
ένα χέρι των παιδιών που είναι στη σειρά,  το ένα αυτί,  το  ένα πόδι.  Πρέπει 
πάντα το παιδί να εκφράζει µε λόγια την εµπειρία του. 
4ο βήµα.   
Όταν το παιδί βρίσκεται κάπου ανάµεσα στη σειρά, η νηπιαγωγός του ζητάει να 
κάνει ένα βήµα µπροστά ή ένα βήµα πίσω, πράγµα που είναι αδύνατον. Μετά 
ζητάει από όλα τα παιδιά που βρίσκονται στη σειρά να κάνουν ένα βήµα 
µπροστά ή πίσω. Έτσι το παιδί ανακαλύπτει όλες τις ιδιότητες της σειράς και 
όταν παίζουν οµαδικά παιγνίδια αντιλαµβάνεται πως αν σταµατήσει γίνεται 
εµπόδιο για τους άλλους . Επίσης όταν συναντάει εµπόδια στο χώρο µαθαίνει 
να κάνει ένα βήµα δεξιά ή αριστερά ώστε να αποφύγει τα εµπόδια. 
Έχοντας το παιδί σχηµατίσει τη νοητική εικόνα της σειράς µπορεί µε 
αυτοπεποίθηση, σιγουριά και ασφάλεια, να πάρει µέρος σε οµαδικά παιγνίδια 
όπως «το τρένο», «περνά - περνά  η µέλισσα» κ λ π. 
Η κατανόηση της σειράς είναι πολύ σηµαντική για το παιδί, όταν αργότερα θα 
πρέπει να µάθει να διαβάζει τη γραφή Braille. 
 
 
∆ραστηριότητα 5 
 Γραµµή  
Όπως  έµαθε τη σειρά στο παιδί η νηπιαγωγός, το οδηγεί στη βίωση και  της 
γραµµής.  
1ο βήµα. 
Βάζει τα παιδιά να φτιάξουν µια γραµµή και ανάµεσα τους βάζει και το παιδί 
που δε βλέπει. Το παιδί περιγράφει τη θέση που βρίσκεται δηλ. ο ένας του ώµος 
αγγίζει ένα παιδί, ενώ ο άλλος ώµος αγγίζει κάποιο άλλο παιδί. 
2ο βήµα. 
Οδηγεί το παιδί να κάνει µια απτική εξερεύνηση της γραµµής και ανακαλύπτει 
ότι στο ένα µέρος της γραµµής αγγίζει το εµπρός µέρος του σώµατος των 
παιδιών ενώ από το άλλο το πίσω µέρος του σώµατος. 
Επίσης µπορεί να κινηθεί εµπρός και πίσω ενώ οι άλλοι δεν κινούνται. ∆εξιά ή 
αριστερά αντίθετα µε ότι γίνεται στη σειρά, δεν µπορεί να κινηθεί, όταν οι 
άλλοι που βρίσκονται στη γραµµή παραµένουν ακίνητοι. 
Η κατανόηση της γραµµής είναι πολύ σηµαντική για την ανάγνωση.  
3ο βήµα. 
Συµµετοχή του παιδιού σε οµαδικά παιγνίδια που απαιτούν  το σχηµατισµό 
γραµµής, όπως «αλεπού αλεπού τι ώρα είναι », « χτίστες και καρότσια» κ.λ.π. 
 
Απαραίτητες δραστηριότητες  στην ενότητα γνωστικό σχήµα του σώµατος είναι 
οι διάφορες µετακινήσεις όπως: 
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Ύπτια θέση, πρηνηδόν, βαρελάκια, περπάτηµα µε τα τέσσερα, πήδηµα, τρέξιµο, 
διάφορα είδη περπατηµάτων όπως κουτσό, καβούρια, γαρίδες, πεταλούδα,  
ελέφαντας, φίδι και ότι άλλο η φαντασία της νηπιαγωγού επινοήσει. 
Είναι πολύ σηµαντικό για το παιδί που δε βλέπει να µπορεί να συµµετέχει σε 
όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής και να αλληλεπιδρά µε όλη την 
οµάδα. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να έχει νοητικές εικόνες για 
οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο του. 
Πρέπει πάντα η νηπιαγωγός και όλοι όσοι εµπλέκονται µε το παιδί που δεν 
βλέπει, να γνωρίζει, ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τα πάντα χρειάζονται 
διδασκαλία, ενθάρρυνση, κέφι, πίστη πως θα τα καταφέρει σαφή και κατανοητό 
λόγο κάθε στιγµή και µεγάλη προσπάθεια από το παιδί. Επίσης χρειάζεται 
υποµονή και επιµονή σε κάθε βήµα του παιδιού και ίσως πολλές φορές οι εκατό 
επαναλήψεις να µην επαρκούν και να χρειάζονται εκατόν µία για να κατανοήσει 
το παιδί αυτό που θέλουµε να του διδάξουµε. 
 
 
ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Η σχέση του χώρου «κοντά - µακριά » «µέσα- έξω», για το παιδί που δε βλέπει 
έχει θεµελιώδη σπουδαιότητα, γιατί είναι η πρώτη σχέση που συνειδητοποιεί. 
Είναι κοντά ότι µπορεί να αγγίξει µε το σώµα του ή απλώνοντας τα χέρια του. 
Είναι µακριά ότι αντιλαµβάνεται µε τις άλλες αισθήσεις του αλλά δεν µπορεί να 
το αγγίξει, γιατί δεν βρίσκεται στον άµεσο εξερευνήσιµο χώρο µε τα χέρια του, 
και χρειάζεται σωµατική µετακίνηση για να το εξερευνήσει. 
Βέβαια η έννοιες του κοντά και του µακριά είναι πολύ σχετικές όπως άλλωστε 
και οι έννοιες του µικρού και του µεγάλου. 
Αυτή τη σχετικότητα το παιδί την παρατηρεί στην καθηµερινή του ζωή. 
Έτσι αντιλαµβάνεται ότι η µαµά του είναι µακριά όταν βρίσκεται στην άλλη 
άκρη του δωµατίου, αλλά βρίσκεται πιο κοντά από τον αδερφό του που 
βρίσκεται στο άλλο δωµάτιο.  
Μερικοί συµµαθητές του βρίσκονται µακριά του γιατί κάθονται στο διπλανό 
θρανίο, αλλά βρίσκονται κοντά σε σχέση µε αυτούς που κάθονται στο τελευταίο 
θρανίο και αυτοί πιο κοντά από το θόρυβο που ακούγεται όταν κτυπάει η πόρτα, 
που µε τη σειρά της είναι πιο κοντά από το δρόµο από τον οποίο ακούγεται ο 
θόρυβος του αυτοκινήτου που περνά. 
Αυτές οι γνώσεις, είναι απαραίτητες και θεµελιώδεις βάσεις για τη µελέτη της 
γεωγραφίας. Όπως αναφέραµε και πιο πάνω η γνώση της κάθε έννοιας πρέπει 
να ξεκινά από τη σωµατική εµπειρία, να διευρύνεται στον κόσµο των 
αντικειµένων και µετά να επεκταθεί στην πιο αφηρηµένη έννοια που συναντάµε 
στη τοπογραφία και τη γεωγραφία. Εκεί µε τη φαντασία, ενισχυµένη από την 
εµπειρία, µπορεί να συλλάβει τις σχέσεις που υπάρχουν στον πραγµατικό 
κόσµο. 
 
∆ραστηριότητα 1. 
  κοντά-µακριά 
1ο βήµα.  
Η νηπιαγωγός κάθεται απέναντι από το παιδί και του ζητάει να την αγγίξει , στο 
πρόσωπο, στα ρούχα, στα πόδια και του λέει: «-Εσύ είσαι κοντά µου, µπορείς 
να µε αγγίξεις». Το παιδί επαναλαµβάνει. 
Μετά η νηπιαγωγός αποµακρύνεται λίγο από το παιδί,  κτυπά τα χέρια της για 
να καταλάβει το παιδί που βρίσκεται και του ζητάει χωρίς να κινηθεί, να την 
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αγγίξει. Το παιδί δεν µπορεί να την αγγίξει. Τότε του λέει: «-Εσύ είσαι µακριά 
µου γιατί δεν µπορείς να µε αγγίξεις».  
2ο βήµα. 
Όταν το παιδί κάθεται στο τραπέζι  του µαζί µε κάποιον συµµαθητή του η 
νηπιαγωγός του ζητάει να της πει ποιος κάθεται κοντά του και ποιος µακριά 
του. Το παιδί προσπαθεί να ανακαλύψει ποιόν µπορεί να    αγγίξει, οπότε αυτός 
είναι κοντά του και ποιόν δεν µπορεί να αγγίξει οπότε αυτός βρίσκεται µακριά 
του. Επαναλαµβάνει την εµπειρία του µε λόγια, όπως πρέπει να κάνει σε κάθε 
εµπειρία. 
3ο βήµα . 
Η νηπιαγωγός κάθεται στο γραφείο της  και το παιδί στο δικό του καρεκλάκι  
(που πρέπει να βρίσκεται πάντα στην ίδια θέση µέσα στο χώρο του 
νηπιαγωγείου) και κτυπάει ένα κουδουνάκι για να µπορεί το παιδί να 
προσδιορίσει τη θέση της. Λέει στο παιδί : «-εσύ είσαι µακριά από εµένα που 
κάθοµαι στο γραφείο µου, έλα κοντά µου για να πάρεις το κουδουνάκι που 
κρατώ». 
Το παιδί πλησιάζει οδηγούµενο από τον ήχο, αγγίζει την νηπιαγωγό και παίρνει 
το κουδουνάκι. Περιγράφει µε λόγια τη δραστηριότητα. 
4ο βήµα.  
Στη συνέχεια κάποιο άλλο παιδί παίρνει το κουδουνάκι και πηγαίνει σε κάποιο 
συγκεκριµένο σηµείο της αίθουσας π.χ. σε µια γωνία ή στη ντουλάπα που 
φυλάµε τα παιγνίδια και αφού ορίσει τη σαφή θέση του στο παιδί που δε βλέπει,  
το καλεί να πάει κοντά του.  
Όταν πραγµατοποιούµε αυτές τις δραστηριότητες είναι απαραίτητη η ησυχία,  
για να επιτρέψει στο παιδί που δε βλέπει,  να εντοπίσει τα σηµεία αναφοράς και 
να σχηµατίσει µια σταθερή νοητική εικόνα του χώρου, ώστε να µπορεί να 
κινείται άνετα στο χώρο και να αυτοεξυπηρετείται.  
 
 
Σηµείωση:  
Οι δραστηριότητες που αναφέραµε µε τη χρήση ακουστικών αντικειµένων, έχει 
σκοπό εκτός των άλλων, την εκπαίδευση της ακοής και τον εντοπισµό της 
απόστασης δια µέσου της ακουστικότητας της ηχητικής πηγής. 
 
∆ραστηριότητα 2  
Κοντά-µακριά  στο κόσµο των αντικειµένων. 
1ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός δίνει από ένα παιγνίδι στο κάθε χέρι του παιδιού και το καλεί να 
φέρει το ένα παιγνίδι  κοντά στο άλλο. Το βοηθάει και του εξηγεί πως πρέπει να 
πλησιάσει, να ακουµπήσει το ένα το άλλο ή να τα φέρει µακριά το ένα από το 
άλλο δηλ. να τα αποµακρύνει. Το παιδί εκφράζει µε λόγια την εµπειρία του. 
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι έννοιες κοντά µακριά έχουν µεταφερθεί στο χώρο 
των αντικειµένων, σε ένα χώρο πολύ περιορισµένο όσο οριοθετεί το άνοιγµα 
των χεριών. Είναι το πρώτο βήµα στη δηµιουργία του συµβολισµού. 
2ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να καθίσουν σε µια συγκεκριµένη θέση και 
οδηγεί το παιδί που δε βλέπει, να περιγράψει τη θέση των παιδιών  σε σχέση µε 
τη δική του θέση. Μετά καλεί το παιδί να  µεταφέρει την εµπειρία σε συµβολικό 
επίπεδο. ∆ίνει στο παιδί τουβλάκια τα οποία συµβολίζουν τους συµµαθητές του 
και του ζητάει να τα τοποθετήσει σε ένα σταθερό ξύλινο κιβώτιο ανάλογα µε τη 
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θέση που έχουν οι συµµαθητές του στο χώρο της αίθουσας. Το βοηθάει όσο 
χρειάζεται και το ενθαρρύνει συνεχώς. 
 
Μέσα-έξω. 
Η σχέση του χώρου µέσα - έξω έχει ιδιαίτερη σηµασία για το παιδί που δε 
βλέπει. Για το σώµα του, είναι µέσα όταν αυτό αισθάνεται ότι το σώµα του 
περιβάλλεται από κάτι που δεν του επιτρέπει να κινείται. Είναι έξω όταν είναι 
ελεύθερο και δεν περιορίζονται οι κινήσεις του. Πρέπει το παιδί να βιώσει 
πρώτα το µέσα έξω του σώµατος για να έχει µια υποκειµενική , σωµατική 
εµπειρία και µετά το µέσα –έξω των αντικειµένων και στη συνέχεια το µέσα –
έξω στον αφηρηµένο χώρο. 
Το παιδί που έχει κατανοήσει το µέσα –έξω του δωµατίου είναι σε θέση να 
κατανοήσει το µέσα του δωµατίου στο κτίριο και πως το κτίριο είναι «ένα 
µέσα» της συνοικίας  και η συνοικία «ένα µέσα» της πόλης και η πόλη «ένα 
µέσα» της Ελλάδας. 
 
 
∆ραστηριότητα 3 
1ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός λέει στο παιδί να µπει µέσα σε µια χαρτόκουτα και την κλείνει 
από πάνω. Του περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: 
«-Είσαι µέσα στο κουτί, προσπάθησε να αν µπορείς να φύγεις από εκεί, από 
κάτω ή από  το πλάι ή από πάνω. 
Το παιδί βιώνει ότι µέσα αισθάνεται εγκλωβισµένο, περιτριγυρισµένο, 
κλεισµένο. 
Κατόπιν το παιδί βγαίνει από το κουτί και αισθάνεται την απελευθέρωση και 
την ελευθερία κινήσεων που έχει. 
Εκφράζει µε λόγια την εµπειρία του. 
2ο βήµα. 
Συνεχίζουµε µε τα επιµέρους µέλη του σώµατος. 
«-Το πόδι σου είναι µέσα στο παπούτσι σου». 
«-Τα δάκτυλά  σου είναι µέσα στο γάντι σου». 
«-Το σώµα σου είναι µέσα στα ρούχα σου». 
«-Το κεφάλι σου είναι µέσα στο καπέλο σου» κ.λ.π. 
3ο βήµα. 
Μέσα –έξω στα  αντικείµενα. 
Η νηπιαγωγός  παρουσιάζει ένα µικρό κουτί στο παιδί και του ζητάει να το 
εξερευνήσει βάζοντας το χέρι του µέσα στο κουτί. Το παιδί εκφράζει µε λόγια 
την εµπειρία του. Του ζητάει να βάλει ένα βιβλίο µέσα στη ντουλάπα, να το 
βγάλει έξω από τη ντουλάπα, να βάλει νερό µέσα στο ποτήρι να βγάλει έξω από 
το καλάθι του το φαγητό του κ.λ.π. 
4ο βήµα.  
Μέσα-  έξω από το σπίτι.  
Η νηπιαγωγός παίρνει µια µεγάλη χαρτόκουτα από ψυγείο. Ανοίγει µια πόρτα 
ένα παράθυρο και βάζει ένα διαχωριστικό, ώστε να γίνει ένα σπίτι µε δύο 
δωµάτια. Μπαίνει µε το παιδί µέσα στο σπίτι που έφτιαξαν, κλείνουν τη πόρτα 
και λέει στο παιδί, ότι τώρα είναι µέσα στο σπίτι και κανένας δεν µπορεί να 
περάσει µέσα, όσο η πόρτα είναι κλειστή, ούτε η βροχή, ούτε ο αέρας. Για να 
γίνει πιο διασκεδαστικό για το παιδί κάποιος έξω από το σπίτι «χαρτόκουτα» 
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ρίχνει σταγόνες νερού  ή φυσάει µε ένα µπιστολάκι στεγνώµατος των µαλλιών,  
για να κατανοήσει το παιδί  την ασφάλεια του κλειστού χώρου του σπιτιού. 
Αγγίζουµε το εσωτερικό του κουτιού και λέµε στο παιδί ότι αυτό είναι οι 
εσωτερικοί τοίχοι του σπιτιού,  το κάτω µέρος είναι το πάτωµα, το πάνω µέρος 
το ταβάνι, το διαχωριστικό οι τοίχοι του δωµατίου. 
Το παιδί εκφράζει λεκτικά την εµπειρία του. 
Αυτήν την εµπειρία τη µεταφέρουµε µετά και στο χώρο του σχολείου. Για να 
αντιληφτεί το παιδί που είναι το ταβάνι και να δηµιουργήσει µια σαφή νοητική 
εικόνα, παίρνουµε µία σκάλα (τρίποδο) ανεβάζουµε προσεκτικά πάνω το παιδί 
και µε ένα ξύλο κτυπάµε το ταβάνι. 
Αφού παίξει πολλές φορές στο σπίτι χαρτόκουτα, αντιλαµβάνεται πώς είναι το 
σπίτι, το µέσα στο σπίτι και  το έξω από το σπίτι.  
Αυτές είναι ενδεικτικές δραστηριότητες και σίγουρα η φαντασία κάθε 
νηπιαγωγού ή καθενός που ασχολείται µε τυφλά παιδιά είναι ανεξάντλητη, µε 
µία προϋπόθεση: να πιστεύει σε αυτό που κάνει,  να έχει διάθεση να 
αγωνιστεί  και κυρίως να πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι µε ή χωρίς εµπόδια 
έχουν δικαίωµα στη µάθηση, έχουν δικαίωµα στη ζωή.  
 
 
 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 
«Αµφιπλευρικότητα  ή πλευρίωση είναι η ικανότητα του ανθρώπου να προκαλεί 
αυτόµατα την ενεργοποίηση των δύο πλευρών του σώµατος γεγονός που του 
επιτρέπει να επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις ανάλογα µε τις ψυχοκινητικές του 
δραστηριότητες. 
Η αµφιπλευρικότητα µαθαίνεται πρώτα πάνω στο σώµα και µετά έξω από αυτό 
σε σχέση µε τα πρόσωπα και τα αντικείµενα»  ( ΥΠΕΠΘ,  ό.π ). 
Η σαφής και συνειδητή αφοµοίωση των εννοιών δεξιά και αριστερά για το παιδί 
που δεν βλέπει είναι απαραίτητη για τον προσανατολισµό του µέσα στο 
περιβάλλον  και τη δηµιουργία νοητικής εικόνας του χώρου. 
Για να βοηθήσουµε το παιδί να προσανατολίζεται πρέπει να  του ορίσουµε 
σταθερά σηµεία αναφοράς, π.χ. όταν ακουµπάει µε την πλάτη στην ντουλάπα , 
δεξιά είναι το κουκλόσπιτο, αριστερά το γραφείο της νηπιαγωγού και µπροστά 
η εξωτερική πόρτα. Όταν ακουµπάει η πλάτη στην εξωτερικό µέρος της 
εσωτερικής πόρτας  του νηπιαγωγείου, δεξιά είναι η τουαλέτα και αριστερά η 
αυλή του νηπιαγωγείου. 
Για την ηλικία του παιδιού του νηπιαγωγείου, οι δραστηριότητες που  κάνουµε 
πρέπει να πραγµατοποιούνται στο σώµα του παιδιού µόνο,  χωρίς να του ζητάµε 
να αναγνωρίσει το δεξιό και το αριστερό πάνω στο σώµα των άλλων, γιατί το 
παιδί δεν έχει ωριµάσει ακόµη να κάνει την αντίστροφη σκέψη, και η επιµονή 
µας µόνο απογοήτευση µπορεί να του προκαλέσει. 
Η πλευρίωση µεταφερόµενη σε οριζόντιο επίπεδο, είναι σηµαντική για την 
εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής Braille. 
 
∆ραστηριότητα 1.     
Η νηπιαγωγός µε προφορικές εντολές καλεί το παιδί να  δείξει το δεξί ή το 
αριστερό µέρος του σώµατός του. 
Με το αριστερό χέρι να αγγίξει το δεξί αυτί,  χέρι,  πόδι, παπούτσι. 
Με το δεξί χέρι να αγγίξει το αριστερό αυτί,  χέρι,  πόδι, κ.λ.π.                      
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«-Πάρε ένα βιβλίο µε το αριστερό χέρι προχώρησε όση ώρα κτυπώ το 
καµπανάκι και όταν σταµατήσει ακούµπησέ το στο  πάνω στο δεξί σου 
παπούτσι». 
Το παιδί κάθεται µε την πλάτη ακουµπισµένη σε ένα σταθερό σηµείο και η 
νηπιαγωγός ακουµπάει στη δεξιά του πλευρά  και στην αριστερή εναλλάξ 
διάφορα αντικείµενα και καλεί το παιδί να της περιγράψει τη θέση των 
αντικειµένων.  
Ένα παιδί παίρνει ένα  ηχητικό αντικείµενο και το κτυπάει δεξιά ή αριστερά 
από το παιδί που δε βλέπει και αυτό του δηλώνει τη θέση που ακούστηκε ο 
ήχος. 
Για να αντιληφθεί το παιδί ότι το δεξί και το αριστερό έχει σχέση µε τη θέση 
που βρίσκεται το σώµα του,  η νηπιαγωγός ζητάει από το παιδί να εκτελέσει την 
παρακάτω δραστηριότητα: 
Το παιδί είναι ακουµπισµένο µε την πλάτη στην ντουλάπα. ∆εξιά  του είναι ένα 
καρεκλάκι, αριστερά του ένας συµµαθητής του,  µπροστά του κάθεται η 
νηπιαγωγός.  Καλεί το παιδί να εκφράσει µε λόγια που βρίσκεται αυτή, που το 
καρεκλάκι,  που ο συµµαθητής του,  που η ντουλάπα Αφού το παιδί κάνει µια 
σαφή περιγραφή, η νηπιαγωγός του ζητάει να γυρίσει το πρόσωπο του προς το 
µέρος της ντουλάπας και να περιγράψει πάλι τη θέση των προσώπων και των 
αντικειµένων που είχε περιγράψει και προηγουµένως. Το παιδί αντιλαµβάνεται 
ότι όλα βρίσκονται σε διαφορετική θέση. Η ντουλάπα από πίσω του τώρα είναι 
µπροστά του,  η νηπιαγωγός από µπροστά είναι πίσω του,  το καρεκλάκι από 
δεξιά είναι αριστερά ………. 
Είναι απαραίτητο όλες αυτές οι δραστηριότητες να προχωρούν µε αργό και 
σταθερό ρυθµό, για να µην προκαλέσουµε στο παιδί σύγχυση και απογοήτευση, 
να κάνουµε συχνές επαναλήψεις, ώστε να είµαστε βέβαιοι ότι το παιδί έχει 
κατακτήσει το ένα βήµα, την µια έννοια και µετά να προχωράµε στην 
κατάκτηση της επόµενης. 
Καλό θα είναι, για να προκαλούµε το ενδιαφέρον του παιδιού,  να συνδυάζουµε 
αυτές τις ασκήσεις µε κάτι που ενδιαφέρει το παιδί. Μια δραµατοποίηση ενός 
αγαπηµένου του παραµυθιού π.χ. πολλές φορές µπορεί να µας εκπλήξει, από το 
κέφι, τη ζωντάνια, την επιµονή και τη θέληση που δείχνει το παιδί στο να 
εκτελεί δραστηριότητες που εµείς έχουµε προγραµµατίσει. 
 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Με τον όρο αισθητήριο- αντιληπτική ανάπτυξη εννοούµε την ικανότητα του 
παιδιού να συλλέγει πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον µέσα 
από τις αισθήσεις του, να τις επεξεργάζεται και να τις χρησιµοποιεί µε σκοπό τη 
γνώση της πραγµατικότητας. 
Το παιδί που δεν βλέπει έχει µια αίσθηση λιγότερη από τους βλέποντες 
συµµαθητές του. Η αφή είναι η κυριότερη αίσθηση για τη γνώση του 
αντικειµενικού κόσµου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δίνεται µεγάλη βαρύτητα 
στο νηπιαγωγείο σε δραστηριότητες που σκοπό έχουν την καλλιέργεια της 
αφής. Το όργανο της αφής, το χέρι, είναι για το παιδί που δεν βλέπει αυτό που 
εξερευνά, που γνωρίζει, που ταξινοµεί, που εκφράζει,  που δίνει ορισµό στα 
αντικείµενα, που διαβάζει. Είναι συνεπώς ένα εργαλείο στην υπηρεσία της 
ανάπτυξης της ευφυΐας του.  
Όµως αρκετές φορές, όταν το παιδί έρχεται στο νηπιαγωγείο, λόγω έλλειψης 
ερεθισµάτων έχει χέρια άτονα που δεν µπορούν να εκτελέσουν καµία 
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δραστηριότητα. (Είχα τυφλό µαθητή στο νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζοµαι, που 
για να τον καταφέρω απλώς να αγγίξει κάποιο αντικείµενο πέρασαν τέσσερις 
ολόκληροι µήνες. Είχε τέτοια απτική αµυντικότητα που όταν του ζητούσα να 
αγγίξει κάτι, έσφιγγε τα χεράκια του πίσω στην πλάτη και ήταν αδύνατον να του 
τα ανοίξω για να του δώσω κάτι να αγγίξει.)   
Η ακοή είναι η κυριότερη αίσθηση για τον προσανατολισµό και προσφέρει σε 
αυτόν που δε βλέπει τα κριτήρια της κατεύθυνσης ενώ η αφή αξιολογεί τη 
µορφή των αντικειµένων. 
Η όσφρηση είναι και αυτή σηµαντική για τον προσανατολισµό και τη γνώση 
διαφόρων πραγµάτων, όπως λουλούδια, αρώµατα, φρούτα µαγειρεµένα φαγητά.  
Η γεύση µαζί µε την όσφρηση είναι η βασική αίσθηση για την αναγνώριση των 
τροφών. 
 
ΑΦΗ 
 
∆ραστηριότητα 1 
Να µάθει το παιδί να πιάνει µε τις παλάµες του και να συντονίζει τα δυο του 
χέρια.  
 Κατάλληλα για αυτή τη δραστηριότητα είναι τα γιγαντότουβλα που έχουµε  
στο νηπιαγωγείο, γιατί είναι µεγάλα από ελαφρύ πλαστικό υλικό και ευχάριστα 
στην αφή. Πρέπει η νηπιαγωγός να οδηγήσει και τις δύο παλάµες του παιδιού 
και να το βοηθήσει να τοποθετήσει το ένα τούβλο πάνω στο άλλο, προσέχοντας 
και επισηµαίνοντας στο  παιδί, πως το δεξί τµήµα του τούβλου πρέπει να είναι 
πάνω από τη δεξιό τµήµα  του τούβλου που έχουµε βάλει πρώτο. Αν δεν το 
τοποθετήσουµε µε αυτόν τον τρόπο ο πύργος που θα κτίσουµε δεν θα έχει 
ισορροπία. Αυτό βέβαια θα το ανακαλύψει µόνο του το παιδί, γιατί συχνά θα 
του χαλάει ο πύργος που θα κτίζει, ειδικά κατά τις πρώτες προσπάθειες που θα 
κάνει. 
 
∆ραστηριότητα 2   
Να µάθει το παιδί να κολλά και να ξεκολλά. 
Κατάλληλο υλικό για αυτή τη δραστηριότητα είναι τα τουβλάκια LEGO, σε 
µεγάλο µέγεθος στην αρχή και µετά σε µικρότερο. 
Αυτές οι δραστηριότητες έχουν σαν στόχο να ενδυναµώσουν τα χέρια του 
παιδιού και να του προκαλέσουν το ενδιαφέρον ώστε να µπορεί να ασχολείται 
δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του και να µην κάνει τυφλισµούς από πλήξη 
λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.  
 
∆ραστηριότητα 3 
Να µάθει το παιδί να κουµπώνει, να ξεκουµπώνει, να ανοίγει να κλείνει 
φερµουάρ, να συνδέει και να ξεσυνδέει. 
Για να µάθει το παιδί που δεν βλέπει αυτές τις δραστηριότητες, είναι 
απαραίτητη η κατασκευή διάφορων τελάρων, διαστάσεων 30 εκ.20 εκ. στα 
οποία τελάρα  προσαρµόζουµε δύο  κοµµάτια ύφασµα που ενώνονται µεταξύ 
τους  µε φερµουάρ, κουµπιά, σούστες, κόπιτσες  κορδόνια κ.λ.π.   
Η νηπιαγωγός κάθεται ακριβώς πίσω από το παιδί, οδηγεί τα χέρια του και του 
εξηγεί τι κάνουν. Είναι µια πολύ δύσκολη δραστηριότητα και απαιτεί µεγάλη 
προσπάθεια από το παιδί και µεγάλη υποµονή από τη νηπιαγωγό. Για να γίνει 
ευχάριστη από το παιδί πρέπει να την παρουσιάζουµε µε τέτοιον τρόπο ώστε να 
προκαλούµε το ενδιαφέρον του  Μπορούµε  π.χ να πούµε ότι κάτω από το 
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τελάρο κρύβεται µια έκπληξη και για να την ανακαλύψουµε,  πρέπει να 
ξεκουµπώσουµε τα κουµπιά που κλείνουν το τελάρο. Τα βήµατα πρέπει να είναι 
ένα ένα  δηλ. πρώτα να µάθει να κουµπώνει και µόνο αφού το κατακτήσει να 
προχωρήσουµε στο ξεκούµπωµα. 
 
∆ραστηριότητα  4 
  Να µάθει να ανοίγει και να κλείνει βάζα. 
  Βάζουµε σε ένα βάζο µια καραµέλα µαζί µε το παιδί. Κλείνουµε το βάζο και 
ζητάµε από το παιδί να ανοίξει το βάζο για να πάρει την καραµέλα.  Το 
βοηθάµε  υλικά όσο χρειαστεί για να κατανοήσει τη διαδικασία  χωρίς ποτέ να 
το υποκαθιστούµε. Στόχος µας πάντα είναι η αυτονοµία του παιδιού. Με την 
ίδια διαδικασία του ζητάµε να τοποθετήσει αυτό µέσα στο βάζο ένα αντικείµενο 
και να κλείσει το βάζο.  
 
∆ραστηριότητα 5 
Να µάθει το παιδί να συντονίζει τα δυο του χέρια. 
Η νηπιαγωγός δίνει στο παιδί µια κλωστή περασµένη από παραφίνη για να µην 
λυγίζει και καλεί το παιδί να περάσουν µέσα χάντρες  µε µια µεγάλη τρύπα στη 
µέση. Αργότερα η τρύπα µπορεί να γίνει µικρότερη όταν το παιδί θα έχει 
αρκετά εξασκηθεί. Λέει στο παιδί να φτιάξουν βραχιόλια για κάποιον φίλο ή για 
την κούκλα του ή για την µαµά. 
Αυτή η δραστηριότητα επιτυγχάνει το συντονισµό της αφής συγχρόνως όµως 
επιτυγχάνεται και η εκλέπτυνση της αφής. Η δραστηριότητα δεν πρέπει να 
γίνεται µηχανικά, αλλά µε κάθε δυνατό τρόπο να προκαλούµε το ενδιαφέρον 
του παιδιού και να χαίρεται µε αυτό που κάνει (γεγονός που πρέπει να 
προσέχουµε πάντα και για όλα τα παιδιά, µε ή χωρίς δυσκολίες). 
 
∆ραστηριότητα 6 
Κινητικοί χειρισµοί. 

• Να ενώσει τα χέρια ακουµπώντας µόνο τις παλάµες, µόνο τα δάκτυλα, 
µόνο τους καρπούς. 

• Να σχηµατίσει γροθιά διπλώνοντας ένα ένα τα δάκτυλα. 
• Το ένα χέρι ακουµπισµένο στο τραπέζι και το άλλο να κάνει διάφορες 

κινήσεις,  όπως : χαϊδεύω, γαργαλώ, τσιµπώ, γραντσουνώ, χτυπώ, παίζω 
πλήκτρα, ανοιγοκλείνω τα δύο δάκτυλα σαν ψαλίδι . 

• Να ζυµώσει, να πλάσει µε πλαστελίνη και πηλό.                              
Όλες αυτές τις δραστηριότητες αφού τις κατανοήσει το παιδί πρέπει να 
τις εκφράσει και λεκτικά.  

 
 
 
∆ραστηριότητα 7 
Τραχύ –λείο 
1ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός παρουσιάζει δύο καρτέλες από σκληρό χαρτόνι, τρίπλεξ,  που 
είναι καλυµµένες η µία µε γυαλόχαρτο και η άλλη µε λείο χαρτί. Οδηγεί το 
παιδί να αγγίξει πρώτα τη µία καρτέλα και µετά την άλλη λέγοντας  του: αυτό 
είναι τραχύ, µας ενοχλεί το χέρι όταν το αγγίζοµε σαν να µας γραντσουνάει,  
αυτό είναι πολύ απαλό, µας δίνει µια ωραία αίσθηση όταν το αγγίζουµε. Το 
παιδί επαναλαµβάνει αναλόγως ποια καρτέλα αγγίζει, αν είναι τραχύ ή λείο. 
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2ο βήµα 
Η νηπιαγωγός δίνει στο παιδί πολλές καρτέλες από τις οποίες οι µισές είναι 
λείες και οι µισές τραχιές και ζητάει από το παιδί να τις  ταξινοµήσει, δεξιά τις 
λείες και αριστερά τις τραχιές.  
3ο βήµα. 
Ζητάει από το παιδί να ψάξει µέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου κα να ονοµάσει 
ποια πράγµατα είναι λεία και ποια τραχιά. 
Αφού είναι σίγουρη πως κατανόησε τις έννοιες, του δίνει διάφορες καρτέλες  µε 
τραχιά ή λεία επικάλυψη, αλλά αυτή η ιδιότητα να είναι διαβαθµισµένη και του 
ζητάει να τις σειροθετίσει,  από την πιο λεία,  στη λιγότερο λεία και από την πιο 
τραχιά, στη λιγότερο τραχιά.  
Στην αρχή χρησιµοποιούµε δοµηµένο υλικό και αργότερα υλικό που παίρνουµε 
από το περιβάλλον. 
Θα πρέπει να έχουµε πάντα στον νου µας ότι αυτό που πρέπει να επιδιώκουµε 
για το παιδί που δεν βλέπει,  είναι η γνώση του πραγµατικού κόσµου. 
Με τη βοήθεια της αφής θα γνωρίσει τον κόσµο γύρω του. 
Επίσης  µε τις δραστηριότητες αυτές βάζουµε στο παιδί τις βάσεις της λογικό-
µαθηµατικής ανάπτυξης. Η νηπιαγωγός µπορεί µαζί µε το παιδί να κόψουν 
φύλλα από διάφορα δέντρα και να τα παρατηρήσουν. Είναι απίστευτο,  το τι 
διαφορές µπορεί να ανακαλύψει και η ίδια η νηπιαγωγός  ότι υπάρχουν στα 
φύλλα των δέντρων, ως προς το µέγεθος, το σχήµα το πάχος,  το περίγραµµα 
τους, την αίσθηση της αφής, το  άρωµά τους κ.λ.π. 
   Αυτή η διαδικασία της συλλογής και της ταξινόµησης φύλλων είναι πολύ 
ευχάριστη από το παιδί και χαίρεται πραγµατικά, όταν µετά από µερικές ηµέρες 
µπορεί να αναγνωρίσει σε ποιο δέντρο ή λουλούδι ανήκει το κάθε φύλλο της 
συλλογής και µπορεί µάλιστα να θυµάται και µε ακρίβεια από πού κόψαµε το 
κάθε φύλλο. Είναι αυτονόητο πως αυτή η δραστηριότητα πρέπει να συνεχίζεται 
και στο σπίτι µε τους γονείς του παιδιού.  
Επίσης είναι  πολύ βοηθητικό για το παιδί που δεν βλέπει σε κάθε του 
εξόρµηση να κρατάει και ένα µικρό κασετόφωνο όπου θα καταγράφονται και οι 
διάφοροι ήχοι. Ακούγοντας πολλές φορές αυτά που έχει καταγράψει στο 
κασετόφωνο,  αντιλαµβάνεται κάτι που ίσως δεν είχε προσέξει. 
4ο βήµα. 
Η νηπιαγωγός δίνει στο παιδί διάφορα είδη υφασµάτων,  τα εξερευνεί  και η 
νηπιαγωγός του τα ονοµάζει.  
Αυτό είναι µάλλινο, αυτό κοτλέ, αυτό βαµβακερό,  αυτό είναι µεταξωτό κ.λ.π. 
το παιδί τα αγγίζει, τα τρίβει ανάµεσα στα δάκτυλα του, ακούει το 
χαρακτηριστικό ήχο που βγάζουν όταν τρίβονται µεταξύ τους.                  
Σε επόµενο στάδιο δίνει στο παιδί πολλά κοµµάτια από διάφορα υφάσµατα και 
του ζητάει να τα ταξινοµήσει. 
 
 
∆ραστηριότητα 8 

• Γνώση του σκληρού –µαλακού,  του αιχµηρού - µη αιχµηρού. 
• Γνώση της ύλης (γυαλί, ξύλο, πλαστικό, λαµαρινέ, χάρτινο) και των 

ιδιοτήτων του κάθε υλικού. π.χ. το γυαλί είναι σκληρό αλλά εύθραυστο.  
Αν πέσει κάτω θα σπάσει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να οδηγούµε το 
παιδί να βιώσει αυτές τις καταστάσεις. Θα του δώσουµε να πετάξει κάτω 
και να σπάσει ένα ποτήρι, θα του δώσουµε ένα αιχµηρό αντικείµενο να 
πειραµατιστεί και να καταλάβει ότι αν το πιέσει πάνω στο χέρι του,  θα 



 58

του προκαλέσει πόνο, θα του δείξουµε τις ενέργειες που µπορούµε να 
κάνουµε µε το χαρτί δηλαδή να το κόψουµε, να το τσαλακώσουµε, να το 
σκίσουµε. 

• ∆ιάκριση του ζεστού –κρύου. 
• ∆ιάκριση του βάρους και αξιολόγηση της διαφοράς δύο ίδιων στο 

µέγεθος αντικειµένων αλλά διαφορετικού βάρους. Σταδιακά το παιδί θα 
µάθει να ζυγίζει  κουτάκια διαφορετικού βάρους και θα κάνει 
σειροθέτηση από το ελαφρότερο στο βαρύτερο και αντίστροφα. 

 
∆ραστηριότητα  9 
Γεωµετρικά σχήµατα 
Όπως έχουµε τονίσει πολλές φορές η γνώση που πρέπει να αποκτήσει το παιδί 
που δε βλέπει, πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς ατοµικές εµπειρίες. Για τη 
διδασκαλία των γεωµετρικών σχηµάτων η νηπιαγωγός πρέπει να δώσει τη 
δυνατότητα στο παιδί να παρατηρήσει τα αποτελέσµατα που ο χειρισµός του 
προκαλεί πάνω στα ίδια τα γεωµετρικά σώµατα. 
  Παίζοντας το παιδί αντιλαµβάνεται ότι η µπάλα κυλά προς όλες τις 
κατευθύνσεις µε το παραµικρό άγγιγµα. Για να ξέρει ότι η µπάλα κυλά και 
αποµακρύνεται πρέπει να έχουµε τυλίξει την µπάλα µε µια νάιλον τσάντα για να 
ακούει το θόρυβο και να αντιλαµβάνεται την απόσταση που έχει διανύσει η 
µπάλα. 
   Αν προσπαθήσει να σπρώξει έναν κύβο αντιλαµβάνεται ότι ο κύβος µένει 
ακίνητος. Πάντα θα πρέπει να εκφράζει και λεκτικά την εµπειρία του. Αν το 
παροτρύνει η νηπιαγωγός να τοποθετήσει τον έναν κύβο πάνω στον άλλο, θα 
παρατηρήσει ότι κατασκευάζεται ένας πύργος ενώ αν τα τοποθετήσει τον έναν 
δίπλα στον άλλο, µπορεί να κάνει ένα χωριό µε τα σπιτάκια του ή ένα τρενάκι 
µε τα βαγόνια του. 
  Ο κύλινδρος έχει δύο ιδιότητες.  Εάν τοποθετηθεί σε κάθετη θέση, µένει 
ακίνητος όπως ο κύβος, ενώ αν τοποθετηθεί οριζόντια θα κυλήσει όπως ο 
κύκλος. 
  Η γνώση των γεωµετρικών σχηµάτων είναι απαραίτητη για τη γνώση και την 
εξερεύνηση  της πραγµατικότητας π.χ το τραπέζι είναι στρογγυλό, το γραφείο 
τετράγωνο, το ποτήρι κύλινδρος. 
  Στη συνέχεια η νηπιαγωγός δίνει στο παιδί διάφορα γεωµετρικά σχήµατα από 
αφρώδες υλικό και του ζητάει να τα ταξινοµήσει µε κριτήριο το σχήµα 
(τετράγωνα, τρίγωνα κύκλοι). Σε δεύτερη φάση να τα ταξινοµήσει µε κριτήριο 
το µέγεθος ή το πάχος του υλικού που είναι φτιαγµένα. 
 
ΑΚΟΗ  
 
   Μια πολύ σηµαντική αίσθηση για το παιδί που δεν βλέπει είναι η ακοή. Με 
την ακοή προσανατολίζεται στον πραγµατικό κόσµο, αντιλαµβάνεται αν ο 
θόρυβος που άκουσε είναι µακριά ή κοντά, αν κάποιος έρχεται προς το µέρος 
του ή αποµακρύνεται, αν µία παρέα συζητάει µαλώνει. Οι φωνές, βοηθούν το 
παιδί να καταλάβει που είναι οι άνθρωποι, κοντά ή µακριά και ποιοι είναι. 
Πρέπει πάντα, όταν το τυφλό παιδί είναι µόνο του και παίζει, όποιος πλησιάζει 
να µιλάει για να το προειδοποιεί. Το παιδί είναι υποχρεωµένο να αναγνωρίζει 
τους γύρω του από τη φωνή τους σε συνδυασµό µε την αφή. Τα τυφλά παιδιά 
για να κρατούν επαφή µε αυτούς που είναι στον ίδιο χώρο, προσπαθούν να τους 
καλούν συχνά και κατ’ επανάληψη για να βεβαιωθούν ότι  είναι παρόντες.  
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   Συχνά τα παιδιά που δεν βλέπουν αργούν να αναπτύξουν το λόγο. Ένας λόγος 
γι’ αυτό είναι η οπτική µη- λεκτική βάση για τη γλώσσα, αλλά ένας άλλος 
παράγοντας είναι ότι συνεχώς χρειάζεται να ακούνε προσεκτικά για να 
παίρνουν πληροφορίες για ό,τι συµβαίνει γύρω τους. Γι’ αυτό µερικές φορές τα 
παιδιά που δε βλέπουν φαίνεται ότι ζούνε σε ένα δικό τους κόσµο, στην 
πραγµατικότητα όµως καταβάλουν προσπάθεια να ακούνε προσεκτικά για το τι 
συµβαίνει γύρω τους επειδή σε κάθε στιγµή καµουφλάρονται άλλοι ήχοι και 
χάνεται η επαφή.  
  Η εξάσκηση σε ακουστικές δεξιότητες είναι πολύ σηµαντικές στο να βρίσκουν 
την κατεύθυνσή τους και να κυκλοφορούν µε ασφάλεια και ευκολία  στο χώρο. 
  Μερικές φορές τα παιδιά φωνάζουν δυνατά ή χτυπούν τους τοίχους ή τα πόδια 
τους στο πάτωµα καθώς προχωρούν. Τέτοιες ενέργειες δεν πρέπει να 
προσπαθούµε να αποτρέψουµε τα παιδιά που δε βλέπουν να τις κάνουν,  γιατί 
είναι πολύ σηµαντικές γι αυτά. Γιατί πολλές φορές χρησιµοποιούνται για να 
εξετάσουν και να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους, καθώς και να µάθουν να 
αναγνωρίζουν την ηχώ που προκύπτει και η οποία είναι µια σηµαντική 
ικανότητα για να µπορούν να κυκλοφορούν ανεξάρτητα  (Χιουρέα, 2001). 
   Με βοήθεια το τυφλό παιδί µπορεί να µάθει να χρησιµοποιεί την ακοή µε 
πολλούς τρόπους που εµείς οι βλέποντες δε χρησιµοποιούµε. Αυτή όµως η 
ικανότητα δεν αναπτύσσεται φυσικά και αυθόρµητα και µερικά παιδιά 
χρειάζονται έντονη ενθάρρυνση.  
   Όλοι µας έχουµε ζήσει την εµπειρία έχουµε ζήσει την αίσθηση του φόβου από 
ένα άγνωστο µη αναγνωρίσιµο ήχο ενώ περπατάµε στο σκοτάδι. Ένα τυφλό 
παιδί χρειάζεται να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να 
αναγνωρίσει κάθε ήχο. Αν όµως υπάρχουν πολλοί ήχοι που δεν παροτρύνεται 
να αναγνωρίσει και που δεν καταλαβαίνει τότε θα εγκαταλείψει τη προσπάθεια 
να αναγνωρίσει και να εξερευνήσει ό,τι υπάρχει γύρω του. Αυτοί που βλέπουν 
σπάνια στηρίζονται µόνο στην ακοή. Αν για παράδειγµα ακούσουµε µια οικεία 
φωνή πίσω µας, αν και ξέρουµε σε ποιόν ανήκει µπορούµε απλώς να γυρίσουµε 
το κεφάλι µας και να ελέγξουµε µε την όρασή µας.  
   Υπάρχουν τέσσερις δεξιότητες που περιλαµβάνονται στην ακοή (Kalat, 1998). 

1. αναγνώριση 
2. ερµηνεία  
3. τοποθέτηση 
4. αντήχηση  

Οι τρεις πρώτες σχετίζονται στενά µεταξύ τους και είναι γνωστές και στους 
βλέποντες. 
 Η αντήχηση όµως είναι σχετικά διαφορετική και οι µη βλέποντες 
αναγνωρίζουν µετά από εξάσκηση αν ο δρόµος που βρίσκονται είναι ελεύθερος 
ή αν υπάρχει ένας τοίχος ένα δέντρο ή ένα εµπόδιο. Αυτό είναι εξάσκηση στην 
αντίληψη της αντήχησης. 
 
∆ραστηριότητα 1 
∆ιάκριση ήχων που παράγονται από ενέργειες που κάνει το ίδιο το παιδί 
πάνω σε διάφορα αντικείµενα. 
1ο βήµα 
Η νηπιαγωγός µέσα σε ένα ήσυχο περιβάλλον, καλεί το παιδί να πάρει ένα 
ξύλινο αντικείµενο στο χέρι του, να το ρίξει κάτω και να παρατηρήσει το 
θόρυβο που κάνει. Μετά να δηλώσει το παιδί λεκτικά την ενέργειά του π.χ 
έπεσε κάτω ένα ξύλινο παιγνίδι ή ακούστηκε θόρυβος από τη καρέκλα που 
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έσυρα ή έσπασε ένα γυάλινα βάζο ή άνοιξα µια πόρτα ή κτυπώ µια µπάλα και 
αναπηδά.  
2ο βήµα 
Ένα άλλο παιδί εκτελεί κάποια ενέργεια και η νηπιαγωγός καλεί το παιδί που δε 
βλέπει να περιγράψει τι έκανε ο συµµαθητής του. 
Του κάνει δηλ. την ερώτηση: «Τι έκανε τώρα ο συµµαθητής σου»; Το παιδί 
πρέπει να αναφέρει την ενέργεια π.χ. άνοιξε ένα συρτάρι ή κτυπάει µια µπάλα 
και αναπηδάει ή κυλάει µια µπάλα. Αν το παιδί δεν καταφέρει να διακρίνει τον 
ήχο η νηπιαγωγός το οδηγεί να εκτελέσει πάλι το ίδιο την ενέργεια για να 
συνδέσει την ενέργεια µε τον παραγόµενο ήχο. 
Καλό θα είναι να γίνεται καταγραφή των ήχων µε τους οποίους πειραµατίζεται 
το παιδί και αργότερα να παροτρύνεται το παιδί να κάνει αναγνώριση αυτών 
των ήχων. 
 
∆ραστηριότητα 2 
∆ιάκριση των ήχων του σπιτιού. 
Η νηπιαγωγός σε συνεργασία µε τους γονείς του παιδιού βάζουν στόχο να 
εξασκηθεί το παιδί να διακρίνει τους ήχους που ακούγονται στο σπίτι.  
Ψυγείο – τηλέφωνο – ξυπνητήρι -  ηλεκτρική σκούπα – βραστήρας – 
απορροφητήρας – βρύση που στάζει – καζανάκι – νερό που πέφτει στο ποτήρι –
ήχος από την οδοντόβουρτσα που πλένουµε τα δόντια µας - κουτάλι στο πιάτο 
όταν τρώµε κ.λ.π. 
Όλους αυτούς τους ήχους τους έχουµε ηχογραφήσει και σε κάποια ώρα 
χαλάρωσης  βάζουµε τη κασέτα στο παιδί και το παροτρύνουµε να µας 
αναγνωρίσει τους ήχους που έχουµε ηχογραφήσει. 
 
 
 
∆ραστηριότητα 3 
∆ιάκριση των ήχων της φύσης. 
Πρέπει όσοι ασχολούνται µε παιδιά που δε βλέπουν να τους µιλούν και να τους 
περιγράφουν κάθε στιγµή τι συµβαίνει στο πραγµατικό κόσµο. 
Μια µέρα που βρέχει π.χ. να παροτρύνουµε το παιδί να νοιώσει τη βροχούλα 
πάνω στο πρόσωπο, πάνω στα χέρια του, στην οµπρέλα που κτυπά, στη 
λαµαρίνα του αυτοκινήτου, σε µια λιµνούλα που έχει σχηµατισθεί από τα πολλά 
νερά, να ακούσει τον ήχο που ακούγεται από ένα ρυάκι που τρέχει ορµητικό 
στα τζάµια που κτυπάει δυνατά. 
Να ακούσει τον κεραυνό, το χαλάζι, τον αέρα που λυσσοµανά και κάνει τα 
κλαδιά των δέντρων να τρίζουν και να λυγίζουν. 
Να  νοιώσει το απαλό αεράκι ανάµεσα στα φύλλα των δέντρων το απαλό κύµα 
της θάλασσας. 
Τον ήχο που ακούγεται όταν πατάει φύλλα ξερά ή χαλίκια ή άµµο….κλπ. 
Αφού το παιδί έχει πραγµατοποιήσει τέτοιες εµπειρίες, η νηπιαγωγός του βάζει 
να ακούσει καθαρές ηχογραφήσεις από θορύβους της φύσης και καλεί το παιδί 
να τους αναγνωρίσει.  
 
∆ραστηριότητα 4 
∆ιάκριση ήχων του δρόµου. 
Κάποια µέρα η νηπιαγωγός θα πάρει το παιδί που δε βλέπει να κάνουν µαζί µια 
βόλτα στο δρόµο. 
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Κατά τη διαδροµή θα πρέπει να περιγράφει στο παιδί τι ακριβώς γίνεται στο 
δρόµο. π.χ. τώρα πλησιάζει ένα µηχανάκι – περνάει από µπροστά µας –
αποµακρύνεται. Ένα µεγάλο φορτηγό βάζει εµπρός τη µηχανή- ξεκινάει –
προχωράει – µας πλησιάζει – αποµακρύνεται – φρενάρει. Περνούν πολλά 
αυτοκίνητα κορνάρουν – σταµατούν γιατί άναψε το κόκκινο φανάρι κ.λ.π.  
Αυτό πρέπει να γίνεται πάντα και µε τους γονείς του παιδιού. Το πεζοδρόµιο 
είναι ασφαλής χώρος για τους πεζούς, ο δρόµος είναι επικίνδυνος, πρέπει να 
είµαστε σίγουροι πως δεν περνούν αυτοκίνητα για να περάσουµε ως  πεζοί. 
Αφού το παιδί έχει βιώσει τέτοιες εµπειρίες τότε του βάζουµε να ακούσει 
ηχογραφηµένους ήχους από την κίνηση στους δρόµους και του ζητάµε να µας 
αναγνωρίσει τους ήχους αυτούς. 
Εκτός από τους ήχους των αυτοκινήτων θα του βάλουµε να ακούσει και ήχους 
τρένου, ελικοπτέρου και αεροπλάνου. 
 
 
∆ραστηριότητα 5 
∆ιάκριση φωνών ζώων. 
Ακούµε ηχογραφηµένες κασέτες.  
∆ιάκριση διάφορων τρόπων περπατήµατος .  
(βαρύ περπάτηµα, ελαφρύ, γρήγορο, αργό, πηδηχτό, κανονικό κ.λ.π. 
Όλες αυτές οι εµπειρίες είναι απαραίτητες στο παιδί για να αποκτήσει µια πιο 
σαφή εικόνα της πραγµατικότητας. Από το περπάτήµα είναι σε θέση να 
αντιλαµβάνεται αν αυτός που πλησιάζει είναι κάποιος οικείος του  ή κάποιος 
άγνωστος, ή αν πλησιάζει προς το µέρος του ή αποµακρύνεται κ.λ.π. 
 
∆ιάκριση των ανθρώπων γύρω του από τη φωνή τους.  
Το παιδί που δε βλέπει µαθαίνει αυθόρµητα και γρήγορα να αναγνωρίζει τους 
ανθρώπους από τη φωνή τους. Η νηπιαγωγός θα πρέπει να το βοηθήσει να 
αντιλαµβάνεται και τη συναισθηµατική κατάσταση που εκφράζει η κάθε φωνή 
που ακούει, γιατί το παιδί δεν µπορεί να καταλάβει τη συναισθηµατική 
κατάσταση από την έκφραση του προσώπου  ούτε από τις χειρονοµίες. 
Σε αυτή τη διάκριση βοηθάει πολύ το θεατρικό παιγνίδι και η δραµατοποίηση 
παραµυθιών όπου παροτρύνεται το παιδί να εκφράσει τις βασικές 
συναισθηµατικές καταστάσεις  όπως  χαρά,  πόνο,  θυµό, φόβο.   
   
ΟΣΦΡΗΣΗ 
   Η νηπιαγωγός πρέπει καθηµερινά να φροντίζει να φέρνει στο παιδί που δε 
βλέπει ό,τι αρωµατικά υπάρχουν στη φύση. Αρωµατικά χορταράκια            
(δυόσµο, µαϊντανό,  σέλινο,  βασιλικό, κρεµµύδι, σκόρδο), αρωµατικά 
λουλούδια, φύλλα, διάφορα αρώµατα κ. λ. π. Παροτρύνει το παιδί να πλησιάσει 
στη µύτη του αυτά τα αρωµατικά, ή να τα τρίψει στα χέρια του και να 
αντιληφθεί τη µυρωδιά που εκπέµπουν. Μια επίσκεψη στη λαϊκή αγορά είναι 
πολύ ωφέλιµη, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο παιδί µέσα από πολλά αρώµατα να 
διακρίνει και να κατονοµάσει ό,τι αγγίζει. Η όσφρηση είναι για το παιδί που δε 
βλέπει σηµείο προσανατολισµού και για το λόγο αυτό,  θα πρέπει η νηπιαγωγός 
να το βοηθήσει να την εκλεπτύνει.  
Κάνοντας το παιδί µια συνηθισµένη διαδροµή προσανατολίζεται από τις 
διάφορες µυρωδιές που υπάρχουν στο δρόµο.  
Η άσκηση της όσφρησης εξασφαλίζει στο παιδί την αποφυγή  και την 
προστασία του από διάφορες επικίνδυνες και βλαβερές ουσίες. 
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ΓΕΥΣΗ 
 
   Οι ασκήσεις παιγνίδια για την ευαισθητοποίηση της γεύσης δίνουν στο παιδί 
τη δυνατότητα να διακρίνει και αναγνωρίζει όλες τις τροφές που τρώει και να 
µπορεί να περιγράψει τι γεύση έχει η κάθε τροφή. 
Οι πρώτες ουσίες που µαθαίνουµε στο παιδί τι γεύση έχουν, είναι το γλυκό, το 
πικρό, το ξινό και το αλµυρό. 
Η νηπιαγωγός παίρνει τέσσερα βαζάκια  και βάζει µέσα στο ένα ζάχαρη, στο 
άλλο καφέ, στο άλλο λεµόνι  και στο άλλο αλάτι. ∆ίνει στο παιδί να δοκιµάσει 
ενώ συγχρόνως του λέει τι γεύση έχει αυτό που  δοκίµασε. 
Το παιδί εκφράζει λεκτικά σε επόµενη φάση,  κάθε γεύση που δοκιµάζει. 
Αργότερα οι περιγραφές γίνονται πιο συγκεκριµένες: πικάντικο, άνοστο, στυφό, 
ανάλατο,  ξιδιασµένο, µουχλιασµένο  κ.λ.π. 
 
Οι δραστηριότητες που περιγράψαµε, είναι ενδεικτικές του τρόπου µε τον οποίο 
µπορούµε να δώσουµε σε ένα παιδί που δεν βλέπει, να αντιληφθεί τον κόσµο 
γύρω του, να τον κατανοήσει, να του γίνει προσιτός, να νοιώσει ασφάλεια και 
σιγουριά, να σχηµατίσει νοητικές εικόνες. Το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθµό 
ανάπτυξης και όποιος ασχολείται µαζί του πρέπει να ξέρει να ακολουθεί το  
ρυθµό αυτό. 
Οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να παρουσιάζονται σαν βαρετή 
διδασκαλία, αλλά έτσι, ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον του παιδιού. 
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να αναφέρουµε µια προσωπική εµπειρία του τρόπου 
προσέγγισης των στόχων που είχαµε θέσει, δια µέσου ενός παραµυθιού. 
 
Τίτλος παραµυθιού: Ο ελέφαντας κουρέας. (βλέπε παράρτηµα) 
 
Το παραµύθι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Μ. Από την πρώτη φορά που το 
άκουσε ενθουσιάστηκε. Γελούσε, κουνούσε τα χέρια του και ζητούσε να το 
ακούσει πάλι. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι µέχρι τότε ο Μ. δεν µιλούσε σε 
πρώτο πρόσωπο παρά µόνο «ηχολαλία» και η φωνή του ήταν µονότονη, 
ροµποτική χωρίς να έχει τη δυνατότητα να της δώσει λίγο χρώµα. Ζήτησε 
αµέσως να δει το βιβλίο που έδειχνα στα άλλα παιδιά µε τις εικόνες του 
ελέφαντα και των άλλων προσώπων του παραµυθιού. Αυτή ήταν η αρχή για 
εµάς να φτιάξουµε στον Μ. βιβλία µε ανάγλυφες εικόνες. Πρώτη θετική ένδειξη 
για τον Μ. ήταν, όταν παίρνοντας το βιβλίο στα χέρια του άρχισε να προσπαθεί 
να µιµηθεί τον τρόπο που εµείς αφηγηθήκαµε το παραµύθι. ∆ουλέψαµε πολύ σε 
αυτή την κατεύθυνση, ώστε να µάθει να χρησιµοποιεί το σωστό πρόσωπο στο 
λόγο του. 
 
∆ραµατοποίηση του παραµυθιού.  
Πρώτη φορά ο Μ.  ζήτησε να παίξει ένα ρόλο σε παραµύθι και µάλιστα 
συγκεκριµένο, το ρόλο του ελέφαντα. Εκµεταλλευτήκαµε αυτό το ενδιαφέρον 
που έδειξε και προσπαθήσαµε να εντάξουµε όσες δραστηριότητες µπορούσαµε 
σε αυτό το πλαίσιο.  Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες από αυτές 

• Να µάθει να πιάνει µε τις παλάµες του και να συντονίζει τα δύο του 
χέρια (χτίζοντας τα τούβλα για να φτιάξουµε  το σπίτι του ελέφαντα ). 
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• Να πειραµατιστεί και να εκπαιδεύσει το χέρι του στην ύλη  (το 
πλαστικό υλικό που χτίζουµε το σπίτι,  το γυάλινο ποτήρι που έφερνε η 
ελεφαντίνα τον καφέ στον ελέφαντα, το οποίο  είναι ψυχρό, σκληρό, 
λείο, εύθραυστο, αν πέσει κάτω σπάει, η εφηµερίδα  που είναι από 
χαρτί, το οποίο µπορεί να σκιστεί να τσαλακωθεί, να κοπεί µε ένα 
ψαλίδι, να χρησιµοποιηθεί σαν περιτύλιγµα, το ξύλο που είναι 
φτιαγµένη η καρέκλα, το οποίο είναι σκληρό, ανθεκτικό, αν πέσει κάτω 
κάνει θόρυβο αλλά δεν σπάει, είναι  χλιαρό κ.λ.π.).  

• Να εκπαιδεύσει τα χέρια του ζυµώνοντας και πλάθοντας κουλουράκια 
(για να τα σερβίρει στον ελέφαντα µαζί µε τον καφέ του). 

• Να συντονίζει τα χέρια του έτσι ώστε να βάζει από ένα µπουκάλι  σε 
ένα ποτήρι, νερό. Επειδή αυτό ήταν πολύ δύσκολο πήραµε µια άδεια 
κούτα από παπούτσια χαράξαµε στο πάνω µέρος  έναν κύκλο και 
βάλαµε εκεί ένα ποτήρι . Το ποτήρι µε αυτό το  τρόπο ήταν σταθερό και 
η προσπάθεια µας ήταν να ακουµπήσει το παιδί το στόµιο του 
µπουκαλιού επάνω στο χείλος του ποτηριού και να ρυθµίσει τη ροή του 
νερού. Ύστερα από πάρα πολλές προσπάθειες τα κατάφερε και µάλιστα 
από τον ήχο του νερού µέσα στο ποτήρι αντιλαµβανόταν πότε γέµιζε το 
ποτήρι . 

• Να µάθει µα κουµπώνει και να ξεκουµπώνει. Είχαµε φτιάξει µια µεγάλη 
ποδιά , την οποία έπρεπε να φοράει ο ελέφαντας κουρέας στους πελάτες 
που ερχόντουσαν για να κουρευτούν. Έπρεπε λοιπόν να εξασκηθεί να 
κουµπώνει και να ξεκουµπώνει τη ποδιά για να γίνει σωστός κουρέας. 

• Να µάθει να διακρίνει ακουστικά τους διάφορους τρόπους 
περπατήµατος. 

• Να εξασκηθεί στο κόψιµο µε το ψαλίδι ( Ο κουρέας για να κόψει τα 
µαλλιά των ζώων έπρεπε να χρησιµοποιεί το ψαλίδι).  

• Να εξασκηθεί στο άνοιγµα και κλείσιµο των µπουκαλιών (για να 
ανοίγει τις κολόνιες). 

• Να µάθει να διακρίνει τη συναισθηµατική κατάσταση ανάλογα µε τις 
µεταπτώσεις της φωνής ( Όταν είδε η µαϊµού πως της έλειπε η ουρά της 
, πως αντέδρασε; πως εκδήλωσε το θυµό της; πως ο ελέφαντας 
εκδήλωσε τη λύπη του). 

• Να εξασκήσει την όσφρηση (Έπρεπε να µάθει να διακρίνει τα αρώµατα 
για να βάζει στους πελάτες του, την κολόνια που επιθυµούσαν).  

• Να µάθει να φυσάει (για να στεγνώσει τα ρούχα ). 
• Να εξασκήσει τα δάκτυλά του  στο να χρησιµοποιεί τα µανταλάκια και 

να πιάνει τα ρούχα στο σχοινάκι. 
• Να διπλώνει τα ρούχα του (όπως τον ελέφαντα που δίπλωνε τα  

πλυµένα ρούχα  όταν αποφάσισε να βοηθήσει τη γυναίκα του). 
 

Το παραµύθι αυτό, το παίξαµε µε τα παιδιά πολλές φορές. Συνεχώς 
εµπλουτίζαµε την κάθε σκηνή και ο Μ. ήταν πρόθυµος και χαρούµενος να κάνει 
ότι δραστηριότητα του ζητούσαµε, έτσι ώστε να τα καταφέρει καλύτερα να 
παίξει ένα ρόλο στο αγαπηµένο του παραµύθι.  
Όλα αυτά τα αναφέραµε, για να δείξουµε πως η νηπιαγωγός, πρέπει πάντα να 
µπορεί να διακρίνει, ποιος τρόπος προσέγγισης είναι καλύτερος για κάθε παιδί 
και να το οδηγεί µέσω του δικού του δρόµου στη κατάκτηση της αυτονοµίας, 
της γνώσης, της έκφρασης  και της ευτυχίας.      
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Σηµείωση. 
Επιλέξαµε να περιγράψουµε  αυτούς τους τοµείς δραστηριοτήτων, επειδή για τα 
παιδιά που δεν έχουν αισθητηριακά προβλήµατα, αυτές είναι οι πιο απλές 
έννοιες και µπορούν να τις κατακτήσουν χωρίς κόπο, µέσα από τη φυσική 
εξέλιξη παρατηρώντας απλώς το περιβάλλον γύρω τους. Με αυτόν τον τρόπο 
θελήσαµε να δείξουµε τη προσπάθεια που καταβάλει το παιδί που δε βλέπει στη 
κατάκτηση «αυτονόητων» για εµάς καταστάσεων και να του δώσουµε τον 
σεβασµό, θαυµασµό, κατανόηση και αγάπη που του αξίζει. 
 
Στη συνέχεια θα περιγράψουµε δραστηριότητες που γίνονται συγχρόνως µε όλα 
τα παιδιά της τάξης και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη στήριξη το τυφλό παιδί 
που βρίσκεται µέσα στην τάξη της συνεκπαίδευσης – ενσωµάτωσης. Ίσως µόνο 
να χρειαστεί κάποια επεξήγηση σε λέξεις που είναι έξω από την 
πραγµατικότητα του τυφλού παιδιού.  
 
 
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Η γλώσσα είναι µέσο µε το οποίο εκφράζεται και αναπτύσσεται η ανθρώπινη 
σκέψη. 
Επίσης η γλώσσα παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συµβολικής 
σκέψης αλλά συγχρόνως διαδραµατίζει καθοδηγητικό ρόλο στις νοητικές και 
κινητικές λειτουργίες ( Γκενάκου - Μουρούτη, 1997). 
  Η πορεία της γλωσσικής ωρίµανσης έχει σχέση µε την κατανόηση του λόγου 
και µε την έκφραση. Για να βοηθηθεί το µικρό παιδί ( µε ή χωρίς προβλήµατα 
όρασης ) να µιλάει σωστά, έχει ανάγκη να µάθει να ακούει να κατανοεί το λόγο, 
και να δηµιουργεί λόγο. 
   Η ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών µε προβλήµατα όρασης είναι παρόµοια 
µε αυτή των παιδιών χωρίς οπτικά προβλήµατα. Ωστόσο τα παιδιά που δε 
βλέπουν συναντούν λέξεις χωρίς περιεχόµενο για αυτά. Είναι λοιπόν 
απαραίτητο τα παιδιά να συνδέσουν την ανάπτυξη της γλώσσας µε 
συγκεκριµένες εµπειρίες.  
   Το ελεύθερο παιγνίδι, το µουσικοκινητικό παιγνίδι, οι οργανωµένες 
δραστηριότητες, το παραµύθι, η δραµατοποίηση που εµπλέκουν την κίνηση, την 
εξερεύνηση µε την αφή, τις ακουστικές ικανότητες και τη σκέψη βοηθούν στη 
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. 
 
  Το παραµύθι και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική πράξη. 
   Η ώρα του παραµυθιού είναι κάθε φορά µια ευχάριστη παρένθεση στο 
νηπιαγωγείο. Είναι εκείνη η ώρα που κόβεται η επαφή µε τον υπαρκτό κόσµο 
και αρχίζει το χτίσιµο του µαγικού, όπου η φαντασία συναντά τα πιο περίεργα 
πλάσµατα και ζει τις πιο απρόσµενες περιπέτειες. Είναι η ώρα της χαράς, της 
ευφορίας, του ενθουσιασµού, της αγωνίας, της κάθαρσης. Αυτή τη µαγική ώρα 
τον κόσµο τον φτιάχνει αυτός που διηγείται την ιστορία «ρίχνοντας γέφυρες για 
να περάσει µαζί µε τους ακροατές του από το πραγµατικό στο υπερφυσικό, 
εγκαθιστώντας µια πραγµατική επικοινωνία» ( ∆αµιανός, 1996) 
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   Με την αφήγηση δηµιουργείται µια στενή επαφή ανάµεσα στη Νηπιαγωγό –
αφηγήτρια και τα νήπια και οικοδοµείται µια σχέση εµπιστοσύνης προς την 
αφηγήτρια η οποία καθορίζει και την εξέλιξη του παραµυθιού.  
Επειδή τα νήπια παρακολουθούν µε µεγάλη προσοχή το παραµύθι η ώρα του 
παραµυθιού που αποτελεί επίλεκτο µέρος της λογοτεχνίας, δεν προσφέρεται 
µόνο για αισθητική απόλαυση αλλά όπως αναφέρεται και στο βιβλίο 
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο « η ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων έχει 
ως βασικό στόχο την ψυχαγωγία και την αισθητική καλλιέργεια του νηπίου. 
Συγχρόνως όµως βοηθάει στην κοινωνικό συναισθηµατική, ηθική και νοητική 
ανάπτυξή του. «Ο πλούσιος λόγος των κειµένων βοηθά ιδιαίτερα στην 
απόκτηση λεξιλογίου, σωστής σύνταξης, σωστότερης γενικά γλωσσικής 
έκφρασης»  (ΥΠΕΠΘ, 1991, 182)  
   Το παραµύθι εκτός από το γεγονός ότι συναρπάζει το παιδί έχει πολλά 
στοιχεία «που αναπτύσσουν τη φαντασία του, και το εισάγουν στην 
πραγµατικότητα µέσα από το µυθικό κόσµο, ενώ συγχρόνως αποτελεί µέσω 
ανάπτυξης της προσοχής, της αντιληπτικής ικανότητας, της δηµιουργικής 
σκέψης»   (Βερνάρδος,  2004, 176). 
  Ανάλογα µε το περιεχόµενό τους τα παραµύθια χωρίζονται σε διάφορες 
κατηγορίες : 

- µυθικά ή ξωτικά. 
- ∆ιηγηµατικά ή κοσµικά. 
- Ευτράπελα. 
- ∆ιεθνή. 
- Ανατολίτικα 

Τα νεοελληνικά παραµύθια είναι έντεχνα δηµιουργήµατα και απευθύνονται σε 
µικρά παιδιά. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει και πιο πάνω ένα παραµύθι (ο 
ελέφαντας κουρέας) ήταν η αφορµή - το φως στο βάθος του τούνελ - για να 
ενεργοποιηθούν όλες οι δυνατότητες έκφρασης και δραστηριοποίησης ενός 
µαθητή µας.  
 
Επεξεργασία παραµυθιών µε στόχο τη γλωσσική καλλιέργεια 
 
∆ραστηριότητα  1.             
  Ένας από τους ωραιότερους και διασκεδαστικότερους τρόπους µε τον οποίο 
µπορούν τα παιδιά να εκφραστούν και γλωσσικά και να παράγουν τον δικό τους 
δηµιουργικό λόγο µετά την αφήγηση ενός παραµυθιού είναι η δραµατοποίηση. 
 Τα παιδιά στη δραµατοποίηση προσπαθούν να θυµηθούν και να  
αναπαραστήσουν ελεύθερα το παραµύθι που άκουσαν. 
  Η πορεία δραµατοποίησης είναι η εξής:  

1. Η νηπιαγωγός αφηγείται ένα παραµύθι στα νήπια εφαρµόζοντας όλα 
όσα γνωρίζει για µια καλή αφήγηση. 

2. Εφόσον τα παιδιά αποφασίσουν να παίξουν το παραµύθι αρχίζουν να 
συζητούν µεταξύ τους για το πώς θα το επεξεργαστούν. Ύστερα 
µοιράζουν τους ρόλους. Η  νηπιαγωγός  µπορεί να επέµβει στο σηµείο 
αυτό «λειτουργικά και συναισθηµατικά» και να βοηθήσει στο µοίρασµα 
των ρόλων, παίρνοντας υπόψη της, τις ικανότητες των παιδιών και τη 
συναισθηµατική τους κατάσταση. 

3. Τα παιδιά ντύνονται και προετοιµάζονται χρησιµοποιώντας διάφορα 
ρούχα και αντικείµενα από τη γωνιά του θεατρικού παιγνιδιού. 
Μεταφέρονται έτσι εύκολα και αβίαστα στον φανταστικό χώρο. 
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4. Αρχίζει το παιγνίδι και η νηπιαγωγός έχει την ευκαιρία  να επισηµάνει 
τις γλωσσικές αδυναµίες των παιδιών και να προσπαθήσει να βελτιώσει 
ό,τι είναι απαραίτητο  ( Παπάς,  1990).  

 Όπου χρειαστεί η νηπιαγωγός βοηθάει και παροτρύνει το παιδί που δεν βλέπει, 
αλλά ο στόχος της θα πρέπει να είναι να συµµετέχει ελεύθερα µόνο του και να 
συνεργάζεται µε τους συµµαθητές του.  
Μέσα από την ανάλυση του παραµυθιού, τη δραµατουργική επεξεργασία, τη 
συζήτηση για τους ρόλους και τις σκηνές, την ετοιµασία των σκηνικών και των 
κουστουµιών αλλά κυρίως µέσα από την ίδια τη δραµατοποίηση τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν ιδέες και να δηµιουργήσουν δικούς τους 
διαλόγους. 
 
∆ραστηριότητα 2. 
Αναδιήγηση  
Ζητούµε από µερικά παιδιά και ανάµεσά τους και από το παιδί που δε βλέπει να 
µας αναδιηγηθεί το παραµύθι. Αυτός είναι ένας  πολύ εύκολος τρόπος για να 
µάθει να χρησιµοποιεί τα πρόσωπα στον σωστό χρόνο, να χρωµατίζει τη φωνή 
του και να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο του. (Φροντίζει η νηπιαγωγός να κατανοεί 
το παιδί που δεν βλέπει, όλες τις καινούργιες έννοιες που υπάρχουν στο 
παραµύθι.) 
Θα παραθέσουµε ενδεικτικά γλωσσικές ασκήσεις που κάναµε στο νηπιαγωγείο 
µας, µε αφόρµηση την αφήγηση ενός παραµυθιού. Επειδή θεωρούµε πως τα 
λαϊκά παραµύθια είναι πλούτος για τη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού, τα 
παραµύθια που θα χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα εργασία µας, είναι από τη 
λαϊκή µας παράδοση  
(βλέπε παράρτηµα ) 
 
∆ραστηριότητα 3. 
Γλωσσικές ασκήσεις  
 Αφόρµηση το παραµύθι «Ο ποντικός και η θυγατέρα του» . 
Προκειµένου τα παιδιά να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους ζητάµε να 
αντικαταστήσουν το ρήµα µιας πρότασης, µε ένα άλλο αποδίδοντας 
διαφορετικές ενέργειες στο υποκείµενο. 
Η νηπιαγωγός ξεκινάει: 
Ο ήλιος λάµπει. Τι άλλο µπορεί να κάνει ο ήλιος; 
Απαντήσεις  όπως δόθηκαν µέσα στην τάξη από τα ίδια τα παιδιά: 
 
Ο ήλιος   λάµπει 
Ο ήλιος   φωτίζει 
Ο ήλιος   ζεσταίνει 
Ο ήλιος   ανατέλλει 
Ο ήλιος   µεσουρανεί 
Ο ήλιος   ταξιδεύει 
 
 
∆ραστηριότητα 4. 
Με στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τα µεγεθυντικά επισηµαίνουµε το τέλος του 
παραµυθιού:  «ο ποντικός έδωσε την κόρη του σε έναν αντρειωµένο κι όµορφο 
ποντίκαρο». 
Ρωτάµε τα παιδιά: 
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- Γιατί το παραµύθι λέει ποντίκαρο και όχι ποντικό; 
- Επειδή ήταν πιο αντρειωµένος και πιο µεγάλος από τους άλλους. 

Στη συνέχεια τους ζητάµε να µας πουν, πως λέµε το µεγάλο ζώο ή αντικείµενο.  
 
     Γάτο –      γάταρο 
     Σκύλο –    σκύλαρο 
     Μύτη  -     µυτάρα 
     Πιάτο    -     πιατάρα 
     Πιρούνι-      πιρουνάρα 
     Πόδι     -      ποδάρα 
     Παντελόνι – παντελονάρα 
 
 
∆ραστηριότητα 5. 
∆ηµιουργία ποιήµατος  
Με αφορµή το παραπάνω παραµύθι τα παιδιά - αν έχουν εξοικειωθεί µε την 
ποίηση- τα παροτρύνουµε  να αυτοσχεδιάσουν και να δηµιουργήσουν ένα 
ποίηµα 
Παραθέτουµε ένα ποίηµα όπως το δηµιούργησαν τα παιδιά µέσα στο 
νηπιαγωγείο: 
 
Ο ποντικός και η θυγατέρα του 
 
Ο µπαµπάς ο ποντικός 
 είναι πολύ ανήσυχος 
ψάχνει για γαµπρό   
είναι πολύ –πολύ γερός 
 
ο ήλιος ψέµατα του λέει 
στα σύννεφα τον στέλνει 
και τα σύννεφα τα πονηρά  
τον στέλνουν στον αέρα  
 
δεν είµαι εγώ ο δυνατός  
είναι ο πύργος ο ψηλός 
φυσώ- φυσώ και δεν πέφτει 
και ακίνητος εκεί στέκεται 
 
και ο πύργος του λέει  
για τον ποντικό  
πως είναι αυτός ο δυνατός  
και τον κάνει γαµπρό  
 
 
∆ραστηριότητα  6. 
Παραγωγή ουσιαστικών από άλλα ουσιαστικά  
Παραµύθι «η βοσκοπούλα»  
Στόχος µας είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν ουσιαστικά που 
παράγονται από άλλα ουσιαστικά και φανερώνουν την έννοια του µικρού, είτε 
επειδή πρόκειται για πραγµατικά µικρό, είτε επειδή το λέµε χαϊδευτικά.  
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Στο παραµύθι η Αννιώ,  είχε ένα µικρό µικρό αρνάκι που το αγαπούσε πολύ. 
Επίσης φρόντιζε τόσο πολύ τα αρνάκια της, ώστε όλα είχαν καθαρά ποδαράκια, 
αυτάκια, µυτούλα. Συζητάµε µε το παιδί για τις παραπάνω λέξεις και στη 
συνέχεια ρωτάµε:  

- πώς λέµε το µικρό αρνί ; 
- αρνάκι 
- το µικρό παιδί: 
- παιδάκι 

Στη συνέχεια βρίσκουµε και άλλα υποκοριστικά: 
Αυτί    -αυτάκι 
Πόδι        -ποδαράκι 
Αγόρι      -αγοράκι 
Κορίτσι   -κοριτσάκι 
Καρέκλα - καρεκλάκι 
Τραπέζι    -τραπεζάκι 
Καλάθι    - καλαθάκι 
 Μάνα      -µανούλα 
Γάτα        -γατούλα 
Σοφία       -Σοφούλα 
 
∆ραστηριότητα 7. 
Παραµύθι « η καλή νεράιδα και το κουτό παιδί» 
Στόχος µας για τη γλωσσική καλλιέργεια εδώ είναι να  κατανοήσουν τα παιδιά 
ότι το στερητικό µόριο α και ξε προσδίδουν στη σύνθετη λέξη αντίθετη 
σηµασία. 
 
  Μετά την αφήγηση του παραµυθιού επικεντρώνουµε την προσοχή µας στη 
λέξη άµυαλο που ήταν το µικρό παιδί. Συζητάµε τη σηµασία της λέξης και 
εξηγούµε στα παιδιά ότι αυτός που δεν έχει µυαλό λέγεται άµυαλος. Λέµε και 
άλλα παραδείγµατα για να κατανοήσουν τα παιδιά τη σηµασία που προσδίδει 
στη σύνθετη λέξη το στερητικό βρίσκουµε µαζί και άλλες  τέτοιες λέξεις.  
 
Αυτός που δεν έχει κακία;               Άκακος  
Αυτός που δεν είναι γνωστός;          Άγνωστος  
Αυτός που δεν έχει στέγη;                Άστεγος  
Αυτός που δεν είναι γλυκός;             Άγλυκος  
Αυτός που δεν έχει ύπνο;                  Άυπνος  
Αυτός που δεν γελάει ;                      Αγέλαστος  
 
 
Στο ίδιο παραµύθι η νεράιδα δίνοντας την πετσέτα στον κουτό Αντωνάκη  του 
είπε: «µην πεις ποτέ ξεδιπλώσου».  Με αφορµή αυτή τη λέξη συζητάµε µε τα 
παιδιά τη σηµασία που προσδίδει το αχώριστο µόριο ξε στην σύνθετη λέξη. 
Βρίσκουµε και άλλες σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό το µόριο ξε.  
Ξεδιπλώνω-Ξεκρεµώ –Ξεστρώνω- Ξεκουµπώνω- Ξεκλειδώνω. 
   Τέλος µπορούµε να προσφέρουµε στα παιδιά την παρακάτω  µικρή ιστορία 
και τους ζητούµε, όπου είναι απαραίτητο, να αντικαταστήσουν φράσεις που 
ακούν µε κάποιες από τις παραπάνω λέξεις. 
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Μικρή ιστορία    
   Ένας λύκος που δεν ήταν κακός (άκακος) συνάντησε µια µέρα που πήγαινε 
βόλτα στο δάσος ένα αρνάκι που είχε αποµακρυνθεί (ξεµάκρυνε ) από το µαντρί 
του. Το αρνάκι µόλις αντίκρισε το λύκο πάγωσε από το φόβο του και έµεινε 
χωρίς να µιλάει  (αµίλητο), να κουνάει (ακούνητο), να γελάει (αγέλαστο). 
Ο λύκος όµως που ήταν καλός πλησίασε το αρνάκι και του είπε: 

- Μη φοβάσαι µικρό µου αρνάκι δεν θα σου κάνω κακό.  
Είµαι µόνος µου και εγώ χωρίς στέγη (άστεγος) και ψάχνω για έναν φίλο. 
   Το αρνάκι έπαψε να φοβάται (ξεφοβήθηκε) και πλησίασε το λύκο.  
Έτσι έγιναν φίλοι και όσα ζώα τους έβλεπαν µαζί σκέφτονταν : 
Πω- πω – πω ένα αρνάκι χωρίς µυαλό (άµυαλο).  
  Η καλλιέργεια του λόγου µε αφορµή το παραµύθι µαγεύει πραγµατικά το παιδί 
και είναι εκπληκτικό να βλέπεις τα νήπια να κάνουν θεαµατικές προόδους σε 
αυτήν την κατεύθυνση. Ιδιαιτέρως οι µαθητές µε προβλήµατα όρασης που 
φοιτούσαν στο σχολείο µου ήταν πολύ ενθουσιασµένοι, συµµετείχαν 
περισσότερο από τα άλλα παιδιά και αυτό είχε ως αποτέλεσµα και τα ίδια να 
αισθάνονται µεγάλη αυτοπεποίθηση και οι συµµαθητές τους να αναγνωρίζουν 
την ευχέρεια τους, θεωρώντας τα  ισάξιους «ανταγωνιστές». 
 
∆ραστηριότητα 8.  
 Παραµύθι το ευγενικό κορίτσι. 
Ο στόχος µας είναι να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια των αντίθετων λέξεων 
και να εξασκηθούν στο να βρίσκουν αντίθετες λέξεις. 
 
Η νηπιαγωγός αφηγείται το  λαϊκό παραµύθι. Στο παραµύθι έχουµε δύο κόρες 
µε αντίθετα χαρακτηριστικά. Επισηµαίνουµε τις λέξεις που µας δείχνουν την 
αντίθεση αυτή. Η µία κόρη είναι ήταν όµορφη, η άλλη άσχηµη. Η µία ήταν 
καλή, η άλλη κακή.  
Παίζουµε µε τα παιδιά το παιγνίδι της αντίθετης λέξης. Ένα παιδί λέει µια λέξη 
και τα άλλα παιδιά ψάχνουν να βρουν αν έχει αντίθετη. 
Το ρόλο του παιδιού µπορεί να τον παίξει µια κούκλα από το κουκλοθέατρο για 
να έχει περισσότερο ενδιαφέρον το παιγνίδι.  
 
   Όµορφος     άσχηµος 
   Καλός          κακός 
   Μέρα           νύχτα 
   Γλυκό          πικρό 
   Βαρύ            ελαφρύ  
  Ανάβω           σβήνω 
  Ανοίγω          κλείνω 
  Μπαίνω         βγαίνω 
  Γελώ              κλαίω 
  Ψέµατα          αλήθεια 
  Κοιµάµαι       ξυπνώ 
 
Στη συνέχεια δίνουµε ζευγάρια  αντιθέτων λέξεων και τα ενθαρρύνουµε να 
φτιάξουν προτάσεις. Π.χ. µε το ζευγάρι των λέξεων  χαρούµενος – λυπηµένος: 
Μου έφερε ο µπαµπάς µου ένα ποδήλατο και ήµουν πολύ χαρούµενος, έπεσα 
όµως και χτύπησα και τώρα είµαι λυπηµένος.  
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∆ραστηριότητα 10. 
Στόχος να µυηθούν διαισθητικά στη σηµασιολογική πλευρά της γλώσσας, να 
µάθουν λέξεις που έχουν διαφορετική σηµασία ενώ προφέρονται µε τον ίδιο 
τρόπο. 
 
Βάζουµε σε ένα καλάθι µερικά φρούτα που είναι κατάλληλα για αυτή τη 
δραστηριότητα : σύκα, κεράσια, µήλα, φύλλα. 
 Καλούµε τέσσερα παιδιά και λέµε: 
 

- Σήκω Γιώργο να πάρεις ένα σύκο. 
- Μίλα Γιώτα, σου αρέσουν τα µήλα. 
- Η Μαρίνα να µας κεράσει ένα κεράσι. 
- Μαρία πάρε τα φύλλα από το καλάθι και φίλα την Ελένη.  

Ρωτάµε τα παιδιά να µας ποια λέξη άκουσαν δύο φορές, στην ίδια πρόταση. 
Έχει την ίδια σηµασία;  Έτσι ανακαλύπτουν ότι κάποιες λέξεις ακούγονται το 
ίδιο αλλά έχουν διαφορετική σηµασία. Μπορούµε να έχουµε αυτές τις λέξεις 
γραµµένες σε γραφή βλεπόντων και σε γραφή  Braille ώστε να διαπιστώσουν 
ότι οι οµόηχες αυτές λέξεις γράφονται διαφορετικά. ( παρακάτω θα αναλύσουµε 
πως προσεγγίσαµε τη γραφή Braille). 

 
∆ραστηριότητα 11. 
Το φίδι το σκυλί και η γάτα 
Στόχος µας είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν στη γλώσσα µας 
λέξεις οι οποίες σχηµατίζονται από την καταγραφή ενός ήχου. 
 
Μετά την αφήγηση του παραµυθιού, επισηµαίνουµε τις φωνές των ζώων που 
αναφέρονται στο παραµύθι. 
Ο σκύλος, δηλαδή κάνει γάβ - γάβ, η γάτα  νιάου- νιάου, ενώ το φίδι σφυρίζει.  
Στη συνέχεια προσπαθούµε να θυµηθούµε τις φωνές των ζώων του σπιτιού και 
να πούµε µε µια λεξούλα τι κάνει το κάθε ζώο.  
 
(Γάβ –γάβ).           Ο σκύλος γαβγίζει. 
( Νιάου – νιάου).  Η γάτα     νιαουρίζει . 
( Γκαρ –γκάρ).      Το γαϊδουράκι γκαρίζει. 
(Μου –µου).          Η  αγελάδα µουγκανίζει 
( Κα – κα ).            Η κότα κακαρίζει 
(µπε µπε   ).           Το προβατάκι µπεµπενίζει.  
 
∆ραστηριότητα 12. 
Παίζουµε το δηµοσιογράφο.  
 Μετά από κάποιο παραµύθι που αναφερόταν στη χελώνα και το ενδιαφέρον 
που έδειξαν τα παιδιά για να µάθουν για τη χελώνα καρέτα - καρέτα, τους 
σοβαρούς κινδύνους που απειλούν τη ζωή και την αναπαραγωγή της, 
αποφάσισαν να παίξουν ένα παιγνίδι. Ένας έκανε  τον δηµοσιογράφο που θα 
έπαιρνε συνέντευξη από τις χελώνες µε σκοπό να ενηµερώσει τους µεγάλους 
και να τους ευαισθητοποιήσει στην προστασία της χελώνας.  
Η όλη συνέντευξη είχε µεγάλο ενδιαφέρον και την παραθέτουµε όπως ακριβώς 
έγινε από τα παιδιά.    Το ρόλο  του δηµοσιογράφου ανέλαβε ο τυφλός µαθητής 
µας. 
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Συνέντευξη  
∆ηµοσιογράφος:  Θα ήθελα να κουβεντιάσουµε µερικά πράγµατα για τη ζωή 
σου, για να σε γνωρίσουµε καλύτερα και να µας πεις τα παράπονά σου,     
µήπως µπορέσουµε να σε βοηθήσουµε. Πρώτα –πρώτα που ζεις ;  
   
Καρέτα – καρέτα:  Ζω στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη. Στην Αγια Μαρίνα στα 
Χανιά.   Έρχοµαι στις παραλίες των Χανίων και γεννώ τα αυγά µου. 
 
∆ηµοσιογράφος:   Μετά κλωσάς  τα αυγά σου; 
 
Καρέτα –καρέτα:  Όχι τα θάβω στην άµµο. 
 
∆ηµοσιογράφος:  Και τι γίνονται µετά τα αυγά σου; 
 
Καρέτα –καρέτα: Βγάζουν χελωνάκια που µόλις βγουν τρέχουν και βουτούν 
στη θάλασσα. 
  
∆ηµοσιογράφος:   Ώσπου να βουτήξουν µέσα στη θάλασσα  σε όλη τη παραλία 
δεν κινδυνεύουν; 
Καρέτα –καρέτα: Κινδυνεύουν. Οι άνθρωποι έχουν κάνει ταβέρνες και 
ξενοδοχεία στις παραλίες και τα καηµένα τα χελωνάκια µπερδεύονται και αντί 
να πάνε στη θάλασσα πηγαίνουν εκεί που βλέπουν τα φώτα  κι έτσι πεθαίνουν.  
Τα παιδιά πολλές φορές όταν παίζουν στην   παραλία κάνουν λακκούβες στην 
άµµο και τα χελωνάκια µου πέφτουν µέσα, δεν µπορούν να βγουν και 
πεθαίνουν. 
  
∆ηµοσιογράφος:  Όσα προφτάσουν και µπούνε στη θάλασσα είναι καλά; 
 
Καρέτα – καρέτα: Οι άνθρωποι, πετάνε σακούλες νάιλον στη θάλασσα. Εµείς  
νοµίζουµε πως είναι τσούχτρες, τρέχουµε να τΙς φάµε, τρυπάει το στοµάχι µας 
και µετά πεθαίνουµε. 
 
∆ηµοσιογράφος: Αν οι άνθρωποι δεν πετάνε σακούλες θα είσαστε καλά; 
 
Καρέτα καρέτα:  Όχι. Οι ψαράδες µας πιάνουν µε τα δίχτυα τους . Εµείς δεν    
µπορούµε να ανέβουµε πάνω στη θάλασσα να αναπνεύσουµε και πεθαίνουµε.  
 
∆ηµοσιογράφος:   Χελωνίτσες µου εγώ θα γράψω στην εφηµερίδα µου για να 
µάθουν όλοι τα παρακάτω: 

 
  «µην χτίζεται ξενοδοχεία στις παραλίες» 
  «µην πετάτε νάιλον σακούλες στη θάλασσα» 
  «µην ψαρεύετε µε δίχτυα» 
  «µην κάνετε παιδάκια λακκούβες στη άµµο» 
 
Καρέτα – καρέτα:  Ευχαριστώ. 
 
Αυτός ο διάλογος που έγινε µεταξύ των παιδιών ενθουσίασε και εµάς και τα 
παιδιά. Κάναµε µαγνητοφώνηση και στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
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αποφασίσαµε να το παρουσιάσαµε ως θεατρική παράσταση (αφού κάναµε 
µουσική επένδυση).    
 
Τα παραµύθια που χρησιµοποιήσαµε ήταν όλα από τη λαϊκή µας παράδοση  και 
οι δραστηριότητες είχαν σχέση µε τη µε την ετυµολογία των λέξεων και την 
γλωσσική καλλιέργεια. 
Τα παραµύθια επίσης προσφέρονται για έκφραση συναισθηµάτων, και είναι µια 
ευκαιρία τα παιδιά να παίξουν διάφορους ρόλους, να µπούν στη θέση του άλλου 
και να µπορούν να επικοινωνούν καλύτερα µεταξύ τους, σεβόµενα κάθε τι το 
διαφορετικό. 
Και το πιο σηµαντικό:  προσφέρουν αισθητική απόλαυση 
 
 
Το παιγνίδι 
  Το παιγνίδι είναι πηγή έµπνευσης και ενεργοποίησης όλων των υπολοίπων 
αισθήσεων. Είναι µέσω διδασκαλίας και µάθησης αλλά και βασικός φορέας 
κοινωνικοποίησης. Η σηµασία της εµπειρίας του παιγνιδιού βοηθά στην 
καλλιέργεια της αντίληψης, της δηµιουργικής σκέψης, της φαντασίας και 
γενικώς της δραστηριοποίησης. 
Αν αυτό είναι απαραίτητο για τα παιδιά που βλέπουν είναι διπλά αναγκαίο για 
τα παιδιά που δε βλέπουν.  
  Από τη βρεφική ηλικία το παιδί ξεκινάει να παίζει µε τα χέρια του, τα πόδια 
του, όλα τα µέλη του σώµατός του και µε ό,τι παιγνίδι µπορεί να αγγίξει µε τα 
χέρια του. Το τυφλό παιδί όµως που δεν το «προκαλεί» η θέα ενός παιγνιδιού 
για να το εξερευνήσει, πρέπει εµείς να του προκαλέσουµε αυτό το ενδιαφέρον.  
   Όταν  αρχίζει να µπουσουλάει χρειάζεται χώρο ελεύθερο και ακίνδυνο για να 
µπορεί να κυκλοφορεί και δια µέσου κάποιου παιγνιδιού ηχητικού που µπορεί 
να κυλάει να εξερευνεί το χώρο. Επίσης χρειάζεται να υπάρχουν ράφια για έχει 
τη δυνατότητα να παίρνει και να τοποθετεί όποτε θέλει τα αγαπηµένα του 
παιγνίδια.  
  Ιδιαίτερα αγαπηµένα είναι τα παιγνίδια που βγάζουν ήχο ή που προχωρούν µε 
ρόδες.  
Τα παιγνίδια µε ρόδες  βοηθούν το παιδί να διασκεδάσει και συγχρόνως να 
περπατάει σωστά χωρίς να κάνει συνεχώς στροφές.  
Απαραίτητο πριν από την παρουσίαση κάποιου καινούργιου παιγνιδιού είναι η 
περιγραφή του και η λειτουργία του, ώστε να δηµιουργείται στο παιδί µια 
πλήρης νοητική εικόνα του συγκεκριµένου παιγνιδιού ( Μπαλή, 2003). 
Το πιο πλούσιο υλικό για την εµπειρία του παιγνιδιού, όταν ακόµη το παιδί δεν 
περπατάει είναι τα αντικείµενα οικιακής χρήσεις όπως πλαστικά κουτάλια πιάτα 
ποτήρια βάζα κ.λ.π., αυτοκίνητα, µπάλες ……. 
Όταν το παιδί µπορεί να βγαίνει από το σπίτι το φυσικό περιβάλλον, ο κήπος, το 
πάρκο, µια εκδροµή στην εξοχή, στη θάλασσα ή στο βουνό το περπάτηµα στον 
χωµατόδροµο, την άσφαλτο, στο δρόµο µε χαλίκια, το τρεχούµενο νερό η 
βροχή στο πρόσωπο, το αεράκι, το βούισµα των κυµάτων, είναι µοναδικές 
εµπειρίες.  
Όλα αυτά προσφέρουν στο παιδί πρωτογενείς εµπειρίες.   
Εκτός από το παιγνίδι το υλικό (διάφορα παιγνίδια – αντικείµενα ) σηµαντική 
θέση στην ανάπτυξη του παιδιού, κατέχει το συµβολικό παιγνίδι το οποίο 
βέβαια έπεται του υλικού παιγνιδιού. 
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Μουσικοκινητική Αγωγή 
 
   Η µουσικοκινητική αγωγή απευθύνεται στο παιδί ως σύνολο σωµατικό, 
πνευµατικό, ψυχικό. 
Επιστρατεύει το σώµα µέσω της κίνησης και της όξυνσης των αισθήσεων, το 
πνεύµα µεταδίδοντας του γνώσεις που αφορούν τη µουσική, το λόγο και το 
χρόνο, την ψυχή προσφέροντας στο παιδί αισθητική απόλαυση. 
Η µουσικοκινητική αγωγή συνδυάζει, το παιγνίδι, τη µουσική, τη συνεργασία, 
την κοινωνικοποίηση του παιδιού.  
 Με τη µουσικοκινητική αγωγή το παιδί βιώνει το σωµατικό σχήµα, το χώρο, το 
χρόνο, τους νόµους της µουσικής .  
Μουσική και κίνηση είναι µια φυσική, αυθόρµητη έκφραση των µικρών 
παιδιών. 
Στο τυφλό παιδί όµως όλα αυτά πρέπει να «διδαχτούν». Πρέπει το παιδί να 
παροτρύνεται διαρκώς για να βρίσκει ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στα κάθε 
είδους παιγνίδια.  
  ∆ια µέσου των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων το τυφλό παιδί: 

• Ασκεί τη προσοχή του, την αντίληψη, τη µνήµη, την γρήγορη 
αντίδραση. 

• Αναπτύσσει θάρρος και πρωτοβουλία. 
• Οξύνει ελεύθερα όλες τις αισθήσεις. 
• Βιώνει τα µέλη του σώµατός του και εξοικειώνεται µε την κίνηση στο 

χώρο (πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε πραγµατικά η κίνηση να είναι 
ασφαλής). 

• Αποκτά ρυθµό και αρµονία που του είναι τόσο απαραίτητα για τη 
καλλιέργεια της γλώσσας του σώµατος . 

• Βρίσκεται σε επαφή µε άλλα παιδιά και κοινωνικοποιείται 
(Κουτσουβάνου , 1990). 

Η  µουσικοκινητική αγωγή στο Νηπιαγωγείο περιλαµβάνει: 
Τη γνωριµία µε το ρυθµό. 
Ασκήσεις αναπνοής. 
Τραγούδι. 
Χρήση µουσικών οργάνων.  
Μουσικά βιωµατικά παιγνίδια. 
 
Γνωριµία µε το ρυθµό. 
  Χαρακτηριστικά του ρυθµού είναι ροή, αλλά και η περιοδικότητα, ή 
επανάληψη. 
Στη φύση είναι πολλά τα φαινόµενα µ’ αυτά τα γνωρίσµατα, όπως η εναλλαγή 
µέρας και νύχτας, η εναλλαγή εποχών. 
Στους ζώντες οργανισµούς παρατηρούµε ρυθµό στην αναπνοή, στους κτύπους 
της καρδιάς, στο βάδισµα, στο σφυγµό κ. α. 
  Στόχος µας είναι να αντιληφθεί το παιδί που δε βλέπει (καθώς και όλη η άλλη 
οµάδα ) ρυθµούς στο περιβάλλον του. 
Οι ρυθµοί στο περιβάλλον χωρίζονται σε: α) ρυθµούς της φύσης και β) σε 
ρυθµούς της ζωής. 
 Οι ρυθµοί της φύσης είναι πιο ωφέλιµο να µελετηθούν και να επισηµανθούν 
απευθείας από τις ηχογόνες πηγές. Το παιδί πρέπει να παροτρύνεται από τη 
νηπιαγωγό,  η οποία πρέπει να εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρέχουν τα 
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φυσικά φαινόµενα όπως ο αέρας, η βροχή, ο κεραυνός κ.α. για ακουστική 
παρατήρηση. Τα καταγράφουν,  τα αναγνωρίζουν, τα αναπαράγουν µε τη φωνή 
και τα µουσικά όργανα.  
Το ίδιο ισχύει και για τους ρυθµούς της ζωής, όπως ο ρυθµός της καρδιάς και η 
αναπνοή. Η καρδιά κτυπάει πιο έντονα µετά από τρέξιµο ή πιο αργά κατά την 
χαλάρωση, το ίδιο συµβαίνει και µε την αναπνοή.  
Η νηπιαγωγός δεν πρέπει να αφήνει καµία ευκαιρία ανεκµετάλλευτη. 
 
∆ραστηριότητα 1. (ρυθµός ζωής ) 
1.  Κτυπάµε στο ταµπουρίνο σε ρυθµό τετάρτων και τα παιδιά κινούνται στο 
χώρο µε το ρυθµό.  
Όταν σταµατήσουµε τα παιδιά σταµατούν να κινούνται και ακουµπούν το χέρι 
τους στην καρδιά τους.  Ακούν το ρυθµικό τικ- τακ και το επαναλαµβάνουν, 
στην αρχή ένα –ένα και στη συνέχεια όλα µαζί στον ίδιο ρυθµό. 

2. Κτυπάµε στο ταµπουρίνο  όγδοα και τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο 
χώρο. 
Όταν σταµατήσουµε, σταµατούν να κινούνται και ακουµπούν το χέρι στην 
καρδιά τους και επαναλαµβάνουν το πιο γρήγορο ρυθµικό τικ- τακ που ακούν. 

3. Τους ζητάµε να ξαπλώσουν και αφού χαλαρώσουν ακούν πάλι την 
καρδιά τους και επαναλαµβάνουν το τικ- τακ που ακούν.  
Το ίδιο µπορούµε να παρατηρήσουν  και µε την αναπνοή τους και το σφυγµό 
τους.  
Αφού κάνουν  τις παραπάνω παρατηρήσεις, τα παιδιά χρησιµοποιούν τη 
γλώσσα για να εκφράσουν τις διαπιστώσεις και τους προβληµατισµούς που 
προέκυψαν µετά από την παραπάνω κινητική δραστηριότητα. 
 
∆ραστηριότητα 2. (ρυθµός φύσης) 
«Το αεράκι».  
Αφού έχουµε ακούσει τον αέρα που φυσάει και το θρόισµα των  φύλλων των 
δέντρων  στη φύση, στη συνέχεια ακούµε  αυτούς τους ήχους στην κασέτα  
«τραγουδώ και γυµνάζοµαι» της  Μ. Κυνηγού- Φλάµπουρα. 
Τα παιδιά αναπαράγουν τον ρυθµικό ήχο του αέρα µε τη φωνή τους.  
Στο σηµείο αυτό η νηπιαγωγός παρουσιάζει το θέµα του τραγουδιού « αεράκι» 
και το τραγουδά ενώ τα παιδιά ακούν προσεκτικά. Στη δεύτερη ή την τρίτη 
επανάληψη τα παιδιά ακολουθούν όσο µπορούν και συγχρόνως κινούνται 
αυθόρµητα στο ρυθµό. 
Στη συνέχεια η νηπιαγωγός προτείνει να κινηθούν όλοι µε τον ίδιο τρόπο.  
Ο τρόπος είναι : 
 
Τραγούδι                                                          Κίνηση. 
Τα αεράκι φυσά                                 Τα νήπια όρθια µε τα πόδια κλειστά και τα  
Και µας φέρνει δροσιά                       χέρια ψηλά. Πλάγιες κάµψεις του κορµού  
Κουνάει τα δέντρα                             δεξιά και αριστερά. 
Κουνά τα κλαδιά 
 
Τα αεράκι φυσά                                    
Και µας φέρνει δροσιά                       Κάνουν κύκλους µε τα χέρια σε αντίθετη  
Και ο µύλος γυρίζει                             κατεύθυνση µεταξύ τους. 
Με τα άσπρα πανιά 
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Φυσικά το παιδί που δε βλέπει, το βοηθάµε έως ότου να µπορεί ανεξάρτητο να 
κατανοεί και να εκτελεί τις κινήσεις που έχουµε ορίσει. 
 
Τραγούδι 
Το τραγούδι είναι συνδυασµός µουσικής και λόγου. Σε όλα τα παιδιά αρέσει 
πολύ να ακούν ένα όµορφο τραγούδι, καθώς επίσης και να τραγουδούν τα ίδια 
ένα τραγούδι. 
«Εκτός από την ευχαρίστηση που προσφέρει το τραγούδι στα παιδιά, δια µέσω 
του τραγουδιού επιδιώκουµε :  

- Να ανακαλύψουν την φωνή τους και να ανταποκρίνονται στη σωστή                        
       τονικότητα. 
- Να συγχρονίζονται µε την οµάδα. 
- Να µπορούν  να συνοδεύουν το τραγούδι µε όργανα ή κτυπήµατα των 

χεριών καθώς επίσης και µε κίνηση»  (Κουτσουβάνου, 1990, 122). 
Το τραγούδι δηλαδή, είναι µια ευκαιρία για ελεύθερη έκφραση, σωµατική 
άσκηση, µίµηση και επίσης βοηθάει στην εκλέπτυνση των φωνητικών οργάνων 
του παιδιού.  
  Τραγούδια µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε από τις παιδικές συλλογές 
τραγουδιών, από το κλασσικό ρεπερτόριο, από την δηµοτική µας παράδοση, 
από την έντεχνη λαϊκή και ελαφριά ελληνική µουσική.  
Απαραίτητο σε ένα τραγούδι, είναι η συνοδεία µε κρουστά όργανα ρυθµού, που 
βοηθούν το παιδί να ανακαλύψει τις ιδιότητες του ήχου, να νοιώσει το ρυθµό να 
συνεργαστεί µε τα άλλα παιδιά φτιάχνοντας µια ορχήστρα. 
    Στο νηπιαγωγείο µπορούµε να φτιάξουµε αυτοσχέδια µουσικά όργανα, που 
δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις ηχητικές δυνατότητες των 
διάφορων υλικών και να κάνουν ηχητικούς πειραµατισµούς. 
 
Αυτοσχέδια µουσικά όργανα 

1. Ζητάµε από τα παιδιά να φέρουν  διάφορα κουτιά,  από γυαλί, από 
µέταλλο, από πλαστικό, από πιεσµένο χαρτί. Βάζουµε µέσα στα κουτιά 
διάφορα υλικά όπως χαλίκια, άµµο, σπόρους διάφορους και 
πειραµατιζόµαστε µε τον ήχο που παράγουν. Π.χ. τα φασόλια παράγουν 
διαφορετικό ήχο στο χάρτινο κουτί και διαφορετικό στο µεταλλικό. 

2. Παίρνουµε λάµπες ηλεκτρικές χαλασµένες, και τις καλύπτουµε µε 
λουρίδες εφηµερίδας, τις οποίες έχουµε βουτήξει σε αραιωµένη 
ατλακόλ. Όταν ή εφηµερίδα στεγνώσει γίνεται σκληρή, τότε κτυπάµε τη 
λάµπα, το γυαλί σπάει και τα κοµµατάκια του γυαλιού που παραµένουν 
παράγουν όταν τα κουνάµε έναν ήχο.  Με αυτόν τον τρόπο 
κατασκευάζουµε  µια µαράκα.  

3. Μαράκες επίσης µπορούµε να κατασκευάσουµε µε µικρές 
νεροκολοκύθες.  

4. Γεµίζουµε γυάλινα  µπουκάλια µε νερό. Το ύψος της στάθµης του νερού 
σε κάθε µπουκάλι είναι διαφορετικό. Αν κτυπήσουµε στο στόµιο τους, 
το κάθε µπουκάλι παράγει διαφορετικό ήχο, ανάλογα µε το ύψος του 
νερού που περιέχει. 

5. κατασκευή σήστρου.  Παίρνουµε µία ξύλινη ράβδο και µερικά 
µεταλλικά καπάκια από µπουκάλια. Καρφώνουµε αριστερά και δεξιά 
τέσσαρες σειρές  µε καπάκια όχι πολύ σφικτά ώστε όταν τα κουνάµε να 
µπορούν να παράγουν ήχο. 
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6. Καλάµι της βροχής.  Παίρνουµε τον χάρτινο κύλινδρο από το χαρτί της 
κουζίνας, µπήγουµε στο εσωτερικό του οδοντογλυφίδες, (20-30) και 
κλείνουµε µε ένα κύκλο από χαρτί τις δύο βάσεις του. Πριν να 
κλείσουµε τις δεύτερη βάση του βάζουµε µέσα ρύζι. Κουνώντας το 
αργά- αργά πάνω κάτω παράγεται ήχος όπως της βροχής. 

7. Μεταλλικοί σωλήνες σε διαφορετικό µέγεθος. Αφού κάνουµε στο πάνω 
µέρος τους δύο τρύπες (η µία απέναντι από την άλλη) και τους 
περάσουµε σε έναν σπάγκο, τους κρεµάµε και όταν τους κτυπάµε 
παράγουν διαφορετικό ήχο. 

8. ∆ύο πέτρες από την παραλία που τις κτυπάµε µεταξύ τους. 
9. ∆ύο ξυλάκια ή δύο κουτάλια, κ.λ.π. 

 
∆ραστηριότητες µε τα µουσικά όργανα  
∆ραστηριότητα 1. 
  ∆ίνουµε σε µια οµάδα παιδιών τα οποία κάθονται σε κύκλο, µερικά µουσικά 
όργανα. Αρχίζει το πρώτο παιδί να κτυπάει το µουσικό του όργανο και όταν 
σταµατήσει να ηχεί το όργανό του, κτυπάει ο επόµενος. Έτσι τα παιδιά 
συνειδητοποιούν τον ήχο του κάθε οργάνου καθώς και τη διάρκεια του κάθε 
ήχου.  
  
∆ραστηριότητα 2. 
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες και κάθονται πλάτη µε πλάτη. Ανά 
ζευγάρια έχουν τα ίδια µουσικά όργανα. Ένα παιδί από τη µια οµάδα παίζει όλα 
τα όργανα που έχει από µία φορά το κάθε ένα. Όταν τελειώσει ο σύντροφό του 
πρέπει να παίξει και αυτός, µε την ίδια σειρά που ακούστηκαν τα όργανα. 
Παραλλαγή.  Ζητάµε από το ένα παιδί της οµάδας να παίξει τρεις ήχους. 
Μπορεί να είναι από το ίδιο µουσικά όργανο ή από διαφορετικά µουσικά 
όργανα. Ο σύντροφός του πρέπει να επαναλάβει ό,τι άκουσε, µε τη σειρά που το 
άκουσε. 
 
∆ραστηριότητα3. 
Τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλο. Ένα παιδί βγαίνει έξω από τον κύκλο και 
κτυπάει µερικά µουσικά όργανα. Οι άλλοι δεν πρέπει να βλέπουν.  Όταν 
τελειώσει καλεί ένα παιδί να παίξει τα όργανα µε τη σειρά που τα έπαιξε και 
αυτός. 
 
∆ραστηριότητα 4. 
Η νηπιαγωγός ή ένα παιδί κρατάει τρία µουσικά όργανα. Προκαθορίζουν τι 
πρέπει να κάνουν τα παιδιά κάθε φορά που ακούν το συγκεκριµένα µουσικό 
όργανο να παίζει  π.χ. όταν παίζει η µαράκα τα παιδιά χορεύουν σε ζευγάρια, 
όταν κτυπάει το τύµπανο «καλπάζουν» όπως τα άλογα, όταν κτυπούν τα 
πιατίνια µένουν ακίνητα. 
 
∆ραστηριότητα 5. 
Παίζουµε  τρεις ήχους διαφορετικούς µεταξύ τους. Ζητάµε από τα παιδιά να 
κάνουν τις προτάσεις τους για το τι τους θυµίζει ο κάθε ήχος που άκουσαν.  
Κατόπιν τους ζητάµε να µας πουν τι όργανα θα χρησιµοποιούσαν για µουσική 
υπόκρουση µιας ιστορίας ή για να παρουσιάσουν την εξέλιξη µιας καταιγίδας  
κ.λ.π.   
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Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που περιγράψαµε το τυφλό παιδί συµµετέχει 
ισότιµα µε τα άλλα παιδιά και επειδή έχει µάθει να παρατηρεί και να 
αντιλαµβάνεται τους ήχους γύρω του δεν κάνει λάθη, διορθώνει τους άλλους, µε 
αποτέλεσµα να αποκτά περισσότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό του, θετική 
αυτοεικόνα και ατοεκτίµηση.  
 
 
 
Παιγνιδοτράγουδα  
Αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλο, το τυφλό παιδί είναι η 
άνεση στην κινητικότητα. ∆ια µέσου της µουσικοκινητικής αγωγής  το παιδί 
µπορεί να κατακτήσει φυσικά και αβίαστα αυτή την άνεση και να αισθάνεται 
ισότιµο µέλος της οµάδας . 
Για τη µουσικοκινητική αγωγή του παιδιού που δεν βλέπει µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε πολλά από τα τραγούδια της Άλκηστις και της Καψάσκης 
καθώς και τα παιγνιδοτράγουδα του Μανόλη  Φιλιππάκη 
 
∆ραστηριότητα 1.  
Το κοφτό µακαρονάκι 
 
Στο καζάνι το µεγάλο  
Μακαρόνι θε να βάλω. 
Τι σκληρό το µακαρόνι 
Πω-πω-πω δε µαλακώνει 
 
Μια του βάζω αλατάκι 
Μια του βάζω πιπεράκι 
Το κοφτό το µακαρόνι  
πω-πω-πω- δε µαλακώνει 
 
η κουτάλα η µεγάλη 
µια απ’ τη µια και µια απ’ την άλλη 
τρέµει πια το µακαρόνι  
κι αρχινά να µαλακώνει 
 
Λίγουλι και λιγουλάκι  
Έτοιµο είναι το φαγάκι 
Νόστιµο το µακαρόνι 
Στην πιατέλα καµαρώνει 
                                          Φιλιππάκης, Μ. 
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Τρόπος προσέγγισης 
 
Το τραγούδι αυτό, έχει ρυθµό ¾. Το επιλέξαµε γιατί δίνει την ευκαιρία στους 
συµµετέχοντες να βιώσουν την έννοια του σκληρού, του µαλακού, της έντασης 
και της ηρεµίας που προέρχεται µέσα από τη µεταφορική διαδικασία του 
βρασµού ενός σκληρού µακαρονιού, το οποίο όταν βράσει γίνεται µαλακό. 
 
  Προετοιµασία    
 

• Μιλάµε για τα φαγητά που αλλάζουν µορφή όταν τα µαγειρεύουµε.  
∆ίνουµε στο παιδί  π.χ. ένα καρότο, µία πατάτα ένα κολοκύθι, µία µελιτζάνα. 
Το παροτρύνουµε να τα αγγίξει, να µυρίσει να  τα εξερευνήσει, ως προς το 
σχήµα, αν είναι λεία ή τραχιά, αν είναι σκληρά ή µαλακά . 

• Του παρουσιάζουµε τα ίδια λαχανικά µαγειρεµένα.  
∆ίνουµε έµφαση στις σκληρές τροφές που µαλακώνουν µε το µαγείρεµα.   
(Ίσως κάποια πράγµατα να φαίνονται σε όλους εµάς τους βλέποντες αυτονόητα. 
Ίσως όλοι νοµίζουµε πως τα παιδιά που δεν βλέπουν γνωρίζουν πως  είναι οι 
τροφές οι αµαγείρευτες και πως οι µαγειρεµένες. Αυτό πολύ απέχει από την 
πραγµατικότητα. Τα περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν πως είναι π.χ. µια 
πατάτα πριν τη µαγειρέψουµε. Αυτό το διαπιστώσαµε σε τρεις περιπτώσεις 
παιδιών τυφλών όταν κάναµε επίσκεψη στη λαϊκή αγορά).  

• Βιώνουµε εντάσεις και χαλαρώσεις του σώµατος παίζοντας τις ωµές και  
τις µαγειρεµένες τροφές.  

• Τέλος κάνουµε παντοµίµα µε τα λόγια του τραγουδιού. 
Όλα τα παιδιά παίρνουν θέση µέσα σε ένα µεγάλο στεφάνι, που είναι το καζάνι. 
Στην αρχή είναι σφιγµένα και ακίνητα και σιγά - σιγά χαλαρώνουν και 
ξαπλώνουν κάτω. 
Βάζουµε το παιδί που δε βλέπει να παίξει το ρόλο του µάγειρα, ώστε να νοιώσει 
«τα σφιγµένα και ακίνητα µακαρονάκια», που στη συνέχεια λικνίζονται έως   
ότου ξαπλώσουν όλα κάτω, µέσα στο στεφάνι. Στην συνέχεια αλλάζουµε 
ρόλους και παίρνει το παιδί που δε βλέπει το ρόλο ενός µακαρονιού. 
Αυτού του είδους τα παιγνιδοτράγουδα αφήνουν να καλπάσει η φαντασία του 
παιδιού, αλλά το πιο σπουδαίο είναι, ότι οι λέξεις, οι καταστάσεις και τα 
αντικείµενα είναι από τις εµπειρίες του παιδιού. 
 
∆ραστηριότητα 2.  
Ο κυκλικός καθρέπτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σώµα ζεσταµένο, και εγώ περιµένω 
Παίρνω θέση κι η Μαρία στη µέση 
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Βρίσκοµαι στον κύκλο µα η χαρά µου δε φτάνει  
Κοιτάζω τη Μαρία και κάνω ότι κάνει. 
 
Σώµα ζεσταµένο κι εγώ περιµένω 
Παίρνω θέση κι ο Κώστας στη µέση 
                                                           Φιλιππάκης Μ. 
 
 
Συνεχίζουµε έως ότου να πάρουν θέση στο κέντρο του κύκλου όλα τα παιδιά. 
 
Το παιγνίδι αυτό, είναι ένα παιγνίδι παρατηρητικότητας, µνήµης, ρυθµού, 
γνωριµίας. Όλη η οµάδα είναι σε κύκλο αντιγράφει τις κινήσεις του παιδιού που 
ακούει το όνοµά του και καλείται να βρεθεί και αυτός στη µέση του κύκλου και 
να γίνει ο αρχηγός. 
Επειδή το παιδί δε βλέπει να αντιγράψει τις κινήσεις του αρχηγού, ο αρχηγός 
καλείται να περιγράψει τι ακριβώς κάνει. Αυτό το κάνει περιγράφοντας την 
κίνηση που έχει επιλέξει µε το ρυθµό του τραγουδιού.  
Π.χ «τα χέρια στη µέση πηδώ ελαφρά, σηκώνω τα χέρια τα κάνω φτερά» ή 
«πιάνω τη µύτη, πιάνω τα αυτιά µου και τώρα χτενίζω τα µαλλιά µου». Η 
νηπιαγωγός βοηθά και στηρίζει το παιδί που δε βλέπει, όποτε και όσο χρειαστεί. 
  
 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ        

ΜΕΘΟ∆Ο BRAILLE 
    Για την προώθηση της γραφής και ανάγνωσης σε ένα σχολείο µε βλέποντες 
και µη βλέποντες είναι απαραίτητη η δηµιουργία του κατάλληλου µαθησιακού 
περιβάλλοντος.  Για τα βλέποντα παιδιά αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή 
από ότι στα µη βλέποντα παιδιά. Αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδιά που βλέπουν 
από πολύ νωρίς στη ζωή τους έρχονται σε επαφή µε τον γραπτό λόγο και 
φυσικά και αβίαστα κατανοούν ότι ο γραπτός λόγος είναι ένας κώδικας 
επικοινωνίας, είναι ο προφορικός λόγος που µε συγκεκριµένα σύµβολα 
αποτυπώνεται στο χαρτί. Ξεχωρίζουν την εικόνα ενός κειµένου και τα 
γράµµατα. 
Όταν  τους διαβάζουµε  ένα βιβλίο µας βλέπουν και κατανοούν τι ακριβώς 
γίνεται. 
Τα τυφλά παιδιά όµως δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. ∆εν είναι σε θέση να 
καταλάβουν αν  πράγµατι διαβάζουµε ένα βιβλίο ή το αφηγούµαστε. 
   Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε 
βιβλία γραµµένα σε Braille. 
Επίσης  πρέπει όλοι να έχουν θετική στάση σχετικά µε τη γραφή Braille, ώστε 
να βοηθήσουν το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι η αυτή του η ενασχόληση είναι 
µια ευχάριστη µαθησιακή εµπειρία. Τα παιδιά πολλές φορές µας εκπλήσσουν, 
αλλά για να το κάνουν αυτό χρειάζεται να τους δοθούν κατάλληλες ευκαιρίες.   
  Εδώ θα αναφέρουµε τον τρόπο που προσεγγίσαµε τη γραφή και ανάγνωση στο 
δικό µας νηπιαγωγείο. 
  Από τις πρώτες µέρες λειτουργίας του νηπιαγωγείου, τοποθετήσαµε καρτέλες  
µε τα ονόµατα των παιδιών πάνω στο τραπέζι που κάθονταν µε τα ονόµατά 
τους. Είχαµε γράψει το όνοµα όλων των παιδιών σε κανονική γραφή και σε 
γραφή  Braille. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαµε  να δείξουµε στο παιδί που δε 
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βλέπει ότι αυτά τα «σηµαδάκια» έχουν κάποιο νόηµα και στα άλλα παιδιά πως 
ο συµµαθητής τους µπορεί να αποκωδικοποιεί τον γραπτό λόγο σε προφορικό, 
όπως ακριβώς κάνουν και αυτοί.  Ήταν δε τόσο µεγάλο το ενδιαφέρον των 
βλεπόντων παιδιών και ο ενθουσιασµός  τους για τη ανάγνωση της γραφής 
Braille, που ενθουσιάστηκε και ο τυφλός µαθητής µας. 
  Τον ίδιο τρόπο ακολουθήσαµε µε τις µέρες της εβδοµάδας και µε ότι γραπτές 
λέξεις δείχναµε στα παιδιά της τάξης.  
Σε κάθε τυπωµένη λέξη που δίναµε στο παιδί φροντίζαµε τα γράµµατα να 
απέχουν µεταξύ τους ώστε να µπορεί να κατανοεί ότι η «κάθε φωνούλα» 
αντιστοιχεί και µε ένα σύµβολο στο χαρτί.   
 (Ο ένας από τους δύο µαθητές µας, πάρα πολύ γρήγορα κατανόησε αυτή τη 
διαδικασία και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κατάφερε να ξεχωρίζει που ήταν 
γραµµένο το όνοµά του που οι µέρες της εβδοµάδας). 
 Παράλληλα µέσα στην τάξη κάναµε πολλές ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης.  

- να βρούµε λέξεις που αρχίζουν από τη «φωνούλα» Α, όπως : 
αεροπλάνο, άλογο, αέρας, αλάτι, Άννα, Αντώνης κλπ. Συγχρόνως 
στον πίνακα τοποθετούσαµε το Α σε συµβατική γραφή και γραφή 
Braille. Ασκήσεις τέτοιου τύπου κάναµε καθηµερινά για όλα τα 
γράµµατα. Μάλιστα είχαµε ορίσει κάθε εβδοµάδα σαν εβδοµάδα ενός 
γράµµατος και προσπαθούσαµε να βρίσκουµε κάθε εβδοµάδα όσες 
περισσότερες λέξεις  άρχιζαν από το γράµµα αυτό και στη συνέχεια όσες 
λέξεις περιείχαν το γράµµα αυτό. 

- Σε καρτέλες είχαµε τυπώσει διάφορες λέξεις (που άρχιζαν από 
διαφορετικά γράµµατα) και ζητούσαµε από το τυφλό µας µαθητή να µας 
δώσει αυτές που αρχίζουν από το γράµµα που είχαµε επιλέξει.  

- Λέξεις που τελειώνουν σε Ι ή Σ. 
Ενώ τα άλλα παιδιά έγραφαν γράµµατα και λέξεις, τελείως φυσικά ο τυφλός 
µαθητής µας, ζήτησε να γράψει και αυτός. Στο νηπιαγωγείο είχαµε µια 
γραφοµηχανή Braille που µε πολύ κέφι τη χρησιµοποιούσε. Μάλιστα όταν 
έγραφε αρκετά ήθελε να µας διαβάσει τι είχε γράψει. Έτσι για τον µαθητή µας 
αυτό, η γραφή και η ανάγνωση είχε αποκτήσει τη σηµασία της επικοινωνίας, 
είχε δηλ. κάποιο νόηµα. 
Εδώ αξίζει να αναφέρουµε ένα γεγονός που συνέβη στο νηπιαγωγείο µας.   
Όλα τα παραµύθια που διαβάζαµε στα παιδιά τα είχαµε «τυπώσει» και µε 
ανάγλυφες εικόνες σε ξεχωριστά βιβλία και για το µαθητή που δεν έβλεπε. 
Όταν δείχναµε στα άλλα παιδιά τις εικόνες του κανονικού βιβλίου ο τυφλός 
µαθητής µας «κοιτούσε» µε την αφή το δικό του βιβλίο. Μια µέρα µας πρότεινε 
να γράψει να αυτός στη γραφοµηχανή του τα λόγια του παραµυθιού. 
  ∆εν συνέβη όµως το ίδιο και για τον άλλο µαθητή που δυσκολεύτηκε πάρα 
πολύ να κατανοήσει ότι ή κάθε λέξη αποτελείται από συλλαβές και οι συλλαβές 
από γράµµατα. 
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE 
To BRAILLE είναι ένα οπτικό σύστηµα ανάγνωσης και γραφής στο οποίο 
ανάγλυφες κουκίδες αντικαθιστούν τα γράµµατα της αλφαβήτου. Είναι 
διάφοροι συνδυασµοί των έξι κουκίδων που περιέχονται στο λεγόµενο 
εξάστιγµο. 
  Το εξάστιγµο είναι 6 ανάγλυφες κουκίδες τοποθετηµένες ανά τρεις από  πάνω 
προς τα κάτω ( όπως το 6 στα ζάρια).  Για να µπορούν να προσδιορίζονται οι 
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κουκίδες είναι αριθµηµένες από πάνω προς τα κάτω, 1-2-3 αριστερά και 4-5-6 
δεξιά. 
                          1 .  . 4 
                          2 .  . 5 
                          3 .  . 6 
Με τις 6 αυτές κουκίδες του εξάστιγµου µπορούν να σχηµατιστούν  63 
συνδυασµοί. (βλέπε επόµενη σελίδα) 
 
 
Η σπουδαιότητα του Braille για τους τυφλούς. 
Για να µπορέσει κάποιος να µάθει σωστά τη δοµή της γλώσσας του, δηλαδή την 
ορθογραφία, την έννοια της πρότασης, της παραγράφου κλπ χρειάζεται να έχει 
αναγνωστική εµπειρία. Τη δυνατότητα αυτή στους τυφλούς τη δίνει µόνο το 
σύστηµα Braille. Με το Braille, µπορούν να κατανοήσουν τους κανόνες 
ορθογραφίας, την παράγραφο, τα σηµεία στίξης,  τους αριθµούς, την 
τοποθέτηση πληροφοριών σε χάρτες. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν 
λεξικά και άλλα είδη γραπτών πληροφοριών τα οποία χρησιµοποιούν όλοι οι 
εγγράµµατοι άνθρωποι.  
  Τα οφέλη που αποκτά κάποιος µε την απτική ανάγνωση δεν µπορούν να 
συγκριθούν και να αναπληρωθούν ακούγοντας τη γραµµένη λέξη από τη φωνή 
κάποιου άλλου. 
  Όλοι µας γνωρίζουµε την αξία, του να µπορείς να εκφράσεις γραπτά τις 
σκέψεις σου. Είναι πολύ σπουδαίο να έχει τη δυνατότητα ένας τυφλός µα 
εκφραστεί δια µέσω του γραπτού λόγου.  
Ο Louis Braille που είναι και ο εφευρέτης της γραφής, είχε πει κάποτε στον 
πατέρα του : «Χωρίς βιβλία ο τυφλός δεν µπορεί ποτέ πραγµατικά να µάθει». 
   Χωρίς βιβλία οι τυφλοί δεν θα µπορούσαν ποτέ να γίνουν αληθινά µέλη µιας 
µορφωµένης κοινωνίας. Η προφορική  αποκλειστικά µάθηση για πληροφόρηση 
των τυφλών δεν θα τους αποκάλυπτε τις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας, την 
οποία χρειάζονται για να «δουν», ώστε  να καταλάβουν, να αφοµοιώσουν και 
µετά να εφαρµόσουν.  
 
 Πώς διαβάζεται το Braille 
Οι περισσότεροι αναγνώστες του Braille, διαβάζουν µε το ένα χέρι, αριστερό ή 
δεξί. Μερικοί όµως χωρίς να είναι σε άλλες δραστηριότητες αµφίχειρες 
διαβάζουν και µε τα δύο χέρια. 
Συνήθως το διάβασµα γίνεται µε το δείχτη, αλλά µερικά άτοµα χρησιµοποιούν 
το µεσαίο δάκτυλο και το παράµεσο. 
   Μερικοί αναγνώστες είναι ικανοί να διαβάσουν 125 λέξεις το λεπτό, ενώ 
ορισµένοι που χρησιµοποιούν τα δύο χέρια µπορούν να διαβάσουν έως 250 
λέξεις το λεπτό. Πάντως ο µέσος όρος δε ξεπερνά τις 104 λέξεις το λεπτό. 
Οι ανάγλυφες κουκίδες για να είναι κατάλληλες για απτική ανάγνωση, πρέπει 
να έχουν απλό σχήµα και το µέγεθος του εξάστιγµου να µην είναι µεγαλύτερο 
από την επιφάνεια του δακτύλου του παιδιού. Στο σηµείο αυτό χρειάζεται 
µεγάλη προσοχή γιατί πολλές φορές στα σχολεία ενσωµάτωσης νηπιαγωγοί και 
δάσκαλοι κατασκευάζουν καρτέλες µε διάφορα υλικά, γιατί νοµίζουν πως είναι 
πιο εύκολο για τα παιδιά να αναγνωρίσουν σε πια σειρά βρίσκονται οι κουκίδες,  
αν αυτές είναι σε µεγάλο µέγεθος. Χρησιµοποιούν δηλαδή, σαν κριτήριο την 
όραση. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια δεν ωφελείται καθόλου το παιδί, απεναντίας 
βλάπτεται και αποπροσανατολίζεται από τη γραφή Braille. ( θυµάµαι σε µια 
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συνάντηση που είχαµε δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που δουλεύαµε µε τυφλά 
παιδιά για να ανταλλάξουµε την εµπειρία µας, κάποιοι είχαν φτιάξει καρτέλες 
διαστάσεων 5 χ 10 εκατοστών µε πινέζες ή άλλο υλικό και προσπαθούσαν να 
µάθουν στους µαθητές τους τα γράµµατα µετρώντας τις κουκίδες και τη θέση 
τους πάνω στις καρτέλες. Αυτό όµως δεν είναι ανάγνωση Braille. Ανάγνωση 
είναι η αίσθηση που µένει στο δάκτυλο για κάθε γράµµα που ψηλαφεί το παιδί).  
 
 
Με τι µέσα γράφουµε Braille 
Μπορούµε να γράψουµε στο σύστηµα Braille, µε την πινακίδα και µε την ειδική 
γραφοµηχανή  Braille. 
Πινακίδα 
Οι πινακίδες Braille, είναι ή επιτραπέζιες ή τσέπης και αποτελούνται από δύο 
πλαστικές ή µεταλλικές πλάκες, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε µια 
κλείδωση΄, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί ανάµεσά τους ένα φύλλο χαρτί. Η 
επάνω πλάκα είναι διάτρητη από µικρά παραθυράκια .  Ακριβώς  κάτω από τα 
παραθυράκια της πάνω πλάκας, η κάτω πλάκα, περιέχει ελαφρές κοιλότητες 
τακτοποιηµένες σαν ένα εξάστιγµο Braille.  
Η ανάγλυφη κουκίδα δηµιουργείται, καθώς η γραφίδα πιέζει πάνω στο χαρτί 
προς τα κάτω, έτσι ώστε να σχηµατίζεται κάθε σύµβολο του Braille,  κουκίδα- 
κουκίδα.  
Η γραφή µπορεί να διαβαστεί, µόνο όταν το χαρτί που γράφουµε γυρίσει 
ανάποδα, έτσι ώστε  οι κουκίδες να βρίσκονται στην επάνω πλευρά του χαρτιού.  
Αυτό δηµιουργεί βέβαια πολλές δυσκολίες, γιατί το παιδί πρέπει να αλλάξει και 
τη φορά γραψίµατος δηλ. αντί να γράφει από αριστερά προς τα δεξιά πρέπει να 
γράφει από δεξιά προς τα αριστερά καθώς επίσης και να αντιστρέψει και την 
κανονική αρίθµηση των κουκίδων του εξάστιγµου. ∆ηλ. αντί να µετράει 
1  .  .  4                                        4  .  .  1 
2  .  .  5        µετράει                    5  .  .  2 
3  .  .  6                                        6  .  .  3 
 
αν δε γίνει  αυτό, τότε θα παράγει σύµβολα τελείως ανάποδα όταν θα γυρίσει το 
χαρτί για να διαβάσει. 
 
Μηχανή Braille- Perkins Braille 
Η γραφή µε τη γραφοµηχανή είναι η πιο γρήγορη µέθοδος γραφής και ξεκίνησε 
το 1892 όταν ο Frank H. Hall, επόπτης της σχολής τυφλών του Illinois 
παρουσίασε την πρώτη γραφοµηχανή Braille, που χρησιµοποιείται µέχρι 
σήµερα σε τροποποιηµένη µορφή. Με αυτή τη συσκευή ικανοί χειριστές 
µπορούν να γράψουν 40 έως 60 λέξεις το λεπτό.( 
 
Περιγραφή της γραφοµηχανής  
  Η µηχανή αυτή έχει 9 κουµπιά.( βλέπε επόµενη σελίδα) 
 Στο κέντρο είναι το διάστηµα. Όταν το πατάµε αφήνει ένα διάστηµα και 
γράφει µια θέση δεξιά. Το διάστηµα χρησιµοποιείται για να ξεχωρίζει η µία 
λέξη από την άλλη. 
Στην αριστερή πλευρά και µε φορά από το διάστηµα προς τα αριστερά είναι τα 
πλήκτρα για τις κουκίδες 1,2,3, ενώ στην άκρη αριστερά είναι το κουµπί για 
αλλαγή σειράς. ∆εξιά από το διάστηµα είναι τα πλήκτρα  για τις κουκίδες 
4,5,6. 
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Στην άκρη δεξιά βρίσκεται το κουµπί που ονοµάζεται επαναφορέας. 
Πατώντας τον επαναφορέα έρχεται το καροτσάκι µια θέση πίσω.  
Το καροτσάκι είναι η κεφαλή που εκτυπώνει τις ανάγλυφες κουκίδες και 
βρίσκεται στο επάνω µέρος της µηχανής. 
Πάνω από το κουµπί αλλαγής σειράς είναι η πεταλούδα ή λαβή για να 
µετακινείται το καροτσάκι, σε όποιο σηµείο της σειράς που γράφουµε. 
Κάτω από το καροτσάκι υπάρχει η πλάκα µε εξάστιγµο. Ανάµεσα στο 
καροτσάκι και στην πλάκα µε το εξάστιγµο τοποθετείται το χαρτί στο οποίο 
γράφουµε. 
Στο πάνω µέρος της µηχανής, δεξιά και αριστερά  υπάρχουν δύο κουµπιά τα 
οποία περιστρεφόµενα χρησιµεύουν για να τυλίγεται το χαρτί που βάζουµε για 
να γράψουµε. 
∆ίπλα ακριβώς από τα κουµπιά αυτά υπάρχουν δύο λεβιέ που όταν τα 
σηκώνουµε αποδεσµεύουν το χαρτί. Αυτά τα τραβάµε προς τα εµπρός όταν 
θέλουµε να βάλουµε ή να βγάλουµε  χαρτί στη µηχανή. 
Για να γράψουµε τοποθετούµε έξι δάκτυλα στα πλήκτρα των κουκίδων. Το 
αριστερό χέρι αριστερά, µε το δείχτη στο 1, το µέσο στο 2 και τον παράµεσο 
στο 3. Το δεξί χέρι δεξιά, µε το δείχτη στο 4, το µέσο στο 5, και τον παράµεσο 
στο 6. 
Καθώς κτυπάµε τα πλήκτρα των κουκίδων το καροτσάκι µετατοπίζεται προς τα 
δεξιά. 
Όταν φτάσει στην άκρη της σειράς κτυπάει ένα κουδουνάκι και έτσι αλλάζουµε 
σειρά. 
Η αλλαγή σειράς γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουµπί που βρίσκεται 
αριστερά δίπλα στο πλήκτρο 3.  Έτσι αλλάζει η σειρά αλλά το καροτσάκι 
παραµένει στη δεξιά πλευρά πρέπει να το µεταφέρουµε στην αριστερή πλευρά. 
 
Γραφή και ανάγνωση 
Όπως σε µια τάξη που φοιτούν µόνο  βλέποντες µαθητές κάνουµε διάφορες 
δραστηριότητες και προετοιµάζουµε τα παιδιά για την γραφή και ανάγνωση, µε 
τον ίδιο τρόπο προσπαθούµε να βρούµε τεχνάσµατα και κατάλληλες 
στρατηγικές ώστε να προετοιµάσουµε το παιδί που δε βλέπει για την ανάγνωση 
και τη γραφή Braille. 
   Με εξατοµικευµένη διδασκαλία πρέπει το παιδί να περάσει από τις παρακάτω 
διαδικασίες :   (εδώ απλώς θα αναφέρουµε τι πρέπει να έχει κατακτήσει το παιδί      
για να είναι σε θέση να µάθει να γράφει και να διαβάζει στο σύστηµα Braille). 
Τον τρόπο προσέγγισης και αναλυτικά τα βήµατα που πρέπει να 
ακολουθήσουµε τα έχουµε ήδη αναφέρει. 

• Ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας. ( Να τρέχει, να πηδάει, να 
σκαρφαλώνει, να σέρνεται, να τραβάει. 

• Ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, µε απώτερο στόχο να φτάσει το 
παιδί στην ανεξαρτητοποίηση των χεριών και των δακτύλων. 

• Εξάσκηση ώστε να πιάνουν σωστά χρησιµοποιώντας τα τρία δάκτυλα, 
µεγάλο δείχτη και µεσαίο, και να ερευνούν µε απαλές κινήσεις πολύ 
προσεκτικά. 

• Καλλιέργεια της αίσθησης της αφής, µε τη χρήση διαφόρων υλικών, τα 
οποία θα έχουν εµφανείς διαφορές στην αρχή και λιγότερο έντονες έως 
ανεπαίσθητες στη συνέχεια 
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• Εξοικείωση µε τις κουκίδες του Braille. ∆ηλαδή πολλές, λίγες, µία, 
διάφοροι σχηµατισµοί του εξάστιγµου που είναι ίδιοι και που ο ένας 
διαφέρει. 

  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
1. Τα παιδιά πρέπει να ασκηθούν ώστε να τοποθετούν τη κάρτα για 

ανάγνωση στη σωστή θέση.  Ένα παιδί που βλέπει δεν έχει κανένα 
πρόβληµα να καταλάβει ποιο είναι το πάνω µέρος της σελίδας και ποιο 
είναι το κάτω.  
Πρέπει επίσης να εξασκηθεί ώστε να διαβάζει από πάνω προς τα κάτω 
και από δεξιά προς τα αριστερά. Είναι πραγµατικά στην αρχή πάρα πολύ 
δύσκολο να µπορεί να ακολουθεί µε τα δάκτυλά του ένα ένα γράµµα στη 
σειρά χωρίς να «πετάγεται» στην προηγούµενη ή στην επόµενη γραµµή. 
Ένας τρόπος για να ξέρουν ποιο είναι το πάνω µέρος της σελίδας και 
ποιο το κάτω,  είναι να υπάρχει στο πάνω µέρος της σελίδας µία ευθεία 
ανάγλυφη γραµµή ή ένα εξάστιγµο στο πάνω δεξί µέρος της σελίδας.  

2. Το παιδί πρέπει να ασκηθεί στη σωστή τοποθέτηση του δακτύλου πάνω 
στις κουκίδες και στον τρόπο που πρέπει να κινεί τα δάκτυλά 
του,(αριστερά- δεξιά) απαλά, χωρίς να κάνει άσκοπες κινήσεις. Πολλές 
φορές κινεί το δάκτυλο πάνω κάτω ή ξύνει τις κουκίδες. 

3. Βοηθάµε το παιδί να µάθει τον τρόπο της ανάγνωσης. Πρέπει να µάθει 
το παιδί µια συγκεκριµένη διαδικασία : 
-τοποθετούµε και τα δύο χέρια πάνω αριστερά. 
-χρησιµοποιεί δύο ή τρία δάκτυλα. 
-κινούµε τα δύο χέρια προς τα δεξιά. 
-στο τέλος της σειράς το αριστερό γυρίζει πίσω, ακολουθεί και το δεξί 
χέρι και µετά κατεβαίνουν µαζί στην αρχή της επόµενης σειράς. 
Αυτή η διαδικασία απαιτεί από το δάσκαλο, µεγάλη υποµονή και 
κατανόηση της δυσκολίας που αντιµετωπίζει ο µαθητής του, συνεχή 
ενθάρρυνση στο παιδί ώστε να µην απογοητευθεί και εγκαταλείψει την 
προσπάθεια.  

 
Προγραφικές δραστηριότητες 
Αντί για χρώµατα µολύβια και χαρτιά που χρησιµοποιούν οι βλέποντες 
µαθητές, οι µαθητές που δεν βλέπουν αντικαθιστούν όλα αυτά µε τη 
γραφοµηχανή Braille. Χρειάζονται όµως και αυτοί εξάσκηση προτού να µάθουν 
να γράφουν.  

1. Επιµένουµε στη σωστή θέση που πρέπει να κάθονται όταν γράφουν : 
-Η µηχανή να είναι µπροστά του. 
-οι αγκώνες ακουµπούν πάνω στο τραπέζι σχηµατίζοντας  ορθή γωνία. 
-Τα πόδια πατούν στο πάτωµα σχηµατίζοντας στα γόνατα ορθή γωνία. 

       
  

2. Επιµένουµε στη σωστή χρήση της µηχανής: 
-δεν κτυπάµε τα πλήκτρα όταν η µηχανή δεν έχει χαρτί. 
-δεν κτυπάµε δυνατά τα πλήκτρα. 
-∆εν αφήνουµε χαρτί στη µηχανή όταν τελειώσουµε το γράψιµο. 
Σκεπάζουµε τη µηχανή πάντα µε το ειδικό κάλυµµα που έχει. 
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3. Ασκήσεις για σωστή τοποθέτηση του χαρτιού στη µηχανή: 
- πηγαίνουµε το καροτσάκι µε την πεταλούδα αριστερά στην άκρη. 
- Σηκώνουµε τα δύο λεβιέ. 
- Τοποθετούµε την κάτω πλευρά του χαρτιού, εφαρµόζοντάς το ακριβώς 

στην αριστερή άκρη. 
- Προσέχουµε το χαρτί να βρίσκεται ανάµεσα στην πλάκα µε τα 

εξάστιγµο και στο καροτσάκι. 
- Κατεβάζουµε τα δύο λεβιέ. 
- Γυρίζουµε τα δύο κουµπιά από πίσω προς τα εµπρός για να τυλιχθεί το 

χαρτί στον κύλινδρο. 
- Όταν τυλιχθεί το χαρτί πατάµε µια φορά το κουµπί αλλαγής σειράς για 

να σταθεροποιηθεί καλύτερα το χαρτί και είµαστε έτοιµοι για να 
γράψουµε. 

  Όπως ίσως καταλαβαίνεται αυτό είναι µια πολύ δύσκολη και χρονοβόρα 
διαδικασία που γρήγορα απογοητεύει το παιδί. Για το λόγο αυτό  δεν απαιτούµε 
από το παιδί να περάσει όλα τα στάδια µόνο του ειδικά στην αρχή, αλλά το 
βοηθούµε για όσο καιρό χρειαστεί, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει πως εµείς θα 
το αντικαταστήσουµε και θα κάνουµε ό,τι θα έπρεπε να κάνει το παιδί.  
        
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  Έχοντας υπόψη µας τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά κυρίως την προσωπική µας 
εµπειρία, κάνουµε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να  ληφθούν από όλους τους 
αρµόδιους τα κατάλληλα µέτρα για την επιτυχή εφαρµογή των προγραµµάτων 
συνεκπαίδευσης τυφλών και βλεπόντων µαθητών µέσα στα κοινά σχολεία. 
   Εξάλλου το ελληνικό σύνταγµα του 1975(άρθρα 5,16, 21) κατοχυρώνει το 
δικαίωµα πρόσβασης όλων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση, 
στην εργασία, και γενικότερα στην κοινωνική ζωή χωρίς καµιά διάκριση από τα 
άτοµα χωρίς ειδικές ανάγκες. 
Αυτές οι διατάξεις κατά καιρούς, εξειδικεύτηκαν µε νόµους, προεδρικά 
διατάγµατα και εγκυκλίους  και πραγµατικά έχουν γίνει πολλές θετικές 
εξελίξεις προς το σεβασµό των δικαιωµάτων αυτών των ατόµων. 
 ∆υστυχώς όµως πολλές φορές  χρειάζεται να κάνουν µεγάλο αγώνα τα άτοµα 
αυτά και οι οικογένειες τους για να έχουν πρόσβαση σε αυτά που δικαιούνται. 
Από την ψήφιση των νόµων, των προεδρικών διαταγµάτων και των εγκυκλίων 
µέχρι την εφαρµογή τους, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες αυθαίρετα 
«κολιεσιεργούν» µε αποτέλεσµα  να στερούν από τα τυφλά άτοµα (και 
γενικότερα από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ) αυτές τις παροχές που για τα 
άτοµα χωρίς προβλήµατα είναι αυτονόητες. 

1. Να τοποθετηθεί από το Υ.ΠΕ.Π.Θ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
κάποιος ειδικός ο οποίος θα είναι αρµόδιος για όλα τα θέµατα που 
αφορούν την εκπαίδευση των τυφλών παιδιών καθώς και την ένταξή 
τους στον χώρο εργασίας. ( πρώτο βήµα είναι η καταγραφή των 
παιδιών µε προβλήµατα όρασης και η πρώιµη έγκυρη διάγνωση και 
παρέµβαση). 

2. Να τοποθετηθεί στο Υ.ΠΕ.Π.Θ. ένας εξειδικευµένος σχολικός 
σύµβουλος ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει σε θέµατα 
προσαρµογής προγραµµάτων σε τµήµατα ενσωµάτωσης τυφλών 
παιδιών. 
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3. Οι κατά νοµούς σχολικοί σύµβουλοι ειδικής αγωγής, να είναι α) 
επαρκείς στον αριθµό και να έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα:   

• Που αφορούν την φιλοσοφία του θεσµού της ενσωµάτωσης 
παιδιών µε ή χωρίς προβλήµατα και να είναι οι ίδιοι θερµοί 
υποστηρικτές αυτού του θεσµού. 

• Ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, των εκπαιδευτικών των 
σχολείων και των µαθητών του κοινού σχολείου. 

4.    Θα πρέπει από την εκπαιδευτική νοµοθεσία να γίνει κατανοητό σε 
όλους ότι η εκπαίδευση των τυφλών παιδιών είναι αναπόσταστο µέρος 
του εθνικού εκπαιδευτικού προγραµµατισµού και πρέπει να γίνεται 
µέσα στο κοινό σχολείο.  (Όχι να συµβαίνει το παράδοξο στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς να κλείνουν τις πόρτες του σχολείου σε τυφλά παιδιά 
για να µην υποβιβαστεί το σχολείο «τους»). 

5.    Θεωρείται αναγκαία η ενηµέρωση, η µετεκπαίδευση όλων των 
δασκάλων του σχολείου, ώστε να δείχνουν όλοι την ιδιαίτερη 
υποστήριξη και αγάπη προς τους τυφλούς µαθητές του σχολείου.  

6.   Τα Κ.∆.Α.Υ. πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν 
ιδρυθεί, και όχι πιστοποιητικά δυσλεξίας σε µαθητές γυµνασίου και 
λυκείου. 

7.   Το σχολείο πρέπει να συνεργάζεται µε την τοπική κοινωνία ώστε να 
δείχνουν όλοι µια ευνοϊκή στάση απέναντι στην συνεκπαίδευση και στα 
παιδιά µε ιδιαιτερότητες.  

8.  Να διατεθεί από το Υ.ΠΕ.Π.Θ. οικονοµική επιχορήγηση για διάθεση των 
αναγκαίων διδακτικών και εποπτικών µέσων διδασκαλίας, τη 
χρηµατοδότηση συστηµατικών προγραµµάτων συνεκπαίδευσης 
ενσωµάτωσης, τη διευθέτηση του χώρου του σχολείου, ώστε να είναι 
προσπελάσιµος από τα τυφλά παιδιά,  την προώθηση της έρευνας  για 
την συνεκπαίδευση µε τη χορήγηση υποτροφιών, την τοποθέτηση στα 
σχολεία που φοιτούν τυφλοί µαθητές ειδικοτήτων κίνησης και 
προσανατολισµού.  (στο σχολείο που δούλευα για τέσσερα χρόνια  
κανένας φορέας δεν φρόντισε για καµία παροχή και βοήθεια. Μόνο το 
Κ.Ε.Α.Τ  ήταν πρόθυµο για να δώσει απάντηση σε προβλήµατα και 
απορίες µας, σε συνεργασία µε το σύλλογο τυφλών και όχι τις 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ   
 
Αντί επιλόγου θα θέλαµε να µεταφέρουµε τις υποδείξεις της κ. Ράπτου, όπως 
ακούστηκαν σε ένα σεµινάριο για παιδιά µε προβλήµατα όρασης, για το πώς 
µπορεί ένας δάσκαλος να βοηθήσει ένα παιδί να αισθάνεται άνετα µέσα σε µια 
τάξη βλεπόντων µαθητών. 
 

1. Να θυµάστε ότι ένα παιδί µε προβλήµατα όρασης είναι ένας από τους 
πολλούς µαθητές µέσα στη τάξη σας, που ο καθένας τους έχει ατοµικά 
χαρακτηριστικά και ανάγκες. 

2. Να αισθάνεστε άνετα µε τη χρήση των λέξεων «βλέπω, κοιτάζω». Οι 
λέξεις αυτές χρησιµοποιούνται το ίδιο στο λεξιλόγιο των παιδιών που δε 
βλέπουν και των άλλων παιδιών. Τα παιδιά που δε βλέπουν τις 
χρησιµοποιούν να δηλώσουν  τις µεθόδους µε τις οποίες βλέπουν, όπως 
µε το να αγγίξουν, ή να κοιτάξουν από πολύ κοντά, και σε εκφράσεις 
που χρησιµοποιούν στην καθηµερινή συνοµιλία τους, όπως «θα σε δω 
σύντοµα». 

3. Συστήνετε το παιδί µε προβλήµατα όρασης, όπως θα κάνατε και µε τα 
άλλα παιδιά. Όταν τα άλλα παιδιά ή οι ενήλικες κάνουν ερωτήσεις 
ενθαρρύνετε το παιδί να απαντήσει. Το καλύτερο είναι να είστε ανοιχτοί 
και τίµιοι µπροστά σε ένα πρόβληµα όρασης. 

4. Να συµπεριλαµβάνετε το µαθητή µε προβλήµατα όρασης σε όλες τις 
δραστηριότητες. 

5. Μερικές φορές τα παιδιά αρέσκονται να είναι αρχηγοί µιας οµάδας ή 
ενός προγράµµατος. Ενθαρρύνεται το παιδί να συναγωνίζεται για τη 
θέση του αρχηγού ή να τη δέχεται όπως ακριβώς κάνουν και τα άλλα 
παιδιά. 

6. Όσο για τον έπαινο και τη πειθαρχία, οι ίδιοι κανόνες πειθαρχίας που 
εφαρµόζονται στην υπόλοιπη τάξη πρέπει να ισχύουν και για το παιδί 
που δε βλέπει . Ωστόσο  ένα χαµόγελο επιδοκιµασίας ή ενθάρρυνσης δεν 
είναι πάντα ορατό από έναν τέτοιο µαθητή. Έτσι µια χειρονοµία ή µια 
προφορική αναγνώριση µπορούν να εξυπηρετήσουν σαν υποκατάστατα. 

7. Ενθαρρύνετε το µαθητή που δε βλέπει να κυκλοφορεί µέσα στη τάξη για 
να παίρνει τα υλικά που χρειάζεται. 

8. ∆ιαθέστε του επιπλέον  θρανίο και χώρο σε ντουλάπα εφόσον είναι 
ανάγκη να αποθηκεύει το ειδικό υλικό που χρησιµοποιεί. 

9. Όλα τα παιδιά είναι ευαίσθητα στη κριτική από τους οµοίους τους. Αν 
εσείς δεχθείτε ένα παιδί µε προβλήµατα όρασης  αυτό θα είναι θετικό 
παράδειγµα για την τάξη. 

10. Όταν πλησιάζετε ένα παιδί που δε βλέπει, λέτε πάντα το όνοµά σας και 
ενθαρρύνετε και τα άλλα παιδιά και τους ενήλικες του σχολείου να 
κάνουν το ίδιο. ∆εν  είναι εύκολο να αναγνωρίζονται οι φωνές ιδιαίτερα 
µέσα σε πολυκοσµία ή σε συνθήκες που προκαλούν άγχος. 

11. Τα τελείως τυφλά παιδιά και τα παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα όρασης 
ίσως παρουσιάσουν ορισµένους τυφλισµούς, δηλαδή να βάζουν τα 
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δάκτυλα στα µάτια, να κουνιούνται, να κάνουν περιττές ρυθµικές 
κινήσεις, να σκύβουν το κεφάλι και να βγάζουν περίεργους ήχους. 
Ενθαρρύνετε τη σωστή στάση του σώµατος και την επαφή πρόσωπο µε 
πρόσωπο. 

12. Το παιδί µε προβλήµατα όρασης είναι πιο όµοιο µε τα άλλα παιδιά από 
ό,τι είναι διαφορετικό. Μεταχειριστείτε το παιδί κατάλληλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 
 
Ανάγλυφα βιβλία. 
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Το βιβλίο και οι εικόνες γενικότερα σαν εποπτικό µέσο σε µια τάξη 
Νηπιαγωγείου βλεπόντων µαθητών, είναι ένα πολύ σηµαντικό µέσο. 
Χίλιες λέξεις δεν αξίζουν όσο µια εικόνα για να δώσει  στα παιδιά διάφορες 
πληροφορίες. ∆εν ισχύει το ίδιο βέβαια για τους τυφλούς µαθητές. Μια εικόνα 
όσο όµορφη και παραστατική και αν είναι, όσο έντονα χρώµατα και αν έχει, αν 
είναι τυπωµένη µε τον συµβατικό τρόπο δεν τους λέει τίποτα. 
Όµως σε µια τάξη που συνεκπαιδεύονται τυφλοί και βλέποντες µαθητές το 
βιβλίο διαδραµατίζει για όλους κυρίαρχο ρόλο. 
Αυτή την ευκαιρία να το καταλάβoυµε, µας την έδωσε µια µέρα ο τυφλός µας 
µαθητής, όταν µας ρώτησε: «µα τι βλέπουν τα παιδιά στο βιβλίο; Θέλω και εγώ 
ένα βιβλίο να βλέπω εικόνες» 
Αυτή η απορία του µικρού µαθητή µου στάθηκε αφορµή για να 
κατασκευάσουµε  βιβλία µε ανάγλυφο υλικό (αφρώδες), τόσα όσα και οι 
θεµατικές ενότητες που ασχοληθήκαµε στο Νηπιαγωγείο και όσα τα παραµύθια 
που διαβάσαµε κατά τη σχολική χρονιά.  
Τα βιβλία ήταν κατασκευασµένα µε έγχρωµο υλικό, όχι για τα τυφλά παιδιά, 
αλλά για τα βλέποντα. Γιατί στο ιδιαίτερο διδακτικό υλικό που 
χρησιµοποιούσαµε για τον τυφλό µας µαθητή είχαν πρόσβαση και το 
χρησιµοποιούσαν και όλα τα άλλα παιδιά. 
Αυτά τα βιβλία βοήθησαν πολύ το µαθητή µας  να βάλει τη σκέψη του σε µια 
τάξη, σε µια λογική σειρά και κυρίως του έδωσαν τη χαρά πως δεν στερείται 
κάτι που έχουν τα άλλα παιδιά. 
Στη συνέχεια παραθέτουµε µερικά δείγµατα ( φωτοαντίγραφα ) των βιβλίων 
που χρησιµοποιήσαµε:   
  1ον . θεµατική ενότητα:  ΤΟ ∆ΑΣΟΣ. 
 
  2ον. Θεµατική ενότητα:  ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ. 
 
  3ον  Θεµατική ενότητα: ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
 
  4ον  παραµύθι :  Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ. 
 
  5ον παραµύθι : Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΟΥΡΕΑΣ. 
 
 
 
 
Σηµείωση: Για κάθε εικόνα που υπάρχει στα βιβλία, το τυφλό παιδί πρέπει να 
έχει εµπειρία της πραγµατικότητας. 
Πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα υπάρχει σε γραφή Braille µία λέξη που 
αντιπροσωπεύει το θέµα της σελίδας. 
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Περίληψη του 1ου βιβλίου. 
 
1η σελίδα 
Το δάσος είναι µια µεγάλη έκταση που έχει πολλά δέντρα. Άλλα είναι ψηλά, 
άλλα χαµηλά. Έχουν διαφορετικά φύλλα, µερικά έχουν µεγάλα φύλλα και 
µερικά µικρότερα ( εδώ το παιδί µπορεί να περιγράψει ότι γνωρίζει από τις 
εξερευνήσεις που έχουµε κάνει µε σκοπό τη συλλογή φύλλων π.χ µερικά φύλλα 
είναι πριονωτά, λεία, τραχιά, µακρόστενα, έχουν σχήµα παλάµης, µυρίζουν 
όµορφα ή άσχηµα κ.λ.π.).  
2η σελίδα. 
Στο δάσος υπάρχουν πολλά βότανα (µπορεί να τα ονοµάσει διαχωρίζοντάς τα 
από το άρωµά τους και να µας πει που τα χρησιµοποιούµε). 
3η σελίδα. 
Στο δάσος ζουν πολλά πουλιά ( να ακούσουµε ηχογραφηµένο κελάηδηµα 
πουλιών και να κάνει  διακρίσεις ονοµάζοντας τα πουλιά). 
4η σελίδα. 
Στο δάσος ζουν πολλά ζώα ( ονοµάζει ζώα τα ταξινοµεί σε φυτοφάγα και 
σαρκοφάγα καθώς και σε µεγαλόσωµα και µικρόσωµα). 
5η σελίδα. 
Στο δάσος υπάρχουν πολλά λουλούδια. ( γνωρίζουµε λουλούδια από το άρωµά 
τους). 
6η σελίδα. 
Στο δάσος υπάρχουν πολλά έντοµα :πεταλούδες, πασχαλίτσες, µυρµήγκια.  
7η σελίδα. 
Υπάρχουν φίδια άλλα µικρά και άλλα µεγάλα. Επίσης  άλλα έχουν τραχύ δέρµα 
και άλλα λείο. 
8η σελίδα 
Υπάρχουν λίµνες που έχουν µέσα βατραχάκια. κ. λ. π. 
 
Με τον ίδιο τρόπο χρησιµοποιούσε και τα άλλα βιβλία όπως τα µέσα 
συγκοινωνίας και η ζωή των εντόµων που παραθέτουµε στο παράρτηµα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 96

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 97

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 98

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 99

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100

Μέσα Συγκοινωνίας 
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Έντοµα 
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Παραµύθι «ο ελέφαντας κουρέας» 
 
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη ζούγκλα µε τα άλλα ζώα, ένας ελέφαντας 
µαζί µε τη γυναίκα του την κυρία ελεφαντίνα.  
Κάθε πρωί η κυρία ελεφαντίνα, του ετοίµαζε τον καφέ του, του έβαζε και την 
εφηµερίδα του πάνω στο δίσκο και του τα πήγαινε στην βεράντα όπου καθόταν.  
Γρήγορα όµως ο ελέφαντας βαρέθηκε και ήθελε να κάνει κάτι δηµιουργικό στη 
ζωή του, ώσπου µια µέρα πήρε τη µεγάλη απόφαση να γίνει κουρέας. 

- Λοιπόν γυναίκα το αποφάσισα τέρµα πια το καθισιό. Αποφάσισα να 
κάνω µια σπουδαία δουλειά και εγώ. Θα γίνω κουρέας.  

- Μα δεν ξέρεις να κουρεύεις, πως θα κάνεις τον κουρέα; 
- ∆ύσκολο πράγµα είναι νοµίζεις; Μια χαρά θα τα καταφέρω. 

Πήγε λοιπόν και αγόρασε µια καρέκλα, µια χτένα, µια πετσέτα, ένα ψαλίδι, µια 
κολόνια και ότι άλλο ήταν απαραίτητο, έβαλε και µια ταµπέλα έξω στην πόρτα 
του που έγραφε «κουρείο», και περίµενε µε ανυποµονησία να έρθουν πελάτες 
για κούρεµα. Πραγµατικά την άλλη µέρα το πρωί κτυπάει η πόρτα: 
      - Τικ –τακ. 

- Ποιος  είναι παρακαλώ; 
- Είµαι η κυρία µαϊµού και θέλω να µου κόψεις λίγο την ουρά µου, γιατί 

καθώς τρέχω στα δέντρα, µου µπερδεύεται. 
- Κάθισε και εγώ θα σε κάνω κούκλα. 

Αντί όµως να την κάνει κούκλα, την έκανε µια κολοβή µαϊµού. Θυµωµένη η 
µαϊµού χωρίς να τον πληρώσει έφυγε τρέχοντας. Πόσο λυπήθηκε ο φίλος µας ο 
ελέφαντας! 
Όµως σε λίγο ακούει: 

- Τικ τακ. 
- Ποιος είναι παρακαλώ; 
- Είµαι η κυρία αρκούδα και θέλω να µου κόψεις λίγο τα µαλλιά µου γιατί 

δε βλέπω καλά και ο πονηρούλης ο γιος µου, µου ξεφεύγει και όλο 
πηγαίνει να παίξει µε τους φίλους του και εγώ τον ψάχνω. 

- Κάθισε και εγώ θα σε κάνω κούκλα. 
∆υστυχώς όµως την έκανε µια φαλακρή αρκούδα, που θυµωµένη έφυγε να πάει 
να κρυφτεί για τα χάλια της. Πόσο λυπήθηκε ο καηµένος ο ελέφαντας που 
στεναχώρησε τη φίλη του! 
Σε λίγο όµως ακούει πάλι την πόρτα να κτυπά. 

- Ποιος είναι παρακαλώ; 
- Είµαι το λιοντάρι ο βασιλιάς της ζούγκλας και θέλω να µου κόψεις λίγο 

το µουστάκι µου γιατί όταν πίνω καφέ πίνει και αυτό µαζί µου. 
- Κάθισε και εγώ θα σε κάνω κούκλο. 

Αντί όµως για κούκλο τον έκανε µάγκα χωρίς µουστάκι. Το λιοντάρι πέταξε 
κάτω την καρέκλα, τον καθρέφτη και τον απείλησε πως θα του το πληρώσει 
ακριβά αυτό που του έκανε. 
Ο ελέφαντας φοβήθηκε τόσο πολύ, που δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι του. 
 Η κυρία ελεφαντίνα µάταια προσπαθούσε να τον πείσει να πάνε µια βόλτα. 
Έτσι πέρασε ένας µήνας και η ουρά της µαϊµούς µάκρυνε, τα µαλλιά της 
αρκούδας µεγάλωσαν, καθώς και το µουστάκι του λιονταριού.   Τα τρία ζώα 
αποφάσισαν να τον συγχωρήσουν για αυτό που τους έκανε και έτσι ο ελέφαντας 
ήταν ελεύθερος να βγει βόλτα χωρίς να φοβάται µήπως τον δείρουν. 
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Τώρα όµως είχε πάρει και τη σωστή απόφαση για το τι δουλειά θα κάνει. Όταν 
η γυναίκα του άπλωνε τη µπουγάδα, αυτός µε την προβοσκίδα του φυσούσε να 
στεγνώσει η µπουγάδα και µετά δίπλωνε τα ρούχα και τα σιδέρωνε. 
 
 Σηµείωση  Αυτό το παραµύθι είναι αυτοσχέδιο και σε κάθε δραµατοποίηση 
που κάναµε προσθέταµε στους ήρωες του παραµυθιού και καινούριες 
δραστηριότητες. 
 
 
Το δεύτερο παραµύθι είναι «ο καλύτερός µου φίλος»  
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Ο καλύτερός µου φίλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 
 
Συνεντεύξεις  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 
 
Λαϊκά παραµύθια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 
 
Ασκήσεις προαναγνωστικές 
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Προαναγνωστικές ασκήσεις  
 
Στη πρώτη σελίδα υπάρχουν µικρά ανάγλυφα σχήµατα σε σειρές. Κάποιες 
γραµµές είναι πιο µακριές από τις άλλες. 
Το παιδί πρέπει : α) να ψηλαφίσει στην πρώτη γραµµή και να βρει πιο 
σχηµατάκι είναι σε διαφορετική θέση από τα άλλα σχηµατάκια που βρίσκονται 
στην ίδια σειρά.  
Αυτό θα γίνει µε όλες τις γραµµές. Β) ποια γραµµή  είναι πιο µακριά , πια είναι 
πιο κοντή. 
Στις επόµενες σελίδες υπάρχουν σχήµατα διαφόρων µεγεθών. Τοποθετούµε το 
χέρι του παιδιού στο πρώτο σχήµα της κάθε γραµµής και του ζητάµε να µας 
δείξει ποια σχήµατα είναι όπως το πρώτο σχήµα της κάθε γραµµής. Το παιδί τα 
ψηλαφεί προσεκτικά και κάνει σύγκριση του πρώτου σχήµατος µε κάθε ένα 
σχήµα που βρίσκεται στην ίδια σειρά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  5 
 
Φωτογραφικό υλικό από τη ζωή στο Νηπιαγωγείο. 
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