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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 
Δρ. Ορφανός Πέτρος 
 

Το όνομα της Helen Keler, παγκοσμίως γνωστό, μας θυμίζει το πάθος των 
τυφλοκωφών για ζωή. Η Helen έγινε τυφλοκωφή στον 19ο μήνα της ζωής της και ως 
άτομο υψηλής ευφυΐας κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το Harvard. 

Η επικοινωνία με τα τυφλοκωφά άτομα σε καθημερινές καταστάσεις έχει 
περιγραφεί σα «συζητήσεις με σώματα.»  Σε μια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι 
καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον βασισμένοι σε άλλες επικοινωνιακές κινήσεις όπως 
τη γλώσσα του σώματος, τα απτά σύμβολα, τη στάση του σώματος, την ένταση των 
μυών, τις φυσικές χειρονομίες, κ.α. Η συμμετοχή σε αυτόν τον κόσμο της αμεσότητας 
και της αφής, απαιτεί υψηλά επίπεδα ευαισθησίας και ιδιαίτερη διαίσθηση από 
τους ακούοντες και βλέποντες συντρόφους και εκπαιδευτικούς. 

Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή εκπαίδευση του παιδιού από μικρή ηλικία και η 
υποστήριξη της οικογένειας του συμβάλλουν στον περιορισμό των σοβαρών 
επιπτώσεων της τυφλοκώφωσης. Η εκπαίδευση με κύριο στόχο τις επικοινωνιακές 
ικανότητες του παιδιού, είναι πολύ σημαντική σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτή μπορεί 
να αναπτυχθεί. Το να μεγιστοποιούμε ως εκπαιδευτικοί την επικοινωνιακή ικανότητα 
του, επιβεβαιώνει την  ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον. Του 
δίνει τη δυνατότητα να κοντρολάρει τη δική του ζωή και να επηρεάζει το τι συμβαίνει 
σε αυτόν και στους άλλους. 

Το 1977 ο Δρ. Jan Van Dijk, που θεωρείται από τους κορυφαίους καθηγητές 
στο χώρο της τυφλοκώφωσης, αναφέρει: «Η όραση και η ακοή είναι έτσι 
αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ τους, που ακόμα και μικρές αναπηρίες και στις δύο 
αισθήσεις, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη συμπεριφορά εκείνου του προσώπου 
ιδιαίτερα στην μάθηση. Στο χώρο της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης θα έπρεπε 
να χρησιμοποιηθεί ένας ορισμός που ο σκοπός του θα είναι να περιγράψει πως το 
πρόσωπο έχει ανάγκη ειδικών υπηρεσιών για να διαχειριστεί αυτή την αναπηρία.» 
 Ο ορισμός που σήμερα είναι ευρύτατα αποδεκτός είναι ο προτεινόμενος από την 
Σκανδιναβική Επιτροπή για την Αναπηρία(1980): «Ένα άτομο είναι τυφλοκωφό όταν 
πάσχει από οπτικές και ακουστικές δυσκολίες σε μεγάλο βαθμό. Μερικά τυφλοκωφά 
άτομα είναι τελείως κωφά και τυφλά, ενώ άλλα πάλι, διαθέτουν περιορισμένη ακοή ή 
όραση. ΄Όταν οι επιπτώσεις από τις οπτικές και ακουστικές δυσκολίες είναι 
εκτεταμένες, αυτό σημαίνει ότι ο τυφλοκωφός δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτόματα 
από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Σαν 
αποτέλεσμα η τυφλοκώφωση συνεπάγεται τεράστιες δυσκολίες στους τομείς της 
μάθησης, της εκπαίδευσης, της εργασίας, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της 
πληροφόρησης.» 

Η καταστροφική επιδημία της ερυθράς κατά τη δεκαετία του ’60 είχε ως 
αποτέλεσμα τη γέννηση παιδιών με συνδυασμένα προβλήματα όρασης και ακοής. Ο 
πληθυσμός των τυφλοκωφών αυξήθηκε κατά 400% παγκοσμίως. Η συγκυρία αυτή 
καθόρισε τη δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων για τα τυφλοκωφά άτομα σε πολλές 
ανεπτυγμένες χώρες. Ένα τέτοιο κέντρο είναι το σχολείο τυφλοκωφών Sint 
Michielgestel στην Ολλανδία. Με τη βοήθεια του καθηγητή Jan Van Dijk 
αναπτύχθηκε μια παιδαγωγική προσέγγιση επηρεάζοντας τις άλλες χώρες στην 
εφαρμογή εκπαίδευσης των τυφλοκωφών ατόμων από ερυθρά, με κύριο στόχο την 
υποστήριξη και την ανάπτυξη των παιδιών αυτών. 
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Ιδιαίτερα αξίζει να σημειωθεί η προσφορά του σχολείου PERKINS της 
Βοστόνης. Το PERKINS έχει φτιάξει δική του ιστορία έχοντας στην πλάτη του πάνω 
από 170 χρόνια ζωής. Έτος ίδρυσης το 1829 και το 1837 η Laura Bridgman γράφεται 
στο σχολείο και γίνεται η πρώτη τυφλοκωφή σε παγκόσμιο επίπεδο που έλαβε 
εκπαίδευση. Επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι το 1887 όπου ο Έλληνας 
διευθυντής του PERKINS Μιχαήλ Ανάγνος στέλνει την απόφοιτο Ann Sullivan να 
κάνει μαθήματα στην Helen Keller. Τον επόμενο χρόνο μαθήτρια και δασκάλα 
μετακομίζουν από την Alabama στο PERKINS και παραμένουν εκεί μέχρι το 1893.  

Το 1982 δημιουργείται κατάλληλη υποδομή και το σχολείο αρχίζει να δέχεται 
τυφλούς μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες. Το 1989 δημιουργείται το πρόγραμμα 
HILTON/PERKINS. Το πρόγραμμα Hilton Perkins ασχολείται με την εκπαίδευση 
των τυφλοκωφών στην Ανατολική Ευρώπη τα τελευταία 11 χρόνια. Σε αυτή την 
εκπαίδευση εμπλέκονται συνεργάτες  όπως: εκπαιδευτές, γονείς, διοικητικοί και 
εκπρόσωποι κυβερνήσεων. Χώρες που έχουν αναπτύξει παρόμοια προγράμματα είναι 
οι: Εσθονία, Λιθουανία, Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, 
Βουλγαρία και Ρουμανία. Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα το 2003 και 
το 2005. 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. Το 1953 δημιουργήθηκε και λειτούργησε τμήμα 
εκπαίδευσης τυφλοκωφών στον ΟΙΚΟ ΤΥΦΛΩΝ που σήμερα ονομάζεται Κ.Ε.Α.Τ. 
(Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών), στην Καλλιθέα. Η πρώτη 
δασκάλα που ανέλαβε το τμήμα ονομαζόταν Μίνα Δημητριάδου και ήταν τυφλή. Το 
1950 η Κα Μίνα πήρε υποτροφία και πήγε στη σχολή Ρομανιόλι στη Ρώμη όπου 
εξειδικεύτηκε στο Σουηδικό Δακτυλικό Αλφάβητο. Γυρίζοντας στην Ελλάδα 
επινόησε και πραγματοποίησε προσαρμογή της μεθόδου στα Ελληνικά. Το 1956 το 
τμήμα διαλύθηκε και μαζί με αυτό σταμάτησε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης τυφλοκωφών στην Ελλάδα. 

Το 1992 ιδρύεται ο «Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών 
Παιδιών» στην Αθήνα με την ονομασία « ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ».  
«Το ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» έχει αναπτύξει σειρά δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους 
στόχους του καταστατικού του όπως έρευνα για τυφλοκωφά άτομα, πληροφόρηση 
κοινού, εκπαίδευση ειδικών σε κέντρα εξωτερικού, συμμετοχή παιδιών σε 
κατασκηνώσεις κ.λ.π. Στηρίζεται οικονομικά από συνδρομές μελών και δωρεές. Ο 
Σύλλογος συνεργάζεται με οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.  

Στο τέλος του 2001 προτάθηκε στο Δ.Σ του Κ.Ε.Α.Τ. η οργάνωση τους 
κύκλου σεμιναρίων σε θέματα τυφλοκωφών. Η θετική ανταπόκριση του 
Δ.Σ του Κ.Ε.Α.Τ. και η άμεση βοήθεια από το Φάρο Τυφλών, είχε ως 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των 
τυφλοκωφών ατόμων στη χώρα μας. Ο κύκλος των σεμιναρίων είχε στόχο την 
επιμόρφωση επαγγελματιών, διαφόρων ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής, στον τομέα της 
συνδυασμένης αισθητηριακής αναπηρίας, την τυφλοκώφωση.  
 Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002 – 2003 μέχρι σήμερα 
στο Μ.Δ.Δ.Ε. (Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης), διδάσκεται η 
Τυφλοκώφωση. Τα  θέματα που έχουν παρουσιαστεί : Η πραγματικότητα του 
τυφλοκωφού ατόμου – ορισμός τους τυφλοκώφωσης –χαρακτηριστικά τυφλοκωφού 
ατόμου – ιστορική αναδρομή – 4 ομάδες τυφλοκωφών – σύνδρομο Usher – 
καταγραφή πληθυσμού ΤΚ – διάγνωση (μοντέλο ψυχολογικής εξέτασης από το 
κέντρο C.E.SSA.  του  Larnay Γαλλίας) – Πώς αναπτύσσεις την επικοινωνία – 
πρόσβαση στην επικοινωνία, στην κινητικότητα και στην πληροφορία – πικτόγραμμα 
– πικτόγραμμα ανάγνωσης – δακτυλολογία – η ιδιαιτερότητα του ρόλου του 
εκπαιδευτή – η διαφορά είναι δικαίωμα – αξιολόγηση αναγκών ΤΚ ατόμων – 
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οικογένεια και τυφλοκωφό παιδί – συνεργασία οικογένειας και εκπαιδευτικού 
προσωπικού – η εκπαίδευση των τυφλοκωφών στην Ελλάδα – τι ζητάει ένας 
τυφλοκωφός από τους συνανθρώπους του;   

Μέσα από τους συζητήσεις με τους μετεκπαιδευόμενους προέκυψαν 
σημαντικά συμπεράσματα και αξίζει να  αναφέρουμε μερικά :  Κύριος και 
πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης των ΤΚ είναι η επικοινωνία – η εκπαίδευση 
απαιτεί συνεργασία των οικογενειών, κινητοποίηση της κοινότητας και κινητοποίηση 
εθελοντικών οργανώσεων – χώρες που έχουν λίγα ή καθόλου ειδικά σχολεία 
εκπαίδευσης ΤΚ τους η Ελλάδα, θα τους συμβουλεύαμε να συγκεντρώσουν τις 
προσπάθειές τους στην ανάπτυξη σχολείων που βασίζονται στην αρχή της ισοτιμίας 
και των αναγκαίων εξειδικευμένων υπηρεσιών. Κάνοντας πραγματικότητα ένα τέτοιο 
κρίσιμο βήμα, θα αλλάξουν οι μεροληπτικές συμπεριφορές και θα δημιουργηθούν 
κοινωνίες που θα σέβονται τη διαφορετικότητα – τα ΜΜΕ μπορούν να παίξουν 
εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή θετικής στάσης προς την κατεύθυνση της κοινωνικής 
ένταξης των ΤΚ, ξεπερνώντας τις προλήψεις και την παραπληροφόρηση και 
ενσταλάζοντας μεγαλύτερη αισιοδοξία και φαντασία για τις ικανότητές τους – οι 
ανάγκες των ΤΚ αλλάζουν και κατά συνέπεια αλλάζουν και οι υπηρεσίες. Δίνοντας 
απάντηση στις ανάγκες αναλύονται αυτομάτως νέες ανάγκες – Γονείς και ειδικοί 
παιδαγωγοί ΤΚ χρειάζονται υποστήριξη και ενθάρρυνση στο να μάθουν να 
δουλεύουν μαζί σαν ίσοι συνεργάτες -  Τέλος , τα ΤΚ παιδιά έχουν ανάγκη όχι μόνο 
να ζουν μέσα σε ένα κόσμο βλεπόντων, αλλά και να είναι οι ΤΚ σύντροφοι με τους 
οποίους οι βλέποντες θα μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις. 

Τέλος, μια ιστορική ημερομηνία για όλους εμάς που έχουμε ασχοληθεί με την 
τυφλοκώφωση στην Ελλάδα είναι η Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2003.  Μετά από 47 
ολόκληρα χρόνια δημιουργείται Δημοτικό Ειδικό Σχολείο Τυφλοκωφών που 
συστεγάζεται στο Κ.Ε.Α.Τ. τους Καλλιθέας!  

Σήμερα η πιο σωστή μέτρηση θεωρείται μεταξύ του 5 – 16 / 100.000. 
Σε πρόσφατο άρθρο του Dennis Lolli συμβούλου του προγράμματος Hilton/ Perkins 
με θέμα «επισκόπηση του προγράμματος Hilton/ Perkins στην Ευρώπη και σκέψεις – 
προτάσεις για την Ελλάδα», αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό των 
τυφλοκωφών στην Ελλάδα. Ο Dennis Lolli σημειώνει: Βάσει των πρόσφατων 
ερευνών σε ΗΠΑ και μέρους της Ευρώπης, συμπεραίνουμε ότι ο πληθυσμός των 
τυφλοκωφών παιδιών, κατά προσέγγιση, στην Ελλάδα είναι : 
ΑΘΗΝΑ = 160, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ = 40, ΒΟΛΟΣ = 12, ΛΑΡΙΣΑ = 12, ΠΑΤΡΑ = 8, 
ΚΑΒΑΛΑ = 6, ΚΡΗΤΗ = 22, ΣΥΝΟΛΟ = 260 παιδιά σε 7 περιοχές. 
Ο τυφλοκωφός πληθυσμός χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες: 

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

Σύμφωνα με την έρευνα καταγραφής των τυφλοκωφών που έγινε στη 
Νορβηγία το 1976 – 1977, η πρώτη κατηγορία αντιπροσώπευε το 15% του συνόλου 
των τυφλοκωφών. Κυρίαρχη αιτία τους τυφλοκώφωσης σε αυτή την κατηγορία είναι 
η ερυθρά. Η δεύτερη κατηγορία αντιπροσώπευε το 35% του συνόλου των 
τυφλοκωφών. Η μέση ηλικία αυτής της ομάδας είναι τα πενήντα χρόνια. Κύρια αιτία 
της τυφλοκώφωσης είναι το σύνδρομο Usher. Στην τρίτη κατηγορία παρατηρήθηκε 
ένα πολύ μικρό ποσοστό τους τάξεως του 5%. Η μέση ηλικία αυτή της ομάδας είναι 
τα εξήντα οκτώ (68) χρόνια και μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε ότι η απώλεια τους 
ακοής οφείλεται στο προχωρημένο τους ηλικίας.Το υπόλοιπο 45% ανήκει στην 
τέταρτη κατηγορία. Η μέση ηλικία αυτής της ομάδας είναι τα εβδομήντα χρόνια και 
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μπορούμε εύκολα και εδώ να υποθέσουμε ότι η ηλικία είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας που οδηγεί στην τυφλοκώφωση.  

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο υπηρεσίας που να είναι ικανό να 
συναντήσει τις ανάγκες όλων των τυφλοκωφών παιδιών, θα πρέπει με τη δικιά μας  
οργάνωση να δημιουργήσουμε προγράμματα  που να απευθύνονται σε κάθε παιδί 
εξατομικευμένα και στις ανάγκες της οικογένειάς του. 

Στην καρδιά του κάθε εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει 
να βρίσκονται 3 βασικά στοιχεία: το χτίσιμο των κοινωνικών σχέσεων, οι 
επικοινωνιακές ικανότητες με νόημα και η κατανόηση του κόσμου. 

Η ομάδα που θα σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να βεβαιωθεί 
ότι παρέχει κάθε δυνατή ευκαιρία στο τυφλοκωφό παιδί για να πετύχει στη ζωή του. 
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ για ένα μαθητή που είναι τυφλοκωφός 
θα πρέπει να περιλαμβάνει : τις ικανότητες του παιδιού, τις ανάγκες του παιδιού, τις 
εκπαιδευτικές στρατηγικές που συναντούν το μοναδικό στυλ εκμάθησης των παιδιών, 
τους κατάλληλους τρόπους ανταπόκρισης στις προτάσεις των παιδιών έτσι ώστε να 
ενθαρρύνεται η  επικοινωνία, την ανάγκη για συγκεκριμένη υποστήριξη υπηρεσιών, 
το κατάλληλο περιβάλλον κατανόησης για το παιδί, τους τρόπους παρουσίασης του 
εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου στην αντίστοιχη όραση και ακοή του κάθε 
παιδιού και τα μέσα επικοινωνίας που θα πρέπει να περιτριγυρίζουν το παιδί, ώστε να 
ενθαρρύνονται οι εκφραστικές και λαμβάνουσες ικανότητες του. 

Επειδή οι ανάγκες ενός τυφλοκωφού παιδιού είναι τόσο περίπλοκες, θα πρέπει 
να θυμηθούμε ότι η ποσότητα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
ποιότητα. Κύρια σκέψη της ομάδας  πρέπει να είναι ποιος έχει πραγματικά 
συνεισφέρει για να συναντήσει τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας του, να 
υποστηρίξει την παρέμβασή του και να δώσει με τη σειρά της ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα. Ένας καλά εκπαιδευμένος δάσκαλος μπορεί να καταλάβει εύκολα τις 
ανάγκες της επικοινωνίας  και  των αισθήσεων του παιδιού και αποτελεί το 
απαραίτητο μέσο για να χτιστούν οι ικανότητες των μελών της ομάδας, τέτοιες ώστε 
να υπηρετηθεί σωστά το παιδί. 

Μέσα στο περιεχόμενο του σχεδιασμού ενός προγράμματος για το παιδί, πρέπει 
να αναπτύξουμε επίσης ένα πρόγραμμα για το προσωπικό και την οικογένεια, έτσι 
ώστε να γίνουν πιο ικανοί στη γνώση και στις ικανότητες που απαιτούνται για να 
δώσουν ποιοτική υπηρεσία και να δημιουργήσουν  περιβάλλον σπιτιού υπό διέγερση. 
Τα μέλη της οικογένειας  πρέπει να γίνουν οι καλύτεροι συνεργάτες στην ανάπτυξη 
μιας επικοινωνίας με νόημα.  Είναι οι συνεχιστές του εκπαιδευτικού προγράμματος 
στο σπίτι και πρέπει, να τηρούν τις οδηγίες του προγράμματος, να σέβονται το παιδί 
τους, και να αναφέρουν στους ειδικούς πληροφορίες που τις περισσότερες φορές 
είναι απίθανο να τις γνωρίζουν. Η οικογένεια θα πρέπει να συμπεριφέρεται σα μια 
αληθινή ομάδα από μέλη και να της παρέχεται το δικαίωμα να έχει άποψη.  

Ένας " πρωινός κύκλος" για να αρχίσει η μέρα μαζί με όλα τα παιδιά της τάξης 
για μικρό χρονικό διάστημα είναι μια ιδέα, αλλά είναι σημαντικό να σκεφτούμε για 
το περιεχόμενο αυτής της στιγμής και να δημιουργούμε δραστηριότητες με νόημα για 
τα παιδιά και κάποιες πιθανότητες για εκμάθηση.  

Μην περιμένετε από ένα τυφλοκωφό παιδί να μάθει να κάνει σύμβολα από 
μόνο του. Πρέπει να υπάρξει επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτά. Χρησιμοποιήστε 
συμβολισμούς λέξεων που έχουν νόημα για το παιδί σε φυσικές καταστάσεις. 
Ανάπτυξη λεξιλογίου μπορεί να υπάρξει μόνο όταν ο μαθητής κατανοεί και 
χρησιμοποιεί τα σύμβολα που του προσφέρονται. 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα μαθητή με υπολείμματα όρασης και ακοής 
να βελτιωθεί στο να ονομάζει αντικείμενα, ανθρώπους, δραστηριότητες και να 
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εκφράζει σχέσεις μεταξύ πραγμάτων και ιδεών; Κύριος στόχος είναι η βοήθεια προς 
το παιδί ώστε να γίνει ικανό να εκφράζεται με απλές προτάσεις. Από τη στιγμή που ο 
μαθητής κατανοεί πράγματα και καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ονόματα, είναι 
ικανός να κερδίσει συγκεκριμένες ιδέες όπως: 

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

Το πικτόγραμμα (δισδιάστατο ή τρισδιάστατο σχήμα), είναι μια μέθοδος που 
χρησιμοποιείται συχνά στην εκπαίδευση ατόμων με μειωμένη όραση και ακοή. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου είναι το παιδί να είναι ικανό να: 
μιμείται, έχει κατανοήσει την έννοια του συνόλου, έχει κατανοήσει την έννοια του 
βέλους(κατεύθυνση προς τα δεξιά), μπορεί να αναγνωρίζει εικόνες και φωτογραφίες 
και μπορεί να κινείται άνετα στο περιβάλλον της τάξης. 

Οι ειδικοί της μεθόδου ακολουθούν συνήθως έξι στάδια εκμάθησης της 
ανάγνωσης με τη βοήθεια των πικτογραμμάτων : 
1ο ΣΤΑΔΙΟ : στην αρχή εργάζονται αποκλειστικά με το όνομα του παιδιού. Το όνομα 
είναι η βάση όλης της μεθόδου και το παιδί πρέπει να το γνωρίζει πολύ καλά. Στη 
συνέχεια εισάγονται φωτογραφίες προσώπων από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού 
και φωτογραφίες αντικειμένων που χρησιμοποιεί καθημερινά. Οι φωτογραφίες 
μετατρέπονται σε σχέδιο και μετά σε πικτόγραμμα για να χρησιμοποιηθούν μέσα στις 
προτάσεις.  
2ο ΣΤΑΔΙΟ : ο μαθητής μαθαίνει σύμβολα ( με τη μορφή σχεδίου), τα οποία 
αναπαριστούν χειρονομίες ή νοήματα. Βασικά είναι τα σύμβολα του ΠΑΙΖΩ, ΤΡΩΩ, 
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ, ΚΑΘΟΜΑΙ, ΠΗΓΑΙΝΩ, ΤΕΛΕΙΩΣΑ. 
3Ο ΣΤΑΔΙΟ : δουλεύεται η γραμματική και γίνεται εξάσκηση πάνω στο ρήμα, το 
υποκείμενο και το αντικείμενο της φράσης που θα διδαχθεί. Δίνεται ιδιαίτερη 
σημασία στη χρήση διαφορετικών χρωμάτων. Χρησιμοποιείται το : ΚΟΚΚΙΝΟ για 
τα ρήματα, ΜΠΛΕ για τα αντικείμενα και τα υποκείμενα, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ για ότι 
δηλώνει χρόνο και ΠΡΑΣΙΝΟ για τους συνδέσμους. 
4ο ΣΤΑΔΙΟ : γίνεται εξάσκηση σε σύνθετες προτάσεις (μέχρι 5 λέξεις), χρονικές, 
αρνητικές και ερωτηματικές. Στο στάδιο αυτό εργάζονται μόνο πάνω στην ανάγνωση 
των προτάσεων. 
5ο ΣΤΑΔΙΟ : μετά την ανάγνωση ακολουθεί η εξάσκηση στο γραπτό λόγο. Η αρχή 
πάντα γίνεται με τη γραφή του ονόματος του παιδιού. 
6ο ΣΤΑΔΙΟ : τέλος, υπάρχει η εξέλιξη της γραπτής φράσης με σταθερή μείωση των 
χρωμάτων και των πικτογραμμάτων. 

Καθώς πολλά άτομα στις κοινότητες μας και στον κόσμο μαθαίνουν για την 
αναπηρία της τυφλοκώφωσης, η ποιότητα της ζωής των τυφλοκωφών πρόκειται να 
βελτιωθεί. Πρέπει να γίνουμε φίλοι με τα τυφλοκωφά άτομα, και  να μοιραζόμαστε 
αυτή τη φιλία με άλλους. Μερικές φορές αυτές οι φιλίες  θα απαιτήσουν να γίνουμε 
καλύτεροι μεταφραστές. Εάν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό,  πρέπει να 
ενεργοποιήσουμε κάποιες συζητήσεις που αναμφισβήτητα θα εμπλουτίσουν τις δικές 
μας ζωές.  

Έστω και η πιο μικρή βοήθεια που προσφέρουμε, δίνει  στα άτομα που είναι 
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τυφλοκωφά, περισσότερες πιθανότητες να έχουν μια ολοκληρωμένη ενήλικη ζωή. 
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