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ΔΙΑΓΧΓΗ
Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ
θάζε Δπξσπαίνο πνιίηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη θαη λα
βειηηψλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Πξψηνλ, επεηδή ε θαηαλφεζε
θαη ε νκηιία άιισλ γισζζψλ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζεηο
άιινπο αλζξψπνπο, ηελ πξφζβαζε ζηελ πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία θαη
επίζεο αληηπξνζσπεχεη κηα πεγή πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο. Γεχηεξνλ, ην
λα γλσξίδεηο δηάθνξεο γιψζζεο εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο
εξγαζίαο ζε θνηλσλίεο κε πςειφ βαζκφ νηθνλνκηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
είλαη πην εχθνιν λα κεηαθηλείζαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Η βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ γηα Αηνκα κε
Οπηηθή Αλαπεξία, είλαη έλαο θνηλφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Σπθιψλ (EBU, Γαιιία), ηεο Παγθχπξηαο Οξγάλσζεο Σπθιψλ (POB
Κχπξνο), ηεο Σζέρηθεο Έλσζεο Σπθιψλ (SONS, Σζερία), θαη ηεο
ινβαθηθήο Έλσζεο γηα ηπθινχο θαη κεξηθψο βιέπνληεο (UNSS,
ινβαθία). Όινη ηνπο ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη νη εζληθέο ππνδνκέο
δηδαζθαιίαο ηνπο δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ησλ ελειίθσλ κε δπζθνιίεο ζηελ φξαζε, πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ
κηα μέλε γιψζζα. πγθεθξηκέλα, νη ππάξρνπζεο κε πξνζαξκνζκέλεο
πξνζεγγίζεηο, ηερληθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο (επηθνηλσλία, ελφηεηεο πνπ
βαζίδνληαη ζε νπηηθφ πιηθφ, εηθνλνγξαθήκαηα, έιιεηςε πιηθνχ ζηε γξαθή
Braille ...) απνηξέπνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία απφ ην λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε
απηήο ηεο ζεκαληηθήο ηθαλφηεηαο. ε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε έξεπλα ζηηο
παηδαγσγηθέο ηερληθέο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
κπνξεί
λα
επσθειεζνχλ
φινη.
Γηα ηνλ πην πάλσ ιφγν, νη EBU, POB, SONS θαη UNSS ζπλεξγάζηεθαλ ζην
πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ζχκπξαμεο Grundtvig «Παηδαγσγηθή θαη
Δθκάζεζε Γισζζψλ γηα Σπθινχο θαη Μεξηθψο Βιέπνληεο Δλήιηθεο ζηελ
Δπξψπε". Απφ ην 2008 - 2010 ην πξφγξακκα έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο
εηαίξνπο λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ην θεληξηθφ ζέκα ηεο θνηλσληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή αλαπεξία κέζσ
ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ.
πγθεθξηκέλα, νη εηαίξνη επηθεληξψζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε.
Τπελζπκίδεηαη, φηη ην πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ζχκπξαμεο Grundtvig
απνηειεί έλα πιαίζην γηα κηθξήο θιίκαθαο δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Οη δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ
νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηαηξηθή ζρέζε, νη αληαιιαγέο
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πξνζσπηθνχ θαη ελειίθσλ θνηηεηψλ, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη νξζψλ
πξαθηηθψλ, ε επηηφπηα εξγαζία, ε έξεπλα θ.ιπ. απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε
ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ δηαθξαηηθψλ
αληαιιαγψλ θαη, ζπλεπψο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο επξχηεξεο δηάδνζεο ησλ
απνηειεζκάησλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εηαίξνη αζρνιήζεθαλ κε δηάθνξα
δεηήκαηα κέζα απφ δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηνπηθέο νκάδεο εξγαζίαο:
ε θαηάζηαζε ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία ζηηο ρψξεο ηνπο,
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ, νη ππάξρνπζεο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κέζα γηα ηελ εθκάζεζε γισζζψλ θαη ν βαζκφο
ζηνλ νπνίν απηέο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ
Αηφκσλ κε Οπηηθή αλαπεξία πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ή λα αλαλεψζνπλ
ηηο
γλψζεηο
ηνπο
ζε
κηα
μέλε
γιψζζα.
Σν παξφλ έγγξαθν παξνπζηάδεη ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ
ηνπο εηαίξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη πξνηείλεη ηξφπνπο
βειηίσζεο.

Ι. ΜΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΧΝ
ΠΟΤΓΑΣΧΝ
ΜΔ
Γηα λα επηηεπρζεί

ΑΝΑΓΚΧΝ
ΟΠΣΙΚΗ

ΣΧΝ

ΔΝΗΛΙΚΧΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

απηή ε επηζθφπεζε, είλαη ρξήζηκν λα εμεηαζηεί:

 Ο αξηζκφο ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία πνπ επηζπκνχλ λα
κάζνπλ / αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε κηα μέλε γιψζζα
 Σν θίλεηξν ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία πνπ επηζπκνχλ
λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα γιψζζαο
 Σα πξνζφληα / πηπρία ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία πνπ
είλαη πξφζπκνη λα κάζνπλ / αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε κηα μέλε
γιψζζα
 Οη θχξηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ΣΑ ΔΝΉΛΙΚΑ Άηνκα κε
Οπηηθή
Αλαπεξία
ζηελ
εθκάζεζε
γισζζψλ
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 Δλδείμεηο γηα ην πνζνζηό ησλ ελειίθσλ Αηόκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία
πνπ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ μέλεο γιώζζεο
Δίηε πξφθεηηαη γηα ηελ Κχπξν, ηε Γαιιία, ηελ Σζερία ή ηε ινβαθία, δελ
ππάξρνπλ επίζεκα θαη αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία ηα νπνία επηζπκνχλ λα
κάζνπλ κηα μέλε γιψζζα. Πνζνηηθά δεδνκέλα κπνξεί νπζηαζηηθά λα
ιακβάλνληαη κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε πξνβιήκαηα
φξαζεο, ην νπνίν θπζηθά ζεκαίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη ειιηπείο.
Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία, ζε επίπεδν GIAA (Οκάδα ησλ
δηαλννχκελσλ ηπθιψλ θαη κεξηθψο βιεπφλησλ), ππάξρνπλ πεξίπνπ 15
άηνκα απφ φιεο ηηο ειηθίεο, ηα νπνία θάζε ρξφλν ξσηάλε εάλ ππάξρεη κηα
κέζνδνο ζε γξαθή Braille γηα λα κάζνπλ κηα γιψζζα θαη εάλ απηή ε
κέζνδνο έρεη πξνζαξκνζηεί αλάινγα.
Σν 2009 ζηελ Κχπξν ππήξραλ πεξίπνπ 50 ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία ΣΑ νπνίΑ ήηαλ πξφζπκνη λα κάζνπλ μέλεο γιψζζεο.
πγθεθξηκέλα, φηαλ ε Παγθχπξηα Οξγάλσζε Σπθιψλ πξνζέθεξε
καζήκαηα γιψζζαο γηα ελήιηθεο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηεο
Κχπξνπ, 42 ελήιηθεο παξαθνινχζεζαλ ηα εηδηθά καζήκαηα. Άιινη ελλέα
Κχπξηνη ελήιηθεο κε Οπηηθή Αλαπεξία εμέθξαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο
γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Ιηαιηθήο γιψζζαο θαηφπηλ ηειεθσληθήο
ζπλδηάιεμεο
κε
ηελ
Παγθχπξηα
Οξγάλσζε
Σπθιψλ.
ηε ινβαθία, ππάξρνπλ ιίγα ηπθιά άηνκα θαη άηνκα κε κεησκέλε
φξαζε πνπ δηδάζθνληαη μέλεο γιψζζεο ζηα ζπλεζηζκέλα καζήκαηα
γιψζζαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πξνηηκνχλ λα κειεηνχλ κφλνη ζην
ζπίηη, ρξεζηκνπνηψληαο πην πξνζηηέο πεγέο, φπσο ην δηαδίθηπν ή έηνηκα
πξνζαξκνζκέλα ειεθηξνληθά βηβιία. Χζηφζν δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα
αθξηβή
πνζνηηθά
ζηνηρεία.
Όζν αθνξά ηε Σζερηθή Έλσζε Σπθιψλ - SONS, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εθκάζεζε γισζζψλ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα κέιε κέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθάλεθε φηη ν αξηζκφο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ είλαη εθπιεθηηθά πςειφηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν. Σα
ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία εθπαηδεχνληαη ζε εηδηθά καζήκαηα
γηα ηπθινχο θαη κεξηθψο βιέπνληεο ή ζε κηθξέο νκάδεο ή ζε ηδηαίηεξα
καζήκαηα κε έλα ζπνπδαζηή. πάληα νη εθπαηδεπφκελνη θαηαθεχγνπλ ζε
ζρνιέο μέλσλ γισζζψλ, ηδίσο φηαλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ βηβιία
Braille
γηα
ηε
κειέηε
ηνπο.
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Απηή ε έιιεηςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ
έιιεηςε πξνζβάζηκσλ πιηθψλ θαη δπλαηνηήησλ εθπαίδεπζεο, γεγνλφο
πνπ απνζαξξχλεη ηα άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία απφ ηελ αλαδήηεζε
πξνζαξκνζκέλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Όηαλ αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο, νη ηπθινί θαη κεξηθψο βιέπνληεο ελήιηθεο πνπ ζέινπλ λα
κάζνπλ μέλεο γιψζζεο, ηφηε πξνζπαζνχλ λα ην πξάμνπλ απφ κφλνη ηνπο
κε ηε βνήζεηα ησλ θίισλ θαη ηε ρξήζε πξνζβάζηκσλ ειεθηξνληθψλ
εγγξάθσλ ζε USB sticks / CD / ππνινγηζηέο ή παξαθνινπζνχλ λπρηεξηλά
καζήκαηα. Όηαλ αζρνινχκαζηε κε γιψζζεο πνπ δελ είλαη βαζηζκέλεο ζε
ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, ηφηε είλαη αθφκε δπζθνιφηεξν λα θαζνξηζηεί ην
πνζνζηφ ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία πνπ ζα ήζειαλ λα
κάζνπλ
μέλεο
γιψζζεο
θαη
ην
βξίζθνπλ
δχζθνιν.
 Σα θπξηόηεξα θίλεηξα ησλ ελειίθσλ Αηόκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία
πνπ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ μέλεο γιώζζεο

Η αλάγθε γηα επάξθεηα ζηηο μέλεο γιψζζεο απμάλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ
θνηλσλία. Οη λεαξφηεξεο ειηθίεο καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο ζηα πιαίζηα
ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη νη ελήιηθεο πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ
ηα θελά ζηε γιψζζα πνπ επηζπκνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σα θίλεηξά
ηνπο αθνξνχλ δχν πηπρέο: επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο.
Δπαγγεικαηηθά

θίλεηξα:

 Δμεχξεζε εξγαζίαο: έλα άηνκν ην νπνίν απνθνίηεζε απφ ην
παλεπηζηήκην θαη ςάρλεη γηα δνπιεηά κπνξεί λα αηζζαλζεί ηελ αλάγθε λα
ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο
 Αχμεζε ησλ επηινγψλ
πξνζφλησλ

εξγνδφηεζεο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ

 Αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα αλέιημε ηεο θαξηέξαο: κπνξεί ν
εξγνδφηεο λα δεηήζεη απφ ηνπο ελήιηθεο λα βειηηψζνπλ ηηο
γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (ζπλήζσο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
θαηάξηηζεο εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε).
Γεληθά ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ απνηειεί ζπρλά έλα βαζηθφ
πξνζφλ γηα ηελ πξναγσγή ζην ρψξν εξγαζίαο
 Γηεζλήο δηαθίλεζε: ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα γίλνληαη πην εχθνια
θαη πην απνηειεζκαηηθά
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 Γηεζλήο επηθνηλσλία: ε ηειεθσληθή ή γξαπηή επηθνηλσλία κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο απφ ην
εμσηεξηθφ επηηπγράλεηαη ηαρχηεξα.
 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ζε άιιεο ρψξεο, φηαλ απηά απνηεινχλ
κέξνο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
 Δμππεξέηεζε πειαηψλ: έλαο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ
παξαδνζηαθά ζηειερσλφηαλ απφ Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία
(ηειεθσλεηέο, καζέξ, θπζηνζεξαπεπηέο, επαγγεικαηίεο ηνπ
ηνπξηζκνχ), νινέλα θαη εμειίζζεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ νη
εξγαδφκελνη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρξεηάδεηαη λα κηινχλ μέλεο
γιψζζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο επηηπρψο.
Η εθκάζεζε γισζζψλ είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο
ζέζεηο
απηέο.
Πξνζσπηθά

θίλεηξα:

 Η αλαθάιπςε ή θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ άιισλ
ρσξψλ
 Η επηζπκία λα εληζρχζνπλ ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ή λα
θξεζθάξνπλ ηε κλήκε ηνπο ρσξίο θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν
 Φπραγσγηθή
κάζεζε:
Χο
έλα
ρφκπη
ή
απαζρφιεζε
Κνηλσληθνπνίεζε κε άιινπο ελήιηθεο ζπνπδαζηέο
Κνηλσληθνπνίεζε
κε
αιινδαπνχο
Πξφζβαζε
ζε
δηεζλή
κέζα
ελεκέξσζεο
Απιή απφιαπζε ησλ ήρσλ κηαο άιιεο γιψζζαο
 Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα δηεζλή
θηλεηηθφηεηα: νη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θάλνπλ
απηνχο πνπ ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ λα αηζζάλνληαη πην
αλεμάξηεηνη
 Ιθαλφηεηα λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο δηεζλείο εθδειψζεηο /
θαηαζθελψζεηο
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 Η δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ησλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ πνπ κπνξνχλ
λα αθνχζνπλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ, θαζψο
επίζεο θαη ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ θαηά ηελ
πινήγεζε ηνπο ζην Γηαδίθηπν. Όια απηά δηεπξχλνπλ ην πεδίν
πξφζβαζεο
ζε πιεξνθνξίεο ελψ παξάιιεια παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο αλζξψπνπο θαη δεκηνπξγίαο
λέσλ θίισλ.
 Να είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε ηελ εξγαζία ηνπο.
ήκεξα, νη ζπνπδαζηέο έρνπλ πεξηζζφηεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα
γιψζζαο
απφ
φηη
ζην
παξειζφλ.
Μπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ζηηο ρψξεο-εηαίξνπο δελ ππάξρνπλ
αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ηα ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία αξρίδνπλ ηελ
εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. Σα ελήιηθα Άηνκαλ κε Οπηηθή
Αλαπεξία, φπσο θαη φινη νη άιινη ζρεδφλ, καζαίλνπλ ηηο γιψζζεο
ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη
κπνξεί λα επηζπκνχλ ή λα έρνπλ ηελ αλάγθε λα εθζπγρξνλίζνπλ
ηηο γλψζεηο ηνπο ή λα κάζνπλ κηα λέα γιψζζα.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη δηαθνξέο είλαη πην εκθαλείο ζηνλ ηξφπν
πνπ επηιέγνπλ λα δηεμαρζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ιφγσ ησλ
αηζζεηά ιηγφηεξσλ επθαηξηψλ πνπ έρνπλ γηα λα επηηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο
ηνπο
κε
ηηο
μέλεο
γιψζζεο.

 Πξνζόληα / δηπιώκαηα ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή
Αλαπεξία πνπ επηζπκνύλ
λα κάζνπλ μέλεο γιώζζεο
ε γεληθέο γξακκέο, ζηε Γαιιία, ηα ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία πνπ είλαη πξφζπκα λα κάζνπλ μέλεο γιψζζεο δελ είλαη
πξαγκαηηθά αξράξηνη. Αλ είλαη αξράξηνη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
γιψζζα, κηινχλ ήδε δηάθνξεο άιιεο γιψζζεο. Δλψ ε πιεηνςεθία
ησλ ελήιηθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία εθπαηδεπνκέλσλ ζηε
γιψζζα έρνπλ έλα επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ
ηνπ 11νπ έηνπο θαη ηνπ 13νπ έηνπο (ηνπ αγγιηθνχ ζπζηήκαηνο),
έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδαζηψλ
απνηειεί
κεηνλφηεηα.
ηελ Κχπξν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ελήιηθσλ Αηφκσλ κε
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Οπηηθή Αλαπεξία πνπ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ μέλεο γιψζζεο
πνηθίιιεη:
- Μεξηθνί θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα, ελψ
θάπνηνη
άιινη
είλαη
απφθνηηνη
Λπθείνπ.
- Οη πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλήζσο επηζπκνχλ λα
αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε κηα γιψζζα ή λα κάζνπλ κηα λέα
γιψζζα.
- Οη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο ζπλήζσο έρνπλ ηηο βαζηθέο
γλψζεηο κηαο μέλεο γιψζζαο θαη επηζπκνχλ λα ηηο βειηηψζνπλ.
ήκεξα ζηε ινβαθία θαη ηελ Σζερία, νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα
κάζνπλ κηα μέλε γιψζζα σο κέξνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπο. Τπάξρεη κηα ππνρξεσηηθή
ηειηθή εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα, ζηελ νπνία παξαθάζνληαη ζην
ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη πεξηζζφηεξνη
ζπνπδαζηέο
επηιέγνπλ
ηα
αγγιηθά.
ηελ Σζερία, ηα ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία ζπλήζσο δε
δηαζέηνπλ δίπισκα ζηηο μέλεο γιψζζεο, εθηφο απφ απηνχο πνπ
έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζή ηνπο πξηλ απφ
ην 1989 θαη έπξεπε λα δψζνπλ ηειηθέο εμεηάζεηο ζηε ξσζηθή
γιψζζα. Οη πεξηζζφηεξνη ελήιηθνη ζπνπδαζηέο μέλσλ γισζζψλ κε
Οπηηθή Αλαπεξία έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζή ηνπο. Χζηφζν, ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ
ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκίνπ θαη ηα άηνκα κε
πην βαζηθή εθπαίδεπζε.
ηε ινβαθία, ηα πξνζφληα ησλ ελήιηθσλ ζπνπδαζηψλ μέλσλ
γισζζψλ κε Οπηηθή Αλαπεξία δηαθέξνπλ μεθηλψληαο απφ
ζπνπδαζηέο πνπ εθπαηδεχνληαη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο κέρξη
θνηηεηέο
δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
θαη
απνθνίηνπο
παλεπηζηεκίσλ.
Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο, ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε Σπθιψλ, ηελ Παγθχπξηα Οξγάλσζε Σπθιψλ, ηε Σζερηθή
Έλσζε Σπθιψλ θαη ηε ινβαθηθή Έλσζε γηα ηπθινχο θαη κεξηθψο
βιέπνληεο είλαη φηη έλα άηνκν κε Οπηηθή Αλαπεξία πνπ ζέιεη λα
κάζεη κηα μέλε γιψζζα δελ επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ, αιιά κάιινλ απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε
εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ
ή
ηα
καζήκαηα
γιψζζαο.
Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ην ελ ιφγσ
πιηθφ δελ είλαη νκνηφκνξθα πξνζβάζηκν ζηα δηάθνξα
εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα.
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 Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ελήιηθα
Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία ζηελ εθκάζεζε γισζζώλ
Αλάκεζα ζηα δηάθνξα είδε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία, νξηζκέλα έρνπλ άκεζε ζρέζε
κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο εηαίξνπο.
ε απηά πεξηιακβάλνληαη:
- Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε: ε έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ δε γλσξίδεη ηηο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα καζήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα
βιέπνληεο, έιιεηςε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ςεθηαθψλ
νκηινχλησλ βηβιίσλ
- Η νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο: ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ, ν
πξνγξακκαηηζκφο
ησλ
ηάμεσλ,
θιπ.
Όζνλ

αθνξά

ηε

δηδαθηηθή

πξνζέγγηζε:

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαιχπηεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
μέλσλ γισζζψλ θαη ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
θαηά
ηε
δηδαζθαιία.
Έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην ηη είλαη πξόβιεκα όξαζεο θαη ηη
πξνϋπνζέηεη
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ γισζζψλ, δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο
απψιεηαο ηεο φξαζεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν φξνο "Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία» θαιχπηεη
έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλίαηε απψιεηα φξαζεο. Οη
νξηζκνί ηεο ηχθισζεο θαη κεξηθήο φξαζεο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλφκεζεο θαη νη κεραληζκνί, πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ
θξαηψλ κειψλ. Χζηφζν, γηα λα δψζνπλ κηα γεληθή ηδέα νη γηαηξνί
(νθζαικίαηξνη) ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο απνθάζηζαλ φηη
θάπνηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηπθιφο ή κε κεησκέλε φξαζε ππφ ηηο
αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
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- Έλα άηνκν κπνξεί λα εγγξαθεί σο ηπθιφ εάλ κπνξεί λα δηαβάζεη
κφλν ην πξψην γξάκκα ηνπ πίλαθα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο
νπηηθνχο γηα κέηξεζε ηεο φξαζεο, απφ ηα ηξία κέηξα ή ιηγφηεξν.
- Έλα άηνκν κπνξεί λα εγγξάθεη σο άηνκν κε κεησκέλε
φξαζε, εθφζνλ κπνξεί λα δηαβάζεη κφλν ην πξψην γξάκκα
ηνπ πίλαθα απφ έμη κέηξα ή ιηγφηεξν.
Η έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη απψιεηα
φξαζεο, ζρεηηθά κε ην ηη κπνξνχλ ή ηη δελ κπνξνχλ λα
θάλνπλ ηα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία, θαη κεξηθέο θνξέο ε
έιιεηςε γλψζεο γηα ην πψο ζπκπεξηθεξφκαζηε κπξνζηά ζε
Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία (θαηά πφζν πξέπεη λα γίλεη
ρεηξαςία, θαηά πφζν είλαη ιάζνο λα πεηο «βλέπεις ηη ελλνψ;»
θ.ιπ.) πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα
πξνζαξκφζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ
Αηφκσλ
κε
Οπηηθή
Αλαπεξία.

Έιιεηςε

πξνζαξκνζκέλνπ

εθπαηδεπηηθνύ

πιηθνύ

Η εθπαίδεπζε βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ νπηηθή
ηθαλφηεηα θαη ηα καζήκαηα βαζίδνληαη ζηελ νπηηθή
αληίιεςε θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή πξνζέγγηζε. Σα
πεξηζζφηεξα θείκελα-βηβιία είλαη κε - πξνζβάζηκα γηα
ηνπο ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία, αθνχ
πεξηιακβάλνπλ πνιιέο εηθφλεο θαη γξαθηθά (π.ρ. γηα
επεμήγεζε ηεο γξακκαηηθήο, θ.ιπ.). Απηφ θαζηζηά δχζθνιε
γηα ην ζπνπδαζηή ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε πνπ παξέρεηαη
ζε ζπλδπαζκφ κε ηέηνηεο εηθφλεο θαη αθεξεκέλεο
παξαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή
Αλαπεξία πξέπεη λα θαηαβάινπλ επηπιένλ πξνζπάζεηεο γηα
ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ράλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ καζεκάησλ γιψζζαο ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο
νπηηθνχ
πιηθνχ.

Έιιεηςε
πξνζαξκνζκέλσλ
ππνζηεξηθηηθήο

ηερληθώλ
θαη
ηερλνινγίαο
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Σα ICT’s απνηεινχλ έλα κέζν γηα ηα Άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο
(ράξε ζηελ αλάγλσζε νζφλεο, ζαξσηέο θ.ιπ.). Παξφια
απηά, ε ηερλνινγία απηή είλαη ζπάληα δηαζέζηκε ζηα
καζήκαηα γιψζζαο ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά
θέληξα. Απηφ απνηξέπεη ηα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία
απφ ην λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζην δηδαθηηθφ πιηθφ.
ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο:
Η

ζύλζεζε

ησλ

ηάμεσλ

Τπάξρεη κηα δπζθνιία ζηε ζχλζεζε ησλ ηάμεσλ.
Μεξηθνί ελήιηθεο κπνξεί λα έρνπλ κεησκέλε φξαζε
θαη λα πξνηηκνχλ λα δηαβάδνπλ θείκελα ζε
κεγέζπλζε. Αλάινγα κε ηελ πάζεζε ηεο φξαζεο,
νξηζκέλνη απφ απηνχο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν θσο,
ελψ θάπνηνη άιινη δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ κε
πνιχ θσο. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη αλαγλψζηεο ηεο
γξαθήο γηα ηπθινχο Braille είλαη αξθεηά γξήγνξνη,
ελψ
θάπνηνη
άιινη
είλαη
αξγνί.
Ωξνιόγην
πξόγξακκα
Σα καζήκαηα γηα ηνπο ελήιηθεο ζπρλά
δηνξγαλψλνληαη ηηο βξαδηλέο ψξεο. Απηφο ν
πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο
αθφκε θαη ζηνπο βιέπνληεο, θαη δπζθνιεχεη αθφκε
πεξηζζφηεξν ηα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία, θαζψο
ε δηαθίλεζε ηνπο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα.
(ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο ή
δεηνχλ απφ θάπνηνλ λα ηνπο κεηαθέξεη).
Δπηπιένλ, άιινη παξάγνληεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ
εκπφδην γηα ηα ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία
πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή εθκάζεζε
γισζζψλ. Απηνί δελ έρνπλ ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα απηφ θαζαπηφ, αιιά κάιινλ κε ηηο
δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη κε Οπηηθή
Αλαπεξία έξρνληαη αληηκέησπνη θαη νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνκή θαη ηε δηαθίλεζε. Γηα
παξάδεηγκα:
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Σα θέληξα δηδαζθαιίαο βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο
κεγάιεο πφιεηο. Μφλν κεξηθά απφ απηά βξίζθνληαη
ζηα πξνάζηηα θαη απηά δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ ή ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο
αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Όζνη δνπλ ζε πφιεηο εμαξηψληαη ζπλήζσο απφ
άιινπο αλζξψπνπο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζην θέληξν
δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη νξηζκέλεο θνξέο απηνί
νη άλζξσπνη δελ είλαη δηαζέζηκνη. Η δπζθνιία
απμάλεηαη φηαλ ν ζπνπδαζηήο δεη ζε έλα
απνκνλσκέλν ρψξν.
ηελ Κχπξν, ππάξρνπλ πνιχ ιίγα δεκφζηα κέζα
κεηαθνξάο θαη ηα ιεσθνξεία δελ θαιχπηνπλ φιν ην
λεζί. Παξάιιεια, ηα ηαμί είλαη αξθεηά αθξηβά θαη
έηζη νη εθπαηδεπφκελνη δελ κπνξνχλ λα ηα
ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά γηα λα πάλε ζε έλα
παλεπηζηήκην ή ζε έλα θέληξν δηδαζθαιίαο.
Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο ελήιηθεο ζπνπδαζηέο
ζην λα πξνηηκνχλ ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα.
II. Η ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΣΩΝ
ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ, ΣΗ
ΣΔΥΙΑ, ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΛΟΒΑΚΙΑ
Όπσο επηζεκάλζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα
ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία έρνπλ εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζήκεξα δελ θαιχπηνληαη
απφ ηα παλεπηζηήκηα, ηα θέληξα θαηάξηηζεο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Κχπξνπ, ηεο
Γαιιίαο,
ηεο Σζερίαο θαη ηεο ινβαθίαο.
Γηα λα επεθηαζεί πέξαλ ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ ε
γλψζε, κηα θνηλή δηάγλσζε έρεη ζπληαρζεί ζρεηηθά
κε:
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 Σν πηπρίν πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη θάπνηνο θαζεγεηήο
γισζζψλ ζηε Γαιιία, ηελ Κχπξν, ηελ Σζερία θαη ηε
ινβαθία.
 Σα πθηζηάκελα καζήκαηα θαηάξηηζεο γηα ηνπο θαζεγεηέο
γισζζψλ ζηηο ρψξεο απηέο
 Σα

πιαίζηα

αλαθνξάο

ησλ

καζεκάησλ

θαηάξηηζεο.

 Σα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα λα γίλεη
θάπνηνο εθπαηδεπηηθόο γιώζζαο γηα ελήιηθεο ζε θάζε
ρώξα-εηαίξν
ε φιεο ηηο ηέζζεξηο ρψξεο, νη κειινληηθνί θαζεγεηέο μέλσλ
γισζζψλ ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ έλα πηπρίν ζηηο
χγρξνλεο Γιψζζεο γηα λα δηδάμνπλ ζε ελήιηθεο.
ηε Γαιιία, νη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ πνπ επηζπκνχλ λα
δηδάμνπλ ελήιηθεο ζε θξαηηθά θέληξα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα
απνθηήζνπλ ην Πηζηνπνηεηηθφ Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο
Δλειίθσλ, πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θχξην Γαιιηθφ
Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(AFPA). Πξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα θνηλφ ζε φινπο ηνπο
θαζεγεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ,
αλ θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη είλαη δηαζέζηκα εηδηθά κέζα γηα
ηε δηδαζθαιία γισζζψλ. Δίλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη
πεξηιακβάλεη ζεσξία θαη πξαθηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
ελειίθσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ
ζρεδηαζκφ.
Οη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ ζηε ινβαθία κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ
γιψζζεο ζε ελήιηθεο ζε δηάθνξα παλεπηζηήκηα φπσο ην
Παλεπηζηήκην Comenius (είηε ζην Σκήκα Δθπαίδεπζεο είηε
ζηε
ρνιή
Καιψλ
Σερλψλ).
ηελ Κχπξν, δελ ππάξρεη εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ γηα
δηδαζθαιία ελειίθσλ. Παξ 'φια απηά, νη θνηηεηέο μέλσλ
γισζζψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ
πξναηξεηηθά ζην παλεπηζηήκην καζήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία
ελειίθσλ.
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ηελ Σζερία, ηφζν ην Παλεπηζηήκην ηνπ Καξφινπ ζηελ
Πξάγα φζν θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Masaryk ζην Brno
πξνζθέξνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα θαζεγεηέο
μέλσλ γισζζψλ γηα ελήιηθεο. Σα πξνγξάκκαηα
πξνζθέξνληαη απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή ρνιή ή ηε
Φηινζνθηθή
ρνιή.

 Απαηηνύκελν πηπρίν γηα ηνπο θαζεγεηέο γισζζώλ ζε
ελειίθνπο
ζε
θάζε
ρώξα
εηαίξν
ηε Γαιιία, πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ
Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Δλειίθσλ ην νπνίν αλαθέξζεθε
πην πάλσ, νη κέιινληεο εθπαηδεπηηθνί ελειίθσλ πξέπεη
πξψηα λα απνθηήζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηηο Ξέλεο
Γιψζζεο, Φηινινγίεο θαη Πνιηηηζκνχο. Οη θνηηεηέο
θαινχληαη λα εξγαζηνχλ σο βνεζνί δηδαζθαιίαο γισζζψλ
ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζηα
παλεπηζηήκηα ή θνιέγηα ζηε ρψξα φπνπ ε μέλε γιψζζα
νκηιείηαη.
ηε ινβαθία, νη κέιινληεο θαζεγεηέο γισζζψλ γηα ηνπο
ελειίθεο πξέπεη λα πεξάζνπλ ηε ιεγφκελε «Κξαηηθή
Δμέηαζε".
ηελ Κχπξν ην πηπρίν ζηε δηδαζθαιία γισζζψλ κπνξεί λα
απνθηεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ή απφ νπνηνδήπνηε
παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν
παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Οη
θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζε
δεκφζηα ζρνιεία πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα
εθπαηδεπηηθφ πξνγξάκκα δηάξθεηαο ελέα κελψλ. Σν
πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη δηάθνξα καζήκαηα, φπσο ε
εθπαηδεπηηθή
ςπρνινγία
θαη
ε
εηδηθή
αγσγή.
ηελ Σζερία, γηα λα γίλεη θάπνηνο θαζεγεηήο γιψζζαο γηα
ελήιηθεο, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη λα απνθηήζεη έλα πηπρίν ζην Γηαπηζηεπκέλν
Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ζηνλ ηνκέα ησλ Παηδαγσγηθψλ
Δπηζηεκψλ ή ζηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ
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λα επηθεληξψλεηαη ζε γιψζζεο ή ζην Πξφγξακκα Γηα Βίνπ
Δθπαίδεπζεο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
έρνπλ εμαζθαιίζεη ην ιηγφηεξν C1 ζηελ εμέηαζε γιψζζαο
ζην πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
γηα
ηηο
Γιψζζεο.
 Πιαίζηα αλαθνξάο
θαηάξηηζεο

ησλ

ελ

ιόγσ

πξνγξακκάησλ

Σν γαιιηθφ πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ, Φηινινγίαο θαη
Πνιηηηζκψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα καζήκαηα:
γισζζνινγία, ινγνηερλία, ηζηνξία, κνξθνινγία, θσλεηηθή,
κεηάθξαζε, πιεξνθνξηθή, ρξήζε ησλ ICT ‘s θαη δηδαζθαιία
μέλσλ γισζζψλ. Οη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ επίζεο λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα πξναηξεηηθφ κάζεκα γηα ηε
δηδαζθαιία
ησλ
γαιιηθψλ
σο
μέλε
γιψζζα.
ηε ινβαθία, ηα καζήκαηα ηεο Κξαηηθήο Δμέηαζεο είλαη:
γισζζνινγία, κνξθνινγία θαη ζχληαμε, θσλεηηθή θαη
θσλνινγία, ζεκαζηνινγία θαη πξαγκαηνινγία, ινγνηερλία
θαη ζεσξία δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. Δπηπιένλ νη
ζπνπδαζηέο πξέπεη λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξαθηηθή άζθεζε ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ (ν
αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ θάζε παλεπηζηήκην)
θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε δηδαζθαιία ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο
ηάμεο. Απηφ γίλεηαη πάληα ζε ζπλεξγαζία κε έκπεηξνπο
θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ πνπ παξέρνπλ ζην θνηηεηή ηελ
θαηάιιειε
αμηνιφγεζε.
ηελ Κχπξν ην πηπρίν ζηε δηδαζθαιία γισζζψλ
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα καζήκαηα: γισζζνινγία,
ςπρνγισζζνινγία, θνηλσληνγισζζνινγία, κνξθνινγία θαη
ζχληαμε, θσλεηηθή θαη θσλνινγία, ζεκαζηνινγία θαη
πξαγκαηνινγία,
ινγνηερλία, γεληθή θαη εθπαηδεπηηθή
ςπρνινγία, παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ ηερληθψλ θαη
κεζφδσλ γηα ηε δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο, θαη αλάπηπμε
ζρεδίσλ καζήκαηνο. Οη κειινληηθνί θαζεγεηέο μέλσλ
γισζζψλ δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επνπηεία ησλ
επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη ηνπο παξέρνπλ αμηνιφγεζε.
ηελ Σζερία, ηα πιαίζηα αλαθνξάο ηνπ πηπρίνπ πξέπεη λα
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πεξηιακβάλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν επηζηεκψλ (π.ρ.
Αγγιηθέο ζπνπδέο), παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή
εθπαίδεπζε. Αλ θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ, κπνξεί επίζεο λα
πεξηιακβάλνπλ ηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ελειίθσλ,
ζεσξία δηδαζθαιίαο γισζζψλ, θαζψο θαη εηδηθέο
παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο (δειαδή γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε
εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο).

III. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΓΛΩΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ
ΟΠΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Φαίλεηαη φηη ζε θακηά απφ ηηο ρψξεο εηαίξνπο δελ ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα / κνλάδεο θαηάξηηζεο γηα ηε
δηδαζθαιία ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία.
Χζηφζν, ε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ ζε ελήιηθα Άηνκα
κε Οπηηθή Αλαπεξία απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο,
φπσο επεμεγήζεθε ζηελ ελφηεηα "Μηα επηζθφπεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ ζπνπδαζηψλ κε Οπηηθή Αλαπεξία".
Δίλαη επνκέλσο αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εηδηθέο
δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη θαζεγεηέο
γισζζψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ
απνηειεζκαηηθά ή λα αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ησλ ελειίθσλ
Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία ζε κηα μέλε γιψζζα. Δδψ ν
φξνο
«δεμηφηεηεο»
θαιχπηεη
ηξεηο
ηνκείο:
 Δπίγλσζε ηνπ ηη ζεκαίλεη νπηηθή αλαπεξία
 Δηδηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
 Υξήζε
ζπγθεθξηκέλνπ

πιηθνχ

 Δπίγλσζε ηνπ ηη ζεκαίλεη νπηηθή αλαπεξία
- Γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ Αηφκσλ κε Οπηηθή
Αλαπεξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
εηδηθψλ
ππεξεζηψλ),
- Φπρνινγία ησλ ζπνπδαζηψλ κε Οπηηθή αλαπεξία κε
επίθεληξν ηε θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο
φξαζεο
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- Καηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ (ηπθινί / άηνκα κε
κεησκέλε φξαζε, δηαθνξεηηθνί βαζκνί νπηηθήο αλαπεξίαο),
- Πνιινί ελήιηθνη ζπνπδαζηέο ράλνπλ ηελ φξαζε ηνπο ζε
κεγαιχηεξε ειηθία. Η απψιεηα φξαζεο ζε κεηαγελέζηεξν
ζηάδην ηεο δσήο ζπλεπάγεηαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ ν
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε γηα ηε κέζνδν
δηδαζθαιίαο.
 Δηδηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
Υξήζε
ελαιιαθηηθψλ
αηζζήζεσλ
- Αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ πξνζβάζηκσλ νπηηθναθνπζηηθσλ
κεζφδσλ
καδί
κε
πξνθνξηθέο
κεζφδνπο
- Η παξνρή πιηθνχ, πεξηερνκέλνπ θαη αμηνιφγεζεο
Αλάπηπμε
ηεο
παξαδεηγκαηηθήο
ζθέςεο
- Γπλαηφηεηα ζπλνδείαο ελφο Αηφκνπ κε Οπηηθή Αλαπεξία
- Πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ θνηηεηή-θαζεγεηή θαη
επηθνηλσλία
ζε
κηθξέο
ηάμεηο
- Απνθπγή ηερληθψλ δηδαζθαιίαο πνπ γηα ηνπο ελήιηθεο
ζπνπδαζηέο
είλαη
"παηδηαξίζηηθεο".
 Δηδηθόο
εμνπιηζκόο
θαη
πιηθό
Πνιπκέζα:
CD,
MP3,
πβξηδηθά
βηβιία
- Υεηξηζκφο ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγίσλ, φπσο: βηβιία ζε
Braille,
γξαθηθά
αθήο
Φεθηνπνηεκέλα
βηβιία
Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα ήηαλ θαιφ λα
γλσξίδεη πψο λα:
- Πξνζαξκφζεη ην γξαπηφ πιηθφ θαη ηε δηαξξχζκηζε ηεο
ηάμεο αλάινγα κε ηηο πνηθίιεο νπηηθέο αλάγθεο ησλ
ζπνπδαζηψλ.
- Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο
θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζε κνξθέο πνπ λα είλαη πξνζβάζηκεο
γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε κε Οπηηθή Αλαπεξία (κεγέζπλζε,
γξαθή Braille, γξαθηθά αθήο, αθνπζηηθφ πιηθφ, κνληέια,
ειεθηξνληθά
έγγξαθα,
θιπ.)
Ση κπνξεί λα γίλεη γηα λα απνθηείζεη ε επξσπατθή θνηλφηεηα
δηδαζθαιίαο γισζζψλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο; Οη θαηλνηφκεο
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πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.

IV. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΝΔΩΜΔΝΗ
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 Δηζαγσγή ζην δηεζλέο δηθαίσκα γηα πιεξνθόξεζε
Γηα εηζαγσγή ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη φια ηα άηνκα
πξέπεη λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηα καζήκαηα, αλεμάξηεηα
απφ ην πεξηβάιινλ θαη φηη ζε θάζε ζπνπδαζηή κε
πξνβιήκαηα φξαζεο ζα πξέπεη λα δίδεηαη πξνζαξκνζκέλν
πιηθφ. Η πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη πνιχ
ζεκαληηθή δηφηη εμαζθαιίδεη ην γεγνλφο φηη νη ηπθινί θαη
κεξηθψο βιέπνληεο δελ απνθιείνληαη απφ ζεκαληηθνχο
ηνκείο
ηεο
θνηλσληθήο
θαη
νηθνλνκηθήο
δσήο.
Απηφ ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλν:
Σν άξζξν 19 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ησλ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Γηθαησκάησλ αλαθέξεη: "Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο
έθθξαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία αλαδήηεζεο, ιήςεο
θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, αλεμαξηήησο
ζπλφξσλ, είηε πξνθνξηθά, είηε εγγξάθσο είηε ζε έληππε κνξθή, κε ηε κνξθή
ηεο ηέρλεο, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ηεο επηινγήο ηνπ."
Σν Άξζξν 24 - Εκπαίδευζη - ηεο χκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα
Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία νξίδεη φηη: "Σα θφκκαηα ηνπ θξάηνπο ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ πξφζβαζε ζηε γεληθή
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη
δηα βίνπ κάζεζε ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ζε ηζφηηκε βάζε κε ηνπο ππφινηπνπο. "
Σν δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε ζηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη:
Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επξχ θνηλφ πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκεο ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο γηα ηνπο ηπθινχο θαη κεξηθψο
βιέπνληεο αλζξψπνπο (Braille, κεγεζπζκέλνπο ραξαθηήξεο, USB sticks
κε νκηινχληα θείκελα ζε πξνζβάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή, άιια κέζα
ελεκέξσζεο), ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο επηπιένλ
θφζηνο. Όια ηα άιια έγγξαθα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε ελαιιαθηηθέο
κνξθέο θαηφπηλ αηηήκαηνο.
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πξέπεη λα είλαη
πιήξσο πξνζβάζηκεο ζηνπο ηπθινχο θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε.
Η δηαζεζηκφηεηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζα πξέπεη λα δηαθεκίδεηαη
επξέσο θαη λα πξνσζείηαη.
Οη πξνυπνινγηζκνί γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
Οη εθπξφζσπνη ησλ ηπθιψλ θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε πξέπεη
λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πιηθψλ,
ηδηαίηεξα
γηα
ηηο
εθζηξαηείεο
ελεκέξσζεο.
 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ησλ
ζπνπδαζηώλ κε νπηηθή αλαπεξία ζε καζήκαηα
γιώζζαο
Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή
ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζπνπδαζηψλ ζε καζήκαηα
γιψζζαο. Πξνηνχ εγγξαθεί ζε έλα κάζεκα γιψζζαο,
ην άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ
δηδαθηηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ παξνπζία θαη ζπκκεηνρή
ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαζψο θαη γηα ηελ
επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο.
Η αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ δελ απνηειεί
κέξνο ηνπ καζήκαηνο γιψζζαο. Αλ απηέο νη
δεμηφηεηεο δελ είλαη επαξθψο αλεπηπγκέλεο, ηφηε κηα
πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε,
αλάινγα κε ηηο θπξίαξρεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ
είλαη πξνζβάζηκεο γηα ην ζπνπδαζηή κε Οπηηθή
Αλαπεξία.
Δάλ έλα Άηνκν κε Οπηηθή Αλαπεξία ζέιεη λα
παξαθνινπζήζεη κηα ζεηξά καζεκάησλ γιψζζαο φπνπ
ρξεζηκνπνηείηαη δηδαθηηθφ πιηθφ ζηε γξαθή Braille,
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαιή αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα
ζην Braille. Δάλ δελ ππάξρεη απηή ε ηθαλφηεηα, είλαη
πξαθηηθά αδχλαην λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο
απηέο πξηλ απφ ην κάζεκα ζε έλα απνδεθηφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Δπηπιένλ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα
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κάζεη θάπνηνο απηέο ηηο δεμηφηεηεο είλαη
παξαηεηακέλνο θαη ε κέγηζηε εθηθηή ηαρχηεηα
αλάγλσζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία θαη κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε δηάθνξα άηνκα. ηελ
πεξίπησζε απηή, είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη ε ρξήζε
νπηηθν-αθνπζηηθψλ κεζφδσλ θαη / ή κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή παξά
λα αξρίζεη κηα καθξνρξφληα εθπαίδεπζε ζην Braille
κε ακθίβνια απνηειέζκαηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ
επίηεπμε κηαο εχινγεο ηαρχηεηαο αλάγλσζεο.
Αλ ην κάζεκα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε πξνζβάζηκσλ
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ δηδαζθαιίαο θαη ζηελ
επηθνηλσλία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ηφηε είλαη
απαξαίηεηε
ε
θαιή
γλψζε
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο ηεο
ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο. Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα
γλψζε, ηφηε κηα πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε είλαη
απαξαίηεηε. Η εθπαίδεπζε ζηνπο ππνινγηζηέο ζα
κπνξνχζε λα γίλεη πην ζπγθξνηεκέλε θαη λα δηαξθέζεη
κφλν κεξηθέο εβδνκάδεο κε ηε ρξήζε ηεο
ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο. πλεπψο, απηφ ην είδνο
ηεο πξνθαηαξθηηθήο εθπαίδεπζεο δελ πξέπεη λα
πξνθαιέζεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθκάζεζε
γισζζψλ.
Φπζηθά, ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα γιψζζαο
ζα κπνξνχζε επίζεο λα ππνζηεξηρζεί κε άιιεο
δεμηφηεηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο, φπσο νη
δεμηφηεηεο δηαθίλεζεο, νη δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο
δηαβίσζεο,
θαη
νη
δεμηφηεηεο
θνηλσληθήο
επηθνηλσλίαο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ
Αηφκνπ κε Οπηηθή Αλαπεξία ζε έλα λέν θαη άγλσζην
πεξηβάιινλ θαη βνεζψληαο ηελ έληαμή ηνπ ζε νκάδεο
πιεζπζκνχ πνπ δελ έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο. Δίλαη
πξνθαλέο φηη γηα έλαλ ελήιηθα ηπθιφ ή κεξηθψο
βιέπσληα, έλα κάζεκα γιψζζαο δελ ζα απνηειέζεη
ηελ πξψηε ηνπ δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ απψιεηα
φξαζεο. Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα, θάπνηεο απφ ηηο
παξαπάλσ εθπαηδεχζεηο λα έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί
πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο λα εγγξαθεί θάπνηνο
ζε κάζεκα γιψζζαο. ε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη
ζε κεγάιν βαζκφ λα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηηο
απαηηήζεηο θαη κεζφδνπο ησλ καζεκάησλ, θαζψο
επίζεο λα γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ
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απαηηνχκελε πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε κε ηνλ
εθπαηδεπηή θαη ηα εμεηδηθεπκέλα ηδξχκαηα πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη εθπαίδεπζε
ησλ
Αηφκσλ
κε
Οπηηθή
Αλαπεξία.
 Η αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο θαζεγεηέο
γισζζώλ
Οη ελ ιφγσ λέεο δεμηφηεηεο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ είραλ δηαηππσζεί
πξνεγνπκέλσο
θαη
αθνξνχζαλ:
- Δπίγλσζε ηνπ ηη ζεκαίλεη νπηηθή αλαπεξία
-Δηδηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
-Υξήζε
ζπγθεθξηκέλνπ
πιηθνχ
κειέηεο
- ...ζηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο
 Αλάπηπμε ηεο επίγλσζεο γηα ηελ νπηηθή αλαπεξία ζην πξνζσπηθνύ
παλεπηζηεκίσλ θαη θέληξσλ δηδαζθαιίαο
Όινη νη θαζεγεηέο πνπ δελ είλαη εηδηθνί θαζεγεηέο δεζκεχνληαη λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία. Χο εθ ηνχηνπ, ζα
πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο κέζσ ηεο
εηδηθήο
εθπαίδεπζεο
πνπ
ζα
πξέπεη
λα
θαιχπηεη:
- Βαζηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία γηα ηελ απψιεηα φξαζεο.
-Φπρνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο έηζη ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί
ε
θαιχηεξε
δπλαηή
επηθνηλσλία
-Δλαιιαθηηθέο ιεηηνπξγίεο αηζζήζεσλ: ε φξαζε δελ είλαη ην κφλν κέζν γηα
ηελ αληίιεςε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νκάδα αθφκε θαη κε ηνπο
ζπνπδαζηέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο (αθνή, θείκελν,
θίλεζε,
αθή).
- Δλεκέξσζε γηα ηα κέζα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηπθιά
άηνκα θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε γηα λα δηαβάζνπλ.
- Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Πνηεο είλαη απηέο;
- Οξγαλσηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθέο
κνξθέο.
-Παξαγσγή
πιηθνχ
ελεκέξσζεο
θαη
ηερληθψλ
δειηίσλ.
- Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο, π.ρ. νξγαλψζεηο πνπ είλαη
αθηεξσκέλεο ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, εθπαηδεπηηθά θέληξα πνπ
παξέρνπλ δηδαθηηθφ πιηθφ ζε πξνζβάζηκε κνξθή (κεγέζπλζε, Braille, DAISY
[ςεθηαθφ αθνπζηηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ], αλάγιπθεο παξαζηάζεηο,
αθνπζηηθφ
πιηθφ,
ηα
κνληέια,
θιπ.).
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 Αλάπηπμε

κηαο

εηδηθήο

δηδαθηηθήο

πξνζέγγηζε

Όζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο, δχν ηξφπνη
δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ:
- Βειηίσζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ κε Οπηηθή Αλαπεξία
- Δθαξκνγή λέαο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη ε κέζνδνο
Realia (αιεζηλά αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε
δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ ή γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ π.ρ θξνχηα)
Οη ηξέρνπζεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ γισζζψλ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε
ηελ εηζαγσγή ζπκβνπιψλ νη νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ γλψζε ησλ
εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία. Οη
αθφινπζεο ζπζηάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνο ηνπο θαζεγεηέο:
- Υξήζε ηνπ καύξνπ πίλαθα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο: λα ιέηε ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηη γξάθεηε ζηνλ πίλαθα. Να ζπιιαβίδεηε δχζθνιεο ή λέεο ιέμεηο,
έηζη ψζηε νη ηπθινί ζπνπδαζηέο λα κπνξνχλ λα ηηο γξάςνπλ. Να κελ γξάθεηε
πάξα πνιιέο ιέμεηο ηελ ίδηα ζηηγκή θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεγεζπκέλα,
θαζαξνγξακκέλα γξάκκαηα, έηζη ψζηε νη ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία
λα
κπνξνχλ
λα
δηαβάζνπλ
εχθνια.
- Υξήζε εηθόλσλ, αθηζώλ, θιπ: ζα πξέπεη πξψηα λα θάλεηε κηα απιή
πεξηγξαθή, ζηε ζπλέρεηα λα δίλεηε πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. Να
ρξεζηκνπνηείηε εηθφλεο κε ρξσκαηηθή αληίζεζε θαη κεγεζπκέλεο γηα ηνπο
ζπνπδαζηέο κε πεξηνξηζκέλε φξαζε. Πάληνηε λα είζηε ζπγθεθξηκέλνη φηαλ
αλαθέξεζηε ζε αληηθείκελα ζηελ εηθφλα θαη λα απνθεχγεηε ηηο ιέμεηο "εδψ",
"εθεί", "απηφ" θαη παξφκνηεο εθθξάζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζην ζπνπδαζηή κε
Οπηηθή Αλαπεξία
λα έρεη κηα θαζαξή δηαλνεηηθή εηθφλα.
- Πξνθνξηθή επηθνηλσλία: λα απεπζχλεζηε ζηνπο ζπνπδαζηέο πξηλ ηνπο
δψζεηε νδεγίεο ή πξηλ ηνπο δεηήζεηε λα θάλνπλ θάηη (ζα πξέπεη λα εμεγείηε
πνηνο έρεη ζεηξά θάζε θνξά), θαη λα δίλεηαη πεξηζζφηεξε πξνθνξηθή
αμηνιφγεζε.
Θα πξέπεη λα επεμεγείηε κε ζαθήλεηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζε
νκάδεο ή αλά δχν άηνκα έηζη ψζηε λα ληψζνπλ άλεηα νη ζπνπδαζηέο κε
Οπηηθή Αλαπεξία λα ζπκκεηάζρνπλ.
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- Βεβαησζείηε όηη όινη νη ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία αθνύλε πόηε
εηζέξρεζηε θαη πόηε εμέξρεζηε από ηελ ηάμε. Υξεζηκνπνηείηε θπζηθή
γιψζζα, αθφκε θαη ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φξαζε – ηα Άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία έρνπλ ζπλεζίζεη λα αθνχλε ηέηνηεο ιέμεηο θαη δελ ηνπο ελνριεί.
Χζηφζν, πξνζέρεηε θάπνηεο ιέμεηο θαη έλλνηεο πνπ κπνξεί λα απαηηνχλ
πεξαηηέξσ επεμήγεζε γηα λα έρνπλ λφεκα (ρξεζηκνπνηήζηε άιιεο αηζζήζεηο
γηα λα ηνπο βνεζήζεηε λα αλαπαξαζηήζνπλ λνεηηθά ηηο ιέμεηο ή έλλνηεο).
- Δπηινγή ζέζεο: ξσηήζηε ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα θάζνληαη,
αλάινγα κε ηηο νπηηθέο ή ηερληθέο ηνπο αλάγθεο (θπζηθφο θσηηζκφο, θνληά ζηελ
πφξηα γηα ηαρχηεξε πξφζβαζε, θνληά ζε κηα πξίδα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ
ππνινγηζηή). Οη ελήιηθεο ζπνπδαζηέο κε κε Οπηηθή Αλαπεξία πηζαλφλ λα
γλσξίδνπλ ηα φξηά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, κε θνβάζηε λα ηνπο ξσηήζεηε ηη
ρξεηάδνληαη.
- Πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνύ: ην ήδε ππάξρνλ πιηθφ ζα πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί ζε πξνζβάζηκν πιηθφ κε κηα πνιπ-αηζζεηεξηαθή
πξνζέγγηζε.
 Οπηικό υλικό (γηα ηνπο κεξηθψο βιέπνληεο ζπνπδαζηέο)
Οη εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη
δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη απηφκαηα. Χζηφζν, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε
ρακειή φξαζε, ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη κε πξνζνρή θαη λα
πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα: λα κελ είλαη
ππεξθνξησκέλεο κε ιεπηνκέξεηεο (είλαη πξνηηκφηεξν λα ππάξρνπλ
θσηεηλά ρξψκαηα θαη αληίζεζε ρξσκάησλ). Θα πξέπεη λα ιάβεηε ππφςηλ,
φηη γηα ηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλε φξαζε, νη ζειίδεο Α3 δελ είλαη
θαηάιιειεο γηα γξήγνξε επεμεξγαζία (scanning) θαη γηα εχθνιν
ρεηξηζκφ. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζειίδεο ζε κέγεζνο Α4
κε ζαθή δηάηαμε θαη ρξσκαηηθή αληίζεζε. Δπηπιένλ, ηα καπξφαζπξα
θσηναληίγξαθα δελ είλαη ζπλήζσο θαιήο πνηφηεηαο. Οη ζπνπδαζηέο κε
πεξηνξηζκέλε φξαζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ Braille γηα
λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ νπηηθή ηνπο αληίιεςε. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη φινη
νη αλαγλψζηεο Braille είλαη απαξαίηεηα εληειψο ηπθινί θαη νη εηθφλεο
κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα δηδαζθαιίαο.
 Έληππν πιηθό αλάγλσζεο: ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηηο γξακκέο είλαη
κεξηθέο θνξέο ζεκαληηθφ γηα νξηζκέλνπο αλαγλψζηεο κε Οπηηθή
Αλαπεξία (1,5 ή δηπιφ δηάζηεκα). Γηα νξηζκέλνπο ζα είλαη απαξαίηεην
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεγεζπκέλε γξακκαηνζεηξά, 14 ή 16 θαηά κέζν
φξν. Σν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο νπηηθέο
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αλάγθεο ηνπ ζπνπδαζηή. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο (bold), δελ είλαη πάληνηε
απαξαίηεηνη.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ηπθινχο ζπνπδαζηέο, νη εηθφλεο κπνξνχλ λα
απεηθνληζηνχλ ζε απηνχο απφ βιέπνληεο (ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα), ή
κε κηα ζχληνκε, ηεθκεξησκέλε θαη αληηθεηκεληθή γξαπηή πεξηγξαθή πνπ
κπνξεί
λα
αληηθαηαζηήζεη
ηε
θσηνγξαθία.
 Κείμενο
Οη δηάθνξεο κνξθέο θεηκέλνπ πνπ δίλνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο κπνξεί λα
είλαη αξρεία Doc,. Txt,. Rtf ή. Html. Σα θείκελα πξέπεη λα είλαη θαιά
δαθηπινγξαθεκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηε γξακκαηνζεηξά θαη ην
κέγεζνο πνπ ρξεηάδεηαη ν θάζε ζπνπδαζηήο. Η πξνεηνηκαζία θεηκέλσλ
είλαη βέβαηα πνιχ απαηηεηηθή. Σν ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο δελ πξέπεη
θαη 'αλάγθε λα είλαη καχξν. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά
ρξψκαηα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηερνκέλσλ, θαηαιφγσλ θιπ. Οη
ζπνπδαζηέο ζπρλά πξνηηκνχλ ηα Arial, Times New Roman θαη Taoma.
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα ρξψκαηα ή κεγέζε γηα λα
βνεζήζνπλ ηνπο αλαγλψζηεο κε Οπηηθή Αλαπεξία λα πξνζαλαηνιηζηνχλ
επθνιφηεξα ζηε ζειίδα. Όκσο, δελ κπνξνχλ φια ηα άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία
λα
δνπλ
ηα
ρξψκαηα.
Αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν, ζα πξέπεη λα
είλαη αξηζκεκέλεο κε ζαθήλεηα θαη, αλ ρξεηάδεηαη, λα ππάξρεη απφζηαζε
κεηαμχ ησλ γξακκψλ.
 Λεμηιφγην: Οη θαηάινγνη κε ην ιεμηιφγην ζα πξέπεη λα είλαη
νξγαλσκέλνη κε ζαθήλεηα, κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία νη λέεο ιέμεηο
ζπλαληήζεθαλ ζην θείκελν, ή θαη 'αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ε δνκή ηνπο λα
εμαξηάηαη απφ ην θείκελν ζην νπνίν αλαθέξνληαη (κε ή ρσξίο απνζπάζκαηα
ή παξαδείγκαηα). Οη ζχληνκνη θαηάινγνη είλαη πην εχρξεζηνη απφ έλα
κεγάιν θαηάινγν, θαη κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα θφπσζεο ησλ καηηψλ. Γηα
ηνπο ρξήζηεο ηεο γξαθήο Braille, κηα παχια πξηλ απφ θάζε λέα ιέμε ζηελ
αξρή ηεο γξακκήο δηεπθνιχλεη ηε κειέηε (θάζε λέα αλαθνξά ζε ιέμε
πξέπεη
λα
δηαθξίλεηαη
εχθνια
γηα
ηαρχηεξε
κάζεζε).
- Δξγαζίεο: Δίλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ζχληνκεο γηα ηνπο αξράξηνπο. Αλ ε
εξγαζία απνηειείηαη απφ ιέμεηο ηηο νπνίεο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα ηαηξηάμεη
κε άιιεο ιέμεηο ή κε ηελ εξκελεία ηνπο, ηφηε νη ζηήιεο ζα πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζνχλ κε θαηαιφγνπο. ηνλ έλα θαηάινγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
αξηζκνί θαη ζηνλ άιιν γξάκκαηα, νχησο ψζηε ν ζπνπδαζηήο λα κπνξέζεη
λα ιχζεη ηελ άζθεζε. Σα θελά ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα γηα λα κπνξεί
ν ζπνπδαζηήο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο αξηζκνχο γηα λα ηα εληνπίζεη ζε έλα
θχιιν εξγαζίαο. Απηφ απαηηείηαη πεξηζζφηεξν ζην ζχζηεκα Braille, θαζψο
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ν ρξήζηεο ηνπ Braille δελ κπνξεί λα γξάςεη ζε θελά ζε έλα ήδε εθηππσκέλν
θείκελν
Braille.
Οη πνιιέο θελέο γξακκέο δελ εμππεξεηνχλ ζε ηίπνηα ζηε γξαθή Braille.
Αληηζέησο, πεξηζζφηεξν απφ έλα θελφ θάζε θνξά δελ δηεπθνιχλεη ηελ
αλάγλσζε
θαη
θάλεη
ην
θείκελν
πην
πεξίπινθν.
 Αθνπζηηθό πιηθό
Η αίζζεζε ηεο αθνήο ελφο Αηφκνπ κε Οπηηθή Αλαπεξία δελ είλαη
θαιχηεξε απφ εθείλε ελφο βιέπνληα. Δληνχηηο, γεληθά, έρνπλ ζπλεζίζεη
λα επεμεξγάδνληαη ηηο πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο πην απνηειεζκαηηθά θαη
γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Παξ 'φια απηά, ρξεηάδεηαη λα
βειηηψζνπλ ηηο αθνπζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαζψο επίζεο νη πεγέο
αθνπζηηθνχ πιηθνχ ή ην αθνπζηηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαιήο
πνηφηεηαο θαη ην πεξηερφκελν λα έρεη λφεκα. Οη αθνπζηηθέο ελδείμεηο
(π.ρ. ήρνη κε λφεκα) ζα απνηειέζνπλ έλα πιενλέθηεκα πνπ ζα ηνπο
βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο
αθνπζηηθέο δεμηφηεηεο ηνπο, ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ην ζπνπδαζηή γηα ηελ αθνπζηηθή
εξγαζία ζα είλαη απαξαίηεηεο. (γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ζχληνκσλ
αθνπζηηθψλ
αζθήζεσλ).
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηεο αθνήο,
ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ζεκεηψζεσλ ζε Braille πηζαλφηαηα
λα είλαη επαρζήο θαη γηα νξηζκέλνπο αλαγλψζηεο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε
εκπεηξία ζην Braille ή δελ έρνπλ ηαρχηεηα, ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο
κπνξεί λα είλαη κέρξη
θαη αδχλαην λα δηεθπεξαησζνχλ.
Κίλεζε
Υξεζηκνπνηήζηε ην ζψκα, θάλεηε ρεηξνλνκίεο γηα λα κεηαδψζεηε ηελ
έλλνηα, π.ρ. νη πξνζέζεηο πνπ δείρλνπλ ηφπν κπνξεί λα δηδαρζνχλ κέζσ
ηεο κηκηθήο θίλεζεο κε ηα ρέξηα. Η κάζεζε κέζσ ηεο πξαθηηθήο είλαη
κεξηθέο
θνξέο
κηα
εθηθηή
επηινγή.
Η ρξήζε θαη ν ρεηξηζκόο πξαγκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία
γισζζώλ: ηε δηδαζθαιία γισζζψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζηελ ηάμε πξαγκαηηθά αληηθείκελα (πνπ νλνκάδνληαη επίζεο Realia) γηα
λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο
θαη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Χζηφζν, απηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηζηαζηαθά, σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ εηζαγσγή βαζηθψλ
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ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ, βαζηθψλ ζεκείσλ ηεο γξακκαηηθήο θαη σο
"εξεζίζκαηα" θαηά ηε δηάξθεηα πξνθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά Realia κε ηνπο
αξράξηνπο γηα λα εληζρχζνπλ ην ζπλδπαζκφ πνπ θάλνπλ νη ζπνπδαζηέο
κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ. Παξ 'φια απηά, ζπρλά
βαζίδνληαη ζε εηθφλεο ή θαξηέιιεο γηα λα δηδάμνπλ ην ιεμηιφγην (έηζη
έρνπλ
πεξηζζφηεξεο
επηινγέο
θαη
εμνηθνλνκνχλ
ρξφλν).
Με ηνπο ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία, ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα
είλαη θαιχηεξα απφ ηηο νπηηθέο ή απηέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο (αθφκε θαη
κε πξνρσξεκέλνπο ζπνπδαζηέοο). Δπηπιένλ, κε ηνπο αξράξηνπο
ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία θαη ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δε βξίζθνληαη
ζε ςειφ επίπεδν θαη δελ έρνπλ γλψζεηο ππνινγηζηή, απηφ ην είδνο
δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εχθνια θαη απαηηεί ειάρηζηε έσο
θαη θαζφινπ ηερληθή πξνζαξκνγή. Δθηφο απηνχ, ε ηερλνινγία ησλ
ππνινγηζηψλ δελ είλαη πάληνηε δηαζέζηκε ή πξνζβάζηκε ζε θάζε ηάμε.
Απιέο πξνζεγγίζεηο θαη βαζηθά κέζα είλαη ζπρλά αλαγθαία θαη έρνπλ
απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εθκάζεζεο μέλσλ
γισζζψλ. Πνηθίια αληηθείκελα ή έπηπια είλαη ζπρλά άκεζα δηαζέζηκα
ζηελ ηάμε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ηφηε κπνξνχλ εχθνια λα
κεηαθεξζνχλ ζηελ ηάμε θαη λα απνζεθεπηνχλ ζε έλα κεγάιν θνπηί γηα
επαλαιακβαλφκελε ρξήζε. Χζηφζν, πξέπεη λα επηιέγνληαη ζχκθσλα κε
νξηζκέλα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη
δηδαθηηθνί
ζηφρνη:
Τα
θσζικά
ταρακηηριζηικά
ηων
Realia:
- ρεηηθά κηθξά θαη εχθνια ζην ρεηξηζκφ αληηθείκελα
Γλσζηά
θαη
εχθνια
αλαγλσξίζηκα
αληηθείκελα
- Φσηεηλά ρξψκαηα (κεξηθνί ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ φξαζε πνπ δηαζέηνπλ), αιεζηλά χθαζκα αλ είλαη
δπλαηφλ,
- Παξαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ ήρσλ (γπαιί, θέξκαηα, θιεηδηά)
-Γηαθνξεηηθά
κεγέζε
θαη
ζρήκαηα
Το
περιετόμενο
ηης
εργαλειοθήκης:
-Κιεηδηά, μέλα θέξκαηα, βηβιία, ζηπιφ, θνκκάηηα θξνχησλ (απφ πιαζηηθφ
ή ηζφρα), θάξηεο (κηθξέο, κεγάιεο, πνπ απεηθνλίδνπλ γλσζηά πξφζσπα
θαη ηφπνπο), γπαιηά (απφ γπαιί ή πιαζηηθφ), ξνιφγηα ρεξηνχ, κηθξά
θνπηηά, θαθέινη (ιεπθφ θαη θαθέ), παηρλίδηα πνπ παξηζηάλνπλ δψα
(πάληλα,
πιαζηηθά),
κηθξά
είδε
ξνπρηζκνχ
θ.ιπ.
- Οη ζπνπδαζηέο ζχληνκα ζα εμνηθεησζνχλ κε απηά ηα αληηθείκελα,
δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο
δηδαζθαιίαο
θαη
κε
δηαθνξεηηθνχο
ζηφρνπο.
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Σηότοι
διδαζκαλίας:
- Δηζαγσγή θαη εμάζθεζε βαζηθνχ ιεμηινγίνπ / ζεκείσλ ηεο
γξακκαηηθήο ζηε μέλε γιψζζα - δελ ππάξρεη αλάγθε λα γίλεηαη
κεηάθξαζε απφ ηελ αξρή (ζπγθεθξηκέλε γιψζζα, φρη αθεξεκέλεο
έλλνηεο)
Αλάπηπμε
αθνπζηηθψλ
πξνθνξηθψλ
δεμηνηήησλ
- Δπεμήγεζε γξακκαηηθψλ ζεκείσλ / ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε
ην πεξηβάιινλ: ιέμεηο πνπ δείρλνπλ πνζφηεηα, αξηζκνί, άξζξα, επίζεηα,
ηνπηθνί
πξνζδηνξηζκνί
- Λεηηνπξγίεο: λα δίλνπλ εληνιέο, λα πξνηείλνπλ, λα δεηνχλ θάηη, λα
θάλνπλ ζχγθξηζε, λα πξνζδηνξίδνπλ πνπ βξίζθνληαη ηα αληηθείκελα, θιπ.
- Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο (κηιψληαο αλά δχν)
Δπηπξφζζεηα, ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ ή ε άκεζε αλαθνξά ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πξνζνρή, ην ελδηαθέξνλ
(πηπρή δηαζθέδαζεο) θαη ηε θαληαζία αθφκε θαη ησλ καζεηψλ πνπ
βξίζθνληαη
ζε
πξνρσξεκέλν
επίπεδν.
Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηδάμεη πην εχθνια θαη γηα κεγαιχηεξεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηε μέλε γιψζζα θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ ιεμηινγίνπ
ή γξακκαηηθψλ ζεκείσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε πξνζνρή ησλ ζπνπδαζηψλ
κε Οπηηθή Αλαπεξία δηαηεξείηαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Προϋποθέζεις:
- Ο ρεηξηζκφο ηνπο απαηηεί θπζηθή επαθή θαη εηδηθέο ιεθηηθέο ελδείμεηο
κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ κε Οπηηθή Αλαπεξία
καζεηψλ (παξάδνζε αληηθεηκέλσλ, ηνπνζέηεζή ηνπο κπξνζηά απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο). Οη ηπθινί ζπνπδαζηέο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη εθ ησλ
πξνηέξσλ.
- Οξηζκέλνη ζπνπδαζηέο κπνξεί λα έρνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζην λα
πξνζδηνξίζνπλ νξηζκέλα αληηθείκελα γξήγνξα κε ηα ρέξηα ηνπο.
- Θα πξέπεη λα δίδεηαη επαξθήο ρξφλνο θαη
ελζάξξπλζε.
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Λεδάληα ηεο εηθφλαο: Η «εξγαιεηνζήθε», κηα ζπιινγή απφ γλσζηά
αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηάμεηο ησλ "Αγγιηθψλ γηα
αξράξηνπο"
γηα
ελήιηθεο
κε
Οπηηθή
Αλαπεξία
 Υεηξηζκόο

εηδηθνύ

εμνπιηζκνύ

θαη

πιηθνύ

Οη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζαξκφζνπλ ην γξαπηφ πιηθφ θαη ηελ δηαξξχζκηζε ηεο ηάμεο
ζηηο πνηθίιεο νπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ
ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε
πξνζβάζηκεο κνξθέο πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία
(κεγέζπλζε, Braille, αλάγιπθεο παξαζηάζεηο, αθνπζηηθφ πιηθφ,
κνληέια,
ειεθηξνληθά
έγγξαθα,
θιπ)
Η Δπξσπατθή Έλσζε Σπθιψλ θαη ηα κέιε ηεο έρνπλ παξαγάγεη
«Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ παξαγσγή πξνζβάζηκσλ
πιεξνθνξηψλ" νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζέο πξαθηηθέο ζηνλ
ηνκέα απηφ.
Σα αθφινπζα ζεσξνχληαη σο γεληθή θαιή πξαθηηθή:
Έληππεο πιεξνθνξίεο
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Σα θαιά επίπεδα αλαγλσζηκφηεηαο ζε έληππν πιηθφ
εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο αλαγλψζηεο. Γελ είλαη κφλν νη
ηπθινί θαη κεξηθψο βιέπνληεο πνπ αληηκεησπίδνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε ζε θαθψο
ζρεδηαζκέλεο
εθδφζεηο. Οη θαζαξέο εθηππψζεηο είλαη πξνο φθεινο φισλ. Η
παξαγσγή πιεξνθνξηψλ ζε επαλάγλσζηε έληππε κνξθή δελ
είλαη
νχηε
δχζθνιε
νχηε
αθξηβή.
- Μέγεζνο εθηύπσζεο: ε EBU ζπληζηά σο ειάρηζην
κέγεζνο ην ζεκείν ησλ 12, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη
ζηα
θνηλά
έληππα
έγγξαθα.
- Υξώκα θαη αληίζεζε: ε αληίζεζε αλάκεζα ζην θφλην θαη
ην θείκελν απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
αλαγλσζηκφηεηα. Όζν ηζρπξφηεξε είλαη ε αληίζεζε, ηφζν
πην επαλάγλσζην ζα είλαη ην θείκελν. Σν κέγεζνο θαη ην
πάρνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζα επεξεάζνπλ ηελ αληίζεζε. Σν
καχξν θείκελν ζε άζπξν θφλην παξέρεη ηελ θαιχηεξε
αληίζεζε.
-Γξακκαηνζεηξά: Απνθχγεηε πιάγηεο θαη πεξίηερλεο
γξακκαηνζεηξέο. Αλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα
ζπλεζηζκέλε sans-serif γξακκαηνζεηξά, φπσο Arial ή
Helvetica.
πλνιηθόο
ζρεδηαζκόο
θαη
δηάηαμε:
o Υξεζηκνπνηείζηε αξηζηεξή ζηνίρηζε θαη αθήζηε ίζε
απφζηαζε κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θαη αξθεηφ δηάζηεκα κεηαμχ
ησλ
παξαγξάθσλ.
o Απνθχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηαη «φιν θεθαιαία» ζε
ζπλερέο θείκελν. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ηίηινη,
νλφκαηα θαη αξηζκνχο ηειεθψλσλ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ
ζε πεξίνπηε ζέζε θαη κε έληνλα γξάκκαηα.
- Υαξηί: Υξεζηκνπνηείηε ραξηί θαιήο πνηφηεηαο πνπ δελ έρεη
γπαιηζηεξή εκθάληζε θαη ζην νπνίν δε θαίλεηαη ε εθηχπσζε
ζηελ
πίζσ
πιεπξά.
Ηιεθηξνληθέο
USB
sticks

θαη

άιια

κέζα

πιεξνθνξίεο
ελεκέξσζεο

Οη πιεξνθνξίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, π.ρ. ζε πξνζβάζηκα
ειεθηξνληθά έγγξαθα ζε έλα USB stick, κπνξεί λα είλαη ε
πξνηηκψκελε κνξθή γηα ηπθινχο θαη κεξηθψο βιέπνληεο
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαγλψζηεο νζνλήο,
πιεθηξνιφγην Braille, νζφλεο κεγέζπλζεο θαη άιιεο
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θαηλνηνκίεο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε πιεξνθνξίεο. Όιεο νη
πιεξνθνξίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα
δηαηίζεληαη ζε πξνζβάζηκε κνξθή θεηκέλνπ πνπ λα επηηξέπεη
ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε φια ηα είδε ινγηζκηθψλ
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Δάλ ηνπνζεηείηε πιεξνθνξίεο ζε
έλα USB stick, ηφηε ην αξρείν ζα πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα κνξθεο, γηα παξάδεηγκα ζε Word θαη
Text έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηε φηη ην θείκελν ζα κπνξεί λα
δηαβαζηεί απφ ηπθινχο θαη κεξηθψο βιέπνληεο. Σα αξρεία
PDF κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο
πξνζβαζηκφηεηαο. Σα ιεμηθά ζε CD-ROM ζα πξέπεη επίζεο
λα
είλαη
πξνζβάζηκα.
Ιζηνζειίδεο
Η εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζεκαίλεη φηη πνιινί ηπθινί θαη
άηνκα κε κεησκέλε φξαζε είλαη πιένλ ζε ζέζε λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηδίσο κέζσ ησλ on-line ιεμηθψλ,
ηα νπνία πξνεγνπκέλσο ήηαλ δηαζέζηκα ζε απηνχο κέζσ
νκηιίαο ή Braille. Χζηφζν, θάπνηεο κέζνδνη παξνπζίαζεο
πιεξνθνξηψλ νδεγνχλ ζε ηζηνζειίδεο πνπ δελ είλαη
αλαγλψζηκεο απφ ηπθινχο θαη άηνκα κε κεησκέλε φξαζε.
Μνινλφηη νη θαιήο πνηφηεηα αλαγλψζηεο νζφλεο ζα πξέπεη
λα είλαη δηαζέζηκνη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ, φιεο νη
ηζηνζειίδεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ηνπ Web Accessibility Initiative (WAI)
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
.
Δλαιιαθηηθέο
κνξθέο
Μεγέζπλζε
 Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθηχπσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγαιχηεξν
κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο απφ ην ζπλεζηζκέλν. Σν ειάρηζην
κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
κεγέζπλζε θεηκέλσλ είλαη ην 16 αιιά θάπνηνη κεξηθψο βιέπνληεο
κπνξεί λα ρξεηάδνληαη κεγέζπλζε κέρξη θαη ην 20.
Καζψο ε πιεηνςεθία ησλ έληππσλ πιεξνθνξηψλ πξνέξρεηαη απφ
επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, είλαη δπλαηφλ λα εθηππψζεηε αληίγξαθα
ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αηνκηθέο
αλάγθεο
ηνπ
θάζε
ζπνπδαζηή.
πληζηάηαη ε ρξήζε ηεο κεγέζπλζεο σο θάηη ην απηνλφεην γηα φια
ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ
είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ πξφβιεκα φξαζεο. Λεμηθά ζε
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κεγέζπλζε

ζα

πξέπεη

επίζεο

λα

είλαη

πξνζβάζηκα.

Braille
Ο αξηζκφο ησλ ηπθιψλ θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε πνπ
κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ Braille είλαη κηθξφο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ
Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία έραζαλ ηελ φξαζή ηνπο ή έγηλαλ
κεξηθψο βιέπνληεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δσήο. Δίλαη πην
δχζθνιν γηα απηνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Braille σο έλα
πξαθηηθφ κέζν πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε. Παξ 'φια απηά, ην
Braille είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν. Σν Braille είλαη κηα
κέζνδνο αλάγλσζεο κε ηελ αθή ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα
ζχζηεκα κε αλάγιπθεο θνπθίδεο. Τπάξρνπλ ζπλδπαζκνί θνπθίδσλ
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ, ζε ζεκεία ζηίμεο
θαη
ζε
δίθζνγγνπο.
ρεδφλ θάζε πιεξνθνξία κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε γξαθή Braille απφ
πξνγξάκκαηα
ιεσθνξείσλ
κέρξη
κνπζηθή.
Έλα πξφγξακκα κεηάθξαζεο Braille θαη έλα Braille embosser
(εθηππσηήο Braille) ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή Braille. Σν
πξφγξακκα κεηάθξαζεο Braille κεηαηξέπεη ην θείκελν ζε κνξθή
πνπ κπνξεί λα ζηαιεί γηα εθηχπσζε ζε έλα Braille embosser,
δειαδή έλαλ «εθηππσηή» Braille. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο
εμσηεξηθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ Braille γηα ζαο.
Αθνπζηηθή
απόδνζε
θεηκέλνπ
Η αθνπζηηθή απφδνζε θεηκέλνπ είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν
επηθνηλσλίαο. Δίλαη επίζεο ηδαληθφ γηα άηνκα κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ή γηα εθείλνπο πνπ
κπνξεί λα έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο.
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απιά κηθξφθσλα θαη εγγξαθείο
θσλήο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (dekstop) γηα ηελ θαη’ νίθνλ
παξαγσγή. Χζηφζν, είλαη θαιχηεξν λα αλαηίζεηαη ε κεηαγξαθή
πνιιαπιψλ αληίγξαθσλ, κεγάισλ εγγξάθσλ θαη ζχλζεησλ
πιεξνθνξηψλ ζε κηα εμσηεξηθή εηαηξεία κεηαγξαθήο γηα ηε
δηαζθάιηζε επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο κε κνπζηθή θαη άιια εθθέ.
Οκηινύληα
βηβιία
θαη
ειεθηξνληθά
βηβιία
Σα νκηινχληα βηβιία είλαη ηα βηβιία πνπ ερνγξαθνχληαη ζε
θαζέηεο ή CD. Πνιιά ειεθηξνληθά βηβιία ζεσξνχληαη νκηινχληα
βηβιία. Σα νκηινχληα βηβιία δελ πξέπεη λα έρνπλ εκπνξηθφ
επίπεδν. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ηφζν κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα ηπθινχο
θαη άηνκα κε κεησκέλε φξαζε, φπσο DAISY players, αιιά θαη κε
ην
ζπλεζηζκέλν
εμνπιηζκφ.
33

Τπεξεζίεο
Μεηαγξαθήο
Πνιινί νξγαληζκνί ζεσξνχλ φηη είλαη πην βνιηθφ θαη νηθνλνκηθά
απνδνηηθφ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα εμσηεξηθή εηαηξεία κεηαγξαθήο.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο εζληθέο νξγαλψζεηο γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηε κεηαγξαθή Braille
θαη
ηελ
αθνπζηηθή
απφδνζε
θεηκέλνπ.
 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο
Σφζν ε επί ηφπνπ εθπαίδεπζε φζν θαη ε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε
(e-learning) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθκάζεζε
γισζζψλ.
Όζνλ αθνξά ηελ επί ηφπνπ εθπαίδεπζε, ππάξρνπλ ηξεηο επηινγέο
γηα ηελ εθκάζεζε γισζζψλ απφ ελήιηθα Άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία : ηα θιαζζηθά καζήκαηα, ηα εηδηθά καζήκαηα πνπ
παξέρνληαη απφ ηδξχκαηα γηα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία, θαη ηα
ηδηαίηεξα
καζήκαηα.
Όια
απηά
έρνπλ
ζπγθεθξηκέλα
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Ο ζπνπδαζηήο κε Οπηηθή
Αλαπεξία ζα επηιέμεη απηφ πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο. Έλα άηνκν πνπ έραζε πξφζθαηα ηελ
φξαζή ηνπ κπνξεί λα ην βξεη πην εχθνιν λα παξαθνινπζήζεη
καζήκαηα ζηα νπνία φινη νη ζπνπδαζηέο έρνπλ πξνβιήκαηα
φξαζεο.
Η εθπαίδεπζε ζε ηάμε είλαη θαηάιιειε γηα ζπνπδαζηέο πνπ δελ
έρνπλ δπζθνιίεο ζην λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχνπλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα
πνηθίιεη θαη λα εηνηκάδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Οη ζπνπδαζηέο φκσο
είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ησλ
καζεκάησλ.
Οη ζρνιέο γισζζψλ πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία απφ ζπλδπαζκέλεο
ζπνπδέο - είηε ζην δηαδίθηπν κφλν ή ελ κέξεη ζην δηαδίθηπν θαη ελ
κέξεη κε ηελ παξνπζία θαζεγεηή. Χζηφζν, πξνο ην παξφλ φια
απηά ηα καζήκαηα δηαζέηνπλ πνιιά γξαθηθά θαη, επνκέλσο, δελ
κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θαζφινπ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα
φξαζεο.
Η ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε είλαη κηα λέα, γξήγνξα αλαπηπζζφκελε
κνξθή εθκάζεζεο γισζζψλ. Δίλαη επίζεο κηα πνιχ άλεηε κνξθή
κειέηεο, εθφζνλ δελ απαηηεί δηαθίλεζε θαη έηζη είλαη πην εχθνιν
λα δηαρεηξηζηεί ν ζπνπδαζηήο ην ρξφλν ηνπ αλάινγα κε ηηο
ηδηαίηεξεο
αλάγθεο
ηνπ.
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Σν θχξην πξφβιεκα ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο είλαη φηη
ππάξρνπλ κφλν ιίγα ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη κε
δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο γηα ηνπο ηπθινχο θαη ηα άηνκα κε
πεξηνξηζκέλε φξαζε, αθφκε θαη κε ηε ρξήζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο
ηερλνινγίαο. Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζπρλά βαζίδεηαη
πεξηζζφηεξν ζε γξαθηθά ζηνηρεία παξά ζε θείκελν. πλεπψο, νη
ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαινί γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο γηα
λα λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ, θαη κε κεγάιε πξνζνρή λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν
ειεθηξνληθφ κάζεκα. Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο γλσξίδνπλ
πξνο ην παξφλ κφλν κηα θαηάιιειε ειεθηξνληθή ζρνιή εθκάζεζεο
γισζζψλ, πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα γισζζψλ ζην δηαδίθηπν, ηα
νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Eurochance
ΙΙ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα
Leonardo Da Vinci. ε απηφ ην πξφγξακκα έρεη δεκηνπξγεζεί έλα
ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ειεθηξνληθά βηβιία γηα
εθκάζεζε γισζζψλ γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο ζηελ αγγιηθή,
γεξκαληθή, ηζπαληθή, ηηαιηθή θαη νιιαλδηθή γιψζζα. Απηφ ην
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη ηα ειεθηξνληθά βηβιία είλαη πιήξσο
πξνζβάζηκα γηα ηνπο ηπθινχο θαη κεξηθψο βιέπνληεο ζπνπδαζηέο.
Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο
απαζρφιεζεο θαη ηηο επθαηξίεο εξγνδφηεζεο θαη λα ππνζηεξίμεη
ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία κε ηελ
παξνρή καζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνπλ θαη βειηηψλνπλ ηα γισζζηθά
πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη ζε δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο
θαηαζηάζεηο. Παξέρεη επίζεο λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα
ηπθινχο κε εηδηθφηεηα αθνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο θαζεγεηέο
γηα ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα γιψζζαο. Σα καζήκαηα γιψζζαο
είλαη δηαζέζηκα θαη ζε νξηζκέλεο άιιεο κεηξηθέο γιψζζεο. Πξνο ην
παξφλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ζπνπδαζηέο πνπ κηινχλ
ηζερηθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, λνξβεγηθά, ζινβαθηθά,
ηζπαληθά, νπγγξηθά, πνισληθά, πνξηνγαιηθά, γαιιηθά, ξνπκαληθά
θαη ηνπξθηθά. Μπνξείηε λα βξείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ζην
http://eurochance2.brailcom.org.
Σα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη δηαζέζηκα ζην
http://www.langschool.eu.
Δπί

ηόπνπ

εθπαίδεπζε

ύλζεζε
ησλ
ηάμεσλ
Οη κεηθηέο νκάδεο (βιέπνληεο, ηπθινί θαη κεξηθψο βιέπνληεο
ζπνπδαζηέο) δελ απνηεινχλ εκπφδην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
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αηνκηθέο αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη θαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη
επίγλσζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ δηαθνξψλ (ρξφλνο
πξνεηνηκαζίαο, ηαρχηεηα, λνεηηθέο παξαζηάζεηο, απηνλνκία θαη
ηερλνινγηθή
θαηάξηηζε).
Σν πην ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο
ζπνπδαζηέο ηνπ θαη λα δηαθνξνπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη
πξνζεγγίζεηο αλάινγα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη
λα δείμεη έλα ράξηε ζηνπο ζπνπδαζηέο, ηφηε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη αλάγιπθνπο ράξηεο γηα ηνπο ηπθινχο. Όζνλ αθνξά
ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ
κεγεζπκέλεο εθηππψζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζε
θάζε έλα απφ απηνχο ηνπο ζπνπδαζηέο ηα θείκελα ζηελ αληίζηνηρε
κεγέζπλζε. Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο ζε κηθηέο νκάδεο κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη (γηα
παξάδεηγκα
ζηελ
πεξηγξαθή
εηθφλσλ).
Σν
κέγεζνο
ηεο
ηάμεο
Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο δηεζλείο εκπεηξίεο πνπ αλαθέξνληαη πην
θάησ, ν αξηζκφο ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία ζε
κηα ηάμε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε
γηα ηθαλνπνίεζε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζε ζπνπδαζηή. Ο
αξηζκφο θπζηθά ζα δηαθέξεη αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ (εηδηθφ κάζεκα ή κάζεκα ζε κηα ζπλεζηζκέλε ζρνιηθή
ηάμε).
ηε ινβαθία, ε ηξέρνπζα εκπεηξία ησλ δηδαζθφλησλ δείρλεη φηη
είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα δηδάζθνπλ ζε κηθξέο νκάδεο
καζεηψλ (είηε κεηθηέο νκάδεο είηε κφλν άηνκα κε αλαπεξία) ή ζε
εηδηθά καζήκαηα πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε άηνκα κε
αλαπεξίεο. Απηφ επλνεί ηελ αηνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαζελφο απφ
ηνπο ζπνπδαζηέο. Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ αλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ
δελ ππεξέβαηλε ηνπο πέληε ζε κηα ζπλεζηζκέλε ηάμε εθφζνλ
πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο ζπλεπάγεηαη θαη πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο.
ηελ Σζερία, ε εκπεηξία ησλ 21 εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη έρνπλ
δηδάμεη ελήιηθεο κε αλαπεξία δείρλεη φηη νη ελ ιφγσ θαζεγεηέο
δηδάζθνπλ ζπρλά ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα κε έλα ζπνπδαζηή ή ζε
πνιχ κηθξέο νκάδεο, πηζαλφηαηα κεηθηέο νκάδεο κε βιέπνληεο, ην
νπνία κάιηζηα θαίλεηαη λα είλαη κηα πνιχ θαιή ηδέα.
Η

δηαξξύζκηζε

ηεο

ηάμεο
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Γηάηαμεο ηεο ηάμεο: ε ηνπνζέηεζε ησλ ζέζεσλ ζε ζρήκα πεηάινπ
είλαη πξνηηκφηεξε θαζψο είλαη πην εχθνιν γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε
Οπηηθή Αλαπεξία λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα επηθεληξψζνπλ ηελ
πξνζνρή
ηνπο
ζηε
θσλή
ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
Τιηθό (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαη ηε δηάζεζε πιηθνχ ζηνπο ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία)
O ρψξνο πνπ βξίζθεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα ηερληθά κέζα
(π.ρ. ιεμηθά), πξέπεη λα θαζνξηζηεί μεθάζαξα, λα είλαη εχθνια
πξνζβάζηκνο θαη λα κελ επηδέρεηαη αιιαγέο, έηζη ψζηε νη ελήιηθεο
ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε
ειεχζεξα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κπνξεί λα ππνδερηνχλ θάπνηα
κέξα ελήιηθεο ζπνπδαζηέο κε Οπηηθή Αλαπεξία πξέπεη λα
κεξηκλήζνπλ γηα ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
πιηθνχ (είηε ζην δηθφ ηνπο ρψξν είηε ζε έλα εηδηθφ ίδξπκα).
Υξόλνο
αλάγλσζεο
Οη αλαγλψζηεο ηνπ Braille θαη νη αλαγλψζηεο κε κεησκέλε φξαζε
πνπ είλαη θαη αλαγλψζηεο έληππνπ πιηθνχ ζπρλά ρξεηάδνληαη
πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ην άγλσζην
πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ πιηθνχ ή ησλ θπιιαδίσλ. Γεληθά ζα είλαη
απαξαίηεηε θαη ζα εθηηκείηαη ηδηαίηεξα ε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ
ρξφλνπ θαη νη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηε δηάηαμή ηνπ θεηκέλνπ. Σν
θείκελν
λα
δίλεηαη
πξηλ
ην
κάζεκα.
Πξνγξακκαηηζκόο
Δίλαη πηζαλφλ λα πξνθχςεη νπηηθή θαη πλεπκαηηθή θνχξαζε
(κπξνζηά απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ή ζε νκάδεο), θαζψο
θάπνηνη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα θαηαβάινπλ επηπξφζζεηε
πξνζπάζεηα γηα λα ζπγθεληξσζνχλ. Σν κήθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
λα
πξνζαξκφδεηαη
αλάινγα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Η εθπαηδεπηηθή ζχκπξαμε Grundtvig «Παηδαγσγηθή θαη εθκάζεζε
γισζζψλ γηα ηπθινχο θαη κεξηθψο βιέπνληεο ελήιηθεο ζηελ
Δπξψπε» έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εηαίξνπο - EBU, POB,
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SONS θαη UNSS – λα αζρνιεζνχλ κε ην δήηεκα ηεο απμεκέλεο
πξφζβαζεο ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία ζηελ
εθκάζεζε
γισζζψλ.
Οη κειέηεο θαη αληαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο
εηαίξνπο δείρλνπλ φηη παξά ηελ πξφλνηα ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ,
δελ έρνπλ ηεζεί νη ζπλζήθεο γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ κε Οπηηθή Αλαπεξία απφ εζληθέο
αθαδεκατθέο νξγαλψζεηο δηδαζθαιίαο.
Χζηφζν, ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηεπθφιπλζε
ηεο πξφζβαζεο ησλ ελειίθσλ Αηφκσλ κε Οπηηθή Αλαπεξία ζηελ
εθκάζεζε γισζζψλ θαη πξνσζνχληαη επξέσο απφ ηηο νξγαλψζεηο
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ
Αηφκσλ
κε
Οπηηθή
Αλαπεξία.
Οη ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βαζίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε
κηαο ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα θέληξα
δηδαζθαιίαο,
ηα
νπνία
πξέπεη
λα
δηαζέηνπλ:
- Αχμεζε ηεο επίγλσζεο, θαηάξηηζεο ησλ θαζεγεηψλ γισζζψλ:
πξνο ην παξφλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Άηνκα κε Οπηηθή
Αλαπεξία - ή άιιεο αλαπεξίεο - δελ πεξηιακβάλνληαη θαζφινπ
ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο. πλεπψο, κπνξεί λα αηζζάλνληαη
«ρακέλνη» φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε ζηελ
νπνία έρνπλ λα δηδάμνπλ έλα εθπαηδεπφκελν Άηνκν κε Οπηηθή
αλαπεξία.
-Οη ζπλεζηζκέλεο νκάδεο θαη ηζηνζειίδεο δηδαζθαιίαο αγλννχλ
ηε ρξήζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ πξνζβάζηκσλ
κνξθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ εθκάζεζε εθηθηή ή πην
εχθνιε γηα ηα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία.
- Η αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ εμεηδηθεπκέλσλ επηηφπησλ
εθπαηδεχζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη
ηεο
ρξήζεο
ελαιιαθηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ ηερληθψλ: Οη κέζνδνη φπσο Realia
επηζηξαηεχνπλ ηηο αηζζήζεηο ηεο αθήο θαη ηεο αθνήο, πξνθεηκέλνπ
λα κεηαθέξνπλ ηελ έλλνηα θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ
απνκλεκφλεπζε.
- Η δηάδνζε ησλ πθηζηάκελσλ κέζσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ν
ζρεδηαζκφο λέσλ. Η ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη ηδηαίηεξα
ππνζρφκελε, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ην πξφγξακκα Leonardo Da
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Vinci "Eurochance», θαζψο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ
δπζθνιηψλ δηαθίλεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά νη ζπνπδαζηέο
κε
Οπηηθή
Αλαπεξία.
Σα ICTs πξνζθέξνπλ ζήκεξα έλα επξχ θάζκα επηινγψλ ζηε
δηδαζθαιία γισζζψλ. Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη άιινη
ελδηαθέξνλ ηξφπνη κάζεζεο γηα ηα Άηνκα κε Οπηηθή Αλαπεξία,
φπσο ε εθκάζεζε απφ ην Skype, ηδηαίηεξα καζήκαηα κε έλα
ζπνπδαζηή ελ κέξεη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπνπ νη ζπνπδαζηέο ζα
κπνξνχζαλ λα ιχλνπλ γξακκαηηθέο αζθήζεηο ζηνπο ππνινγηζηέο
ηνπο θαη ζηέιλνπλ ηα απνηειέζκαηα κέζσ e-mail (αζθήζεηο
πξνθνξάο θαη δηαιφγνπ θιπ.) Χζηφζν, ε εμέιημε ηνπ πιηθνχ πνπ
πξννξίδεηαη γηα ειεθηξνληθή κάζεζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη
απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία γηα λα απνθχγνπκε ην
ελδερφκελν λα αηζζάλνληαη νη ζπνπδαζηέο απνκνλσκέλνη θαηά ηε
δηαδηθαζία
εθκάζεζεο.
Οη εηαίξνη έρνπλ ζπγθξίλεη θαη αλαιχζεη ηηο ηξέρνπζεο
θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε γιψζζαο γηα
ηνπο ελήιηθεο ζηελ Κχπξν, Γαιιία, Σζερία θαη ινβαθία θαη
επεζήκαλαλ ηηο νξζέο πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα δηαδνζνχλ θαη
λα αλαπηπρζνχλ. Οη εηαίξνη ζα αμηνπνηήζνπλ ην θνηλφ ηνπο έξγν
σο βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ
θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ θαη κέζσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζχκπξαμεο Grundtvig
«Παηδαγσγηθή θαη εθκάζεζε γισζζψλ γηα ηπθινχο θαη κεξηθψο
βιέπνληεο ελήιηθεο ζηελ Δπξψπε»
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