Μαθαίνω
για το παιδί

Ο ερχομόσ ενόσ παιδιοφ με αναπθρία ςτον κόςμο μπορεί να προκαλζςει πανικό ςτουσ
γονείσ και ςτουσ οικείουσ του. Ο πανικόσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςωςτισ
ενθμζρωςθσ, μπορεί να οδθγιςουν τθν οικογζνεια ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ, από
οικονομικι και ψυχοςυναιςκθματικι άποψθ.
Σε κάκε περίπτωςθ, δε χρειάηεται πανικόσ. Και άλλοι γονείσ αντιμετωπίηουν ακριβϊσ τθν
ίδια κατάςταςθ. Μιλϊντασ με άλλουσ γονείσ λοιπόν, μπορείτε αφενόσ να μακαίνετε
πλθροφορίεσ για το πϊσ να κινθκείτε και αφετζρου να μοιράηεςτε τα ςυναιςκιματα ςασ.
Είναι ςθμαντικό να παραμζνετε ενιμεροι ςχετικά με τισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ γφρω από
τθν κατάςταςθ του παιδιοφ ςασ.
Πιςτζψτε ςτο παιδί ςασ. Όλοι οι άνκρωποι είναι ξεχωριςτοί. Δθμιουργιςτε κατάλλθλο
περιβάλλον για τθν καλφτερθ ανάπτυξθ του. Σε κάκε περίπτωςθ, μθ χάνετε χρόνο και
αποδεχκείτε τθν κατάςταςι του.

Παιδιά με δυςκολία ςτην κίνηςη
Δυςκολία ςτθν κίνθςθ ζχουν άτομα με αδφνατα ι παράλυτα μζλθ, με δυςκαμψία ι
ςχετικι ζλλειψθ μζλουσ ι όλων των μελϊν του ςϊματοσ, οι προςωρινά τραυματίεσ κ.λ.π.
Τα άτομα αυτά μετακινοφνται με πιο αργοφσ ρυκμοφσ και μπορεί για τθν μετακίνθςι τουσ
να χρθςιμοποιοφν κάποια βοθκθτικά μζςα, όπωσ μπαςτοφνια, τροχοκάκιςμα, πατερίτςεσ
κ.λ.π.
Τα παραπάνω προβλιματα μπορεί να τα ζχουν εκ γενετισ ι να είναι επίκτθτα, δθλαδι να
προκλικθκαν από ατυχιματα κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ατόμου.
Σε κινθτικά προβλιματα μποροφν να οδθγιςουν και περιπτϊςεισ εγκεφαλικισ
παράλυςθσ, δθλαδι μόνιμθσ μθ εξελιςςόμενθσ ανατομικισ βλάβθσ των κινθτικϊν κυρίωσ
κζντρων του εγκεφάλου ι άλλεσ αςκζνειεσ.
Ανάλογα με το ποια μζρθ του ςϊματοσ ζχουν προςβλθκεί, διακρίνουμε:
 Τθν τετραπλθγία, όταν ζχουν προςβλθκεί και τα άνω και τα κάτω άκρα.
 Τθν θμιπλθγία, όταν ζχουν προςβλθκεί ζνα κάτω και ζνα άνω άκρο ςφςτοιχα.
 Τθν παραπλθγία, όταν ζχουν προςβλθκεί μόνο τα κάτω άκρα.
Συνικωσ το κφριο εμπόδιο των παιδιϊν με δυςκολία ςτθν κίνθςθ ςτθν εκπαίδευςθ είναι θ
ζλλειψθ προςβαςιμότθτασ ςτα κτίρια και τισ
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Παιδιά με μειωμζνη όραςη
Με τον όρο «Άτομα με μειωμζνθ όραςθ» περιγράφονται όλα τα άτομα με ολικι ι μερικι απϊλεια
όραςθσ. Η απϊλεια όραςθσ δε ςυνδζεται πλζον μόνο με τισ μεγάλεσ θλικίεσ. Υπάρχουν διάφορα
προβλιματα όραςθσ. Κάποια άτομα ζχουν ολικι τφφλωςθ, ενϊ κάποια άλλα μπορεί να ζχουν
περιοριςμζνο οπτικό πεδίο, μειωμζνθ οπτικι οξφτθτα ι κάποιο άλλο γεννθτικό ςφνδρομο που να
αφορά τθν όραςθ.
Σθμαντικι διαφοροποίθςθ υπάρχει ανάμεςα ςε ζνα άτομο εκ
γενετισ τυφλό και ςε ζνα άλλο που θ τφφλωςι του προκλικθκε από
ατφχθμα ι νόςο. Ακόμθ, μπορεί ζνα άτομο να πάςχει από κάποια
εκφυλιςτικι νόςο, με αποτζλεςμα θ όραςι του να χάνεται ςταδιακά.
Διάφορεσ ενδείξεισ μπορεί να δθλϊνουν τθν φπαρξθ ενόσ
προβλιματοσ όραςθσ, όπωσ κόκκινα μάτια, ςυνεχισ κίνθςθ των
ματιϊν, ζλλειψθ αντίδραςθσ ςε οπτικά ερεκίςματα, ατυχιματα από
‘υποτικζμενθ’ αδεξιότθτα, φωτοφοβία, κλπ. Σε κάκε περίπτωςθ,
ςυνιςτάται θ επίςκεψθ ςε παιδοφκαλμίατρο. Οφτωσ ι άλλωσ
ςυνιςτάται θ επίςκεψθ ςε οφκαλμίατρο ςτθν θλικία του ενόσ ζτουσ,
ςτα τζςςερα χρόνια και πριν τθν είςοδο ςτο δθμοτικό ςχολείο.
Για τα άτομα με πρόβλθμα όραςθσ, θ κίνθςθ και ο προςανατολιςμόσ
ςτο χϊρο κατορκϊνεται ζπειτα από επίπονθ εκπαίδευςθ. Δε
χρειάηονται όλα τα άτομα που αντιμετωπίηουν πρόβλθμα όραςθσ
οπωςδιποτε βοικεια προκειμζνου να ολοκλθρϊςουν κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςτόχοσ είναι το παιδί με
πρόβλθμα όραςθσ, όπωσ και κάκε άλλο παιδί, να είναι αυτόνομο,
ανεξάρτθτο και να κινείται πάντοτε με αςφάλεια.
Σθμειϊνεται ότι παιδιά με πρόβλθμα όραςθσ μπορεί δευτερογενϊσ να αναπτφξουν και κινθτικά
προβλιματα λόγω τθσ περιοριςμζνθσ τουσ όραςθσ. Συνικωσ τα παιδιά με πρόβλθμα όραςθσ
φοιτοφν ςτο γενικό ςχολείο και ακολουκοφν κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με παράλλθλθ
ςτιριξθ. Στθ Σχολι Τυφλϊν μποροφν να εκπαιδευτοφν ςτθ γραφι Braille και ςτουσ θλεκτρονικοφσ
υπολογιςτζσ. Ακόμθ, ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Τυφλϊν, ο οποίοσ διακζτει κοινωνικι υπθρεςία,
προςφζρει δωρεάν μακιματα κινθτικότθτασ, προςανατολιςμοφ και δεξιοτιτων κακθμερινισ
διαβίωςθσ .
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Παιδιά με μειωμζνη ακοή
Ο όροσ «άτομο με μειωμζνθ ακοι» περικλείει άτομα με διαφορετικζσ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ
και ανάγκεσ.
Οι μερικϊσ κωφοί ι μερικϊσ ακοφοντεσ μπορεί να βρίςκονται ς’ αυτιν τθν κατάςταςθ εκ γενετισ
ι ζπειτα από κάποια ςυγκεκριμζνθ φάςθ τθσ ηωισ τουσ.
Ζνασ διαχωριςμόσ που βαςίηεται ςτο αποτζλεςμα τθσ απϊλειασ ακοισ κεωρεί κωφό αυτόν που
δεν αντιλαμβάνεται τθν ομιλία με τθν ακοι του και επικοινωνεί κυρίωσ με τθ νοθματικι γλϊςςα.
Βαρικοοσ είναι αυτόσ που είτε φοράει ακουςτικά είτε όχι, δυςκολεφεται να αντιλθφκεί τθν ομιλία
μόνο με τθν ακοι του και ςυνικωσ ζχει ευδιάκριτθ ομιλία. Ο πλθκυςμόσ των ανκρϊπων με
προβλιματα ακοισ είναι μεγάλοσ και ανομοιογενισ, αν ςυμπεριλάβουμε αυτοφσ που χάνουν τθν
ακοι τουσ ςε μεγάλθ θλικία κακϊσ και τα παιδιά που ςε μικρι θλικία παρουςιάηουν ςυχνά
προβλιματα ακοισ.
Συγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ του παιδιοφ μπορεί να οφείλονται ςε πρόβλθμα ακοισ. Προςζξτε
μιπωσ δεν αντιδρά ςε ακουςτικά ερεκίςματα (ζντονουσ κορφβουσ κλπ.) ι μιπωσ οι αντιδράςεισ
του αλλάηουν ανάλογα με τθν κατεφκυνςθ από τθν οποία προζρχεται ο ιχοσ. (Μπορεί το παιδί να
ζχει μειωμζνθ ακοι μόνο ςτο ζνα αυτί του). Ακόμθ, θ ζλλειψθ αντίδραςθσ ςτον πολφ ζντονο
κόρυβο όταν το παιδί κοιμάται μπορεί να ςθμαίνει κάποιο πρόβλθμα ακοισ.
Ουςιαςτικά το ςχολικό περιβάλλον του παιδιοφ αλλάηει μόνο ςτθν περίπτωςθ που είναι ολικά
κωφό. Τότε παρακολουκεί το Σχολείο Κωφϊν όπου τα μακιματα γίνονται ςτθ νοθματικι γλϊςςα.
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ τα παιδιά παρακολουκοφν το γενικό ςχολείο.
Το να ζχει ζνα παιδί κάποιο πρόβλθμα ακοισ δε ςθμαίνει ότι είναι και ολικά κωφό. Γι’ αυτό και
είναι απαραίτθτο να βεβαιωκείτε με εξετάςεισ για το ακριβζσ ποςοςτό ακοισ του παιδιοφ. Ίςωσ να
μπορεί να χρθςιμοποιιςει ακουςτικά για να υποςτθρίξει τθν ακοι του. Σε κάκε περίπτωςθ,
απευκυνκείτε ςτον παιδίατρό ςασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πρόβλθμα ακοισ μπορεί να οδθγιςει
και ςε πρόβλθμα ομιλίασ, κακϊσ το παιδί ςτθν ουςία αναπτφςςει το λόγο του μζςα από θχθτικά
του ερεκίςματα.
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Σι προβλζπει ο νόμοσ για την πρόςβαςη των παιδιών με
αναπηρία ςτη δημόςια εκπαίδευςη;
Η κφρια νομοκεςία είναι ο Νόμοσ 3699, ΦΕΚ 199-Α-2 Οκτ. 2008 “Ειδικι Αγωγι και
Εκπαίδευςθ Ατόμων με Αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ”.
Σε αυτόν προβλζπεται ότι θ πολιτεία οφείλει να παρζχει δθμόςια και δωρεάν
εκπαίδευςθ ςτα άτομα με αναπθρία.
Όςον αφορά κακαρά τισ υποδομζσ, προβλζπεται ότι τα παιδιά με αναπθρία κα
ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτα κτίρια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολικϊν
Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (τα λεγόμενα ‘ειδικά‘ ςχολεία).
Στα ςυμβατικά ςχολεία υπεφκυνα για τον κακοριςμό των εκπαιδευτικϊν ι άλλων
βοθκθμάτων που κα βοθκιςουν το παιδί με αναπθρία είναι τα ΚΕΔΔΥ (Κζντρα
Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ). Αυτά εκτιμοφν τισ αλλαγζσ που
πρζπει να γίνουν και κάνουν τισ προτάςεισ τουσ ςτα ςχολεία. Σε κάκε περίπτωςθ,
καλό είναι να επικοινωνιςετε με τον εκπαιδευτικό του παιδιοφ ςασ για να ςασ
εξθγιςει τισ διαδικαςίεσ.

Συγγραφή Κειμένου

Φορείσ Υλοποίηςησ
ΠΟΛΤΔΡΟΜΟ: Ομάδα και Περιοδικι
Ζκδοςθ για τθ Διγλωςςία και τον
Πολυπολιτιςμό ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν
Κοινωνία & Σμήμα Επιςτημών
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Παναγιώτησ Σςαλήσ - Πολιτικόσ Μηχανικόσ (ειδικευμζνοσ
ςε κζματα προςβαςιμότθτασ ατόμων με αναπθρία)
Παςχαλίνα Καλλζ - Εκπαιδεφτρια Κινητικότητασ Tυφλϊν
πφροσ Κουτζλησ - Διερμηνζασ νοηματικήσ γλώςςασ
Συντονιςμόσ Προγράμματοσ
Μπιρμπίλη Μαρία, Σςοκαλίδου Ροφλα
Τμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
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Επιμέλεια - Επεξεργαςία
Γεωργία Πετράκη, Εφη Μάρκου
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