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«Εξάλλου τι πειράζει η κώφωση του αυτιού, όταν ο νους ακούει; Η μοναδική, 

αληθινή, αγιάτρευτη κώφωση είναι εκείνη του νου». 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στις συνηθισμένες δομές της 

γενικής εκπαίδευσης αποτελεί επίσημη πολιτική και πρακτική πολλών κυβερνήσεων 

σε διάφορες χώρες τα τελευταία είκοσι χρόνια (Λαμπροπούλου, 1995). Σαν 

αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών με ειδικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανόμενων και των κωφών, φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, 

ενώ ο αριθμός των ειδικών σχολείων και ειδικά των σχολείων – οικοτροφείων 

(ιδρυμάτων) μειώνεται σημαντικά (Schildroth& Hotto,1991). 

Παλαιότερα η κώφωση γινόταν αντιληπτή ως μία ασθένεια που έπρεπε να 

θεραπευτεί, τα κωφά άτομα θεωρούνταν ατελή ακούοντα άτομα και η νοηματική τους 

γλώσσα χαρακτηριζόταν  ως μία συστηματική σειρά συγκεκριμένων χειρονομιών. Τα 

κωφά άτομα γίνονταν αντιληπτά ως ένα πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί παρά ως 

άτομα που αντιμετώπιζαν τον καθημερινό κόσμο με φυσιολογικούς τρόπους (Moores, 

2001). Οι κωφοί δεν είναι άνθρωποι που δεν ακούνε, αλλά άνθρωποι που βλέπουν και 

αποτελούν μια διαφοροποιημένη γλωσσική και πολιτισμική κοινότητα των οποίων η 

πρόσβαση τους στον κόσμο γίνεται μέσα από τη δυνατότητα της «όρασης» και 

βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τις απόψεις που θέλουν την «έλλειψη ακοής» ως 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους (Κουρμπέτης& Χατζοπούλου, 2010).  

Στην εποχή μας, είναι ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην παροχή 

ίσων ευκαιριών σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμα και στα άτομα με απώλεια 

ακοής. Από τον νόμο όλα τα παιδιά δικαιούνται δωρεάν και κατάλληλη δημόσια 

εκπαίδευση ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικής θέσης, θρησκείας, χώρας 

προέλευσης ή κατάστασης αναπηρίας (Moores, 2001). Έτσι, οφείλουμε να 

αντιληφθούμε την κώφωση ως μια κοινωνική ή πολιτισμική κατάσταση και στα 
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πλαίσια της συμπερίληψης θα πρέπει να θεωρούμε κανόνα κι όχι εξαίρεση τη 

συμμετοχή κωφών παιδιών στην γενική εκπαίδευση, δεδομένου ότι σημαντικό ρόλο 

για τα άτομα με απώλεια ακοής διαδραματίζει σαφώς η εκπαίδευση, η οποία ενισχύει 

την ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων (Κοτετέ, 

2012). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αισθητηριακές ανεπάρκειες αναφέρονται σε διαταραχές ή απώλειες της 

λειτουργικότητας βασικών διόδων επικοινωνίας του ατόμου όπως είναι η ακοή και η 

όραση, οι οποίες παρεμποδίζουν το άτομο να προσλαμβάνει και να ενσωματώνει με 

ευχέρεια και πληρότητα αισθητηριακές πληροφορίες από τον έξω κόσμο προκειμένου 

να τις υποβάλει σε γνωστική επεξεργασία και συνακόλουθη μετουσίωση σε σταθερή 

γνώση (Στασινός, 2013). Αν η αντίληψη ενός παιδιού για το τι συμβαίνει γύρω του 

είναι ανεπαρκής, αυτομάτως οδηγείται σε μία κατάσταση μη δημιουργική.  

Οι κωφοί και οι βαρήκοοι μαθητές παραδοσιακά εκπαιδεύονταν σε ειδικά 

σχολεία ή τάξεις. Τα τελευταία χρόνια η τάση της ενσωμάτωσης ή της ένταξης και οι 

απαιτήσεις των γονέων για ισότιμη εκπαίδευση σε σχολεία με ακούοντα παιδιά είχε 

ως αποτέλεσμα να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός των κωφών/ βαρήκοων μαθητών 

στα ειδικά σχολεία και να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών αυτών στα σχολεία 

ακουόντων (Λαμπροπούλου, Χατζηκάκου & Βλάχου, 2003).  

Κάθε ακούον παιδί πριν ακόμα πάει στο σχολείο έχει καταφέρει να μάθει 

αβίαστα και φυσικά τη μητρική του γλώσσα (Krashen, 1981). Αυτή η διαδικασία 

μάθησης συντελείται τα πρώτα χρόνια, δηλαδή σε μια κρίσιμη περίοδο (0-5) της 

ηλικίας του (Lenneberg, 1967, Kretschmer & Kretschmer, 1978, Mahshie, 1995), 

επιτυγχάνεται μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και το αποτέλεσμά της 

διαφοροποιείται ποιοτικά και ποσοτικά από άτομο σε άτομο (McGarr, 1980). Όπως 

συμβαίνει και στα ακούοντα παιδιά, η ανάπτυξη της γλώσσας στο παιδί με απώλεια 

ακοής είναι μια κοινωνική διαδικασία (Halliday, 1978: 12). 

Το παιδί που παρουσιάζει ακουστική απώλεια χρειάζεται ειδική, 

προγραμματισμένη και ευέλικτη εκπαίδευση από ειδικούς δασκάλους, για να 
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μπορέσει να ξεπεράσει το ότι δε δέχεται ακουστικά ερεθίσματα από το περιβάλλον 

(Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). H απώλεια ακοής σε ένα παιδί, εάν είναι σοβαρή, 

μειώνει τις εκπαιδευτικές του ευκαιρίες και χωρίς ειδική παρέμβαση μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα στην αντίληψη, την επικοινωνία, τη γνωστική και 

κοινωνική του εξέλιξη, τη συναισθηματική του κατάσταση και κανονικότερα στη 

μελλοντική του εξέλιξη (Boothroyd, 1982,  Kretschmer & Kretschmer, 1989). 

 Η ακοή δεν παρέχει μόνο τη δυνατότητα απόκτηση γλώσσας, αλλά συγχρόνως 

και μία ιδέα ολοκληρωμένη του κόσμου που μας περιβάλλει (Lafon). Από την άλλη 

πλευρά, η απώλεια ακοής κάθε παιδιού δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο αίτιο μη 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί 

διαφορετικές ανάγκες και επιβάλλει τροποποίηση των επικοινωνιακών συνθηκών 

προς τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος (Πλιακοπάνος, 2006). Η διδασκαλία 

των κωφών παιδιών είναι µια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, αλλά 

συγχρόνως μπορεί να είναι υπέροχη εμπειρία για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά ή 

οδυνηρή για όσους βρίσκονται τυχαία στο χώρο ( Λαµπροπούλου,1999). 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των προϋποθέσεων της ένταξης 

των κωφών μαθητών στα γενικά σχολεία της γειτονιάς σύμφωνα με τις αρχές της 

συμπερίληψης εστιάζοντας στην πλευρά των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα τα 

ερευνητικά ερωτήματα που θα εξεταστούν είναι: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης 

κωφών μαθητών σε γενικά σχολεία; Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί με τους κωφούς μαθητές στα σχολικά ιδρύματα; Στα παραπάνω 

ερωτήματα θα γίνει προσπάθεια να μελετηθούν όσο είναι δυνατόν στη περαιτέρω 

ερευνητική διαδικασία. Προς το παρόν, απλώς παρουσιάζεται μια πρώτη προσέγγιση 

της βασικής θεματικής της μελέτης, του στόχου και του σκοπού της έρευνας και όλων 

εκείνων των στοιχείων που πρόκειται να εξεταστούν. Βέβαια, όλα τα παραπάνω είναι 

ερωτήματα τα οποία έχουν απασχολήσει, απασχολούν και θα συνεχίσουν να 

απασχολούν πολλούς ερευνητές στο τομέα της των κωφών παιδιών. Τα στοιχεία 

παλαιότερων ερευνών και η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα όπως αυτή 

διαμορφώνεται στα πλαίσια της ειδικής αγωγής επιβάλλει και καθιστά αναγκαία μία 

τέτοιου είδους μελέτη η οποία έχει σα στόχο την αποκόμιση χρήσιμων 

συμπερασμάτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης των κωφών 

παιδιών. 

Παρακάτω παρατίθεται μία σύντομη περίληψη του περιεχομένου της έρευνας 

αυτής ανά κεφάλαιο. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια της κώφωσης, τα αίτια 

απώλειας ακοής, οι τύποι και οι βαθμοί της ακουστικής απώλειας, οι εννοιολογικοί 

ορισμοί γύρω από την κώφωση και τα συστήματα ενίσχυσης ακοής. Ακόμη, ο 

αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί σύντομα για την εκπαίδευση των 
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κωφών μαθητών και τα χαρακτηριστικά τους, τα συστήματα επικοινωνίας στην 

εκπαίδευση τους, καθώς και για την ένταξη –ενσωμάτωση τους. Επίσης, 

παρουσιάζονται τα προβλήματα της ένταξης- ενσωμάτωσης των κωφών μαθητών 

στην ελληνική πραγματικότητα, η επικοινωνία και η αποδοχή από το σχολικό 

περιβάλλον, καθώς κι ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια και ο εκπαιδευτικός. 

Τέλος, θα υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης. 

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η ποιοτική μελέτη μέσω συνεντεύξεων, στην 

οποία επιχειρείται η διερεύνηση των αντιλήψεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών 

που είχαν ή έχουν περιστατικό παιδιού με ακουστική δυσκολία. Έπειτα, παρατίθενται 

τα συμπεράσματα και οι προτάσεις, που εστιάζουν στις προϋποθέσεις ένταξης των 

κωφών μαθητών στα γενικά σχολεία και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί.   

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Σύμφωνα με την Λαμπροπούλου (2003), το μοντέλο φοίτησης των κωφών 

μαθητών σε κοινές τάξεις μαζί με ακούοντες έχει υποστηριχτές και πολέμιους στην 

εκπαίδευση των κωφών. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ελληνική και ελληνόφωνη 

βιβλιογραφία είναι περιορισμένος ο αριθμός των εκδοτικών προσπαθειών που 

αφορούν στην κώφωση (Ζιώνου- Σιδέρη& Ντεροπούλου- Ντέρου, 2000). Η σχολική 

και κοινωνική ενσωμάτωση των κωφών μαθητών στο γενικό σχολείο στηρίζεται και 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Συνεπώς μία έρευνα σαν αυτή που διεξάγεται με 

την παρούσα μελέτη καθίσταται αναγκαία σε μία προσπάθεια αποτύπωσης της 

ελληνικής πραγματικότητας των κωφών μαθητών που εντάσσονται στα γενικά 

σχολεία.   
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I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΦΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με τον Στασινό (2013), η κώφωση ορίζεται ως η πλέον σοβαρή 

αισθητηριακή ανεπάρκεια η οποία παρεμποδίζει το άτομο να προσλαμβάνει 

ακουστικά ερεθίσματα σε όλες ή στις περισσότερες μορφές έκφανσης τους και 

πρόκειται για μία κατάσταση στην οποία οι προσλαμβανόμενοι αισθητηριακοί ήχοι 

(δηλαδή η ομιλία) δεν έχουν καμία σημασία στην καθημερινή ζωή του οικείου 

ατόμου. Τα άτομα με κώφωση μπορούν να προσλαμβάνουν ορισμένους ήχους αλλά 

δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ακουστική τους ικανότητα για να κατανοούν το 

περιεχόμενο (Στασινός, 2013). Η κώφωση είναι η ιατρική κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από αποτυχημένη λειτουργία του μηχανισμού ακοής (Rehm, et al. 

2003) και απαιτεί ιατρική θεραπεία, είτε μέσω επιδιόρθωσης ή μέσω ενίσχυσης. 

Ο Μερακλής ορίζει την απώλεια ακοής ως την αδυναμία του ακουστικού 

μηχανισμού να μεταφέρει καθαρά τους ήχους του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της 

ομιλίας στα κέντρα του εγκεφάλου, για να διαβιβαστούν τα μηνύματα που 

μεταφέρουν  οι ήχοι. Η πολύ σοβαρή ακουστική απώλεια, η κώφωση, δεν επιτρέπει 

σε ένα άτομο να ακούει την κανονική ομιλία ακόμη και από πολύ μικρή απόσταση. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ακουστική απώλεια, τόσο οι δυσκολίες για την ανάπτυξη του 

προφορικού λόγου μεγαλώνουν, από τη μία, γιατί το κωφό άτομο δεν ακούει ένα 

υπόδειγμα ομιλίας για να το μιμηθεί και, από την άλλη, γιατί δεν μπορεί να ελέγχει 

και να κατευθύνει την ομιλία μέσω της ακοής (Μερακλής, 1991: 6). 
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II. ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον Στασινό (2013) υπάρχουν τρεις τύποι ακουστικής ανεπάρκειας: 

1. Η αγώγιμη ακουστική απώλεια, μια ακουστική απώλεια η οποία προέρχεται από 

ανωμαλίες ή περιπλοκές στη λειτουργία του εξωτερικού ή μέσου αυτιού μπορεί 

συχνά να διορθωθεί με χειρουργική επέμβαση ή με την εφαρμογή κατάλληλης 

φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και με χρήση ακουστικών μέσων. 

 2. Η αισθητικονευρική ακουστική απώλεια συνδέεται με βλάβη η οποία προκαλείται 

στις ακουστικές νευρικές ίνες ή άλλους εμπλεκόμενους αισθητικούς μηχανισμούς του 

εσωτερικού αυτιού. Αν και μπορεί να βοηθήσει ο κοχλίας, ένα σημαντικό ακουστικό 

όργανο, οι περισσότερες των περιπτώσεων δεν διορθώνονται ούτε με χειρουργική 

επέμβαση ούτε με φαρμακευτική αγωγή.  

3. Η μεικτή ακουστική απώλεια, η οποία είναι ο πλέον σοβαρός τύπος ακουστικής 

ανεπάρκειας, μπορεί να είναι παρούσα στο ένα αυτί ή και στα δύο. 

III. ΒΑΘΜΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον Στασινό (2013), οι βαθμοί της ακουστικής απώλειας είναι τέσσερις: 

1. Ήπια ακουστική απώλεια στην οποία το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε μία 

συζήτηση και ενώ βρίσκεται ανάμεσα στους συνομιλητές του μπορεί να κατανοεί με 

μία μικρή δυσκολία τα λεγόμενα τους. Επομένως, στη σχολική τάξη δεν είναι σε θέση 

να κατανοεί ένα μεγάλο τμήμα της διδασκαλίας.  

2. Μέτρια ακουστική απώλεια στην οποία το παιδί μπορεί να ακούει και να κατανοεί 

μια συζήτηση αν αυτή διεξάγεται φωναχτά. Το παιδί αδυνατεί να παρακολουθεί τις 

περισσότερες συζητήσεις στη σχολική του τάξη, μπορεί όμως να παρακολουθεί 
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ξέχωρα κάποιες ώρες της σχολικής ημέρας σε μία ειδική τάξη για μαθητές με 

ακουστική ανεπάρκεια και τις υπόλοιπες ώρες να παρευρίσκεται στην κανονική τάξη 

του σχολείου αυτού. 

 3. Σοβαρή ακουστική απώλεια , στην οποία το παιδί μπορεί να ακούει φωνές εφόσον 

αυτές είναι πολύ δυνατές και λαμβάνουν χώρα πολύ κοντά στο αυτί του. Η φοίτηση 

του γίνεται σε ειδική τάξη στο γενικό σχολείο εφόσον διασφαλίζονται για το ίδιο 

ευνοϊκές συνθήκες φοίτησης.  

4. Βαριά ακουστική απώλεια στην οποία το παιδί χωρίς να προβεί σε κοχλιακό 

εμφύτευμα αδυνατεί εξ ολοκλήρου να έχει λεκτική επικοινωνία με άλλους. 

Ο βαθμός της απώλειας της ακοής μετράται σε decibels (db).Η απώλεια από 20 

έως 60  συγκαταλέγεται στην κώφωση ελαφριάς ή μέτριας μορφής ενώ 60 έως 90 

κώφωση σοβαρής μορφής.  Όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια ακοής επομένως, τόσο 

πιο δύσκολο είναι να αποκτήσει κανείς το λόγο (Μερακλής, 1991), χωρίς όμως αυτό 

να αποτελεί κανόνα, αφού όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, το ταλέντο στη 

χειλανάγνωση μπορεί να είναι καθοριστικό στην απόκτηση του προφορικού λόγου 

(Kyle & Woll, 1985). 

 

IV. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

Οι ενδείξεις της ακουστικής απώλειας στα πολύ μικρά παιδιά (Davis, 1989) είναι οι 

εξής: 

1. H έλλειψη προσοχής. 

2. H προσπάθεια που καταβάλλουν για να παρακολουθήσουν τα πρόσωπα των 

ομιλητών. 
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3.  H μη ανταπόκριση στην ομιλία ή η μειωμένη ανταπόκριση στην ομιλία. 

4.H απουσία γλωσσικής ανάπτυξης ή η καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης. 

 

Στα παιδιά σχολικής ηλικίας οι ενδείξεις της ακουστικής απώλειας διακρίνονται από: 

1.  Την έλλειψη προσοχής. 

2.  Τη χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση. 

3. Τον υψηλό βαθμό απογοήτευσης από το σχολείο και τους συμμαθητές τους. 

 

V. ΑΙΤΙΑ ΚΩΦΩΣΗΣ 

Η κώφωση μπορεί να είναι συνέπεια περιβαλλοντικών παραγόντων που είναι 

ενεργοί πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση, ή μπορεί να οφείλεται σε 

γενετικούς παράγοντες που εκδηλώνονται είτε με τη μορφή της εκ γενετής είτε της 

προοδευτικής απώλειας (Rose, Coneally &Nance,1976). Τα αίτια της παιδικής 

βαρηκοΐας ή κώφωσης μπορούν  να ταξινομηθούν σε προγεννητικά, περιγεννητικά ή 

μεταγεννητικά, για παράδειγμα η κληρονομικότητα, η ερυθρά, αν νοσήσει η μητέρα 

κατά την εγκυμοσύνη, ο κυτταρομεγαλοιός, η ασυμβατότητα αίματος μητέρας –

παιδιού και άλλες περιπλοκές συσχετιζόμενες με προωρότητα, η ανοξία του εμβρύου 

σε περιπτώσεις παράτασης του τοκετού, οι κακώσεις κατά τον τοκετό, η εμφάνιση 

πυρηνικού ίκτερου μετά τη γέννηση του παιδιού, η χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων, 

παθήσεις μη κληρονομικές, και τέλος περιπτώσεις τραυματισμών (Κουρμπέτης& 

Χατζοπούλου, 2010). 

Η κώφωση μπορεί να εκδηλωθεί εκ γενετής, λόγω κάποιας μετάλλαξης στα 

γονίδια που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της κονεξίνης, μίας απαραίτητης 

χημικής ουσίας για την ολοκλήρωση της ακουστικής λειτουργίας (Martini, Mazzoli, 
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& Kimberling, 1997,  Corina & Singleton, 2009). Επιπλέον, μπορεί να οφείλεται σε 

κάποιο σύνδρομο, όπως τα σύνδρομα Down, Charge, Pendred, Stickler, Waardenburg 

καθώς και το Treacher Collins ή ακόμα και σε άγνωστες αιτίες (Petit, 1996; Corina & 

Singleton, 2009). Ακόμα και μηνιγγίτιδα, αυτοάνοσα νοσήματα που επιτίθενται στον 

κοχλία, ιλαρά που καταστρέφει κομμάτι του νευρικού συστήματος, πρόωρη γέννηση 

και Fetal Alcohol Syndrome (λόγω αλκοολικής μητέρας) και ωτοσκλήρυνση (Rehm 

& al., 2003) μπορεί να οδηγήσουν σε κώφωση. 

Η κώφωση είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και εμφανίζεται σε όλες τις 

φυλές και στα δύο φύλα. Η συχνότητα εμφάνισης στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

εκθέσεις του Ιατρικού Συλλόγου γεννιούνται γύρω στα 120 παιδιά με σοβαρές 

απώλειες ακοής κάθε χρόνο (Λαμπροπούλου, 1999β). Έχει παρατηρηθεί ότι το 90% 

των κωφών παιδιών γεννιέται σε οικογένειες ακουόντων, άρα το κωφό παιδί, κωφών 

γονέων, είναι η εξαίρεση (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Ένας πολύ μικρός 

αριθμός κωφών παιδιών- περίπου 4%- έχουν κωφούς γονείς, ενώ τα περισσότερα 

παιδιά έχουν ακούοντες αδερφούς, αδερφές, θείους και θείες (Moores, 2001). 

 

VI. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΦΩΣΗ 

1. ΚΩΦΟΣ- ΒΑΡΗΚΟΟΣ 

Σύμφωνα με το 2
ο
 Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιμόρφωση – Μονάδα Ειδικής Αγωγής 

/ Κωφών Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (2005) οι όροι «βαρήκοος» και 

«κωφός» χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν την απώλεια ακοής σε 

ανθρώπους. Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο όρων δεν γίνεται με τα ίδια κριτήρια 

από όλους τους χώρους. Έτσι ένας βαρήκοος μπορεί να χαρακτηρίζεται από το 

περιβάλλον και τον εαυτό του ως «κωφός» ακόμη και όταν έχει βαρηκοΐα μέτριας 
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μορφής, επειδή είναι απόλυτα ενταγμένος κοινωνικά και πολιτισμικά στην κοινότητα 

των κωφών και θεωρεί την νοηματική γλώσσα ως πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας των 

κωφών, την οποία και χρησιμοποιεί συνήθως. Αντίθετα, ένας κωφός μπορεί να 

χαρακτηρίζεται βαρήκοος από τον εαυτό του και τον κοινωνικό του περίγυρο, όταν 

θεωρεί και χρησιμοποιεί την ομιλούμενη γλώσσα ως το μόνο μέσο επικοινωνίας και 

είναι αποκλειστικά ενταγμένος στην κοινωνία των ακουόντων (Παπαθανασίου, 

2009). 

Ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί κωφό όταν ο μηχανισμός της ακοής δεν 

λειτουργεί καθόλου, ενώ βαρήκοο όταν διαθέτει ακόμα και ελάχιστη ακουστική 

αντίληψη  (Ηλιάδης, Μεταξάς &Ψηφίδης, 1988).  Σύμφωνα με Frisina (1974), κωφός 

είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία με την 

ακοή του μόνο. Χρησιμοποιεί κύρια το οπτικό κανάλι για να αντιληφθεί τους 

συνομιλητές του (χειλανάγνωση, νοηματική γλώσσα, γραπτή γλώσσα). Η ακουστική 

απώλεια στις περιπτώσεις αυτές είναι από 70dB και πάνω.  Βαρήκοος είναι αυτός που 

είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ομιλία με την ακοή 

του μόνο. Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφοριών της ομιλίας το 

αντιλαμβάνεται από την ακοή του. Η ακουστική βλάβη στις περιπτώσεις αυτές είναι 

από 35dB - 69dB  (Frisina, 1974 στο Λαμπροπούλου, 1999β). 

Οι  Bienenstock και  Vernon θεωρούν πως η κώφωση αναφέρεται σε μία 

ακουστική βλάβη, η οποία είναι τόσο σοβαρή που το παιδί αδυνατεί να επεξεργαστεί 

γλωσσικές πληροφορίες μέσω της ακοής, με ή χωρίς ενίσχυση, και η οποία επιδρά 

δυσμενώς στην ακαδημαϊκή επίδοση (Moores, 2001). Ενώ η βαρηκοΐα αναφέρεται σε 

μία ακουστική βλάβη, είτε μόνιμη είτε κυμαινόμενη, η οποία επιδρά δυσμενώς στην 

ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού.  Βαρήκοο είναι το άτομο του οποίου η δυσχέρεια 

στην ακοή καθιστά δύσκολη, χωρίς όμως να αποκλείει την κατανόηση της ομιλίας 
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μέσω της ακουστικής οδού, με ή χωρίς ακουστικό βοήθεια (Moores, 2001) και 

βαρήκοο παιδί μαθαίνει τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που τη μαθαίνει και ένα ακούον 

και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ομιλία για να επικοινωνήσει. Χρειάζεται 

βέβαια στήριξη και βοήθεια καθώς και να κάνει χρήση ακουστικών. 

Ο Moores (1996) υποστηρίζει πως κωφό είναι το άτομο το οποίο, εξαιτίας της 

απώλειας της ακοής του- ο βαθμός απώλειας της ακοής είναι συνήθως μεγαλύτερος 

από 70dB στις βασικές και στις υψηλές συχνότητες-, παρεμποδίζεται στην 

κατανόηση της ομιλίας μέσω του ακουστικού καναλιού, χρησιμοποιώντας ή μη 

ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά βοηθήματα. Κατ αναλογία, βαρήκοο είναι το 

άτομο το οποίο, εξαιτίας της απώλειας της ακοής του- ο βαθμός απώλειας της ακοής 

του κυμαίνεται συνήθως στα 25-69dB σε όλες τις συχνότητες-, δυσκολεύεται αλλά 

δεν παρεμποδίζεται στην κατανόηση της ομιλίας μέσω του ακουστικού καναλιού, 

χρησιμοποιώντας ή μη ακουστικά βαρηκοΐας  ή άλλα τεχνικά βοηθήματα (Moores, 

1996).   

 

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  

Λαμβάνοντας υπόψη το Νόμο 1566 του 1985 που αφορά την Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, άτομο με ειδικές ανάγκες 

θεωρείται το άτομο που οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά παρουσιάζει αναπηρίες, 

καθυστερήσεις ή διαταραχές που το δυσκολεύουν ή το παρεμποδίζουν να 

ακολουθήσει γενική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης (2005), για να οριστεί η αναπηρία του κωφού ατόμου, 

χρησιμοποιούνται δύο εννοιολογικά μοντέλα, το κλινικό ή ιατρικό και το κοινωνικό 

μοντέλο. 
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Το κλινικό μοντέλο θεωρεί την κώφωση ασθένεια και προσπαθεί να την 

θεραπεύσει ή να την προλάβει,  καθώς και το κωφό άτομο ορίζεται ως  «ελλιπές» 

αυτό κάθε αυτό, και ότι η πληρότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ίασης της 

κώφωσης (Moores, 2001). Η αναπηρία είναι ατομικό πρόβλημα και το άτομο με 

αναπηρία, θεωρείται ασθενής άρα η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη για τη φροντίδα του 

ως ασθενής. (Διεθνής ταξινόμηση της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της 

υγείας. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2001). Επομένως, το μοντέλο αυτό 

υποστηρίζει ότι μία σωστή, ολοκληρωμένη διάγνωση είναι σε θέση να βοηθήσει στην 

εμβριθέστερη κατανόηση της αναπηρίας και να καλλιεργήσει υψηλότερες προσδοκίες 

στα άτομα αυτά αφού ενημερωθούν για την κλινική τους εικόνα (Thomas, D. & 

Woods, H.,2003). Οπότε, η θεωρία της προσωπικής τραγωδίας που εκπορεύεται από 

το μοντέλο αυτό αντιμετωπίζει ως «πρόβλημα» σε ατομικό επίπεδο (Barnes, C. & 

Mercer, G., 2003) και προωθεί την πεποίθηση πως οι δυσκολίες στην εκπαίδευση 

προκύπτουν εξαιτίας των χαρακτηριστικών του παιδιού (Solity, 1992:4) και όχι των 

αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος (Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). 

Ενώ το κλινικό ή ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας προσεγγίζει τη 

συμπεριφορά και την κατάσταση του ατόμου με αναπηρία ως πάθηση με αποτέλεσμα 

να εστιάζει στη διάγνωση και στη θεραπεία του ανάπηρου, θέση εκ διαμέτρου 

αντίθετη από τη σκοπιά του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας 

(Thomas & Pierson, 1996), το οποίο  απομακρύνεται από την οπτική της κλινικής 

προσέγγισης της αναπηρίας που καθιστά το βαθμό και το είδος της αναπηρίας 

υπεύθυνα για τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του ατόμου, 

εγκλωβίζοντας το άτομο με κώφωση σε ένα χώρο ασφυκτικού βιώματος της 

προσωπικής τραγωδίας το οποίο αντιλαμβάνεται την κώφωση ως προσωπική του 

υπόθεση, ευθύνη ή ενοχή, γεγονός που καθορίζει την πορεία ζωής του με βάση τις 
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προσαρμοστικές δυνατότητες της αναπηρίας ( Oliver, 1996, Shakespeare et al. , 

1999). 

Tο κοινωνικό μοντέλο μετατοπίζει την ευθύνη από τη διαγνωστική εικόνα της 

αναπηρίας στη δυσκαμψία και αδιαλλαξία των κοινωνικών δομών, που περιορίζουν 

ακόμη και τον ηγεμονικό πλειοψηφικό μέσο όρο- που ορίζει από την πλευρά το τις 

ευρέως αποδεκτές κοινωνικά αξίες και αρχές-, και αποκλείει ολιγάριθμες ομάδες 

πληθυσμού από κατακτημένα συλλογικά δικαιώματα και θεσμούς, όπως το δικαίωμα 

της εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης, της εργασίας κ.ά (Oliver & Sapey, 1999, 

Barnes & Mercer, 2003). Η αναπηρία δηλαδή είναι κοινωνικό πρόβλημα και το άτομο 

με αναπηρία είναι πολίτης, επομένως η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να του παρέχει 

τα μέσα και τις ευκαιρίες, προκειμένου να το καταστεί ενεργό πολίτη. (Διεθνής 

ταξινόμηση της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας. Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, 2001). Ομοίως ο Moores εκφράζοντας την άποψή του για το 

μοντέλο αυτό, υποστηρίζει ότι η κώφωση αποτελεί μία διαφορά, όχι μία ανεπάρκεια, 

η οποία είναι κομμάτι της ανθρώπινης κατάστασης και δεν θέτει όρια στην 

κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη (Moores, 2001). 

 

3. ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ 

Το στοιχείο της προγλωσσικής ή μεταγλωσσικής κώφωσης αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τη γλωσσική και εκπαιδευτική πρόοδο του κάθε παιδιού 

(Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). Η προγλωσσική κώφωση αναφέρεται στην κατάσταση 

εκείνων των ατόμων στα οποία ενυπήρχε στη γέννηση ή προέκυψε πριν από την 

ανάπτυξη της ομιλούσας ή νοηματικής γλώσσας (Moores, 2001), πριν την ηλικία των 

3-4 ετών και το παιδί δεν έχει προλάβει να κατακτήσει τον λόγο. Όσο πιο νωρίς σε 
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ηλικία το παιδί παρουσιάσει απώλεια ακοής τόσο μεγαλύτερη δυσκολία θα έχει στο 

να εκφράζεται προφορικά  και να αναπτύσσει γλώσσα, εφόσον δεν θα έχει προλάβει 

να δεχτεί λίγα ή πολλά ακουστικά ερεθίσματα (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). 

Σύμφωνα με τον Smith (1998), τα προγλωσσικά κωφά αντιμετωπίζουν σοβαρά 

γλωσσικά προβλήματα. Παρόμοια κι η Ζαφειράτου- Κουλιούμπα (1994), θεωρεί πως 

η προγλωσσική κώφωση είναι η απώλεια της ακοής πριν αναπτυχθούν ο λόγος και η 

γλώσσα και οδηγεί σε σοβαρά εκπαιδευτικά προβλήματα. 

Η μεταγλωσσική κώφωση αναφέρεται στην κατάσταση εκείνων των ατόμων 

των οποίων η κώφωση προέκυψε μετά την αυθόρμητη κατάκτηση της γλώσσας 

(Moores, 2001), δηλαδή μετά τα 3-4 χρόνια του. Δεν εμποδίζει το παιδί να κάνει 

ικανοποιητική πρόοδο στο σχολείο , πράγμα που δεν επιτυγχάνεται με την 

προγλωσσική κώφωση (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Ο προγλωσσικός κωφός 

πρέπει να μάθει και να αποκτήσει τη γλώσσα, ενώ ο μεταγλωσσικός πρέπει να 

βοηθηθεί ώστε να διατηρήσει τη γλώσσα του (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). 

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 

Τα συστήματα ενίσχυσης της ακοής διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο 

την εκπαίδευση αλλά και την καθημερινή ζωή των κωφών και βαρήκοων ατόμων. Το 

ακουστικό βοήθημα και το κοχλιακό εμφύτευμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

για τη ρύθμιση του προβλήματος και τον βαθμό προόδου του παιδιού με απώλεια 

ακοής στο θέμα της γλώσσας(Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). 

Το ακουστικό βοήθημα (παράρτημα) είναι μια ηλεκτρονική μικροσυσκευή 

που τοποθετείται στο πίσω μέρος του πτερυγίου του αυτιού και στον έξω ακουστικό 
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πόρο και σκοπός του είναι να ενισχύει τον ήχο ενώ συχνά απαιτείται ειδική 

εκπαίδευση μετά την εφαρμογή του. Τα ακουστικά είναι πιθανόν να αλλοιώνουν 

διαφόρους ήχους, ενώ δεν εμποδίζουν ενοχλητικούς θορύβους του περιβάλλοντος να 

ακουστούν και μάλιστα στην ίδια ένταση με όλους τους άλλους ήχους, επομένως 

αυτό δημιουργεί τακτικά δυσφορία στα άτομα που τα χρησιμοποιούν (Ζαφειράτου- 

Κουλιούμπα, 1994), και επιπλέον δεν αποδίδουν κανονική ακοή στα βαρήκοα άτομα. 

Αν κάποιος ακούει μόνο ήχους χαμηλής συχνότητας και με τα ακουστικά θα 

συνεχίσει να ακούσει ήχος μόνο χαμηλής συχνότητας αλλά δυνατότερα (Ζαφειράτου- 

Κουλιούμπα, 1994). Από την άλλη, πολλοί υποστηρίζουν πως  παιδιά με σοβαρή 

απώλεια ακοής μπορούν να ακούσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ομιλία με ακουστικό 

βοήθημα.  

Το κοχλιακό εμφύτευμα (παράρτημα) είναι μία συσκευή η οποία βοηθά τα 

άτομα αυτά να αντιλαμβάνονται ήχους. Αποτελούνται από ηλεκτρόδια που 

εμφυτεύονται με εγχείρηση μέσα στον κοχλία και τα οποία μεταφέρουν ηλεκτρικά 

σήματα στο ακουστικό νεύρο. Τα ηλεκτρόδια αυτά ενεργοποιούνται από τους ήχους 

που συλλέγει το εξωτερικό μέρος της συσκευής. (Σχολή Κωφών, 2003: 32). Η 

εγχείριση για την τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος περιλαμβάνει μία τομή 

στο δέρμα πίσω από το ένα αυτί, τρύπημα του κρανίου, αφαίρεση ενός τμήματος του 

μαστοειδούς οστού και εισαγωγή ενός καλωδίου με μία σειρά ηλεκτρόδια στο κοχλία, 

γίνεται με ολική αναισθησία, διαρκεί περίπου τρεις ώρες και αν δεν υπάρξουν 

επιπλοκές και ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για ένα βράδυ (Balkany, 1993).  

Στους ενήλικες, φαίνεται τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν γενικά μεγαλύτερη 

επιτυχία με άτομα στα οποία η κώφωση δεν ήταν πρώιμη παρά με άτομα που είναι 

κωφά εκ γενετής ή έχασαν την ακοή τους στην πρώτη παιδική ηλικία (Lane, 1992, 

Vennon& Alles, 1994). Σύμφωνα με Hanin, Rothschild& Mueller (1995) πολλά 
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παιδιά  που είναι προγλωσσικά κωφά και παρουσιάζουν πολύ σοβαρή απώλεια 

ακοής, όταν δέχονται κοχλιακό εμφύτευμα σε νεαρή ηλικία, προοδεύουν πιο γρήγορα 

και παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα επίδοσης στην έκφραση καις την πρόσληψη 

της προφορικής γλώσσας.  

Η ακοή των ατόμων με κοχλιακό εμφύτευμα είναι διαφορετική από τη 

φυσιολογική ακοή. Ακριβώς γι αυτό πρέπει να μάθουν να ερμηνεύουν, να 

αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους ήχους του περιβάλλοντος που τους μεταφέρει 

το κοχλιακό εμφύτευμα  (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Ένα άτομο με κοχλιακό 

εμφύτευμα μπορεί να ακούσει τη δική του φωνή όταν μιλά, γι αυτό την κοντρολάρει 

και την βελτιώνει συνεχώς. Ακούει τις συνομιλίες των άλλων- χωρίς να διακρίνει τι 

λένε- κι έτσι δε διακόπτει όταν ο ίδιος θέλει να πει κάτι (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 

1994). Το κοχλιακό εμφύτευμα δεν είναι ακουστικό. Δεν επιτρέπει τη διάκριση του 

λόγου, αλλά μπορεί να κάνει ευκολότερη την επικοινωνία με τους άλλους 

ανθρώπους, αν και δεν υπάρχουν θετικές αποδείξεις από την ήδη υπάρχουσα έρευνα 

ότι τα εμφυτεύματα στον κοχλία δουλεύουν σωστά αν τοποθετηθούν στα κωφά 

άτομα (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Από την άλλη πλευρά, το κοχλιακό 

εμφύτευμα δεν είναι πανάκεια, αφού είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τα ακριβή 

αποτελέσματα που θα έχει ο χρήστης του κοχλιακού εμφυτεύματος (Σχολή Κωφών, 

2003:32), ενώ εξίσου δύσκολο είναι να προβλέψουμε την εκπαιδευτική του πρόοδο 

(Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). Ακόμη,  μπορεί να χαλάσει ή να χρειαστεί 

αντικατάσταση ή αφαίρεση λόγω έλλειψης δράσης και το σοβαρότερο πρόβλημα 

είναι πως η επέμβαση μπορεί να αποτύχει και να καταστρέψει όσα τυχόν 

υπολείμματα ακοής διαθέτει κάποιος. 
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VII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Τα προβλήµατα στη σχολική πρόοδο των κωφών µαθητών έχουν 

απασχολήσει και συνεχίζουν να απασχολούν μέχρι και σήµερα τους εκπαιδευτικούς 

και τους ερευνητές του χώρου. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές 

στον τρόπο εκπαίδευσης των κωφών, αφού υπάρχει μεγάλη ευελιξία στους τρόπους 

διδασκαλίας και στην επιλογή του εκπαιδευτικού πλαισίου (Moores, 2001). Η 

ακαδημαϊκή πρόοδος των κωφών µαθητών έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Για 

παράδειγμα, το επίπεδο των µαθητών ηλικίας 12 χρόνων το 1974 ήταν το ίδιο µε το 

αντίστοιχο των µαθητών ηλικίας 10 χρόνων το 1990 (Holt, Traxler & Allen, 1992). 

Τα σχολεία στα οποία μπορούν να φοιτήσουν παιδιά με κώφωση και 

ακουστικά ελλείμματα είναι τα ιδρύματα-οικοτροφεία, τα ημερήσια ειδικά σχολεία, 

οι ειδικές παράλληλες τάξεις ή ειδικές τάξεις μέσα στο γενικό σχολείο και η επιλογή 

εξαρτάται από παράγοντες όπως ο βαθμός και ο τύπος βαρηκοΐας, ο βαθμός 

νοημοσύνης, η ύπαρξη ή μη άλλων διαταραχών, ή  η ικανότητα μάθησης 

(Λαμπροπούλου, 1999γ). Σύμφωνα με το νέο νόμο της Ειδικής Αγωγή 2817/2000, οι 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , συμπεριλαμβανομένων των κωφών και 

βαρήκοων μαθητών, μπορούν να φοιτούν στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη 

στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στα ΚΔΑΥ ή στις 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από τα ΚΔΑΥ ή σε ειδικά οργανωμένα 

και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της 

γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. (Λαμπροπούλου, Χατζηκάκου & 

Βλάχου, 2003). 

Το ειδικό σχολείο επιλέγεται τις περισσότερες φορές με κριτήριο την 

εξειδικευμένη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στο παιδί, αφού οι ενήλικοι κωφοί 
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λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά, ενώ το γενικό σχολείο και η ένταξη 

επιλέγονται με κριτήριο την κοινωνική αποδοχή(Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). Η 

εκπαίδευση των κωφών παιδιών στην Ελλάδα είναι βασισμένη σε εμπειρικές 

εκπαιδευτικές πρακτικές χωρίς την απαιτουμένη οργάνωση, εποπτεία και 

καθοδήγηση αναγκαία για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των κωφών 

παιδιών. Η ΕΝΓ δεν υπάρχει σαν γνωστικό αντικείμενο στο σχολικό πρόγραµµα. 

Γονείς κωφών παιδιών που επιλέγουν το «κανονικό» σχολείο φοίτησης υποστηρίζουν 

ότι το παιδί τους έχει το δικαίωμα να φοιτήσει σε ένα λιγότερο διαχωριστικό 

περιβάλλον από ότι το ειδικό σχολείο (Cohen, 1994). Στο «κανονικό» σχολείο τα 

κωφά παιδιά τους έχουν ευκαιρίες επικοινωνίας με τον κόσμο των ακουόντων. Η 

καθημερινή επαφή των κωφών παιδιών με τα ακούοντα παιδιά μπορεί να τα βοηθήσει 

να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

μελλοντική τους ζωή (Higgins & Nash, 1997, CASE, 1997). 

Από την άλλη πλευρά, η Γλώσσα Κωφών είναι κινητική- οπτική γλώσσα, 

αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο στρέφονται τα σημαντικότερα 

ζητήματα της κουλτούρας αι της εκπαίδευσης των κωφών (Κουππάνου &Φτιάκα, 

2009). Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν πως τα κωφά παιδιά τα οποία κατακτούν τη 

νοηματική ως πρώτη γλώσσα αργότερα αποφεύγουν και αρνούνται να προσπαθήσουν 

να κατακτήσουν την νοηματική (Beazley& Moore, 1995-Sacks, 1991). O  Stokoe 

αφού μελέτησε τη νοηματική γλώσσα υποστήριξε πως ικανοποιούσε κάθε 

γλωσσολογικό κριτήριο μίας πραγματικής γλώσσας στα πλαίσια του λεξικού της, της 

σύνταξης και της ικανότητας της να δημιουργεί έναν απέραντο αριθμό προθέσεων 

(Sacks, 1991: 20). 

Παρόλα αυτά το ειδικό σχολείο δεν παρέχει πάντοτε τις κατάλληλες δομές 

εξειδικευμένης μάθησης (Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). Ο E.A. Fay (1869): «Δεν 
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είμαστε ευχαριστημένοι από τα συνηθισμένα επιτεύγματα των κωφών και των 

άλαλων στον τομέα της γλώσσας. Η πλειονότητα των μαθητών που γεννιούνται 

κωφοί αποφοιτούν από τα ιδρύματα μας χωρίς την ικανότητα να εκφράζουν τις ιδέες 

του χρησιμοποιώντας τη σωστή ιδιωματική γλώσσα ή να κατανοούν τη γλώσσα των 

βιβλίων [… ]. Ακόμα και οι μαθητές που εισάγονται σε κολέγια και που αποτελούν 

το ποσοστό των κωφών και άλαλων της χώρας με τη μεγαλύτερη νοημοσύνη και τα 

υψηλότερα επιτεύγματα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της 

περιληπτικής και συχνά τεχνικής φρασεολογίας των εγχειριδίων του κολεγίου». Τα 

σχόλια του Fay αντανακλούν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί των 

κωφών για γενιές και είναι σύμφωνα με τις απόψεις πολλών συγχρόνων του (Moores, 

2001). Η επιλογή του ειδικού σχολείου φαίνεται να έχει αρνητικές επιδράσεις στην 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Το κωφό παιδί μπορεί να χρειαστεί να 

απομακρυνθεί από το σπίτι του για να φοιτήσει στο ειδικό σχολείο, γεγονός που 

ενδέχεται να οδηγήσει στην αποξένωση του από την οικογένεια του(Κουππάνου 

&Φτιάκα, 2009). 

Ένα βαρήκοο παιδί μαθαίνει τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που τη μαθαίνει και 

ένα ακούον και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ομιλία για να επικοινωνήσει. 

Χρειάζεται βέβαια στήριξη και βοήθεια καθώς και να κάνει χρήση ακουστικών, αν 

δεν έχει υποβληθεί σε εμφύτευμα κοχλιακού. Στο κωφό παιδί η απουσία του 

σπουδαιότερου παράγοντα της επικοινωνίας με τους ακούοντες ανθρώπους, η 

απουσία της ακοής, έχει άμεση και σοβαρή επίπτωση στην εκπαίδευση του, στην 

πνευματική του καλλιέργεια και ανάπτυξη της ψυχικής και συναισθηματικής τους 

διάπλασης, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, της κοινωνικής του θέσης και 

της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994), αφού το 

κωφό παιδί δεν κατακτά την προφορική επικοινωνία αντανακλαστικά αλλά σε 
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περιορισμένο βαθμό μέσω παρεμβατικής διδασκαλίας (Ruben, 1997 στο 

Νικολόπουλος, Παπαδημητρίου, 2007).  

Τα περισσότερα ακούοντα παιδιά έρχονται στο σχολείο με τη δυνατότητα να 

επεξεργάζονται και να ενσωματώνουν τις λεκτικές πληροφορίες, ενώ τα κωφά παιδιά 

σπανίως έχουν το ίδιο γλωσσικό υπόβαθρο ή παρόμοιες γλωσσικές δεξιότητες όπως 

τα ακούοντα παιδιά, με συνέπεια να δημιουργούνται πολύπλοκα επικοινωνιακά 

προβλήματα (Scheslinger & Meadow, 1972). Ο Freedman (1971) κατέληξε στην 

άποψη ότι η προφορική γλώσσα δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση ή ακόμη και 

σημαντικός παράγοντας για την πρώιμη ανάπτυξη της προσωπικότητας (Moores, 

2001). 

Ο Moores υποστηρίζει : «Τα ακούοντα παιδιά θεωρούνται γλωσσικά 

καταρτισμένα με όλη τη σημασία της λέξης. Γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες της 

γλώσσας τους. Μπορούν να παραγάγουν θεωρητικά άπειρο αριθμό νέων, αλλά 

κατάλληλων προτάσεων και, λόγω της ασυνείδητης γνώσης της γραμματικής δομής 

της γλώσσας, μπορούν να συνθέσουν και να ανασυνθέσουν τα στοιχεία της με 

πολλούς τρόπους. Μπορούν να παραγάγουν και να κατανοήσουν προτάσεις που ποτέ 

πριν δεν έχουν ξανακούσει. Χρησιμοποιούν την γλώσσα με διαφορετικούς τρόπους 

και σε διάφορες καταστάσεις για να εκπληρώσουν μια σειρά πραγματολογικών 

λειτουργιών. Τα παιδιά αυτά εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα γύρω στην 

ηλικία των έξι ετών, εφοδιασμένα με ένα ανεκτίμητο εργαλείο μάθησης- την 

ικανότητα γλώσσας και επικοινωνίας- το οποίο  έχουν κατακτήσει χωρίς συνειδητή 

προσπάθεια από την πλευρά τους ή από την πλευρά των γονέων τους. Αντιθέτως τα 

κωφά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει φυσικά και αυτόματα μία γλώσσα ( εκτός αν 

έχουν κωφούς γονείς).  Χρειάζονται εντατική εκπαίδευση για να αντισταθμίσουν τις 

δυσκολίες τους.  Για τα συγκεκριμένα παιδιά η γλώσσα δεν αποτελεί ένα εργαλείο για 



27 
 

την απόκτηση της γνώσης’ μάλλον ένα εμπόδιο μεταξύ των παιδιών και της 

αξιοποίησης του ακαδημαϊκού, νοητικού και κοινωνικού τους δυναμικού» (Moores, 

2001). 

Ο βασικός ρόλος του σχολείου είναι να διαμορφώσει ένα πλούσιο περιβάλλον 

στο οποίο θα διευκολύνει την εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες, με σκοπό να 

καλλιεργήσουν, να επεκτείνουν και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα σε καταστάσεις 

πραγματικής επικοινωνίας (Τοκατλίδου, 1986). Η δυνατότητα αποτελεσματικής 

επικοινωνίας σε κάθε σχολική δραστηριότητα παρέχει πολλές ευκαιρίες στον κωφό 

μαθητή να αλληλεπιδράσει με τους συμμαθητές του σε όλα τα επίπεδα της σχολικής 

ζωής (Maxon &Brackett, 1992). Όλες οι έρευνες συμφωνούν ότι οι κωφοί μαθαίνουν 

με τον ίδιο τρόπο όπως οι ακούοντες (Siple, 1997, Marschark, 1997), με τη διαφορά 

ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για να παρακαμφθούν τα 

εμπόδια που προκαλεί η κώφωση, ώστε να μειωθούν οι ακαδημαϊκές δυσκολίες (Brill 

et al., 1986). Πολλοί εμπλεκόμενοι με το κωφό παιδί, όταν ασχολούνται με τη 

φοίτησή του στο «κανονικό» σχολείο, αναφέρονται μόνο στην πρόσβαση στην 

επικοινωνία (Innes, 1994, McCartney, 1994, Ramsey, 1997). Χωρίς πρόσβαση στην 

επικοινωνία, η συμμετοχή βέβαια είναι αδύνατη, αλλά και από μόνη της η πρόσβαση 

στην επικοινωνία δεν είναι αρκετή για μια επιτυχή συμμετοχή. 

Ας μην ξεχνάμε ότι όπου εμπλέκεται η κώφωση, η διδασκαλία δεν είναι μία 

φυσιολογική λειτουργία (Thompson, Thompson & Murphy, 1979, σελ. 334). Ακόμη, 

έρευνες υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία στην τάξη είναι η 

δυνατότητα του δασκάλου να μεταδώσει τις πληροφορίες και να είναι σε θέση να 

αξιολογήσει αν ο κωφός ερμήνευσε σωστά αυτές τις πληροφορίες (Everhart & 

Marschark, 1997⋅ Siple, 1997). Η παροχή κατάλληλων γλωσσικών οδηγιών από το 

δάσκαλο στον κωφό μαθητή είναι πολύ σημαντική (Sass- Lehrer, 1986), γιατί 
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ικανότητα στην επικοινωνία σημαίνει να δοθούν, να ερμηνευτούν και να απαντηθούν 

κατάλληλα οι πληροφορίες.(Πλακοπάνος, 2006). 

Όσο η κώφωση προσεγγίζεται ως μία κοινωνική κατάσταση, τόσο 

μεγαλύτερες θα γίνονται οι δυνατότητες κάθε παιδιού για υγιή και πλήρη στήριξη 

(Moores, 2001). Η επικέντρωση από την οπτική της παθολογίας ή του ελλείμματος 

είναι αυτοκαταστροφική. Θα πρέπει να λάβουμε κατά νου ότι σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη του κοινού γλωσσικού κώδικα που παρεμποδίζει 

την επικοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις του κωφού μαθητή με τους άλλους, το 

σχολείο οφείλει να προσφέρει ένα σχεδιασμένο πλαίσιο για την κοινωνική και την 

προσωπική ανάπτυξη του κωφού μαθητή (Altman, 1988) και να βοηθήσει τα παιδιά 

να αναπτύξουν τις δυνατότητες και δεξιότητες τους. 

 

VIII. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ 

 H εκπαίδευση των κωφών παιδιών στην Ελλάδα άρχισε αρκετά αργά σε 

σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία και την 

ανάπτυξη των πρώτων σχολείων κωφών στην Ελλάδα ανήκει σε διάφορους ιδιώτες 

και φιλανθρωπικές οργανώσεις (Δελτίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής, 1988). Το 

1907 ένας πλούσιος κτηματίας, ο Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος, πήρε την πρωτοβουλία 

να δημιουργήσει ίδρυμα για κωφά παιδιά στην Αθήνα και στις 14 Μαΐου του 1907 

πήρε την σχετική άδεια για τη δημιουργία ιδρύματος, με το όνομα «Εθνικός Οίκος 

Κωφαλάλων Χαραλάμπους και Ελένης Σπηλιοπούλου» (ΦΕΚ 96/17.5.1907).  

 Το 1960 το «Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων» (Ε.Ι.Π.Κ.) 

εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο και άρχισε να αναπτύσσεται και από το 1956 ως 

το 1970 δημιούργησε παραρτήματα στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, το 
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Βόλο και την Κρήτη. Σήµερα ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και 

παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε παιδιά ηλικίας από 0-15 περίπου χρόνων. Ακόμη 

περιλαμβάνει οικοτροφείο για παιδιά από µακρινές περιοχές. Το 1968 δημιουργήθηκε 

η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας (ΟΜ.Κ.Ε.), η οποία αντιπροσωπεύει όλες τις 

οργανώσεις Κωφών, με σκοπό να βοηθήσει στο να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση και η 

ποιότητα ζωής των κωφών ατόμων. Επιπλέον, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου 

Gallaudet στις Η.Π.Α το 1864, το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο κωφών, βοηθάει 

στην ανάπτυξη της κοινότητας των κωφών όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε όλο 

τον κόσμο.  

 O πρώτος νόµος για την εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών µε 

ειδικές ανάγκες, όµως, ψηφίστηκε το 1981 και αντικαταστάθηκε µε τον ισχύοντα 

νόµο 1566 του 1985 (ΦEK Γ/287/20.1.1982 και 167/ 30.9.1985 A.T) και το 1982 

ιδρύθηκαν τα πρώτα σχολεία Κωφών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σύμφωνα με το νόμο 2817/2000 

για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ιδρύθηκαν στην 

Ελλάδα τα τμήματα ένταξης ως σχολικό πλαίσιο με στόχο την ενσωμάτωση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο νόμος αυτός αναθεωρείται το 2003 και το 2008 και 

καθορίζει ουσιαστικά ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Παρά τους πρόσφατους νόμους και τη ισχυρή πίεση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την ένταξη, η πλειοψηφία των κωφών μαθητών (89,9 τοις εκατό) σήμερα 

εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία ή σχολικά ιδρύματα και μόνο 10,1 τοις εκατό του 

συνόλου του πληθυσμού των κωφών μαθητών παρακολουθούν ειδικές τάξεις ή 

τμήματα ένταξης μέσα στο χώρο του γενικού σχολείου (Lampropoulou, 1998, 

Lampropoulou & Padeliadou, 1997). Μέχρι το 1984 η προφορική μέθοδος ήταν η 

μόνη αποδεκτή μέθοδος επικοινωνίας στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών στην 
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Ελλάδα. Μετά το 1984, οι δάσκαλοι αρχίζουν να μαθαίνουν τη νοηματική γλώσσα 

και να τη χρησιμοποιούν στις τάξεις τους, σε συνδυασμό με το δακτυλικό αλφάβητο. 

Τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κυρίως τη προφορική 

μέθοδο επικοινωνίας, αν και έχει δημιουργηθεί πρόσφατα μία τάση προς την 

ενσωμάτωση της νοηματικής γλώσσας μέσα στις κανονικές τάξεις (Lampropoulou, 

2003). 

 

IX. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο κωφός επικοινωνεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το πότε άρχισε η 

κώφωση και ποιος είναι ο τύπος της, ποιες είναι οι γλωσσικές ικανότητες του ατόμου, 

τι υπόλοιπο ακοής υπάρχει, ποιες είναι οι ικανότητες του ατόμου στη χειλανάγνωση, 

τι προσωπικότητα διαθέτει, ποια η ευφυΐα του, ποια η αντιμετώπιση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και τι εκπαίδευση δέχτηκε (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 

1994). Σύµφωνα µε τον Moores (1996), οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι επικοινωνίας 

και διδασκαλίας στα σχολεία κωφών σήµερα είναι η προφορική μέθοδος, η ολική 

επικοινωνία και η διγλωσση- διπολιτισμική προσέγγιση.  

1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Σύμφωνα με  τους Watson και  Beattie η  προφορική μέθοδος προσεγγίζει το 

κωφό άτομο μέσα από την προοπτική του ιατρικού μοντέλου προσέγγισης των 

κωφών.  Η διδασκαλία του κωφού ατόμου γίνεται μόνο μέσω της ομιλίας, με τη 

βοήθεια συστημάτων ενίσχυσης της υπολειμματικής ακοής, χωρίς την οποιαδήποτε 

διαμεσολάβηση χειρονομιών ή νοημάτων. Η έμφαση δίνεται στη χρήση και την 
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καλλιέργεια της υπολειμματικής ακοής και στην ανάπτυξη καταληπτής ομιλίας 

(Watson, 1988, Beattie, 2006).  

Ο Moores υποστηρίζει πως με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές πρέπει να 

χρησιμοποιούν την οµιλία όταν εκφράζονται και τη χειλανάγνωση σε συνδυασµό µε 

την ενισχυμένη µε ακουστικά υπολειμματική ακοή τους, για να αντιλαμβάνονται τα 

γλωσσικά µηνύµατα. Στα σχολεία που χρησιμοποιείται η προφορική μέθοδος 

απαγορεύονται εντελώς τα νοήµατα και η γραφή µε το δακτυλικό αλφάβητο (Moores, 

1996). Tα παιδιά δέχονται τις εισερχόμενες πληροφορίες μέσω της οπτικο- 

ακουστικής πρόσληψης της ομιλίας και την επαύξηση του ήχου, ενώ εκφράζονται 

μέσω του λόγου και αποθαρρύνεται η χρήση της νοηματικής. Κατά την προφορική 

επικοινωνία γίνεται χρήση ομιλίας, χειλανάγνωσης, γραπτού λόγου και ακοής και τα 

νοήματα δεν χρησιμοποιούνται (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Η χειλανάγνωση 

απαιτεί μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, το άτομο να γνωρίζει το θέμα που συζητείται, και 

ο συνομιλητής να είναι απέναντι του και να μιλά αργά. 

Η Aquilline (2002) αναφέρει πως: «παρά τις σημαντικές προσπάθειες των 

κωφών παιδιών και των επαγγελματιών που τα περιστοιχίζουν, και παρά τη χρήση 

διαφόρων τεχνολογικών βοηθημάτων, είναι ακόμα γεγονός ότι πολλά κωφά παιδιά 

έχουν μεγάλες δυσκολίες στην πρόσληψη και παραγωγή της προφορικής γλώσσας 

στην ομιλούμενη μορφή της.  Η αναγκαιότητα για πολλούς κωφούς μαθητές να 

περιμένουν αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ομιλίας, που 

μπορεί τελικά και να μην κατακτήσουν ποτέ, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης τους 

στη γλώσσα που ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες τους, ουσιαστικά εγκυμονεί τον 

κίνδυνο τα παιδιά αυτά να μείνουν πίσω στην ανάπτυξη τους, είτε είναι 

γλωσσολογική, είτε κοινωνική ή προσωπική» . 
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Ο προφορισμός θεωρεί πως τα όργανα της γλώσσας πρέπει να τεθούν σε 

λειτουργία (Kyle &Woll, 1985: 161). Με τη συνεχή προσπάθεια χρήσης της 

εναπομείνασας ακοής και με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού το παιδί θα 

επιτύχει να αναπτύξει τον προφορικό λόγο (Beazley &Moores, 1995: 38). Η 

προσπάθεια ενίσχυσης των υπολειμμάτων ακοής με τη συνεχή επανάληψη, πρακτική 

η οποία οδηγεί σε μάλλον παραποιημένο φυσικό γλωσσικό περιβάλλον για το παιδί 

(Κουππάνου &Φτιάκα, 2009).  Η εμμονή με την προφορική γλώσσα θεωρείται 

ιδιαίτερα ρατσιστική, αφού με τη στάση αυτή οι κωφοί μαθητές καταπιέζονται τόσο 

γλωσσικά όσο και πολιτισμικά (Κουππάνου &Φτιάκα, 2009, Stevens, 1980, αναφ. 

στον Gutierrez, 1994: 89). Αφού οι κωφοί δεν μπορούν να ακούσουν την προφορική 

γλώσσα σπάνια μπορούν να γίνουν φυσικοί ομιλητές της (Cicourel & Boese, 1972, 

αναφ. στο Gutierrez, 1994: 89).  

2. ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η μέθοδος της ολικής επικοινωνίας προσεγγίζει το κωφό άτομο μέσα από την 

προοπτική του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης των αναπήρων, σύμφωνα με το 

οποίο η κοινωνία και το περιβάλλον τροποποιούνται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των κωφών ατόμων (Moores, 1996). Είναι ένας συνδυασμός της προφορικής 

μεθόδου, της χρήσης νοημάτων και του δακτυλικού αλφάβητου. Τα παιδιά 

προσλαμβάνουν τα εισερχόμενα ερεθίσματα μέσω της οπτικοακουστικής πρόσληψης 

της ομιλίας, της επαύξησης, των νοημάτων και του δαχτυλικού αλφαβήτου (Moores, 

2001). Ειδικότερα, ο όρος ολική επικοινωνία αναφέρεται στη συνδυαστική χρήση του 

οπτικού, ακουστικού και φωνητικού καναλιού κατά την επικοινωνία και τη 

διδασκαλία των κωφών μαθητών (Spencer &Tomblin, 2006). 
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Η βασική φιλοσοφία της ολικής μεθόδου είναι η χρήση οποιουδήποτε μέσου ή 

τρόπου είναι αναγκαίος προκειμένου να μεταφερθούν όσο το δυνατό  περισσότερες 

πληροφορίες στο κωφό παιδί και να επιτευχθεί ολοκληρωμένη επικοινωνία  

(Κουρμπέτης &Χατζοπούλου, 2010), δηλαδή υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού 

που είναι κωφό ή βαρήκοο να επικοινωνεί με οποιοδήποτε τρόπο θωρείται καλύτερος 

(Moores, 2001). Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των κωφών 

μαθητών και πιστεύει ότι τα κωφά παιδιά θα μπορέσουν να αναπτύξουν γλωσσικές 

δεξιότητες, αν τους δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνούν ελεύθερα με όλα τα άτομα 

γύρω τους, αν τους δοθεί ένα συμβολικό σύστημα, που θα μπορούν να το 

χρησιμοποιούν ανεμπόδιστα για επικοινωνία και για γλωσσικό πειραματισμό 

(Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Τέλος, επιτρέπει στο κωφό άτομο να γίνει ένα 

ευτυχισμένο και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας, αναπτύσσοντας όλες του τις 

ικανότητες στο υψηλότερο δυνατό σημείο (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). 

 

3. ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΔΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην Ελλάδα, το µόνο πρόγραµµα ανάπτυξης (γραπτής) γλώσσας 

δημιουργήθηκε το 1992 από οµάδα εκπαιδευτικών, που εργάζονται σε σχολείο 

κωφών της Αττικής και εκδόθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Λαμπροπούλου, 1993). Σ’ ένα 

πρόγραµµα δίγλωσσης εκπαίδευσης για κωφά παιδιά  δίνεται έμφαση στην επαρκής 

εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής  Γλώσσας, καθώς επίσης διδάσκεται η 

ανάγνωση και η γραφή στην Ελληνική γλώσσα .Θεωρητικά και εμπειρικά, το 

πρόγραµµα αυτό φαίνεται το πιο κατάλληλο για την εκπαίδευση των κωφών παιδιών. 

Ειδικότερα, οι πρακτικές που στο πλαίσιο των δίγλωσσων προγραμμάτων 

θεωρούνται καθοριστικές ως προς τη γλώσσα και την επικοινωνία είναι οι ακόλουθες  
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(Χατζοπούλου 1999, 2000):  «Η νοηματική γλώσσα θεωρείται πρώτη γλώσσα για τη 

γλωσσική ανάπτυξη των κωφών παιδιών και βάση για τη διδασκαλία της δεύτερης 

γλώσσας. Η διδασκαλία της γραπτής γλώσσας γίνεται με βάση τη συγκριτική 

γραμματική των δύο γλωσσών, μίας νοηματικής και μίας γραπτής γλώσσας. Με βάση 

τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε στη διγλωσσία των ομιλούμενων γλωσσών, τα 

όρια ανάμεσα στις δύο γλώσσες θα πρέπει να είναι σαφή και ξεκάθαρα, δηλαδή οι 

δύο γλώσσες δεν πρέπει να αναμειγνύονται. Η έκθεση των παιδιών στη νοηματική 

γλώσσα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πρέπει να καλλιεργείται η 

μεταφορά δεξιοτήτων από τη μία γλώσσα στην άλλη και η αλληλεξάρτηση των δύο 

γλωσσών». 

 Η διγλωσσία υποστηρίζεται από αυτούς που νιώθουν ότι πρέπει να δίνεται 

στα κωφά παιδιά η ευκαιρία να αναπτύξουν και τον λόγο- ομιλία και τη γλώσσα των 

νευμάτων (Beazley & Moore, 1995: 38). Θεωρείται πως είναι η καλύτερη οδός για να 

μάθουν τα παιδιά την προφορική γλώσσα είναι μέσω της απόκτησης μιας φυσικής 

νοηματικής γλώσσας (Barnum, 1984 στο Gutierrez, 1994:89). Συνολικά στα 

δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα το κωφό άτομο προσεγγίζεται μέσα από την 

προοπτική του γλωσσολογικού και πολιτισμικού μοντέλου (Moores, 1996). 

 Σε δίγλωσσα προγράµµατα για κωφούς, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν 

καλά εκπαιδευμένοι δάσκαλοι, οι οποίοι κανονικά θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι 

δίγλωσσοι –άριστοι γνώστες της ΕΝΓ και της Ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον η 

ύπαρξη Κωφών δασκάλων στο προσωπικό του σχολείου θα μπορούσε να 

δημιουργήσει  περιβάλλον δύο κουλτούρων αλλά και οι κωφοί μαθητές θα είχαν 

ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους σε αυθόρμητες συζητήσεις στο 

πλαίσιο του σχολείου. Η ύπαρξη δύο κουλτούρων θα ωφελήσει το σύνολο των 

μαθητών ακουόντων και μη, να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη δύο διαφορετικών 



35 
 

κοινωνικών πραγματικοτήτων. Το να ενθαρρύνουμε τη διγλωσσία στα κωφά παιδιά 

σηµαίνει ότι πρέπει να τους προσφέρουμε ένα περιβάλλον εκμάθησης της γλώσσας 

στο οποίο καθεµία από τις δυο γλώσσες αναγνωρίζεται επίσηµα. 

 Η μέθοδος αυτή είναι μία νέα πρόκληση για όλους όσους εργάζονται ή 

βρίσκονται στο χώρο της κώφωσης, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, τους γονείς και τα μέλη της κοινότητας των κωφών, η οποία θα πρέπει 

να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί και να αξιολογηθεί προκειμένου να αποτελέσει 

κεντρικό άξονα της εκπαίδευσης των κωφών μαθητών για το μέλλον  (Mayer & 

Akamatsu, 2003). Γενικότερα στο πλαίσιο ενός δίγλωσσου προγράμματος, βασική 

προϋπόθεση αλά και αρχική επιδίωξη όλων μας είναι η εκμάθηση της νοηματικής 

γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, η οποία θα οδηγήσει έμμεσα στο 

στόχο μας, που είναι η εκμάθηση νοηματικής γλώσσας από το παιδί(Κουρμπέτης & 

Χατζοπούλου, 2010).  

Ενώ σύμφωνα με τους Kneedler και οι συνεργάτες(1984)  τα παιδιά που 

χρησιμοποιούν δύο γλώσσες για κατανόηση και έκφραση παρουσιάζουν λεξιλογική 

ανάπτυξη, γραμματική περιπλοκότητα και γλωσσική κατανόηση όπως αυτή ενός 

ακούοντος παιδιού και ο συνδυασμός της ανάπτυξης της ομιλίας παράλληλα με την 

νοηματική ωθεί τα κωφά παιδιά να έχουν καλύτερη επίδοση, η διγλωσσία ως μέθοδος 

αντιμετωπίζει εμπόδια, όπως την απόρριψη της νοηματικής από τους γονείς και τους 

δασκάλους και την άγνοια της νοηματικής από τους ακούοντες που πραγματικά 

θέλουν να τα διδάξουν (Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). Κι όμως τα κωφά παιδιά που 

μπαίνουν στο σχολείο με μια δυνατή νοηματική γλώσσα έχουν καλύτερη επίδοση σε 

όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς από τους συνομήλικους κωφούς που δεν 

χρησιμοποιούν τη νοηματική (Cristensen, 1989, αναφ. στο Gutierrez, 1994:89). 
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4. ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 Η νοηματική γλώσσα είναι η μόνη μορφή γλώσσας που επιτρέπει στους 

κωφούς να επικοινωνούν αβίαστα, εύκολα, φυσικά, αμφίδρομα και αποτελεσματικά 

(Wilbur 1979, Kourbetis 1987, Woodward 1990).  Είναι μία αυτόνομη και 

ανεξάρτητη γλώσσα, με δική της γραμματική και συντακτική δομή και μεταβάλλεται 

με το πέρασμα του χρόνου και πλουτίζεται (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Τα 

Κωφά άτομα, που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν την ΕΝΓ μπορούν να προσλάβουν 

πληροφόρηση και να αποκωδικοποιήσουν τη σημασία της και μετά μπορούν να 

συνενώσουν σε ολοκληρωμένο σύνολο όλη την πληροφόρηση και να την επεκτείνουν 

με την έκφραση της δικής τους υποκειμενικότητας  (Cummins, 1984). 

 Η Νοηματική γλώσσα είναι μία οπτική γλώσσα που σχηματίζεται από 

συγκεκριμένες κινήσεις και σχήματα του σώματος και του προσώπου, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τις λέξεις και το ύφος της γλώσσας. Θεωρείται οπτική γιατί 

αποτελείται από κινήσεις και όχι ήχους. Κάθε εθνική Νοηματική γλώσσα είναι 

πλήρης και ανεξάρτητη γλώσσα, ανήκει στις μη γραπτές γλώσσες, περιέχει όλα τα 

γλωσσολογικά φαινόμενα που παρατηρούνται και στις ομιλούμενες γλώσσες και 

είναι μέρος από τα ιδιαίτερα βιώματα της και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες 

της. 

 Σύμφωνα με τη Ζαφειράτου- Κουλιούμπα,  οι κωφοί που επικοινωνούν με 

νοηματική, σπάνια χρησιμοποιούν το δαχτυλικό αλφάβητο, γιατί είναι κουραστικό 

και για τους δύο επικοινωνούντες, αφαιρεί την καθαρότητα της επικοινωνίας, 

επιπλέον δε, επιφέρει πολλές φορές σύγχυση. Το χρησιμοποιούν συνήθως μόνο όταν 

αναφέρονται σε κύρια ονόματα σε κύρια ονόματα και μοιάζει σαν να γράφουν στον 

αέρα (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994).  



37 
 

 Η ΕΝΓ ταιριάζει ιδιαίτερα με την οπτική φύση των Κωφών, που έχουν 

αναπτυγμένη την αίσθηση της όρασης και την καθιστά απόλυτα προσβάσιμη, καθώς 

και επίσης είναι αποτελεσματική, γιατί είναι δομημένη με τρόπο που μπορεί να 

αξιοποιεί την οπτική λειτουργία του εγκεφάλου (Κοτετέ, 2012) . Η νοηματική δεν 

είναι υποκατάστατο της προφορικής μεθόδου, αλλά ένα επιπρόσθετο κανάλι γλώσσας 

, η οποία μαθαίνεται εύκολα και είναι η μόνη που μπορεί να λειτουργήσει ως τέλεια 

γλώσσα για τα κωφά παιδιά, διότι, με την ομιλούμενη χάνουν τα κωφά άτομα τα 

υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά της γλώσσας, με τη βοήθεια των οποίων 

υποστηρίζεται ότι το άτομο κατανοεί τα 80% από όσα ακούει (Ζαφειράτου- 

Κουλιούμπα, 1994). Ακόμη είναι η μόνη γλώσσα που επιτρέπει στους κωφούς να 

επικοινωνούν αβίαστα, εύκολα, φυσικά, αμφίδρομα και αποτελεσματικά (Wilbur, 

1979, Kourbetis, 1987, Woodward, 1990). 

 Το ποσοστό των παιδιών που μαθαίνουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

από μικρή ηλικία είναι περίπου 10%, ενώ τα πιο πολλά κωφά παιδιά μαθαίνουν την 

ΕΝΓ όταν έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά κωφά ή ενήλικες που την ξέρουν και την 

χρησιμοποιούν (Κουρμπέτης &Χατζοπούλου, 2010). Αυτή η ιδιαιτερότητα των 

κωφών παιδιών είναι η βασικότερη αιτία όλων των δυσκολιών που θα 

αντιμετωπίσουν στη ζωή τους ως προς την επικοινωνία τους με το περιβάλλον τους  

(Κουρμπέτης& Χατζοπούλου, 2010). 

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η κώφωση δεν θεωρείται εμπόδιο για τη συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη και ένταξη των κωφών ατόμων(Κουρμπέτης, Χατζοπούλου, 2010). Η 

εμμονή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού σε μια και μόνη διδακτική προσέγγιση, χωρίς τα 
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απαραίτητα τεκμήρια για την επιτυχία της χρήσης στο συγκεκριμένο παιδί, ή η 

καθολική εφαρμογή μιας μεθόδου σε όλο τον μαθητική πληθυσμό είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν, από τη μία, σε ψευδαισθήσεις για μια πρόοδο που δεν είναι παρά 

αποτέλεσμα βιολογικής ωρίμανσης του παιδιού και, από την άλλη, σε πλήρη 

αποτυχία (Mills et al., 1998, αναφ. στο Κουππάνου &Φτιάκα, 2003). 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποτελούν  τα γλωσσικά μοντέλα 

και των δύο γλωσσών και συγχρόνως  να μεταβιβάζουν στο παιδί τους πληροφορίες 

για τον κόσμο- κι αυτό πρέπει να γίνεται από νωρίς, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

μετά τη διάγνωση της κώφωσης (Κουρμπέτης, Χατζοπούλου, 2010). Αν πιστεύουμε 

ότι το κωφό παιδί αρχίζει τη ζωή του ως ανίκανο να επικοινωνήσει, τότε οποιαδήποτε 

ανάπτυξη της ικανότητάς του να μιλά ή να χειλαναγνώσει είναι μία εκπαιδευτική 

επιτυχία. Αν όμως ξεκινήσουμε από την άποψη ότι το κωφό παιδί είναι 

επικοινωνιακά ικανό στη νοηματική γλώσσα, και παράλληλα του δώσουμε πρόσβαση 

στα κατάλληλα μοντέλα, τότε όλοι οι μαθησιακοί του στόχοι μπορούν να επιτευχθούν 

μέσω αυτής της γλώσσας και το παιδί μαθαίνει ως δεύτερη του γλώσσα ( την 

προφορική) ( Kyle &Woll, 1985: 230). 

 

X. ΕΝΤΑΞΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια η ιδέα της ένταξης, της ενσωμάτωσης και πρόσφατα της 

συνεκπαίδευσης (συμπερίληψης) κερδίζει συνεχώς έδαφος και έχει επηρεάσει τις 

πολιτικές επιλογές και πρακτικές σε πολλά κράτη (Moores, 1996).  Η ιδέα της 

φοίτησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα συνηθισμένα σχολεία της γειτονιάς 

τους δεν είναι κάτι καινούργιο (Cole,1989), αφού  το φυσικό γλωσσικό περιβάλλον 

του γενικού σχολείου βοηθάει το κωφό παιδί καλύτερα να αναπτύξει προφορικό 
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λόγο. Σε όλες τις χώρες περισσότερο από το 80% των κωφών παιδιών διδάσκεται σε 

τοπικά δημόσια σχολεία, ενώ τα περισσότερα παρακολουθούν  τουλάχιστον ορισμένα 

μαθήματα με ακούοντα παιδιά  (Moores, 2001). Στην Ελλάδα από το 1982 

δημιουργήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν από το Υπουργείο Παιδείας ειδικές 

τάξεις για κωφά και βαρήκοα παιδιά σε σχολεία ακουόντων. Η κοινότητα των 

εκπαιδευτικών διερωτάται αν τα κωφά παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται μέσα στα 

γενικά σχολεία ή σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης, λόγω του ότι η εκπαίδευση 

τους εξαρτάται άμεσα από την επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης. Σαν 

αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ένα μεγάλο ποσοστό κωφών μαθητών, φοιτούν σε 

σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενώ ο αριθμός των ειδικών σχολείων και ειδικά των 

σχολείων – οικοτροφείων (ιδρυμάτων) μειώνεται σημαντικά (Schildroth 

&Hotto,1991). 

Ο όρος ένταξη σημαίνει τη συστηματική τοποθέτηση τινός μέσα σε κάτι άλλο 

και την ολοκλήρωση του υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός 

ευρύτερου συνόλου (Τζίμας &Λαμπροπούλου, 2007). Η παιδαγωγική της ένταξης 

επιδιώκει ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό, που δεν κατηγοριοποιεί, δεν διαχωρίζει 

τον μαθητικό πληθυσμό με βάση ψυχιατρικά ή ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεων) και 

του προάγει ένα νέο σύνολο αξιών και τρόπων λειτουργίας, βασισμένων, κυρίως, 

στην ανθρωπιστική παιδαγωγική παράδοση. (Kουρκούτας, 2010). Ορίζεται δηλαδή η 

από κοινού διδασκαλία παιδιών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, ως μέρος της γενικής 

αρχής ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να απολαμβάνουν των ίδιων ευκαιριών 

με την υπόλοιπη κοινωνία (Ημέλλου, 2003). Η επιτυχής πραγματοποίηση της 

εκπαιδευτικής ένταξης απαιτεί επιπλέον να πληρούνται μία σειρά από θεωρητικές 

πρακτικές (Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). Θα πρέπει όμως να υπάρξουν ουσιαστικές 

αλλαγές στις δομές και τις πρακτικές των σχολικών ιδρυμάτων, ώστε να μπορέσουν 
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τελικά τα κωφά άτομα να ενσωματωθούν ομαλά, όπως και η ύπαρξη διερμηνέων της 

νοηματικής είναι επιτακτική ανάγκη, φαινόμενο ανύπαρκτο στα ελληνικά σχολεία.   

Η φυσική ένταξη δεν είναι αρκετή για να προάγει είτε με τη χρήση της 

προφορικής γλώσσας είτε την κοινωνική αλληλεπίδραση (Antia, 1982, αναφ. στο 

Lawenbraun &Thompson, 1989), αφού προϋποθέτει την άριστη προετοιμασία του 

σχολείου στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των κωφών(Κουππάνου 

&Φτιάκα, 2009). Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία τόσο των 

εντασσομένων παιδιών όσο και των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου (Τσιναρέλης, 

1991).  Ένα γενικό σχολείο που θα αναλάβει την εκπαίδευση των κωφών παιδιών 

πρέπει να έχει το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό (Παντελιάδου, 1995), και να 

δέχεται και τη στήριξη του ειδικού σχολείου, τα οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα 

ένταξης ως πολυδύναμο σχολείο- κέντρο με στόχο την επιμόρφωση όλων των 

ενδιαφερομένων (Πολυχρονοπούλου, 1999). 

Σύμφωνα με τους Vernon και Pricket(1976) υπάρχουν διάφορα προγράµµατα 

και μοντέλα ένταξης. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι: α) H τοποθέτηση του 

κωφού παιδιού σε γενική τάξη και η παρακολούθησή του από µια ειδική δασκάλα η 

οποία το βοηθά περιοδικά. β) H τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε γενική τάξη και η 

παροχή καθημερινής βοήθειας σε ειδική τάξη. γ) H τοποθέτηση του παιδιού σε ειδική 

τάξη κωφών στο γενικό σχολείο µε ειδικό δάσκαλο και η ένταξη µε τα ακούοντα 

παιδιά γίνεται μέσα από κοινές σχολικές δραστηριότητες και κάποια κοινά μαθήματα. 

δ) H τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη ακουόντων και η παροχή διερμηνέα 

Νοηματικής σε μόνιµη βάση (Vernon &Pricket, 1976). 

Στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση των κωφών παιδιών στο γενικό σχολείο 

λαμβάνει χώρα, κυρίως, μέσα από τη δυνατότητα φοίτησης των παιδιών είτε στη 
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συνήθη σχολική τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό 

ειδικής αγωγής, είτε σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα 

ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης με κοινό και 

εξειδικευμένο πρόγραμμα που καθορίζεται από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης 

Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (Νόμος υπ' αριθ. 2817/2000 Άρθρο 1 & 

Νόμος υπ' αριθ. 3699/2008 Άρθρο 6). Ο όρος ενσωμάτωση δηλώνει τη μονόδρομη 

προσκόλληση και εξομοίωση τινός προς ένα όλο ή, αλλιώς, την απόκτηση σώματος ή 

ροής με πρόσκτηση χαρακτηριστικών ενός ετεροειδούς συνόλου και απώλεια των 

αρχικών χαρακτηριστικών (Τζίμας& Λαμπροπούλου, 2007). 

Ο κύριος και ουσιαστικός στόχος της ενσωμάτωσης γενικά των μαθητών που 

κατηγοριοποιούνται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι να παρέχονται 

στους μαθητές με αναπηρία εκπαιδευτικές ευκαιρίες ισοδύναμες με αυτές που 

απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι μαθητές του γενικού σχολείου. (Marschark, Lang & 

Albertini, 2002). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κωφά παιδιά ο κύριος στόχος της 

εκπαίδευσής τους είναι να αποκτήσουν αργότερα στην ενήλικη ζωή τους ίδιες 

πιθανότητες συμμετοχής στην κοινωνία τις οποίες φυσικά απολαμβάνουν και οι 

υπόλοιποι άνθρωποι (UNESCO, Centre of total communication, 1987). Συνεπώς, για 

να είναι επιτυχής η ενσωμάτωση, τα κωφά παιδιά πρέπει να συμμετέχουν πλήρως 

τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις κοινωνικές διαδικασίες της τάξης και του 

σχολείου (Kauffman, 1993). 

Επειδή η σχολική ενσωμάτωση αναγνωρίζεται ως το κατώφλι της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και αλληλοαποδοχής, αφού οδηγεί στην εξαφάνιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης και, πολύ 

περισσότερο, στο σεβασμό κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, χωρίς υποτιμητικές διακρίσεις, 

η Παγκόσμια Διάσκεψη στην Τζόμπεν της Ταϊλάνδης το 1990 και η Διακήρυξη της 
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Σαλαμάνκα (7-10/6/1994, Πλαίσιο Δράσης για την ειδική Αγωγή, UNESCO 1994) 

τονίζουν ότι τα σχολεία οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθειες με σκοπό να 

αναδομηθούν (Clark et al., 1995) για να απαλείψουν τις διχοτομικές γραμμές στην 

εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών.  

Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται μόνο όταν υπάρχουν ευκαιρίες πρόσβασης στο 

σχολείο (Feuser, 1996), και είναι σημαντικό να επιτευχθεί γιατί έχει πολλά θετικά για 

τη ζωή του κωφού παιδιού. Σύμφωνα με την Λαμπροπούλου (1999γ) τα  σχολεία 

είναι εγγύτερα στο σπίτι ,άρα το παιδί περνά περισσότερες ώρες με την οικογένεια. 

Επιπλέον, οι υποστηριχτές της ενσωμάτωσης πιστεύουν ότι οι κωφοί μαθητές στα 

σχολεία ακουόντων έχουν περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές με τους 

ακούοντες μαθητές και τους δασκάλους τους και αποχτούν έτσι τις απαραίτητες 

δεξιότητες για την μελλοντική τους κοινωνική ένταξη (Lynas, 1986). Επίσης το 

περιβάλλον του γενικού σχολείου βοηθάει το κωφό παιδί καλύτερα να αναπτύξει 

προφορικό λόγο και να μορφωθεί περισσότερο και τέλος να θέσει υψηλότερους 

στόχους και απαιτήσεις λόγω του πλουσιότερου αναλυτικού προγράμματος από αυτό 

του ειδικού σχολείου (Harrison, 1988). 

Από την άλλη πλευρά, η ενσωμάτωση επηρεάζει την ταυτότητα και την 

αυτοεκτίμηση των κωφών μαθητών, οι οποίοι στα σχολεία των ακουόντων 

απομονώνονται από την κοινότητα και την κουλτούρα τους (Glickman, 1986). 

Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι οι έφηβοι κωφοί αισθάνονται πιο συναισθηματικά 

ασφαλείς και πιο αποδεκτοί στις σχέσεις τους με κωφούς συμμαθητές απ’ ότι με 

ακούοντες (Stinson & Whitmire, 1991). Για πολλούς κωφούς μαθητές τα 

αποτελέσματα της ενσωμάτωσης είναι η κοινωνική απομόνωση και η μη ένταξη των 

μαθητών αυτών στο περιβάλλον του γενικού σχολείου (Stinson & Lang, 1994).  
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 Όσον αφορά στον όρο συμπερίληψη (inclusive), έρχεται να αντικαταστήσει 

τους όρους ένταξη και ενσωμάτωση (Τζίμας &Λαμπροπούλου, 2007). Ο όρος 

«συμπερίληψη» ή οι περιφραστικοί όροι «ένα σχολείο χωρίς αποτυχία» ή «ένα 

σχολείο για όλους» δηλώνουν τη φοίτηση του μαθητή στην κοινή τάξη, με τη 

διαφορά ότι το σχολείο λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα και τις ανάγκες όλων 

των μαθητών με σκοπό την ισότιμη συμμετοχή τους στο σχολικό πλαίσιο όπου 

ανήκουν (Guralnick, 2001, Guralnick, 1999, Wang & Walberg, 1988⋅ Ainscow, 

1991). Δηλώνει δηλαδή ότι ο μαθητής ανήκει στο σχολικό πλαίσιο, συμμετέχει 

ισότιμα, υποστηρίζει και υποστηρίζεται από τους συνομηλίκους του, επηρεάζει με 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας 

(Stainback & Stainback, 1990, Marschark et al., 2002,  Powers, 1996, Stinson & 

Antia, 1999). 

 Η φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν αναφέρεται απλώς στην 

τοποθέτηση των παιδιών που ορίζονται ως παιδιά με ειδικές ανάγκες στα σχολεία του 

δεσπόζοντος ρεύματος, αλλά εξετάζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να 

εκπαιδεύσουμε αποτελεσματικά όλα τα παιδιά έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε τις 

ανάγκες τους όποιες και αν είναι αυτές (Barton, 1997). Σύμφωνα με τους Sebba και 

Ainscow (1996), την ορίζουν ως τη διαδικασία με την οποία τα σχολεία προσπαθούν 

να ανταποκριθούν σε όλους τους μαθητές του ως άτομα αναθεωρώντας την 

οργάνωση και παροχή των αναλυτικών τους προγραμμάτων. 

 Με την πεποίθηση κανένας μαθητής να μη μείνει απ’ έξω (Barton, 2000), η 

συμπερίληψη δεν είναι μία απλή πρακτική αλλά ένα φιλόδοξο όραμα που πρέπει να 

το χειριστούμε σωστά ώστε να παρέχονται σε όλα τα άτομα με αναπηρίες σχήματα 

βίου και συνθήκες καθημερινής ζωής που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά, ή 

και είναι ίδιες με τις κανονικές συνθήκες και τρόπους ζωής στην κοινωνία (Nirje, 
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1985, αναφ. στο Smith, 1998: 20).  Ακόμα, ερευνητές βρήκαν ότι όταν τα κωφά 

παιδιά τοποθετούνται σε προγράμματα πιο δύσκολα και με περισσότερη ύλη ή σε 

προγράμματα ανωτέρου επιπέδου, τότε η πρόοδος τους αυξάνεται (Holt &Allen, 

1989). Άλλοι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι κωφοί μαθητές στα σχολεία της 

γενικής εκπαίδευσης τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής προόδου από 

τους συμμαθητές τους σε σχολεία κωφών ή σε ειδικές τάξεις (Moores &Kluwin, 1986 

, Allen&  Osbon, 1984). 

 Σύμφωνα με Κουππάνου και Φτιάκα, τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη είναι η αναγκαιότητα κατάκτησης γλώσσας και η σημασία της 

νοηματικής στη ζωή του κωφού ατόμου, καθώς και η αναγκαιότητα εξασφάλισης του 

κατάλληλου εκπαιδευτικού λιγότερου περιοριστικού περιβάλλοντος για τη μάθηση 

του κωφού παιδιού. Δεν είναι όμως δυνατόν να εντάξουμε ένα κωφό παιδί σε τάξη 

ακουόντων χωρίς την ανάλογη προετοιμασία, διότι πριν το εντάξουμε πρέπει να 

προετοιμαστούν κατάλληλα όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και φυσικά οι μαθητές. 

(Τζίμας &Λαμπροπούλου, 2007). Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία 

υποδοχής ενός κωφού παιδιού όπως παρουσιάσεις, ενημερωτικές καμπάνιες καθώς 

συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και εκπαιδευτικών για τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες κωφών και βαρήκοων μαθητών, όπως για παράδειγμα 

ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων με ειδικά σχολεία κωφών, διοργάνωση μαθημάτων 

ΕΝΓ για τους ακούοντες μαθητές, παρακολούθηση παραστάσεων Θεάτρου Κωφών 

Ελλάδας (Λαμπροπούλου, Χατζηκακού &Βλάχου, 2003).  
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XI. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΦΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

 Η ένταξη των κωφών παιδιών στις γενικές τάξεις προϋποθέτει την άριστη 

προετοιμασία του σχολείου στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των κωφών και 

τον συντονισμό πολλών παραγόντων προκειμένου να οδηγηθεί σε επιτυχία 

(Κουππάνου &Φτιάκα, 2009), ειδάλλως τα προβλήματα στην εκπαίδευση των κωφών 

θα γίνουν προβλήματα στην μετέπειτα ζωή. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Νικολάου, 

πρώην ειδικό εκπαιδευτικό, ο θεσμός της ένταξης είναι ένας θεσμός ολοκληρωμένος, 

φιλοσοφημένος, ψυχολογικά τοποθετημένες πάνω σε νομικά και παιδαγωγικά σωστές 

βάσεις, από τη στιγμή όμως που δεν εφαρμόζονται κάποιες προϋποθέσεις, ο θεσμός 

από εκεί που είναι κατήγορος γίνεται κατηγορούμενος. (Κουππάνου &Φτιάκα, 2009).  

 Θα πρέπει να γίνει προετοιμασία πριν την τοποθέτηση του μαθητή, δηλαδή  

πριν να ενταχθεί ένας κωφός ή βαρήκοος μαθητής σε κοινή τάξη μαζί με ακούοντες 

μαθητές είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μαθητές της τάξης 

υποδοχής, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου ώστε να διευκολύνουν την 

ένταξη του μαθητή στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα (Λαμπροπούλου, 

Χατζηκάκου & Βλάχου, 2003). 

Ο Moores εμμένει στην άποψη πως η αρμόζουσα εκπαίδευση για τα 

περισσότερα κωφά παιδιά είναι τα σχολεία της γειτονιάς και η χρήση ειδικών 

εκπαιδευτικών μέσων και ασκήσεων (Moores, 2001). Υπάρχει όμως διχασμός της 

επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της 

εκπαίδευσης των κωφών ατόμων επί της ουσίας παρακωλύει τα σημαντικά βήματα 

της βελτίωσης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και 

η εφαρμογή της γενικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι πολύ δύσκολη για έναν μεγάλο 
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αριθμό κωφών παιδιών, τα οποία εισέρχονται στο εκπαιδευτική σύστημα χωρίς 

επαρκή γνώση της γλώσσας και χωρίς ένα λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας 

(Moores, 2001). 

 Κατ’ αρχάς ένα γενικό σχολείο που θα αναλάβει την εκπαίδευση των κωφών 

παιδιών πρέπει να έχει το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του οποίου η 

συνεργασία θα πρέπει να είναι άριστη (Παντελιάδου, 1995, Κουππάνου &Φτιάκα, 

2009). H έλλειψη εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών τους βάζει σε πειρασμό να 

δεχθούν πως η καταγωγή ή τα χαρακτηριστικά του παιδιού είναι οι παράγοντες που 

οδηγούν κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες (Solity, 1992: 111). Είναι λυπηρό να βλέπει 

κανείς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας να μην μπορούν να 

επικοινωνήσουν σε βασικά επίπεδα με τους μαθητές τους (Κουρμπέτης 

&Χατζοπούλου, 2010). Το γεγονός ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι των κωφών 

μαθητών δεν έχουν καταρτιστεί σε ειδικούς ακαδημαϊκούς τομείς αυξάνει την τάση 

να θυσιάζουν τον χρόνο που προβλέπεται για τα ακαδημαϊκά αντικείμενα μελέτης 

(Moores, 2001). 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες, σε όλα τα θέματα, που συναντά το κωφό παιδί 

έχουν άμεση σχέση με το φτωχό λεξιλόγιο του, καθώς και με τη δυσκολία που έχει να 

παρακολουθήσει καινούριους γλωσσικούς τύπους και να φτιάξει νέες έννοιες 

(Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994).  Οι διαδικασίες για τη διάγνωση μαθησιακών  

δυσκολιών στο ακούον παιδί δεν είναι πάντα κατάλληλες για το κωφό παιδί και 

πολλά παιδιά παρουσιάζουν χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, απλώς και μόνο επειδή δεν 

έχουμε ακόμα αναπτύξει τα κατάλληλα μέσα για την αποτελεσματική διδασκαλία 

τους (Moores, 2011). Έτσι ένας μεγάλος αριθμός κωφών παιδιών με πραγματικές 

μαθησιακές δυσκολίες δεν διαγιγνώσκεται και δεν δέχεται τις κατάλληλες υπηρεσίες 

(Moores, 2001).  
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 Ένα ακόμη πρόβλημα της ένταξης είναι η  χρήση του βασικού αναγνωστικού 

ως διδακτική τεχνική .Αν οι δάσκαλοι βασίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 

στα βασικά αναγνωστικά επειδή δεν γνωρίζουν εναλλακτικές προσεγγίσεις, τότε 

εμείς ως εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμείνουμε στην εκπαίδευση  για κατάκτηση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων, ώστε να μπορούμε να εφαρμόζουμε ποικίλες τεχνικές για 

τη διδασκαλία της ανάγνωσης (Coley & Bockmiller, 1980). Επιπλέον, η διάχυτη 

επίδραση της γενικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση των κωφών καθώς και το 

επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι ειδικά σχεδιασμένο για να δίνει 

έμφαση στο λόγο, στην οπτικοακουστική πρόσληψη της ομιλίας( χειλαναγνωση) και 

στη γραμματική (Moores, 2001). 

 Ακόμη, η νοηματική έρχεται σε σύγκρουση με την ένταξη διότι ως επί το 

πλείστον στο δημοτικό σχολείο χρησιμοποιείται η προφορική γλώσσα και ενώ τα 

παιδιά με απώλεια ακοής δεν προσλαμβάνουν τον λόγο καλούνται να τον παράγουν. 

Σύμφωνα με τον  Χριστόφορο Γεωργίου, πρώην εκπαιδευτικών λειτουργό της Σχολής 

Κωφών στην Κύπρο, ο διδακτικός χρόνος που χρειάζονται οι κωφοί μαθητές είναι 

πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που χρειάζονται οι ακούοντες (Κουππάνου &Φτιάκα, 

2009).  

 Οι κωφοί με τους οποίους σχετιστήκαμε στη ζωή μας, μας δίδαξαν να μην 

εστιάζουμε στην ιδέα της « μη δυνατότητας να ακούσουν», που διέπει τη στάση του 

κόσμου των ακουόντων, αλλά στη «δυνατότητα να βλέπουν», που αποτελεί το 

επίκεντρο τα ζωής στον κόσμο των κωφών (Kourbetis &Gargalis, 2006). 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Karchmer και Belmont, τα κωφά παιδιά μπορούν να 

λειτουργήσουν στο ίδιο επίπεδο με τα ακούοντα και πως η αρχικά χαμηλή του 

επίδοση δεν οφείλεται σε γνωστικό έλλειμμα αλλά στο ότι δεν γνωρίζουν ποια 

στρατηγική πρέπει να εφαρμόσουν  (Moores, 2001). 
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 Όσον αφορά στην οικογένεια, οι Κουρμπέτης και Χατζοπούλου (2010) 

υποστηρίζουν ότι  οι ακούοντες ειδικοί επηρεάζουν τους γονείς ώστε να θεωρούν 

«φυσιολογικά» μόνο  τα ακούοντα άτομα και να πιστεύουν πως μόνο οι ακούοντες 

μπορούν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις ανθρώπινες λειτουργίες. 

Ενθαρρύνουν τους γονείς να ανατρέφουν το κωφό παιδί τους με βασικό γνώμονα την 

παραδοχή ότι ο κυριότερος στόχος τους είναι να αποκτήσει την ικανότητα να μπορεί 

να επικοινωνεί και να κινείται στην κοινωνία των ακουόντων (Κουρμπέτης&  

Χατζοπούλου, 2010). Επιπλέον, η παρουσία ενός κωφού παιδιού οδηγεί στην 

εμφάνιση συγκεκριμένων προβλημάτων στην οικογένεια, τα οποία μπορούν να 

προκαλέσουν αισθήματα ντροπής , ενοχής, αλληλοκατηγορίας μεταξύ γονέων και 

περιορισμό της επικοινωνίας, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη συμβουλευτική (Moores, 

2001). Ένα ακόμα γεγονός που είναι δύσκολο να αποδεχθούν οι γονείς είναι η μη 

αντιστρεψιμότητα της κώφωσης (Meadow, 1968). Επιπροσθέτως, η  Meadow (1980) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προστατευτικότατα , που οι περισσότερες δείχνουν 

στα κωφά παιδιά, πιθανότατα εμποδίζει την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  

 Τα κωφά παιδιά που εισέρχονται σε ένα γενικό σχολείο με ολοκληρωμένη 

νοηματική γλώσσα έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους κωφούς  συμμαθητές τους 

που δεν έχουν κατακτήσει τη νοηματική (Christensen, 1989, αναφ. στο Gutierrez, 

1994). Κατά τον ίδιο τρόπο, οι Kneedler και συνεργάτες( 1984), τα παιδιά που 

γνωρίζουν τη νοηματική αποκτούν εκφραστική γλώσσα όπως ένα παιδί χωρίς 

προβλήματα ακοής. Άρα, τα παιδιά πρέπει από την ηλικία του ενός έτους, μαζί με 

τους γονείς τους, να μάθουν τη νοηματική γλώσσα  για να έχουν τη δυνατότητα να 

μάθουν την προφορική ελληνική γλώσσα σε συνδυασμό με τη νοηματική (ΠΑΟΚ, 

22/4/1997). 
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 Οι διερμηνείς νοηματικών γλωσσών -ένα θεσμός ανύπαρκτος στην 

εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία  (Κουρμπέτης & Σαββαλίδου, 2004). - θα 

μπορούσαν να είναι πολύτιμοι συνάδελφοι των εκπαιδευτικών οι οποίοι εκπαιδεύουν 

κωφά παιδιά γνώστες της νοηματικής.  Με την παρουσία του διερμηνέα το κωφό 

παιδί έχει στη διάθεση του ένα πολιτισμικό σύνδεσμο με την κυρίαρχη κουλτούρα 

που θα το βοηθήσει να  την καταλάβει καλύτερα και να ενταχθεί σ αυτήν 

(Κουρμπέτης  & Χατζοπούλου, 2010), να γίνει κατανοητό από συμμαθητές και 

δάσκαλο.  Οι διερμηνείς γνωρίζουν καλά την νοηματική και την ελληνική 

ομιλούμενη και μετά από εκπαίδευση μπορούν να διερμηνεύουν άνετα, με φυσικό 

τρόπο και ταυτόχρονα από την μία γλώσσα στην άλλη και να αποτελούν 

υποστηρικτικό επικοινωνίας με τους κωφούς. 

 Η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένη, ώστε να ξέρει 

τι σημαίνει διερμηνέας, τι να περιμένει από αυτόν, πώς να τον χρησιμοποιεί, να τον 

αξιολογεί και να τον ελέγχει και οι όροι παροχής υπηρεσιών του διερμηνέα πρέπει να 

ναι σαφείς και να περιγράφονται με ακρίβεια (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός πρέπει επίσης να έχει προετοιμαστεί  ώστε να μην 

αισθάνεται ότι απειλείται από την παρουσία του διερμηνέα, ούτε να βιώνει την 

παρουσία του ως έναν παράγοντα που ενοχλεί ή παρεμποδίζει τη διδασκαλία και τη 

σχέση του με τα παιδιά  (Κουρμπέτης &Χατζοπούλου, 2010). Τέλος, η γνώση και η 

χρήση της ΕΝΓ από τους δασκάλους κωφών παιδιών και γενικά από όλους τους 

ειδικούς  που ασχολούνται με το χώρο είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης  των κωφών παιδιών και τη στήριξη των γονέων τους (Κουρμπέτης 

& Χατζοπούλου, 2010). 

 Το ευρύ κοινό έχει μία διαστρεβλωμένη αντίληψη της κώφωσης λόγω του ότι 

οι εφημερίδες και η τηλεόραση σπάνια αναφέρονται στην κώφωση, παρά μόνο για να 
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αναφερθούν σε μη ρεαλιστικές προβλέψεις για σημαντικά βήματα εξέλιξης στο 

κοντινό μέλλον (Moores, 2001). Πολύ συχνά, το αποτέλεσμα είναι η εσφαλμένη 

απόδοση χαρακτηρισμών των κωφών παιδιών ως νοητικά καθυστερημένων ή 

συναισθηματικά διαταραγμένων (Donoghue, 1968, Rosen, 1959, Venon, 1976). Το 

κωφό παιδί που δεν έχει αναπτύξει την ομιλούμενη γλώσσα όπως τα ακούοντα 

παιδιά, δεν μπορεί να νιώσει ισότιμο στο συνηθισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον και 

εν μπορεί να ωφεληθεί από τον τρόπο διδασκαλίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ενός οδυνηρού αδιεξόδου (αίσθημα κατωτερότητας, αντικοινωνική συμπεριφορά, 

στέρηση βασικής μόρφωσης κ.ά) (ΠΑΟΚ, 11/9/1997). Τέλος, το περιβάλλον των 

ακουόντων παιδιών μπορεί να απομονώσει και να δημιουργήσει προβλήματα στο 

ψυχολογικό και κοινωνικό τομέα του παιδιού όπως και η διαίσθηση της 

διαφορετικότητας από το παιδί να κλονίσει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική 

συμπεριφορά  του. 

 Παρόλη την  αυξανόμενη τεχνολογική πολυπλοκότητα των κοχλιακών 

εμφυτευμάτων που προσφέρουν εντυπωσιακές δυνατότητες , τα κωφά άτομα 

συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επικοινωνιακά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά εμπόδια 

(Moores, 2001). Υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις όμως για τα κοχλιακά. Ο Ανδρέας 

Οικονόμου, πρώην μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων κωφών υποστηρίζει 

πως ένα ακόμη πρόβλημα είναι το κοχλιακό εμφύτευμα. Ο ίδιος ο οποίος το μελέτησε 

χρόνια πριν, δεν επέλεξε να βάλει στο γιο του διότι δεν το θεωρεί ασφαλές και 

υπογραμμίζει το γεγονός της τρομερής εκπαίδευσης από τον δάσκαλο, ώστε να 

μπορέσει να επικοινωνήσει με το παιδί. (Κουππάνου & Φτιάκα , 2009). 

 Παρά τη γενική βελτίωση, η ακαδημαϊκή επίδοση των κωφών παιδιών 

παραμένει ανεπίτρεπτα χαμηλή λόγω του ότι οι περιορισμοί στον εγγραματισμό 

συνεχίζουν να εμποδίζουν την ανάδειξη του πλήρους δυναμικού για την πλειονότητα 
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των κωφών παιδιών και η  ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν ωφελεί τα άτομα που 

δεν έχουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές δεξιότητες για να την εκμεταλλευτούν 

(Moores, 2001). Η ένταξη πρέπει να θεωρείται «όχι ως προϊόν, αλλά ως διαδικασία, 

μία διαδικασία που πρέπει να αναπτυχθεί ενεργά και να διαμορφωθεί ως απαραίτητο 

στοιχείο σε όλη την εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο λαμβάνει 

χώρα (Barnard, 1997 :2). Συμπεραίνουμε πως τα γενικά σχολεία ακουόντων στη 

χώρα µας δεν παρέχουν την κατάλληλη υποδομή, στήριξη και ευαισθησία ώστε να 

μπορούν να φοιτούν σε κοινές τάξεις κωφά και ακούοντα παιδιά (Λαμπροπούλου, 

1995).Για να επιτευχθεί η ένταξη θα πρέπει ο κόσμος να είναι ώριμος και 

ενημερωμένος ώστε να μπορέσει να δεχτεί κάποια πράγματα. 

 

XII. ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Η πρώιμη διάγνωση της ακουστικής ανεπάρκειας ενός παιδιού είναι πολύ 

χρήσιμη και αναγκαία γιατί του παρέχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα 

κατάλληλο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών του 

δεξιοτήτων που παρεμβαίνουν στη μαθησιακή διαδικασία και την κοινωνικοποίηση 

του (Στασινός, 2013). Στην περίπτωση των κωφών παιδιών η πρώιμη διάγνωση παίζει 

καθοριστικό ρόλο: για τη δημιουργία οπτικά προσβάσιμου γλωσσικού περιβάλλοντος 

κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, και για τη στήριξη των γονέων προς την 

κατεύθυνση της αποδοχής της κώφωσης (Κουρμπέτης &Χατζοπούλου, 2010). 

Τα περισσότερα κωφά παιδιά (90-95%) προέρχονται από ακούοντες γονείς 

που δεν έχουν προηγούμενη γνώση και επαφή με κώφωση, άρα χρειάζονται ειδική 

στήριξη για να αντιμετωπίσουν τη νέα αυτή πραγματικότητα. Λόγω του ότι ένας από 

τους παράγοντες για να αναπτύξει ένα κωφό παιδί γλώσσα είναι η ηλικία διάγνωσης 
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της κώφωσης όσο νωρίτερα γίνεται η διάγνωση της κώφωσης ,οι πιθανότητες 

εκμάθησης ομιλίας αλλά και νοηματικής γλώσσας αυξάνονται 

σημαντικά(Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). 

Η έγκαιρη διάγνωση σχετίζεται με την υποστήριξη των γονέων όσο το 

δυνατόν νωρίτερα, τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την επικοινωνία και τη 

δημιουργία ενός προσβάσιμου γλωσσικού περιβάλλοντος για τα κωφά βρέφη στην 

πρώιμη φάση ανάπτυξης της γλώσσας, είτε πρόκειται για ομιλούμενη είτε για 

νοηματική γλώσσα (Κουρμπέτης &Χατζοπούλου, 2010). Στην Ελλάδα µέχρι το 1985 

δεν υπήρχε κανένα πρόγραµµα έγκαιρης παρέµβασης και τα  περισσότερα κωφά 

παιδιά δεν είχαν καµία εκπαίδευση πριν από την σχολική ηλικία και οι οικογένειές 

τους δεν είχαν καµία βοήθεια. Το 1985, το Εθνικό Ίδρυµα Προστασίας Κωφών 

(Ε.Ι.Π.Κ.), ίδρυσε τρεις Βρεφοσυµβουλευτικούς Σταθµούς, στην Αθήνα, την 

Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, που είναι τα µόνα στη χώρα µας προσφέρουν βοήθεια 

σε κωφά - βαρήκοα παιδιά από 0-3,5 ετών και τις οικογένειές τους αµέσως µετά την 

διάγνωση (Καλαντζής, 1986). 

 

XIII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Τo 90% των παιδιών με ακουστικά προβλήματα γεννιούνται σε οικογένειες 

ακουόντων (Kyle &Woll, 1985) και μέχρι τα 12 περίπου χρόνια η λογική σκέψη 

αναπτύσσεται αργά αλλά κανονικά στα κωφά παιδιά παρά την απουσία ης γλώσσας 

(Donaldson, 1978, Furth, 1977, Oleron, 1977, αναφ. στο Αλεξόπουλος, 1991: 161). Ο 

Ayers (1849) πίστευε πως η επικοινωνία είναι η πρωταρχική ανάγκη του παιδιού και 

ότι η φυσική γλώσσα των νοημάτων είναι η κατ’ εξοχήν βάση της γλώσσας (Moores, 

2001). Η γλώσσα  είναι τόσο απαραίτητη στο παιδί που ακούει όσο και στο παιδί που 
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είναι κωφό. Είναι το πρώτο όχημα της σκέψης, το πρώτο μέσο νοητικής και ψυχικής 

επικοινωνίας, παρόλο που  το εύρος της είναι περιορισμένο, η ικανότητα της μικρή 

και η χρήση της μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα (Ayers, 1849).  

Η χρήση της γλώσσα περιλαμβάνει δύο όψεις που η μία συμπληρώνει την 

άλλη: η αντιληπτική ικανότητα της ομιλούμενης γλώσσας από τους άλλους και η 

χρήση της γλώσσας, ώστε το άτομο να γίνεται κατανοητό από τους άλλους 

(Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Για να αναπτυχθεί ο νους όσο είναι δυνατόν 

περισσότερο, πρέπει να δέχεται όχι τόσο λεκτική βοήθεια, όσο εμπειρική και σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις (Furth, 1971 αναφ. Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Τα 

πεδία της σκέψης αναδιοργανώνονται μέσα από τις νέες πληροφορίες που λαμβάνει 

το άτομο ( Chi, 1992 ,Chi, Feltovich, & Glaser, 1981, Vosniadou & Brewer, 1992). 

Τα κωφά παιδιά παίρνουν πολύ λίγες πληροφορίες από το περιβάλλον, με 

αποτέλεσμα να έχουν φτωχό προφορικό λόγο, που έχει σαν συνέπεια τη δυσχέρεια 

επικοινωνίας με τους ακούοντες (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). 

Η Spence (1973) από την άλλη, υποστήριξε ότι τα κωφά παιδιά που έμαθαν 

την νοηματική κατά τη βρεφική ηλικία και οι κωφοί ενήλικες που χρησιμοποιούν με 

ευχέρεια τη νοηματική, δεν είναι γλωσσικά ανεπαρκείς. Η Ewoldt (1981) 

παρατήρησε ότι οι κωφοί αναγνώστες έχουν στη διάθεση τους περισσότερες 

εναλλακτικές δυνατότητες σε σχέση με τους ακούοντες αναγνώστες, όπως για 

παράδειγμα την ομιλούμενη γλώσσα, το δαχτυλικό αλφάβητο, την παντομίμα και μια 

σειρά νοηματικών συστημάτων.  

Με την απουσία της γλώσσας περιορίζονται τόσο ο αριθμός των νέων 

γνώσεων που το άτομο μπορεί να κατακτήσει όσο και η διαφοροποίηση και ανάπτυξη 

της νοητικής λειτουργίας (Κουππάνου &Φτιάκα, 2009). Διότι μόνον μέσω της 



54 
 

γλώσσας εισερχόμαστε εντελώς στην ανθρώπινη μας κατάσταση και κουλτούρα, 

επικοινωνούμε ελεύθερα με τους συνανθρώπους μας αποκτούμε και μοιραζόμαστε 

πληροφορίες και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό θα είμαστε κατά έναν 

παράξενο τρόπο ανάπηροι και αποκομμένοι- παρ’ όλες τις επιθυμίες μας, τις 

προσπάθειες ή τις έμφυτες ικανότητες μας (Sacks, 1991: 8). 

Σύμφωνα με τη Ζαφειράτου- Κουλιουμπά, τα παιδιά με κανονική ακοή 

μπαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο έχοντας ήδη κατακτήσει τη γλώσσα ,μπορούν να 

επικοινωνήσουν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια έχοντας ήδη κατακτήσει το λεξιλόγιο 

και γραμματική. Από την άλλη πλευρά, τα κωφά παιδιά δεν αποκτούν την γλώσσα με 

φυσικό τρόπο, εκτός αν οι γονείς τους είναι κωφοί. Κι όμως ο προφορικός λόγος και 

η γλώσσα των προγλωσσικών κωφών δε θα αναπτυχθούν αυθόρμητα, αυτόματα, γιατί 

τα άτομα αυτά χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, για να τα αναπτύξουν. Για μερικά δε, 

η εκμάθηση της γλώσσας δεν επιτυγχάνεται ποτέ (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). 

Αν και η κώφωση αυτή καθ’  αυτή δεν επιδρά στην πνευματική ικανότητα του 

ατόμου, μπορεί όμως να περιορίσει τις ικανότητες επικοινωνίας του και αυτές με τη 

σειρά τους μπορεί να περιορίσουν σοβαρά την πνευματική ανάπτυξη του ατόμου, αν 

δεν έχει τις κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Τα 

μαθησιακά προβλήματα των κωφών παιδιών ξεκινούν από τις γλωσσικές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν και δεν οφείλονται σε γνωστική ικανότητα. (Rittenhouse, 1979, 

1981 αναφ. Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Συγκρίσεις κωφών και ακουόντων 

απιδιών εξισωμένων ως προς τη νοητική ηλικία, παρουσιάζουν τα κωφά παιδιά να 

έχουν σταθερά χαμηλότερες επιδόσεις τόσο στον γραπτό λόγο, στην ανάγνωση, όσο 

και στην επιστήμη και στα μαθηματικά, αποδεικνύει ενδεχομένως  κάτι αντίστοιχο, 

δηλαδή τη σύνδεση γλώσσας και σκέψης (Quigley & Paul, 1987). 
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Η γλώσσα των κωφών παιδιών έχει τα εξής χαρακτηριστικά: οι προτάσεις του 

υστερούν σε μήκος, σπάνια χρησιμοποιούν σύνθετη σύνταξη με δευτερεύουσες 

προτάσεις,  η γραπτή τους έκφραση μπορεί να χαρακτηριστεί αυστηρή και 

στερεότυπη και χρησιμοποιούν περισσότερο ουσιαστικά και ρήματα και λιγότερο 

αντωνυμίες, βοηθητικά ρήματα, συνδέσμους και παθητική φωνή (Quigley & Power, 

1972, Λαμπροπούλου, 1993 στο Λαμπροπούλου, 1999δ). Στους κωφούς μαθητές 

παρατηρείται ακόμα δυσκολία κατανόησης μεταφορών, ιδιωματισμών και διάφορων 

άλλων εκφράσεων ή και παραβίαση των κανόνων του διαλόγου (Νικολόπουλος, 

Παπαδημητρίου, 2007). Οι Rittenhouse, Morreau και Iran-Nejad (1981) αναφέρθηκαν 

στη δυσκολία που μπορεί να προκαλέσει στα κωφά παιδιά η μεταφορική έκφραση. 

Τα κωφά παιδιά μπορεί επίσης να δυσκολευτούν στην κατάκτηση της αργκό, η οποία 

αλλάζει συνεχώς, καθώς και στην κατανόηση των ιδιωματισμών. 

Επιπλέον,  οι κωφοί μαθητές παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση στην 

εκμάθηση του λεξιλογίου αφού εντοπίζεται πως τα παιδιά με φυσιολογική ακοή 2 

ετών γνωρίζουν 200 λέξεις, 3 ετών 1000 λέξεις και 4 ετών 2000 λέξεις, σε αντίθεση 

με τα παιδιά με κώφωση 5 ετών γνωρίζουν μόνο 25 λέξεις και όταν ολοκληρώνουν 

την υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν λεξιλόγιο ίδιου επιπέδου με ακούοντα παιδιά 

στην ηλικία των 6 ετών  (Λαμπροπούλου, 1999δ).  

Κατά την ανάγνωση υφίσταται δυσκολία στη διάκριση ήχων και στην 

ακουστική παρακολούθηση σε ένα περιβάλλον με ηχητικές παρεμβολές, η φωνή των 

κωφών ατόμων είναι ασυνήθιστα δυνατή ή χαμηλή, το λεξιλόγιο περιορισμένο και 

υπογραμμίζεται δυσκολία στην χρήση της γραμματικής και του συντακτικού όπως σε 

πτώσεις, χρόνους, παθητική φωνή, υποτακτική σύνδεση (Forner & Hixon, 1977· 

Whitehead, 1983 στο Οκαλίδου, 2002) . Η Ewoldt (1981) επεσήμανε ότι, όταν τους 

δίνονταν πλήρεις, ενδιαφέρουσες και προβλεπόμενες ιστορίες με νόημα, οι μαθητές 
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διάβαζαν αρκετά καλά ακόμα κι αν το επίπεδο των ιστοριών ήταν πολύ υψηλότερο 

από την εκτιμώμενη επίδοσή τους. Σύμφωνα με τον Pehrssen ( 1978) η διδασκαλία 

της ανάγνωσης εξαρτάται από εκείνους τους τομείς στους οποίους τα κωφά παιδιά 

παρουσιάζουν τις περισσότερες δυσκολίες και αποτυγχάνει να αξιοποιήσει τις 

γνωστικές τους δυνατότητες. 

Αναφορικά με την άρθρωση, τα κωφά άτομα τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 

δυσκολία στην παραγωγή φωνηέντων παρά συμφώνων (Angelocci, Kopp and 

Holbrook, 1964, Boone, 1966). Αν και η παραγωγή συμφώνων είναι πιο καθαρή 

(Joiner, 1922, Jones, 1967) κάποια σύμφωνα να παραλείπονται, ενώ κάποια άλλα να 

συγχέονται. Ο Nickerson (1975b): Είναι γνωστό ότι η ομιλία των κωφών τείνει να 

μην είναι ιδιαίτερα καταληπτή και κάποιος μπορεί να εντοπίσει ποικίλα λάθη… αλλά 

κανένας δεν μπορεί να πει με ακρίβεια κατά πόσο αυτές οι ανεπάρκειες συμβάλουν 

στη γενική έλλειψη καταληπτότητας ή στη γενικότερη φτωχή ποιότητα. (σελ. 98-99). 

Σύμφωνα με τον Myklebust : «Η κώφωση κάνει το άτομο να συμπεριφέρεται 

με διαφορετικό τρόπο. Ολόκληρος ο οργανισμός λειτουργεί με τελείως διαφορετικό 

τρόπο[…] Η κώφωση δεν οδηγεί απλώς σε μια ανικανότητα στην επικοινωνία. Κάνει 

το άτομο να βλέπει με διαφορετικό τρόπο, να μυρίζει με διαφορετικό τρόπο, να 

χρησιμοποιεί την αφή με διαφορετικό τρόπο. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των 

αλλαγών στη λειτουργία, η προσαρμογή του και η συμπεριφορά του είναι 

διαφορετικές. Απλοποιούμε την κατάσταση και αδικούμε το κωφό παιδί, αν πούμε ότι 

το κωφό άτομο είναι ίδιο με το ακούον, με εξαίρεση ότι δεν μπορεί να ακούσει. Η 

κώφωση δεν αφορά μόνο το αυτί , αλλά διαπερνά όλο του το είναι (1953, σελ.347)». 

Σύμφωνα με τον Furth (1971) ειδικά για τον ανεπτυγμένο νου, το κατάλληλο μέσο 

για την υποστήριξη του αναπτυσσόμενου νου δεν είναι η λεκτική γλώσσα, αλλά η 

εμπειρία σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 
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Αφού εξέτασε πολλές μελέτες που διεξήχθησαν με κωφά υποκείμενα, ο 

Rosenstein ανέφερε ότι δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κωφών και 

των ακουοντων υποκειμένων στις επιδόσεις σε έργα αντίληψης, όταν οι γλωσσικοί 

παράγοντες που εμπλέκονται βρίσκονταν εντός του πεδίου εμπειρίας των κωφών 

παιδιών (Moores, 2001). Ο Furth (1964) οδηγήθηκε βασικά στα ίδια συμπεράσματα 

και θεώρησε ότι η χαμηλότερη επίδοση των κωφών ατόμων σε κάποια έργα μπορεί 

να εξηγηθεί απλά είτε από την έλλειψη γενικής εμπειρίας που δεν ισχύει στην 

ενήλικη ζωή είτε από τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου που ευνοούν τις 

γλωσσικές συνήθειες (Moores, 2001). 

Συνοψίζοντας, είναι δύσκολο να καθορίσουμε την αποτελεσματικότητα τόσο 

της ενσωμάτωσης όσο και γενικά της σχολικής τοποθέτησης των κωφών μαθητών για 

πολλούς λόγους αφού ο βασικότερος λόγος είναι ότι οι παράγοντες και οι μεταβλητές 

που δεν μπορούν εύκολα να ερμηνευθούν και να αποτιμηθούν αυξάνονται σημαντικά 

και μάλιστα αυτοί είναι που αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος και τη 

πολυπλοκότητα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το δείγμα των 

κωφών μαθητών που χρησιμοποιείται σε κάθε μελέτη (Allen & Osborn, 1984, Kluwin 

& Moores, 1989,  Powers, 1999). Επομένως, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών 

μαθητών είναι ιδιαίτερα σύνθετες και απαιτούν μια σειρά από υποστηριχτικές 

υπηρεσίες, κατάλληλο προγραμματισμό, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών και ειδικά 

εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε πλαίσιο εκπαίδευσης, έχοντας υπόψη 

τα δεδομένα να  δείχνουν ότι η επιλογή της εκπαίδευσης των κωφών μαθητών σε μία 

τάξη ακουόντων ίσως να μην είναι η καλύτερη επιλογή για τη πλειοψηφία των 

κωφών μαθητών (Κόλλιας, 2007). Ωστόσο, η ίδια ακριβώς παραδοχή μπορεί να 

υποστηριχτεί και για τα ειδικά σχολεία κωφών καθότι ψυχοκοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη και ακαδημαϊκή πρόοδος σημειώνονται ως συν ή πλην στο 



58 
 

αντίστοιχο περιβάλλον εκπαίδευσης κάτι το οποίο έχει βρεθεί και σε αποτελέσματα 

άλλων παρόμοιων ερευνών (Foster, 1989). 

 

XIV.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΚΩΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ως σύνολο τα κωφά άτομα λειτουργούν νοητικά στο φυσιολογικό πλαίσιο και 

παρουσιάζουν την ίδια ευρεία ποικιλομορφία που παρουσιάζει και ο ακούων 

πληθυσμός (Moores, 2001). Η μακροχρόνια όμως απομόνωση ενός παιδιού, κατά την 

τρυφερή ηλικία, μπορεί να προκαλέσει μείωση της διανοητικής του ικανότητας 

(Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994).  

Ο δείκτης ευφυΐας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται χάρη στην αλληλεπίδραση 

του εσωτερικού οικογενειακού περιβάλλοντος με το εξωτερικό περιβάλλον, που 

αποτελείται από το σχολείο, τους φίλους, τους γείτονες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και τα συστήματα που διέπουν την κοινωνία (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Η 

ισορροπία και η αυτοκριτική ενός κωφού επιτυγχάνονται μέσω της επικοινωνίας και 

της έκφρασης των αναγκών(Moores, 2001). Τα παιδιά τυπικά μαθαίνουν να μιλάνε 

και να αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες διαμέσου του ακούσματος της 

ομιλίας των γύρω τους (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Ο Freedman (1971) 

κατέληξε πως η προφορική γλώσσα δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ή και 

σημαντικός παράγοντας για την πρώιμη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αν και το 

μέσο κωφό παιδί έχει φυσιολογική νοημοσύνη, τα περισσότερα κωφά παιδιά ξεκινούν 

το δημοτικό σχολείο με ελλείμματα στην πρόσληψη και την έκφραση μέσω της 

ομιλούμενης γλώσσας (Moores, 2001). 
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 Αν και η νοηματική γλώσσα είναι γραμματικά και λειτουργικά διαφορετική 

από οποιαδήποτε ομιλούμενη γλώσσα, είναι ένα γλωσσικό σύστημα και προσφέρει 

στα κωφά παιδιά το θεμέλιο, για να οικοδομήσουν πάνω σ αυτό, τη γλωσσική τους 

ανάπτυξη . Οι κωφοί έφηβοι δεν έχουν εμπεδώσει τους γραμματικούς και 

συντακτικούς κανόνες της ομιλούμενης γλώσσας του τόπου τους στην έκταση που 

πολύ νεώτερα ακούοντα παιδιά τα έχουν επιτύχει (Trybus, 1985, Quigley, et al., 1976 

αναφ. Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Ακόμη και η γνώση της νοηματικής 

γλώσσας, που βοηθά τα παιδιά να αυξήσουν το λεξιλόγιο τους και να κατανοήσουν 

απλές προτάσεις, δεν μπορεί να τα βοηθήσει να εκφράσουν σωστά στο γραπτό λόγο 

πολύπλοκες προτάσεις της ομιλούμενης γλώσσας (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). 

 Όσον αναφορά στην ανάλυση της κοινωνικό- συναισθηματικής υπόστασης 

και προσωπικότητας του κωφού ατόμου, το κωφό παιδί μπορεί να αναπτύξει την 

ομιλούμενη γλώσσα μέσω της όρασης, ανεξάρτητα από το αν ο μηχανισμός είναι τα 

νοήματα, η οπτικοακουστική πρόσληψη της ομιλίας ή κάποιος συνδυασμός και των 

δύο. Έτσι τα παιδί χρησιμοποιεί την όραση με έναν διαφορετικό τρόπο για να 

αποκωδικοποιήσει την γλώσσα ή κάποια άλλη γραπτή γλώσσα. Στην 

πραγματικότητα, η ομιλούμενη και η γραπτή γλώσσα μπορούν να αναπτυχθούν η μία 

μετά την άλλη(Moores, 2001). Τα κωφά παιδιά δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια, να 

κοιτάξουν κάπου αλλού και να συνεχίσουν να παρακολουθούν  την πορεία του 

μαθήματος. Για το λόγο αυτό και το σχολείο είναι πιο κουραστικό για τους κωφούς 

παρά για τους ακούοντες μαθητές, οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν οπτική επαφή 

για να κατανοούν τα όσα λέει ο δάσκαλος ή οι άλλοι μαθητές (Moores, 2001). 

Σύμφωνα με τους Pintner, Fusfeld και Brunswig (1937) τα κωφά υποκείμενα 

ήταν πιο νευρωτικά, πιο εσωστρεφή και λιγότερο κυριαρχικά συγκριτικά με τα 

ακούοντα άτομα (Moores, 2001). Ο  Soloman (1943) χαρακτηρίζει τα κωφά 
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υποκείμενα ανώριμα, ενδοτικά και εξαρτημενα, καθώς επίσης ανασφαλή, απαθή, 

αγχώδη και καχύποπτα (Moores, 2001). Οι Schlesinger και  Meadow ( 1972) θεωρούν 

πως «Ψυχολογικά, το συμπέρασμα στο οποίο οι ερευνητές καταλήγουν πιο συχνά για 

τα κωφά άτομα είναι ότι φαίνεται να παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθμό 

συναισθηματικής ανωριμότητας» (σελ.2) και η  Levine υποστηρίζει πως  τα κωφά 

υποκείμενα ήταν εγωκεντρικά, ευερέθιστα, παρορμητικά και ευάλωτα σε επιρροές 

(Moores, 2001). 

Ο  Baroff (1955) θεωρεί τα κωφά άτομα να επιδεικνύουν έλλειψη ανησυχίας, 

ενδοσκόπησης και ελέγχου της παρόρμησης και ο Altshuler (1962, 1963) να  είναι 

εγωκεντρικά, με έλλειψη ενσυναίσθησης, παρορμητικότητα, γενική πιεστική 

εξάρτηση και απουσία στοχαστικής ενδοσκόπησης (Moores, 2001). Συνοψίζοντας η  

Levine (1960, σελ. 61-62) υποστήριξε πως διακατέχονται από συναισθηματική 

ανωριμότητα, συστολή και ανεπαρκή συναισθηματική προσαρμοστικότητα (Moores, 

2001) και οι Goetzinger et al. (1966) τους χαρακτηρίζουν πιο επιθετικούς και 

λιγότερο συνεργάσιμους σε σχέση με τους ακούοντες εφήβους καθώς και 

συναισθηματικά ανώριμοι, άκαμπτους και με περιορισμένα ενδιαφέροντα (Moores, 

2001). 

Η Πασχαλίδου αναφέρει ότι : «Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι η 

ταυτότητα του Κωφού διαμορφώνεται στη βάση της μειωμένης προσβασιμότητας και 

αποκλεισμού στην επικοινωνία , ότι η κοινωνική αυτή απομόνωση αποτελεί τον 

κύριο άξονα δόμησης των στοιχείων της προσωπικότητάς του. Αποτέλεσμα αυτής της 

θεμελιώδους δυσκολίας στην επικοινωνία αποτελεί η διαταραχή της αναπτυξιακής 

πορείας και του λόγου της επικοινωνίας, της γλώσσας και της γραφής. Είναι εύκολο 

επομένως να κατανοήσει κανείς τα προβλήματα που συνεπάγονται αυτής της 
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διαταραχής και τις συνέπειές της στην σχολική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή του 

κωφού ατόμου».  

Τα κωφά παιδιά μπορεί να χαρακτηρίζονται από πνευματική και ψυχική υγεία 

που απέχει από το ιδανικό, ενώ αισθάνονται λιγότερο αποδεκτά από τα ακούοντα της 

ηλικίας τους (Obrzut, Maddox & Lee, 1999) και παρουσιάζουν μειωμένη 

αυτοπεποίθηση σε κοινωνικές περιστάσεις (Desselle, 1994, Yachnik, 1986). Για το 

λόγο αυτό προτιμούν να βρίσκονται ανάμεσα σε κωφούς και όχι σε ακούοντες, διότι 

ανάμεσα σε κωφούς αισθάνονται αποδεκτοί (Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Σε 

πολλές περιπτώσεις τα κωφά άτομα έχουν βιώσει την απόρριψη και την εχθρότητα 

από τις οικογένειες τους, το αίσθημα της προσωπικής τους αξίας έχει αμαυρωθεί 

λόγω των δυσκολιών τους στο λόγο, ενώ παράλληλα κάποιοι άνθρωποι τους 

σχολιάζουν και γίνονται δέκτες κοινωνικής και οικονομικής διάκρισης (Moores, 

2001). 

Ο Moores εμμένει πως οι δύο κόσμοι, των κωφών και των ακουόντων, 

αλληλεπιδρούν περιορισμένα. Οι κωφοί μπορεί να εργάζονται στον κόσμο των 

ακουόντων, αλλά ζουν στον κόσμο των κωφών (Moores, 2011). Ο κωφός-βαρήκοος 

καθίσταται ανάπηρος πέρα από το ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κι 

εξαρτημένος από την κοινωνική πρόνοια της Πολιτείας, από ευεργετικά επιδόματα 

και «φιλανθρωπική πολιτική» σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή του και την είσοδό του 

στην αγορά εργασίας (Σταγιόπουλος, Αηδονά &Ψηφίδης). Επομένως ,οφείλουμε να 

προσφέρουμε στους κωφούς μαθητές το αίσθημα δικαίου και υπεροχής και να τους 

παρέχουμε  ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. 
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XV. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Ο ρόλος της οικογένειας, η διαδικασία αποδοχής της κώφωσης από τα μέλη 

της, η βελτίωση των συνθηκών διαπαιδαγώγησης και ανατροφής στην οικογένεια 

αναδεικνύεται ως ένα ζήτημα μείζονος σημασίας (Ζιώνου- Σιδέρη& Ντεροπούλου- 

Ντέρου, 2007). Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν γενικά για την κώφωση και για τις 

άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στο παιδί τους και στα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας, όπως και συγχρόνως οι γονείς πρέπει να δέχονται συμβουλευτική 

υποστήριξη, καθώς προτιμούν να προσαρμοστούν οι ίδιοι στην παρουσία της 

κώφωσης στο παιδί τους (Moores, 2001). 

Οι γονείς των μικρών κωφών παιδιών γνωρίζουν, όσο οδυνηρό κι αν είναι 

αυτό, τις δυσκολίες των παιδιών τους στη χρήση της προφορικής επικοινωνίας, τόσο 

σε επίπεδο έκφρασης όσο και σε επίπεδο πρόσληψης, εφόσον οι ίδιοι είναι μάρτυρες 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην κατάκτηση της ομιλίας και 

των γραμματικών συστημάτων της γλώσσας  (Moores, 2001). Όσοι αποδέχονται την 

κώφωση των παιδιών τους έχουν μεγαλύτερη ετοιμότητα να αντιμετωπίζουν τα 

ανάγκες σε σύγκριση με αυτούς που, αρνούμενοι την απώλεια, δεν αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα της διαφοροποίησης στην επικοινωνία, την αναγκαιότητα δηλαδή 

παροχής οπτικών πληροφοριών στα παιδιά τους (Κουρμπέτης& Χατζοπούλου, 2010). 

Οι κωφοί και ακούοντες επαγγελματίες που εργάζονται με τις οικογένειες θα 

πρέπει να επιδείξουν μεγάλη ευαισθησία και κατανόηση προς τους ακούοντες γονείς 

(Moores, 2001). Παράγοντες  όπως ο έλεγχος της μελέτης των παιδιών από τους 

γονείς, η παρουσία αναγνωστικού υλικού στο σπίτι και οι περιορισμοί που θέτουν οι 

γονείς αναφορικά με την τηλεόραση μπορεί να έχουν θετικό αποτέλεσμα στη σχολική 
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επίδοση (Moores, 2001) και μπορούν να κρατούν ενήμερο τον εκπαιδευτικό για το τι 

συμβαίνει στο σπίτι μέσω του τετραδίου «επικοινωνίας».  

Από την άλλη, οι γονείς μπορεί να αποτύχουν να παρέχουν στα κωφά παιδιά 

τους αναγνωστικό υλικό στο σπίτι είτε γιατί δεν γνωρίζουν τα οφέλη της ανάγνωσης 

για τα κωφά απιδιά τους είτε γιατί δεν κατανοούν πώς να προσεγγίσουν τη μελέτη της 

ανάγνωσης (Moores, 2001). Γι αυτό, ο Ayers (1849) παροτρύνει τους γονείς: «Το 

μεγάλο μυστικό της επιτυχίας είναι η εξάσκηση. Διδάξτε το παιδί να μιλάει με κάθε 

ευκαιρία. Μιλάτε του και μιλάτε μαζί του. Δεν είναι μέσω των μαθημάτων’ δεν είναι 

μέσω της συστηματικής διδασκαλίας που ένα παιδί μαθαίνει καλά τη γλώσσα. Είναι 

μέσω της συζήτησης, λίγο από εδώ λίγο από εκεί, όπως το επιβάλλουν οι ανάγκες 

του, οι κλίσεις του ή οι συνθήκες». (σελ. 183). 

Όσον αφορά στον τομέα της κοινωνικοποίησης, σε όλες τις κοινωνίες, η 

οικογένεια του κωφού παιδιού, ανεξάρτητα από το βαθμό της ακουστικής απώλειας 

(Easterbrooks, 1999, Moores, 1996), αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της στήριξης της 

κοινωνικοποίησης. Η κοινωνικοποίηση όμως του κωφού παιδιού αποτελεί μια 

σύνθετη διαδικασία που αφορά την ενσωμάτωση και την αποδοχή του, τόσο από την 

κοινωνία των ακουόντων, όσο και από την Κοινότητα των Κωφών (Kluwin & 

Gonsher, 1994). Οι αντιλήψεις και οι αξίες των γονιών επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

τους στον τρόπο που θα προσεγγίσουν την κοινωνικοποίηση του παιδιού 

(Πλακοπάνος, 2006). 

Εκτός από τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια με τις 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης, οφείλει να αξιοποιήσει κάθε τεχνολογική δυνατότητα 

για να βοηθήσει και να διευκολύνει το κωφό παιδί σε αυτή την προσπάθεια. Για 

παράδειγμα, οι μηχανισμοί μετατροπής των ηχητικών μηνυμάτων σε οπτικά είναι τα 
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πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (Πλακοπάνος, 2006). «Η οικογένεια 

αποτελεί τον κρίκο που συνδέει τις διεργασίες της ευρύτερης κοινωνίας με το κωφό 

παιδί. Εγγυάται την επιτυχία των κοινωνικών θεσμών και ευθύνεται για την ένταξη 

και εύρυθμη συμμετοχή των ατόμων σε αυτές τις διαδικασίες. Με άλλα λόγια, η 

οικογένεια στηρίζει τις κοινωνικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα απορροφά τις 

πιέσεις που η κοινωνική συμμετοχή συνεπάγεται για το άτομο» (ΟΜΚΕ, 1985: 42).  

Η  Liben (1978) υποστήριξε ότι πολλά κωφά παιδιά μεγαλώνουν σε ένα 

υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον και η τάση των γονέων να 

υπερπροστατεύουν  τα κωφά παιδιά τους, η οποία περιορίζει τις κοινωνικές εμπειρίες 

των παιδιών καθώς και το εύρος των εμπειριών και των διαθέσιμων αντικειμένων για 

χειρισμό, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Επομένως, για την ολόπλευρη 

και ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του κωφού παιδιού η οικογένεια οφείλει να 

εγκαταλείψει τα υπερπροστατευτικά μοντέλα απέναντι στο κωφό παιδί σε σχέση με 

τα αδέρφια του και να ενθαρρύνει το παιδί για δραστηριότητες με συνομηλίκους έξω 

από το σπίτι ώστε να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος δημιουργικά (Πλακοπάνος, 

2006). 

 

XVI. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Είναι αποδεδειγμένο ότι ιδίως τα κωφά παιδιά, ωφελούνται γλωσσολογικά 

στο «κανονικό» σχολείο από την επικοινωνιακή σχέση με τους ακούοντες 

(Musselman et al, 1996). Οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή 

πρόοδο, την αυτοεκτίμηση και στην κοινωνική ένταξη των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών (Λαμπροπούλου, Χατζηκάκου & Βλάχου, 2003) και πρέπει να ενεργούν με 

τρόπο που θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν και να χτίζουν πάνω στα δυνατά στοιχεία 
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των κωφών ατόμων (Moores, 2001). Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να έχουν 

επιστημονική κατάρτιση σε θέματα συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές 

ανάγκες καθώς και επαγγελματική δεξιότητα και πίστη σε αυτό που κάνουν και θα 

πρέπει επίσης να έχουν τη διάθεση να πειραματίζονται με νέες μεθόδους διδασκαλίας 

καθώς και ένα νέο τρόπο σκέψης με διάφορες εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες μάθησης ή και τις δυσκολίες του κάθε 

μαθητή(Ζώνιου – Σιδέρη, 2004). 

Η Ewoldt (1985) υποστηρίζει πως ο  δάσκαλος πρέπει να είναι πρόθυμος να 

εγκαταλείψει τις παραδοσιακές ιδέες σχετικά με το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του 

δασκάλου. Δεν υπάρχουν εγχειρίδια με διαδικασίες βήμα προς βήμα, τα οποία να 

βοηθούν το δάσκαλο να γίνει ειδήμων στην παρατήρηση του παιδιού και να 

αναγνωρίζει πότε να προχωρήσει μπροστά και πότε να πάει πίσω (Ewoldt, 1985). 

Οφείλει να πάρει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που καθορίζουν το πρόβλημα του 

παιδιού και να επιδιώξει τη συνεργασία και την επικοινωνία με τα πρόσωπα που 

εμπλέκονται άμεσα σε αυτό (Ζώνιου – Σιδέρη, 2004). 

Αναφορικά με την οικογένεια του κωφού παιδιού, ο δάσκαλος οφείλει να 

αναπτύξει σχέσεις με τους γονείς του ατόμου με ειδικές ανάγκες, βασισμένες στον 

αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση του ρόλου και του έργου που επιτελούν και οι 

δύο πλευρές με στόχο την επίτευξη της σχολικής και κοινωνικής ένταξης του ατόμου 

(Ζώνιου – Σιδέρη, 2004). Ένας ευαισθητοποιημένος δάσκαλος μπορεί να δώσει 

έμφαση στη σημασία που έχει το να διαβάζουν οι γονείς στα παιδιά τους και να 

παρέχει κάποιες πρακτικές συμβουλές για το πώς να φέρουν το παιδί σε επαφή με το 

γραπτό λόγο (Moores, 2001). Επιπροσθέτως, γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

διαλέξουν δραστηριότητες που ενδείκνυνται για το κωφό παιδί και θα το οδηγήσουν 

στην ανάπτυξη της ευφυΐας του καθώς και θα του προσφέρουν μάθηση.  
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Ένας εκπαιδευτικός οφείλει να παρέχει ενίσχυση και θετική ανατροφοδότηση 

καθώς και να διατηρεί τη συνοχή της τάξης, ώστε φροντίσει για την αλλαγή των 

πεποιθήσεων αλλά και των στάσεων τόσο των συμμαθητών της τάξης προς τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες αλλά και των γονέων τους για να αποφευχθούν οι 

περιπτώσεις ετικετοποίησης και περιθωριοποίησής τους από αυτούς(Ζώνιου – 

Σιδέρη, 2004).  

Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία κάθε κωφού παιδιού κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία στο κανονικό σχολείο, απαιτείται η συνεχής προσαρμογή 

του γλωσσικού περιβάλλοντος, ώστε να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην ομιλούμενη 

γλώσσα και την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Η ακουστική απώλεια του παιδιού 

πρέπει να υποκατασταθεί με ένα σύνολο πρακτικών που θα φέρουν την ομιλούμενη 

γλώσσα μπροστά στα μάτια του και γι’ αυτό η ομιλία πρέπει να είναι οπτικά ευκρινής 

και όχι παραμορφωμένη, ώστε το παιδί να αποκτά και δεξιότητες χειλανάγνωσης. 

(Πλακοπάνος, 2006). Οι Gregory και Bishop (1989) έχουν διαπιστώσει ότι οι 

δυσκολίες επικοινωνίας που παρατηρούνται μεταξύ του δασκάλου της τάξης και των 

κωφών μαθητών εμποδίζουν τη μάθηση. 

Οι Λαμπροπούλου, Χατζηκάκου και  Βλάχου,  υποστηρίζουν ότι οι  

εκπαιδευτικοί όταν επικοινωνούν με κωφούς  μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται σε 

κοντινή απόσταση μακριά από παράθυρο, με συνεχή βλεμματική επαφή, να 

αποφεύγεται η κίνηση και η κάλυψη του στόματος, καθώς επίσης η ομιλία να είναι 

αργή και καθαρή με χρήση μικρών προτάσεων και ενημέρωση για την αλλαγή 

θέματος συζήτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ημικυκλική διάταξη θρανίων, η 

τάξη να είναι ευήλια και χωρίς θόρυβο. Ακόμη για να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

δυνατή επικοινωνία θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να εξασφαλίσουν την προσοχή είτε με 

άγγιγμα είτε με νεύμα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους να χρησιμοποιούν 
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παράλληλα χειρονομίες ή εκφράσεις, να ελέγχουν μέσω ερωτήσεων τι έχουν 

καταλάβει οι μαθητές και να κρατά ήσυχη την τάξη, καθώς και να αναθέτει σε κάποιο 

μαθητή να κρατά σημειώσεις για τον κωφό συμμαθητή του.  Ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να ενθαρρύνει το παιδί να υποβάλλει ερωτήσεις και να δίνει απαντήσεις. Πρέπει να 

αναμένει την ίδια εργασία αι συμπεριφορά όπως με όλα τα παιδιά (Λαμπροπούλου, 

Χατζηκάκου & Βλάχου, 2003).  

Παρόλο που η κώφωση αφ εαυτής δεν επηρεάζει το νοητικό δυναμικό, μπορεί 

να οδηγήσει σε ελλιπείς δεξιότητες  επικοινωνίας που περιορίζουν σημαντικά την 

ανάπτυξη, εκτός κι αν παρέχονται στα παιδιά αντισταθμιστικά εργαλεία (Moores, 

2001). Γι αυτό,  ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να υιοθετεί ευέλικτες στρατηγικές 

διδασκαλίας της ανάγνωσης, όπως να επεξηγεί τις σημασίες των καινούριων λέξεων 

που παρουσιάζονται στην τάξη, να χρησιμοποιεί εικόνες του κειμένου για καλύτερη 

κατανόηση του, καθώς και η δημιουργία ατομικού λεξικού με άγνωστες λέξεις-χρήση 

του κατά την παραγωγή κειμένου είναι σημαντική όπως επίσης η δημιουργία 

περίληψης του κειμένου με την βοήθεια των μαθητών. Τέλος, αναγκαία είναι η 

παροχή περισσότερου χρόνου για την ολοκλήρωση της σιωπηρής ανάγνωσης όπως 

και η δραματοποίηση ιστοριών στην τάξη, ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό από 

τον κωφό μαθητή (Λαμπροπούλου, Χατζηκακού& Βλάχου, 2003).  

Από την άλλη πλευρά, η διαφορετικότητα του κωφού παιδιού στο «κανονικό» 

σχολείο αντιμετωπίζεται σαν μια ανεπάρκεια, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται συχνά διαφορετικά επίπεδα αποδοχής τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη 

διαμόρφωση προσδοκιών (Πλακοπάνος, 2006). Επιπλέον, οι δάσκαλοι της τάξης ή οι 

ειδικοί δάσκαλοι μπορεί να έχουν χαμηλές ακαδημαϊκές ή κοινωνικές προσδοκίες 

λόγω της διαφορετικότητας και των εκπαιδευτικών αναγκών, οπότε το κωφό παιδί 

οδηγείται σε αδιαφορία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σε υπερπροστασία (Jimenez- 
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Sanchez & Antia, 1999, Carrington, 1999). Εξαιτίας των χαμηλών προσδοκιών οι 

δάσκαλοι του γενικού σχολείο δείχνουν απροθυμία να εκπαιδεύσουν τους κωφούς 

λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και συχνά δεν γνωρίζουν πώς να τους 

προσεγγίσουν (Cook et al., 2000). Παρόλα αυτά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να 

δημιουργήσει ένα ελεύθερο, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλα τα παιδιά της 

τάξης, όπου μέσα από τις καθημερινές επαφές και την διαρκή αλληλεπίδραση θα 

αντλούν τη δύναμη της γνώσης και θα διαμορφώνουν σχέσεις συνεργασίας ( 

Πλακοπάνος, 2006). 
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ΜΕΡΟΣ Β 

I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Ένα από τα κύρια θέματα που άπτονται της  εκπαίδευσης των κωφών παιδιών 

είναι η επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης και αν τα κωφά παιδιά 

πρέπει να εκπαιδεύονται μέσα στα γενικά σχολεία μαζί με τα ακούοντα παιδιά ή 

ξεχωριστά σε ειδικά σχολεία. Τα τελευταία χρόνια η ιδέα της ένταξης, της 

ενσωμάτωσης και της συνεκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος και έχει επηρεάσει 

τις πολιτικές επιλογές και πρακτικές σε πολλά κράτη (Λαμπροπούλου, 2001).  

Παλαιότερα η κώφωση γινόταν αντιληπτή ως μία ασθένεια που έπρεπε να 

θεραπευτεί, τα κωφά άτομα θωρούνταν ατελή ακούοντα άτομα και η νοηματική τους 

γλώσσα χαρακτηριζόταν  ως μία συστηματική σειρά συγκεκριμένων χειρονομιών. Τα 

κωφά άτομα γίνονταν αντιληπτά ως ένα πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί παρά ως 

άτομα που αντιμετώπιζαν τον καθημερινό κόσμο με φυσιολογικούς τρόπους (Moores, 

2001).  

Σε όλες τις χώρες περισσότερο από το 80% των κωφών παιδιών διδάσκεται σε 

τοπικά δημόσια σχολεία, ενώ τα περισσότερα παρακολουθούν  τουλάχιστον ορισμένα 

μαθήματα με ακούοντα παιδιά  (Moores, 2001).  Στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση των 

κωφών παιδιών στο γενικό σχολείο λαμβάνει χώρα, κυρίως, μέσα από τη δυνατότητα 

φοίτησης των παιδιών είτε στη συνήθη σχολική τάξη του γενικού σχολείου με 

παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, είτε σε ειδικά οργανωμένα και 

κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης με κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα που καθορίζεται από τα 
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Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (Νόμος υπ' αριθ. 

2817/2000 Άρθρο 1 & Νόμος υπ' αριθ. 3699/2008 Άρθρο 6).  

Από τον νόμο όλα τα παιδιά δικαιούνται δωρεάν και κατάλληλη δημόσια 

εκπαίδευση ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικής θέσης, θρησκείας, χώρας προέλευσης ή 

κατάστασης αναπηρίας και η αρμόζουσα εκπαίδευση για τα περισσότερα κωφά παιδιά είναι τα 

σχολεία της γειτονιάς (Moores, 2001). Όμως κατά πόσο έτοιμη είναι η ελληνική 

πραγματικότητα να ενσωματώσει τα κωφά άτομα και να τους παρέχει ίσες ευκαιρίες στη 

μάθηση, στην εκπαίδευση και στη ζωή στα γενικά σχολεία, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών 

και κατά πόσο θεωρούν οι ίδιοι πως έχουν επιμορφωθεί πάνω στα θέματα της κώφωσης.  Κατ’ 

αρχάς ένα γενικό σχολείο που θα αναλάβει την εκπαίδευση των κωφών παιδιών πρέπει να έχει 

το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του οποίου η συνεργασία θα πρέπει να είναι άριστη 

(Παντελιάδου, 1995, Κουππάνου &Φτιάκα, 2009), καθώς και να διαμορφωθεί με τέτοιους 

τρόπους ώστε να αυξήσει την ικανότητα του να ανταποκριθεί σε όλα τα παιδιά (Αγγελίδης, 

2011). Από την άλλη, η φιλοσοφική πίστη ότι κάθε παιδί που παρεκκλίνει της τυπικής 

ανάπτυξης πρέπει να παρευρίσκεται σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης και διαβίωσης το οποίο να 

είναι όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο κανονικό» (Hallahan &Kauffman, 1978, σ. 31). 

 

2. ΥΠΟΘΕΣΗ 

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλήρως καταρτισμένοι και επιμορφωμένοι σε θέματα κώφωσης, 

ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά στη διδασκαλία των κωφών 

παιδιών στα σχολικά ιδρύματα.  

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης κωφών μαθητών σε γενικά σχολεία; 
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2. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τους 

κωφούς μαθητές στα σχολικά ιδρύματα; 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Έχοντας εξετάσει τη βιβλιογραφία ερευνών σχετικά με το θέμα της κώφωσης, εντοπίσαμε 

εκπαιδευτικούς που είχαν ή έχουν κάποιο περιστατικό κωφού ή βαρήκοου παιδιού στα πλαίσια 

του γενικού σχολείου. Σκοπός της ερευνητικής μελέτης που θα ακολουθήσει είναι η 

διερεύνηση των αντιλήψεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών, οι δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν και ποιες θεωρούν πως είναι οι προϋποθέσεις ένταξης παιδιών με ακουστική 

ανεπάρκεια. Στην περίπτωση αυτή, επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα ως κατάλληλη, διότι, η 

διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας είναι κατάλληλη, όταν το πεδίο της έρευνας χρειάζεται να 

ερευνηθεί σε βάθος και να παρουσιασθεί μια λεπτομερής άποψη για το συγκεκριμένο θέμα 

(Robson, C., 2007). Στη μελέτη εφαρμόστηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων η ημιδομημένη 

συνέντευξη εις βάθος, καθώς είναι ευέλικτη, παρουσιάζει ένα σκελετό ερωτήσεων που 

μπορούν να αλλάξουν ή να προστεθούν στη διάρκεια της συνέντευξης (Robson, C., 2007). Εν 

συνεχεία, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις που έγιναν με τους εκπαιδευτικούς περιελάμβαναν 

ερωτήσεις που είχαν σαν κύριο σκοπό να αναδείξουν αρκετά στοιχεία και πληροφορίες που 

αφορούσαν την ένταξη κωφών και βαρήκοων παιδιών στο γενικό σχολείο. Οι άξονες των 

ερωτήσεων που έγιναν κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ήταν κοινές σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς ώστε τα ίδια θέματα να καλυφθούν από κάθε συμμετέχοντα. Έγινε προσπάθεια 

να καλυφθούν διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών και όσο το δυνατόν περισσότερα 

περιστατικά παιδιών.  
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5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Το δείγμα των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκε για την έρευνα αυτή είναι δάσκαλοι 

δημοτικού, καθηγητές γυμνασίου και λυκείου της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Συνολικά 

συμμετείχαν 16 άτομα που αφορούσαν 11 περιστατικά παιδιών με ακουστικές δυσκολίες. Τα 

χρόνια προϋπηρεσίας τους κυμαίνονται από 5- 37 χρόνια. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν διαθέσιμο, αποτελείται δηλαδή από εκπαιδευτικούς που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην 

έρευνα και προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των συνεντεύξεων και να τηρηθούν οι 

κανόνες της δεοντολογίας της έρευνας προηγήθηκαν της κύριας έρευνας κάποιες ενέργειες. 

Καταρχάς διασφαλίστηκε η ανωνυμία και το απόρρητο του κάθε εκπαιδευτικού και τους 

δόθηκε να υπογράψουν μία φόρμα πληροφορημένης συγκατάθεσης (παράρτημα). Ακόμη, 

πληροφορήθηκαν ότι αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις τους μπορεί να αποτελέσουν τμήματα 

της τελικής ερευνητικής έκθεσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνεται το 

όνομά ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που να προδίδει την ταυτότητά τους ή των μαθητών 

τους. Επιπλέον, μια μελέτη σε ένα τόσο συγκεκριμένο θέμα είναι κατ’ ανάγκην περιορισμένη 

στην Ελλάδα επί του παρόντος, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας εκπαιδευτικούς με 

τέτοιου είδους περιστατικά λόγω του μικρού αριθμού ατόμων που φοιτούν στα σχολεία αυτά 

συγκριτικά πάντα με τα ειδικά σχολεία. 

 

 

 

 

 



73 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ειδικότητα  Χρόνια 

Υπηρεσία

ς  

Φύλο  Σχολική 

βαθμίδα 

περιστατικο

ύ 

Φύλο 

περιστατικού 

Βοήθημα 

Ακοής 

Γυμναστής 26 Άνδρας  Γυμνασίου  Αγόρι  ακουστικ

ά 

Φυσικός  28 Άνδρας  Γυμνασίου  Κορίτσι  ακουστικ

ά 

Δασκάλα  33 

γενικής,  

4 ειδικής 

Γυναίκ

α  

Δημοτικού  Κορίτσι  κοχλιακό 

Πληροφορικό

ς  

25 Γυναίκ

α 

Λυκείου  Αγόρι  ακουστικ

ά 

Γυμνάστρια  7 Γυναίκ

α 

Γυμνασίου  Κορίτσι ακουστικ

ά 

Μαθηματικός  10 Γυναίκ

α 

Γυμνασίου  Κορίτσι ακουστικ

ά 

Καθηγήτρια 

ξένων 

γλωσσών 

9 Γυναίκ

α 

Δημοτικού  Κορίτσι ακουστικ

ά 

Δασκάλα 

ειδικής 

αγωγής   

5 Γυναίκ

α 

Δημοτικού  1. Κορίτσι 

2. Αγόρι  

Κοχλιακό 

Κοχλιακό  
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Δασκάλα  27 Γυναίκ

α 

Δημοτικού  Κορίτσι κοχλιακό 

Φιλόλογος  32 Άνδρας Γυμνασίου  Κορίτσι ακουστικ

ά 

Μαθηματικός  28 Γυναίκ

α 

Γυμνασίου  Κορίτσι ακουστικ

ά 

Καθηγήτρια 

ξένων 

γλωσσών 

20 Γυναίκ

α 

Γυμνασίου Κορίτσι ακουστικ

ά 

Μουσικός 15 Γυναίκ

α 

Δημοτικού Αγόρι κοχλιακό 

Φυσικός  12 Γυναίκ

α 

Γυμνασίου Αγόρι ακουστικ

ά 

Καθηγήτρια 

ξένων 

γλωσσών 

16 Γυναίκ

α 

Γυμνασίου Αγόρι ακουστικ

ά 

Δασκάλα  13 Γυναίκ

α 

Δημοτικού Αγόρι κοχλιακό 
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II. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Όσον αφορά στην παρουσίαση των ευρημάτων επιλέχθηκαν αποσπάσματα από το υλικό 

των συνεντεύξεων, τα οποία προσφέρουν μια ενδοσκόπηση στις αναφορές των εκπαιδευτικών 

,συνδυάζοντας τις αναφορές από την ερευνητική βιβλιογραφία. Παρότι το δείγμα της μελέτης 

θεωρείται πολύ μικρό και δεν μας επιτρέπει γενίκευση αποτελεσμάτων, ωστόσο περιέχει 

πολύτιμες πληροφορίες για τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών που σε γενικές 

τάξεις είχαν περιστατικά παιδιών με ακουστική ανεπάρκεια.  

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, με βάση το πρώτο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι 

οι προϋποθέσεις ένταξης κωφών μαθητών σε γενικά σχολεία;» διαπιστώνουμε πως οι 

συνεντευξιαζόμενοι αναφέρονται στις εξής κοινές προϋποθέσεις : να είναι οι εκπαιδευτικοί 

υπέρ της ένταξης των κωφών και βαρήκοων μαθητών στα γενικά σχολεία, η παροχή 

ακουστικού βοηθήματος ή κοχλιακού εμφυτεύματος στον μαθητή, η  καλή συνεργασία 

εκπαιδευτικών, γονέων και συμβούλων, η  δημιουργία τμημάτων παράλληλης στήριξης ή  

ένταξης, η τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος και του τρόπου διδασκαλίας, καθώς και 

επίσης οι στόχοι και η τακτική του εκπαιδευτικού, η  αλλαγή της διαρρύθμισης της τάξης και η  

επιμόρφωση και η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. 

Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τους κωφούς μαθητές στα σχολικά ιδρύματα;», 

εντοπίζουμε τις εξής κοινές δυσκολίες : η δυσκολία στην επικοινωνία και στη γλώσσα, η 

έλλειψη εξειδίκευσης και επαρκούς κατάρτισης από την πλευρά των εκπαιδευτικών, το 

οικογενειακό περιβάλλον, η μη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το περιστατικό και η μη 

παροχή βοήθειας  από τον σύμβουλο και το διευθυντή, η μη εμπιστοσύνη του παιδιού απέναντι 

στον εκπαιδευτικό και στα υπόλοιπα παιδιά, οι ψυχικές ανάγκες του μαθητή και η ανάγκη του 

για επικοινωνία, η υπομονή από την πλευρά του εκπαιδευτικού και κατά πόσο σύμφωνος είναι 

με την ένταξη κωφών και βαρήκοων παιδιών στα γενικά σχολεία και τι προσδοκίες έχει από 
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αυτά τα παιδιά, τα πολυπληθή τμήματα και η δυσαναλογία των επιπέδων μέσα σε μία τάξη, το 

μη επαρκές υλικό και τέλος η μη γνώση της νοηματικής. 

 

1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Το να είναι οι εκπαιδευτικοί υπέρ της ένταξης των κωφών και βαρήκοων 

παιδιών στα γενικά σχολεία είναι κάτι που έπρεπε να μελετηθεί, διότι από το σημείο 

αυτό ξεκινάει κατά πόσο πρόθυμοι είναι να βοηθήσουν τους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες που θα βρεθούν στην σχολική τους τάξη. Επίσης, έπρεπε να 

ερευνηθεί κατά πόσο ενήμεροι είναι για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων. 

Όσον αναφορά λοιπόν στην άποψη τους για τα ειδικά σχολεία, υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως τα σχολικά ιδρύματα αυτά μόνο κακό μπορεί να 

επιφέρουν στην εξέλιξη των παιδιών . «Εγώ έχω ήδη ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, 

είναι αυτιστικό. Πηγαίνει σε ειδικό σχολείο και δεν είμαι ευχαριστημένη. Καταρχήν 

δεν έχουμε καλή επικοινωνία με τους καθηγητές  και στην τελική ανάλυση δεν 

εκμεταλλεύονται το επίπεδο των παιδιών. Ο γιος μου για παράδειγμα  έχει ένα καλό 

επίπεδο, θα μπορούσε να δουλέψει γλώσσα, φυσική, μαθηματικά, κοινωνικές σχέσεις 

κτλ. Δεν έχω δει καμία βελτίωση. Γι αυτό πιστεύω η ένταξη θα ήταν καλύτερη από το 

να πάει ένα παιδί σε ειδικό σχολείο. Δυστυχώς όμως οι τάξεις ένταξης στα γενικά 

σχολεία δεν λειτουργούν πάντα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών». «Τα ειδικά σχολεία 

θεωρώ αποξενώνουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από την πραγματική 

ζωή παρόλη την πιο σωστή δουλειά που κάνουν σε σχέση με τα γενικά, όσον αφορά 

στο γνωστικό επίπεδο. Στο θέμα της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των παιδιών 

στην κοινωνία όμως, τα ειδικά σχολεία είναι ό,τι χειρότερο μπορούν να προσφερθεί 

σε ένα παιδί». «Σε ειδικό σχολείο θα είναι καλύτερα σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά 

για την κοινωνικοποίηση του παιδιού δεν θα το συμβούλευα. Σε γενικό σχολείο αυτό 
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το παιδί με ενημερωμένους εκπαιδευτικούς, ίσως απαραίτητη η παράλληλη στήριξη, 

κι όχι να πηγαίνει σε ειδικό σχολείο». «Στα ειδικά σχολεία πρέπει να βρίσκονται οι 

βαριές περιπτώσεις, ενώ οι ελαφριές να πηγαίνουν σε γενικά κι ότι μπορέσουν και 

πάρουν από δω». « Υπάρχουν προσδοκίες σίγουρα, αλλά εξαρτάται από το παιδί, από 

το πλαίσιο που ως τώρα έχει δουλευτεί, μπορείς να του προσφέρεις πολλά. Δεν έχουν 

δυσκολίες μόνο αυτά τα παιδιά. Σχεδόν όλα τα παιδιά κάποια στιγμή θα 

παρουσιάσουν κάποια δυσκολία στη γλώσσα. Τα βαρήκοα στα θετικά μαθήματα τα 

πηγαίνουν καλά» . 

Για την ένταξη των παιδιών με ακουστική ανεπάρκεια στα γενικά σχολεία οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν υπέρ, βέβαια όπως τονίζουν με προϋποθέσεις. 

«Ίσως να βοηθούσε να είναι σε γενικό σχολείο αλλά σε ειδικό τμήμα. Αλλιώς δεν 

ξέρω πως θα μπορούσε να παρακολουθήσει με επιτυχία ένα κωφό παιδί στο γενικό 

σχολείο». «Δεν γνωρίζω και πολλά για τα ειδικά σχολεία, αλλά νομίζω πως καλύτερα 

που ήταν σε γενικό γιατί ομαλοποιήθηκε και κοινωνικοποιήθηκε με τα παιδιά, έκανε 

παρέες που μπορούσαν να τον υποστηρίξουν». «Είναι πολύ καλύτερο που 

εντάχθηκαν για πολλούς λόγους, γιατί είναι στη γειτονιά τους, στο χώρο που ζουν την 

υπόλοιπη ζωή τους, οπότε εκεί είναι καλύτερο να έχουν κάποιους φίλους, κάποια 

παρέα και εκτός του σχολικού χώρου». «Γενικά η όλη μας τοποθέτηση είναι όταν ένα 

παιδί έχει «κάτι» ελαφριάς μορφής, είναι καλά να φοιτά σε γενικό σχολείο, εφόσον 

μπορεί να παρακολουθεί». 

Επιπλέον, είχαμε και αρκετά θετικές αντιδράσεις, όπως «Ήξερε πολύ 

περισσότερα πράγματα από τα υπόλοιπα παιδιά και υπήρχαν φορές που τα βοηθούσε. 

Αυτό ήταν το κλειδί για την ένταξη του και δεν ένιωθε άσχημα. Τα παιδιά είχαν 

συνηθίσει να τον καταλαβαίνουν πως μιλούσε, δεν εκφραζόταν καλά. Μέχρι το τέλος 

είχαμε μάθει να τον καταλαβαίνουμε όλοι όταν μιλούσε». Τέλος, όπως επισήμανε μία 
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εκπαιδευτικός «Παράπλευρη ωφέλεια για τα παιδιά να μάθουν πως υπάρχουν 

διαφορετικά άτομα, ότι την αγαπούν και την σέβονται, αλλά τα παιδιά είναι 

ανυπόμονα, είναι σκληρά, δεν μπορούν να εξαντλήσουν έχοντας την υπομονή στο να 

προσπαθούν να επικοινωνήσουν». 

Μία ακόμη προϋπόθεση για την ένταξη είναι πως το παιδί θα πρέπει να έχει 

βοήθεια από ακουστικό ή κοχλιακό για να εξυπηρετείται η επικοινωνία. Όπως 

υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές που φορούν ακουστικά ή έχουν κοχλιακό 

εμφύτευμα μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα. «Εδώ και τρία χρόνια έχω 

περιστατικό παιδιού με ακουστικό και το βοηθά αρκετά στην επικοινωνία». « Ο 

μαθητής φέρει ακουστικό και  σίγουρα βοηθάει στην επικοινωνία, αν και για 

χειλανάγνωση  δε μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι κάνει». Βέβαια, υπήρξε περίπτωση 

μαθήτριας που δεν φορούσε συχνά τα ακουστικά της παρόλο που τη βοηθούσαν στην 

επικοινωνία, για ψυχολογικούς λόγους. « Έχω κορίτσι με ακουστικά στην α 

γυμνασίου και στα δύο αυτιά, αλλά δυστυχώς δεν τα φορά συχνά. Πιστεύω χωρίς το 

ακουστικό δεν μπορεί να ακούσει καθόλου, προσπαθεί βέβαια να κάνει 

χειλανάγνωση». Κατά τον ίδιο τρόπο και οι περιπτώσεις μαθητών με κοχλιακό 

εμφύτευμα « έχω μαθητή βαρήκοο και το κοχλιακό με έχει βοηθήσει στην 

επικοινωνία με το παιδί» . «Αν έχει βοηθήσει το κοχλιακό μάλλον εν μέρει μόνο, έχει 

βοηθήσει το παιδί, στην ουσία δεν ακούει όπως εμείς, δεν ακούει καλά. Μόνο για 

ψυχολογικούς λόγους, όχι μόνο στην εκπαίδευση όσο σ την επαφή και στην 

επικοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά σε βασικά πράγματα και 

περιορισμένα. Κάνει χειλαναγνωση». 

Η καλή συνεργασία των γονέων, των εκπαιδευτικών και των συμβούλων είναι 

απαραίτητη για να επιτύχει η ένταξη των παιδιών με ακουστική ανεπάρκεια στα 

γενικά σχολεία. Καταρχάς,  «Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των γονέων έτσι ώστε 
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να κατανοούν και να αποδέχονται το όποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει 

συνεργασία των βαθμίδων εκπαίδευσης με στόχο την καλύτερη καθοδήγηση των 

γονέων για την εκπαίδευση του παιδιού μέσα από το σχολείο». Επιπλέον, είναι 

σημαντικές οι συχνές συναντήσεις γονέων, όπως και το να γνωρίζουν από πριν όλοι 

στο σχολικό περιβάλλον το πρόβλημα του παιδιού, για να μπορέσουν να δράσουν 

σωστά και αποτελεσματικά. «Πριν αρχίσει η σχολική χρονιά υπήρξε ενημέρωση από 

τους γονείς και το διευθυντή» . «Συνεργάσιμοι είναι όλοι στην οικογένεια, από την 

πρώτη στιγμή μας ενημέρωσαν και έχουμε καλή και συχνή επικοινωνία» . «Θα 

έπρεπε να έχουν περάσει από κάποια συνέντευξη, να έχουμε ενημέρωση από το 

δημοτικό όταν έρχονται στο γυμνάσιο να ξέρουμε κι από τους δασκάλους και τους 

γονείς την κατάσταση του παιδιού γιατί αυτά τα παιδιά χρειάζονται και μια κοινωνική 

ένταξη, επειδή είναι συνήθως αποτραβηγμένα και πολλά παιδιά τα ενοχλούνε» . 

«Πάντοτε κάνουμε μία επαφή με τους γονείς στην αρχή, μία συνέντευξη. Το 

συζητήσαμε κι οι εκπαιδευτικοί τι σήμαινε για μας το κοχλιακό, ποιες οι δυνατότητες 

του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα» . «Μέσα στις προϋποθέσεις είναι οι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν το πρόβλημα του παιδιού, να βοηθούν το παιδί να 

καταλάβει και φυσικά να υπάρχουν και τα τεχνικά μέσα» . «Ενημερώθηκα από πριν 

για να μπορέσω να αλλάξω τον τρόπο διδασκαλίας μου».  Υπήρξαν και περιπτώσεις 

αδιαφορίας ή μην ενημέρωσης βέβαια. «Δεν υπήρξε ενημέρωση, ούτε έγινε κάποια 

συνάντηση με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον σε αρχικό επίπεδο» . 

 « Φυσικά και είναι θέμα πόσο συνεργάζεται και η οικογένεια, το σχολείο και 

οι εκπαιδευτικοί» . Οι γονείς είναι πολύτιμοι βοηθοί στο εκπαιδευτικό έργο, κι είναι 

ευλογία το να υπάρχει καλή επικοινωνία και συνεργασία.  «Η μητέρα έρχεται, 

ενημερώνεται, ζητά αλλαγές στο πρόγραμμα π.χ στο τμήμα ένταξης την πήρα μόνο 

δύο ώρες γιατί στο πρόγραμμα είχε παράλληλη στήριξη κι όταν υπάρχει παράλληλη 
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στήριξη δεν προβλέπεται το παιδί να παρακολουθεί τμήμα ένταξης. Έτσι, προτείναμε 

κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα που αφορούσε τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και 

την φιλαναγνωσία.  «Το συγκεκριμένο παιδί, ο πατέρας του είναι φυσικός και έχουν 

κάνει πολλά πειράματα, έχουν ασχοληθεί». «Τα τρία χρόνια που έχω το παιδί έχω 

πολύ καλή επικοινωνία με την οικογένεια, ιδιαίτερα με την μητέρα η οποία βοηθά το 

γιο της στα μαθήματα» . «Υποστήριξη από τη μαμά και συνεργασία, αφού τον 

ενισχύει και τον στηρίζει όσο μπορεί». 

Τέλος, η συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, το διευθυντή, τον 

σύμβουλο ή από εξωτερικούς παράγοντες είναι αναγκαία, ώστε να γίνει το έργο του 

εκπαιδευτικού πιο παραγωγικό και αποδοτικό. «Είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να 

έχει βοήθεια, από το σύμβουλο, το διευθυντή και τους υπόλοιπους συναδέλφους». 

«Με τη διευθύντρια ανελλιπώς συζητούμε, όπως και συνεργάζομαι άψογα με την 

άλλη δασκάλα ειδικής αγωγής και το γενικό δάσκαλο» . «Ζητούσα από την 

εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης βοήθεια κάποιες φορές γιατί αισθανόμουν 

ανεπαρκής στο να ξέρω τι απαιτήσεις πρέπει να έχω από αυτό το παιδί» . «Θα πρέπει 

να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στο σχολείο αρχικά, και έπειτα σωστή και 

παραγωγική συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στη ζωή του παιδιού με κώφωση» . 

«Στην αρχή απευθύνθηκα σε καθηγητές πανεπιστημίου ειδικής αγωγής, οι οποίοι με 

βοήθησαν και προσέγγισα αρκετά καλά τους γονείς και κάναμε ότι χρειαζόταν για να 

έρθει τελικά φέτος στο σχολείο παράλληλη στήριξη. Βέβαια είχα ενημερώσει και τον 

σύμβουλο». 

Η παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης είναι αναγκαία μέτρα όταν το 

κωφό ή βαρήκοο παιδί μετέχει σε γενικό σχολείο. Μέσα από τα λεγόμενα των 

εκπαιδευτικών εντοπίζουμε τα οφέλη. «Φέτος είχα βοήθεια από παράλληλη στήριξη 

και ο συνάδελφος ήταν εξαιρετικός» . «Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια από ένα ακόμη 
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άτομο. Δεν αρκεί ο καθηγητής της τάξης, είτε ένταξη είτε παράλληλη στήριξη είναι 

αναγκαία».  «Έγινε ενημέρωση στο σχολείο και μέχρι πέρσι παράλληλη στήριξη που 

βοηθούσε πολύ το παιδί». «Το παιδί όλα αυτά τα χρόνια είχε ευτυχώς παράλληλη 

στήριξη» . «Η ένταξη πρέπει να είναι με υποδομή, να έχει παράλληλη στήριξη, γιατί 

το σχολείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας, στην κοινωνία που καλείται να ζήσει 

μετά από χρόνια- παράπλευρες ωφέλειες των άλλων παιδιών, τα οποία μαθαίνουν 

στην κατανόηση, στην ανοχή, στην προσφορά, γιατί θα πρέπει να μάθουν να 

συνεργάζονται» . Δυστυχώς όπως υπογραμμίζουν κάποιοι συνάδελφοι δεν είναι 

πάντα εφικτό. «Φέτος λόγω των περικοπών δεν μπόρεσε να έχει παράλληλη στήριξη» 

. «Χρειαζόμαστε παράλληλη και στην ξένη γλώσσα, αλλιώς το παιδί δεν μπορεί να 

μάθει, δυσκολεύεται και αυτό και εμείς» .  

Η τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος και του τρόπου διδασκαλίας, 

καθώς και επίσης οι στόχοι και η τακτική του εκπαιδευτικού, είναι κάποια στοιχεία 

που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, όταν έχουμε σε μία σχολική τάξη ακουόντων 

ένα μαθητή με φυσική μειονεξία. Πρωταρχικός μας σκοπός είναι να δούμε το παιδί 

αυτό, όπως βλέπουμε οποιοδήποτε παιδί, να αξιολογήσουμε τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες του. « Οφείλουμε να τροποποιούμε το υλικό και να δίνουμε βαρύτητα 

στα δυνατά σημεία αυτού του παιδιού. Αν για παράδειγμα γράφουμε διαγώνισμα το 

οποίο εμπεριέχει ακουστικές ασκήσεις είναι άδικο να βαθμολογήσουμε το ίδιο ένα 

παιδί με πρόβλημα ακοής και ένα χωρίς. Θα πρέπει να τονίζουμε τα θετικά του 

στοιχεία και να το επιβραβεύουμε ώστε να ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση του για να 

προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο» .  «Υπήρξε τροποποίηση του προγράμματος 

ώστε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες του παιδιού που ήταν περισσότερο ανεπτυγμένες 

και να καλλιεργήσουμε στο μέτρο που ήταν δυνατόν αυτές που ήταν σε πρωτόλειο 

στάδιο» . «Προσπαθούσα να φέρομαι ισότιμα σε όλα τα παιδιά, να μη δείχνω πως 
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λυπάμαι για την κατάσταση της, το αντίθετο μάλιστα, μαζί με όλα τα παιδιά 

κανονίζαμε μία φορά το μήνα συζήτηση που αναλύαμε τους φόβους μας, τα στοιχεία 

του χαρακτήρα μας που δεν μας άρεσαν, σε ποιους τομείς θα θέλαμε να ήμασταν 

καλύτεροι. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Κανένας δεν γίνεται να είναι τέλειος σε όλα, 

άρα σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε τα θετικά μας στοιχεία, και να αποδεχθούμε τις 

τυχόν «ατέλειες» μας».  «Όμως κάθε παιδί, είτε με αυτισμό, είτε με κώφωση, είτε με 

δυσλεξία, έχει το χαρακτήρα του, το προφίλ του. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Υπάρχουν 

κάποιοι γενικοί κανόνες που ισχύουν για όλους τους κωφούς, για όλους τους 

τυφλούς, όμως κάθε παιδί είναι μία ξεχωριστή πραγματικότητα. Αυτή είναι μια 

μεγάλη αρχή της Ειδικής Αγωγής. Ξεκινάμε από αυτά που είναι ικανό να κάνει από 

αυτά που του αρέσουν και εκεί θα πατήσεις για να εξελίξεις άλλα πράγματα. 

Αντιμετωπίζεται σαν μια ξεχωριστή μονάδα. Δεν υπάρχουν συνταγές. Σε οδηγεί το 

ίδιο το παιδί και οι ανάγκες του. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Αυτή τη 

μοναδικότητα του πρέπει να βρεις και πάνω εκεί να χτίσεις» . «Καταρχήν θα πρέπει 

να απλοποιούμε ότι λέμε, σίγουρα πάνω στις ανάγκες που έχει γιατί πολλές φορές 

εγώ σαν γυμνάστρια, αντιμετωπίζω και τα προβλήματα της φυσικής κατάστασης. 

Πάντα κοιτάμε το μέτρο των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού. Πρέπει να 

προσαρμόσουμε τη διδασκαλία πάνω στο επίπεδο των μαθητών». « Πάντα 

ενημερώνω το παιδί προσωπικά, τι χρειάζεται να κάνουμε, της βάζω πιο απλά 

πράγματα να κάνει και την αφήνω να επιλέγει τι άθλημα θέλει να κάνει. Αυτό που με 

ενδιαφέρει είναι να συμμετέχει και να επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά, να μην είναι 

αποτραβηγμένη». «Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε τη διάθεση προσέγγισης προς τα 

άλλα παιδιά, πρέπει να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση του παιδιού, όσον αφορά το 

πλαίσιο φιλίας και κοινωνικών επαφών» . «Πιο πολύ πρέπει να το βοηθήσουμε να 

συναναστραφεί με τους άλλους, όχι τόσο να εστιάσουμε στο γνωστικό επίπεδο». 
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«Βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού, ποιες δεν καλύπτονται, προσπαθούμε 

να του δημιουργήσουμε βιώματα που δεν του προσφέρθηκαν στη ζωή και να μην το 

ξέρει». 

Σε αυτό που συμφώνησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι πως άρχισαν να μιλούν 

πιο δυνατά και καθαρά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως και να είναι 

στραμμένοι προς το κωφό παιδί. «Προσπαθούσα όταν έλεγα κάτι να είμαι ακριβώς 

πρόσωπο με πρόσωπο. Ποτέ δεν πήγαινα πίσω να μιλήσω ή όταν πήγαινα προς τα 

πίσω δε μιλούσα. Άλλαξα τη συνήθεια να κυκλοφορώ στην τάξη κατά την διάρκεια 

του μαθήματος». «Μιλούσα αργά και καθαρά, πάντα με το πρόσωπο στραμμένο προς 

αυτόν. Σημαντικούς ορισμούς τους έγραφα στον πίνακα ή τους έλεγα και τους 

έδειχνα με τη βοήθεια του εμπλουτισμένου βιβλίου». «Μιλάω πιο δυνατά, πιο αργά 

και δεν καλύπτω ποτέ το στόμα μου» . «Έχει παράλληλη στήριξη στα μαθηματικά 

από τον μπαμπά της, που είναι εκπαιδευτικός, κι έτσι δεν χρειάστηκε να αλλάξω κάτι 

στο υλικό, παρά μόνο να μιλάω πιο δυνατά και αργά». «Έχοντας την καθοδήγηση και 

των γονέων, το έχουμε βάλει στο πρώτο θρανίο. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να 

είμαι όσο πιο ξεκάθαρη στην άρθρωση μου και να χρησιμοποιώ όπου μπορώ, ιδίως 

στις γεωμετρικές έννοιες τα χέρια μου. Ακόμη να μιλώ αργά και ευδιάκριτα, 

τονίζοντας τα χείλη μου όσο μπορώ». «Ο ρυθμός δεν πρέπει να ναι γρήγορος γιατί 

δεν μπορεί να αντιληφθεί τη ροή του λόγου». «Μιλούσαμε όλοι δυνατά και αργά, 

κάνοντας ένα ψεύτικο παιχνίδι τρικ- πως η κυρία άρχισε να μεγαλώνει και τα αυτιά 

της δεν συνεργαζόταν πάντα, «κατέβαιναν σε απεργία». Όταν συνειδητοποιούσα πως 

η μαθήτρια δεν καταλάβαινε, επίτηδες τους ζητούσα να το επαναλάβουν επειδή δεν 

άκουσα». «Σχετικά με τη Φυσική Αγωγή έχουμε να κάνουμε περισσότερο με την 

παρατήρηση και λιγότερο με το λόγο . Το παιδί βλέπει και μιμείται είναι πολύ 

ευκολότερο να κινείται όπως τα άλλα παιδιά κάνοντας ότι κάνουν συνεπώς 
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εντάσσεται ευκολότερα γιατί νοιώθει ότι αποτελεί μέρος του συνόλου. Άρα δείχνω – 

μιλάω αργά – επαναλαμβάνω – απλοποιώ – επιβραβεύω με κινήσεις του σώματος». 

Επιπλέον, εντοπίζουμε την ανάγκη των εκπαιδευτικών για ξεχωριστή 

ενημέρωση ή επεξήγηση. «Προσπαθώ να τα πλησιάσω από κοντά, για λίγο χρόνο 

μέσα στην αίθουσα να τους παρέχω ατομική διδασκαλία». «Προσπαθώ να το 

διευκολύνω. Καμιά φορά όταν σηκώνει το χέρι και λέει ότι δεν κατάλαβε το εξηγώ 

αναγκαστικά δύο και τρεις φορές». Τα λογισμικά, τα ειδικά προγράμματα, αλλά και η 

εικονογράφηση είναι από τα πιο συχνά εργαλεία του εκπαιδευτικού. «Χρησιμοποιώ 

όσο το δυνατόν λογισμικά για να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα σε ομάδες και στην 

τάξη της πληροφορικής να πραγματοποιούν σε εικονικά εργαστήρια πειράματα». 

«Πρέπει να δείχνουμε πολλές εικόνες με χρήση προτζέκτορα». «Απαραίτητη η χρήση 

εποπτικών μέσων. Οποιοσδήποτε τρόπος για να δείχνουμε οπτικά σ αυτά τα παιδιά 

γιατί βοηθούνται περισσότερο στη διδασκαλία». «Δυστυχώς τα περισσότερα 

προγράμματα της τηλεόρασης δεν έχουν υπότιτλους, χρησιμοποιούμε όμως του 

ιντερνέτ. Εγώ το ενέταξα στη δουλειά μου και πρότεινα και στην οικογένεια να το 

χρησιμοποιεί στο σπίτι σαν εργαλείο με τις online διαδραστικές ασκήσεις. για 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Γενικά η ειδική αγωγή χρειάζεται πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση». «Προσπαθώ να κάνω εικονογράφηση την ιστορία για να μπορέσει να 

έχει καλύτερη γνώση, να του μένουν περισσότερο στη μνήμη αυτά που 

αντιλαμβάνεται. Επομένως, γενικά προσπαθούμε να δομήσουμε προτασούλες, ή να 

κάνουμε μία μικρή παράγραφο για να εξοικειωθεί με το γράψιμο, να γράφει πιο 

παραγωγικά, γιατί έχουν και τα δύο δυσκολία στο γραπτό λόγο». «Εξαρτάται από την 

περίπτωση τι διδάσκουμε, καλό θα είναι να γίνονται κάποιες προσαρμογές, σίγουρα 

στα μεγάλα κείμενα της ιστορίας, των θρησκευτικών, της γλώσσας. Εκεί δίνουμε 
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περισσότερες εικόνες που να μπορούνε να ερμηνεύουν το κείμενο. Δουλεύουμε την 

κατανόηση κειμένου, επειδή υπολείπονται σε γλωσσικό επίπεδο». 

Η τροποποίηση της βαθμολογίας είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς των 

συνεντευξιαζόμενων.   «Άλλαξα στο να μην έχω τόσες απαιτήσεις από όλους τους 

μαθητές και να είμαι πιο επιεικής στην βαθμολογία». «Η μαμά με είχε ενημερώσει 

για κάποια τεχνικά θέματα του κοχλιακού, τι να προσέχω για τη λειτουργία του, 

τέτοιας φύσεως πράγματα, αλλά εγώ σε ελάχιστες περιπτώσεις τροποποιώ το υλικό 

για να της δώσω κάτι απλό. Δεν έχω τόσες απαιτήσεις όπως με τα υπόλοιπα παιδιά 

και φυσικά είμαι πιο επιεικής στη βαθμολογία». «Αποφεύγω να τη βάλω να 

αναγνώσει μια άσκηση και στα διαγωνίσματα ακολουθώ μία ειδική τακτική και ίσως 

είμαι λίγο πιο ελαστική στη βαθμολογία». Τέλος, πρέπει να επισημανθούν κάποιες 

ιδιαίτερες τροποποιήσεις που έκαναν οι εκπαιδευτικοί ώστε να γίνει πιο αποδοτικό το 

μάθημα. «Στην αρχή αναγκάστηκα να τροποποιήσω το υλικό. Δίνουμε περισσότερες 

γραπτές οδηγίες, χρήση εμπλουτισμένου βιβλίου, κάνουμε πειράματα με φύλλα 

εργασίας τόσο σε πραγματικό αλλά και σε εικονικό εργαστήρι. Κάνω πίνακες για το 

μάθημα, δίνω εικόνες και χρησιμοποιώ πολύ δραστηριότητες αντιστοίχησης». 

«Χρειαστήκαμε κάποια συγκεκριμένη πιστοποίηση για την φυσική της αδυναμία για 

να μπορέσει το παιδί να πάρει μέρος σε εξετάσεις ξένης γλώσσας, και να απαλλαγεί 

από το ακουστικό κομμάτι της εξέτασης». «Μέχρι να έρθει ο συνάδελφος της 

παράλληλης, καθόταν με πολύ καλούς μαθητές. Το πρώτο χρόνο μόνο με ένα παιδί 

που το βοηθούσε πολύ καθόταν, αλλά στη Β τάξη σκεφτήκαμε να αλλάζουμε γιατί ο 

ρόλος του βοηθού κούραζε κάποια παιδιά». «Επειδή είναι πολύ τελειομανής και 

απόλυτος, έπρεπε να προσαρμόσω την συμπεριφορά μου απέναντι του. Δεν ήθελα το 

ενδιαφέρον του για το μάθημα να γίνει απογοήτευση και στο τέλος απόσυρση γι αυτό 

και συνεχώς κοιτούσα να τον ενισχύω. Επειδή προσπαθεί πολύ να ξεπεράσει την 
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μειονεξία του, απογοητεύεται εύκολα όταν δεν τα πάει καλά». «Σίγουρα υπολείπεται 

και στο λεξιλόγιο και στις έννοιες, επομένως κατεβάζει και τον πήχη του ο δάσκαλος. 

Ο δάσκαλος αυτό που φροντίζει είναι να μην παραλείπει να δώσει στο παιδί το λόγο, 

να το σηκώσει σε μία εύκολη άσκηση, να βγάλει περίληψη και να δώσει στους 

μαθητές από το μάθημα να ζητά να διαβάζει φωναχτά έστω και μ αυτόν τον τρόπο 

μια παράγραφο επιμελώς να το θυμάται και του απευθύνει το λόγο.- προϋποθέσεις να 

αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές».  

Η αλλαγή της διαρρύθμισης της τάξης είναι σπουδαίας σημασίας, ειδάλλως 

οδηγούμαστε σε σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας αλλά και απόσυρσης του παιδιού, 

διότι όταν βλέπει πως δεν μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα και να παρακολουθήσει 

τη ροή του, αποτραβιέται. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως απλώς 

έφεραν το παιδί στο πρώτο θρανίο να έχει έστω βλεμματική επαφή με τον 

εκπαιδευτικό. Το θέμα είναι βέβαια τι συμβαίνει, όταν υφίσταται συζήτηση με τους 

μαθητές μέσα στην τάξη, κατά πόσο το παιδί με πρόβλημα ακοής μπορεί να 

παρακολουθήσει. «Η μόνη διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας είναι ότι έχω φέρει 

ένα θρανίο μόνο του μπροστά στην έδρα». «Καθόταν δίπλα μου». «Καθόταν μόνος 

του στο πρώτο θρανίο για να μπορεί να μιλάει και να ακούει, αλλά και να 

παρακολουθεί το μάθημα». «Διαρρύθμιση της τάξης όχι δεν έχει γίνει, δεν υπάρχουν 

και τέτοιες δυνατότητες. Κάθεται στο πρώτο θρανίο το παιδί για να μπορεί να 

διαβάζει τα χείλη του καθηγητή». «Προσπαθούσαμε να έχει καλή οπτική γωνία με 

τον πίνακα και το πρόσωπο της δασκάλας, γιατί χρειάζεται να βλέπει αυτό που 

ακούει για να το κατανοεί, επομένως ήμασταν πιο κοντά στην έδρα και στον πίνακα». 

«Στο γενικό τμήμα, ο δάσκαλος την έχει στην πρώτη θέση, έτσι ώστε να βλέπει το 

στόμα του, να προσέχει να μη γυρίζει την πλάτη όταν μιλά, να μην πέφτει φως στο 

πρόσωπο του και δεν βλέπει καλά να κάνει χειλαναγνωση».  Μόνο ένας εκπαιδευτικό 
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άλλαξε τη διάταξη των θρανίων των παιδιών. «Στη διαρρύθμιση της τάξης, έκρινα 

σωστό να ενώσω τα θρανία κάνοντας ένα μεγάλο κύκλο για να έχουν όλα τα παιδιά 

βλεμματική επαφή και κυρίως το παιδί με την κώφωση. Ήθελα να έχει τη δυνατότητα 

να αποσπά όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από το μάθημα και να μην 

νιώθει αποκομμένη από τους υπόλοιπους». Τέλος, εντοπίσαμε έναν εκπαιδευτικό που 

με τη βοήθεια του πατέρα του μαθητή, τροποποίησε τα ηχεία του υπολογιστή και του 

cd player.  « Επίσης, κάναμε κάποια αλλαγή στα ηχεία του υπολογιστή και του cd 

player ώστε να μπορούν να συνδέονται με ακουστικά και παράλληλα να παίζουν για 

τα υπόλοιπα παιδιά στην τάξη. Έτσι, το παιδί φορούσε ακουστικά μαζί με τα 

ακουστικά βαρηκοΐας και μπορούσε να συμμετάσχει όσο μπορούσε σε ακουστικές 

δραστηριότητες. Την τροποποίηση αυτή την είχε αναλάβει ο πατέρας του παιδιού που 

ήταν γνώστης, εγώ δεν ξέρω περισσότερα». 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εξειδίκευση τους είναι απαραίτητες 

ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για τις νέες τάσεις, για προτεινόμενες 

στρατηγικές ή τακτικές, όταν έχουν κάποιο περιστατικό που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και διδασκαλίας. «Πρέπει να υπάρχουν ενημερώσεις για όλους τους τομείς 

της ειδικής αγωγής. Στα πλαίσια της συμπερίληψης, όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από 

τις δυσκολίες ή τις μειονεξίες τους, έχουν το δικαίωμα να φοιτούν στο γενικό 

σχολείο. Οφείλουμε σαν εκπαιδευτικοί να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να 

παρέχουμε σ αυτά τα παιδιά όλα τα εφόδια για να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία. 

Είναι αναγκαία η επιμόρφωση για όλους. Το να συναναστρέφεσαι με παιδιά, σου 

μαθαίνει κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Αλλά πρέπει να μάθεις να συμπεριφέρεσαι με 

τον τρόπο που πρέπει, για να μη βρεθείς στη θέση να γίνεις υπαίτιος της απόσυρσης 

του μαθητή». «Η επιμόρφωση και η εξειδίκευση είναι απαραίτητες ώστε το παιδί να 

δεχθεί και να αποκομίσει νέες γνώσεις με τρόπο που δεν θα το κάνει να βλέπει το 
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σχολείο σαν μαρτύριο ή καταναγκαστικό έργο».  «Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει 

καλές τεχνικές, η υπομονή είναι σίγουρα απαραίτητο προσόν, αλλά χρειάζονται και 

σωστές μέθοδοι , ώστε να είναι αποτελεσματικό το έργο του». «Από τη σχολή και το 

μεταπτυχιακό, ασχολούμαι με την κώφωση, συμμετείχα σε συνέδρια, και συνεχώς 

προσπαθώ να ενημερώνομαι για στοιχεία, μεθόδους ή άλλα επιστημονικά δεδομένα».  

«Ότι ημερίδα διοργανώνεται προσπαθώ και την παρακολουθώ είναι απαραίτητο». 

«Το παιδί πρέπει να βοηθηθεί, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δυσκολίες. Αν είμαστε 

ενημερωμένοι και ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας». 

 

2. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν έχουν 

έναν μαθητή με ακουστική ανεπάρκεια είναι αυτή της επικοινωνίας. Κυρίως στον 

προφορικό λόγο εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα οποία είναι ως επί το 

πλείστον θέμα άρθρωσης. «Δεν αντιλαμβανόμουν όλα όσα μου έλεγε.  Ο προφορικός 

λόγος δεν είναι σε καλό επίπεδο. Ακόμη και τα πιο απλά. Κυρίως στο διάλλειμα 

επειδή ακούγονται πολλές φωνές από παντού και είναι ό,τι χειρότερο. Επίσης στην 

αίθουσα των υπολογιστών, τα παιδιά κάνουν παρέες μιλάνε μεταξύ τους. Όταν 

είμαστε οι δυο μας στην αίθουσα μιλάω αργά, φροντίζω να κοιτά το στόμα μου, 

διαλέγω τις λέξεις που χρησιμοποιώ ώστε να υπάρχει πιο ουσιαστική επικοινωνία». 

«Έκανα μεγάλη προσπάθεια να τον καταλάβω όταν μιλούσε, ενώ ο γραπτός λόγος 

του ήταν τέλειος». «Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στον προφορικό, αλλά είναι θέμα 

λογοθεραπείας.  Δηλαδή, κατά πόσο ο λογοθεραπευτής έχει επιδράσει, πόσο με το 

κοχλιακό το παιδί ακούει όλους τους φθόγγους, οπότε κάποια παιδιά σίγουρα 

πιστεύω δεν μπορούν να αρθρώσουν όλους τους φθόγγους επειδή δεν τους ακούνε. 
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Πρέπει ο λογοθεραπευτής να είναι ειδικευμένος στο κοχλιακό». « Στον προφορικό 

λόγο υπάρχουν κάποιες δυσαρθρίες, ακόμη και στην σύνταξη του προφορικού λόγου 

υπάρχουν ελλείψεις ή είναι λάθος». «Υπάρχει δυσκολία στην άρθρωση, πιθανότατα 

να σχετίζεται με την μειονεξία της , δεν είναι ξεκάθαρη η άρθρωση της. Την είχα 

ακούσει πέρσι στην αποφοίτηση της έκτης δημοτικού, που είχε μάλιστα έναν από 

τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, και νομίζω τώρα ένα χρόνο μετά δεν υπάρχει 

βελτίωση θεωρώ». «Καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει αλλά υπάρχει πρόβλημα 

άρθρωσης, είτε στα ελληνικά είτε στην ξένη γλώσσα». «Στην αρχή όταν μιλούσε δεν 

τον καταλάβαινα καθόλου, γι αυτό και ζήτησα τη βοήθεια της φιλολόγου και μετά 

την προτροπή της του έλεγα να μου γράφει ότι δεν καταλάβαινα». «Στον προφορικό 

λόγο υπάρχει πρόβλημα. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, κάνει λογοθεραπεία, 

προσπαθεί να έχει φυσικό τονισμό των λέξεων. Κάποια στιγμή όταν αφήνεται ή 

ξεχνιέται, μιλά πολύ γρήγορα και λόγω του προβλήματος τονισμού δεν 

καταλαβαίνεις συχνά αυτά που θέλει να σου πει. Κάποιες στιγμές τονίζει εκεί που δεν 

πρέπει, αλλά σ αυτό βοηθάει και το μάθημα μουσικής». «Η ομιλία του έχει μία 

ιδιαίτερη χροιά. Δυσκολεύομαι αρκετές φορές να τον καταλάβω». «Ακούει με το 

ακουστικό και προσπαθεί να επικοινωνήσει όπως τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά πολλές 

φορές δυσκολεύεται». «Είναι καλή μαθήτρια, ο γραπτός της λόγος είναι καλός, αλλά 

δεν μιλά καθόλου καθαρά. Κι αυτό είναι μείον, γιατί θέλει να λέει συνεχώς, αλλά δεν 

καταλαβαίνουν κι οι άλλοι,  εγώ πρέπει να πάω συνεχώς πολύ κοντά για να 

καταλάβω. Αυτό σε καθημερινή βάση είναι κουραστικό και δύσκολο». «Στα γραπτά 

τα πάει πολύ καλά, αλλά στα προφορικά, όταν πρόκειται για απάντηση σε κάποια 

ερώτηση συνήθως καταλαβαίνεις, αλλά όταν μιλάμε στην αυλή ή εκτός του σχολείου 

δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε». 
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Όσον αφορά στο γραπτό λόγο, υπήρχαν διαβαθμίσεις στα περιστατικά και δεν 

μπορούμε να έχουμε μία σαφή εικόνα.  «Ο γραπτός λόγος είναι σε πρωτόλεια 

κατάσταση, δηλαδή και στην παραγωγή λόγου, όταν πρέπει να γράψει κάτι, μια 

ιστορία, είναι επιπέδου σαν παιδί Β’ δημοτικού και αναφερόμαστε σε ένα παιδί πολύ 

δουλεμένο, χωρίς γραμματικά λάθη, με ωραία γράμματα, πολύ τακτικό, 

πειθαρχημένο, γιατί παράλληλα με το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια έχει και δάσκαλο 

στο σπίτι, σε όλα τα μαθήματα». «Ο γραπτός λόγος υπολείπεται της τάξης, κυρίως 

όσον αναφορά το θέμα δομής, λεξιλογίου και σύνταξης, οπότε κάποιος με παρέμβαση 

θα πρέπει να δουλέψει σ αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε απαίτηση ή μπορεί να είναι 

πιο περιορισμένος σε έκταση, ή να έχει φτωχότερο λεξιλόγιο, η όχι πλούσια 

σύνταξη». «Με τον γραπτό λόγο τα πάει μέτρια και νομίζω πως ανταποκρίνεται στις 

οδηγίες, αλλά δεν είμαι σίγουρος, καμιά φορά νομίζω δυσκολεύεται». Υπήρχαν 

περιστατικά που λόγω του φτωχού λεξιλογίου ή των μη πολλών ερεθισμάτων, 

σημείωναν ιδιαίτερες δυσκολίες και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.  «Ο 

γραπτός της λόγος ήταν σε πολύ καλό επίπεδο αλλά ο προφορικός της είχε σημαντικό 

πρόβλημα. Η άρθρωση της, το ότι κολλούσε τις λέξεις, σου έδινε την εντύπωση πως 

μιλούσε μέσα από τα δόντια». «Ο γραπτός λόγος δεν έχει τη σωστή σύνταξη πάντα, 

σχεδόν ποτέ για την ακρίβεια είναι λίγο και το πώς ακούει. Φταίει κατά τη γνώμη 

μου, η έλλειψη εμπειρίας και χρήσης της γλώσσας, γιατί όταν μιλάει, μιλάει τόσο 

σιγά και παραλείπει ενδιάμεσα λέξεις. Ίσως αυτό το κάνει φοβούμενη μήπως πει 

λάθος την πρόταση. Ούτε εγώ δεν την ακούω. Επιμένω συνεχώς να το επαναλάβει πιο 

δυνατά. Να μιλάει. Πάντως δεν μπορεί να πει με την πρώτη μία πρόταση σωστά με 

σωστή σύνταξη». «Το λεξιλόγιο της είναι πολύ φτωχό σε σχέση με τα υπόλοιπα 

παιδιά. Πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται αυτά που της λέω επειδή δεν ξέρει την 

σημασία των λέξεων που έχω χρησιμοποιήσει». «Πράγματα που έχουν κατακτήσει 
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άλλα παιδιά συνδυάζοντας τη λέξη με το σημασιολογικό της περιεχόμενο και το 

βίωμα, γι αυτά τα παιδιά πρέπει να γίνεται ειδική δουλειά για να κατακτήσουν 

κάποιες λέξεις». «Υπήρχαν δυσκολίες στις μεταφορές- και ο προφορικός λόγος και ο 

γραπτός είναι γεμάτος μεταφορές. Εκεί υψώνεται ένα τοίχος που εμποδίζει την 

κατανόηση. Πρέπει να μιλάς με κυριολεξία». 

Τέλος, υπήρχαν προβλήματα σοβαρά επικοινωνίας που συχνά πήγαιναν πίσω 

τη ροή του μαθήματος. «Δεν μπορεί να ακολουθήσει εντελώς τη ροή, οπότε έχουμε 

μία ελαφρά καθυστέρηση ως προς τη ροή του μαθήματος σε σχέση με άλλα 

τμήματα». «Το παιδί της τρίτης δημοτικού ανταποκρίνεται σε εντολές, ενώ της 

πρώτης έχει δυσκολίες με το κοχλιακό».  «Επειδή την παρατηρώ και στον χώρο και 

έξω από την τάξη, κι εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έξω χάνεται. Πρέπει να της 

μιλάς τετ α τετ». «Επειδή εγώ μιλάω αργά και είμαι πολύ σαφής, με κοιτάζει και 

μπορεί να καταλάβει, αλλά όσες φορές δεν το χω κατά νου να γυρίσω και να με 

βλέπει, δεν ακούει τίποτα. Για παράδειγμα όταν γράφω στον πίνακα και μιλάω, δεν 

μπορεί να με ακούσει». «Σε ομαδικές δραστηριότητες δεν ανταποκρίνεται το ίδιο 

καλά, δεν μπορεί να επικοινωνήσει ούτε και να αντιληφθεί πολλά».  

Η έλλειψη εξειδίκευσης και επαρκούς κατάρτισης από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών, καθώς και το πώς θα διαχειριστούν σε μία τάξη ακουόντων ένα 

μαθητή με κώφωση είναι ένα ζήτημα που τους αγχώνει και τους δημιουργεί 

πρόβλημα. Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν πως παρόλο που έχουν 

συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια δεν έχει γίνει καμία αναφορά σε 

θέματα κώφωσης. Έτσι, οι ίδιοι καταφεύγουν στην αναζήτηση βιβλιογραφίας ή στη 

βοήθεια άλλων συναδέλφων. «Ενώ έχω συμμετάσχει σε σεμινάρια για την ένταξη και 

την ειδική αγωγή δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ σε θέματα κώφωσης». «Έχω πάει σε 

σεμινάρια ειδικής αγωγής αλλά δεν έχει γίνει ποτέ αναφορά για κωφά ή βαρήκοα 
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παιδιά». «Φυσικά είναι απαραίτητα τα σεμινάρια για την κώφωση. Αυτό είναι το 

μεγάλο πρόβλημα της ειδικής αγωγής. Είναι τόσο μεγάλο το πεδίο της ειδικής αγωγής 

που πουθενά δεν είσαι καλός. Όσοι δουλεύουμε σε τμήματα ένταξης πιο πολύ 

ειδικευόμαστε στη δυσλεξία και στη διάσπαση. Δε ν έφταναν τα μαθήματα που 

κάναμε στη σχολή, εξ απαλών των ήχων το αγγίξαμε. Μια ευαισθητοποίηση και 

βέβαια όταν έρχεται κάποιο παιδί κοιτάς να μάθεις μόνος σου, να διαβάσεις 

περισσότερα». «Δεν είμαι γνώστης σε θέματα κώφωσης, δεν έχουν γίνει σεμινάρια 

αλλά θεωρώ απαραίτητη την επιμόρφωση από τη στιγμή που αυτά τα παιδιά 

εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο». «Λόγω του ότι στο σχολείο μας κατά καιρούς 

λειτουργεί τμήμα ένταξης, εγώ έχω διδάξει δύο χρόνια, προσπαθώ να ενημερώνομαι 

τακτικά και να παρακολουθώ σεμινάρια». «Πρέπει οι καθηγητές να ενημερώνονται, 

να έχουν καλύτερη σχέση με τα παιδιά, ειδικά αυτά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

να μην τα θεωρούν τεμπέλικα, χωρίς όρεξη, ενώ τα παιδιά στην πραγματικότητα 

προσπαθούν απλώς δεν τα καταφέρνουν όπως τα υπόλοιπα». «Επειδή ζω με ένα παιδί 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

διαβάζουμε από μόνοι μας, πολλές φορές νιώθουμε αβοήθητοι, αναγκαζόμαστε να 

βρούμε τρόπους να μπορούμε να μεταφέρουμε σ αυτά τα παιδιά νέες πληροφορίες. 

Δεν έχουμε ενημέρωση. Γνωρίζουμε μόνο πώς να μεταδίδουμε γνώσεις σε παιδιά 

«φυσιολογικά». Εξαρτάται από τη διάθεσή μας και κατά πόσο θέλουμε να 

δουλέψουμε ή αν μας έχει τύχει κάποιο περιστατικό. Δεν έχουμε καμιά εξειδίκευση. 

Ακόμη και στα σεμινάρια, μιλάμε για πολύ απλά και γενικά πράγματα και οι οδηγίες 

που μας έχουν δοθεί είναι να διακρίνουμε κάποιο πρόβλημα στο παιδί να καλέσουμε 

το ΚΕΔΥ».  

Επιπλέον, αναφέρθηκαν στην μη ικανότητα τους να γνωρίζουν πώς να 

φερθούν, αφού δεν γνώριζαν βασικά χαρακτηριστικά της κώφωσης. «Δεν είμαι 
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γνώστης σε θέματα κώφωσης, θα έπρεπε να είχε γίνει κάποια στοιχειώδη ενημέρωση 

αφού συγκεκριμένα περιστατικά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί του, πρέπει 

να υπάρχει ενημέρωση αλλιώς δεν ξέρουμε πώς να φερθούμε». «Εγώ αν δεν είχα 

βοήθεια από μία συνάδελφο φιλόλογο που ήταν ήδη 30 χρόνια στην εκπαίδευση, και 

τον είχε ήδη δύο χρόνια, δε θα μπορούσα. Μπορεί να το παραμελούσα, να μην του 

έδινα την σημασία που του άρμοζε, και στο τέλος να έχανε και αυτό την όρεξη του 

για μάθηση». «Δεν έχω καμία εξειδίκευση ούτε είμαι γνώστης σε θέματα κώφωσης, 

αλλά παρόλο που είχαμε περιστατικό δεν έγινε κάποια συγκέντρωση για να ξέρουμε 

πώς να φερθούμε». «Και νοητικά είναι καλά. Στην αρχή τρόμαξα, νόμιζα ότι είχε 

κάποιο πρόβλημα στο μυαλό, μετά απέκτησε εμπιστοσύνη στον εαυτό του».  « 

Άργησα πολύ να καταλάβω ότι υστερεί στο λεξιλόγιο, ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν 

ακούει τόσο καλά, ότι ακούει με βόμβο. Αυτά δεν τα ήξερα. Υπέθετα ότι αφού είναι 

χειρουργημένη και φορά κοχλιακό ακούει κανονικά». Ακόμη μία εκπαιδευτικός μας 

ανέφερε την ανάγκη για ύπαρξη ψυχολόγου στο σχολείο για ένα περιστατικό που 

χρειάστηκε βοήθεια. «Χρειάζονται  κατάλληλοι καθηγητές αλλά και εμείς 

χρειαζόμαστε πολλές φορές ψυχολογική υποστήριξη γιατί είναι δύσκολο ειδικά στην 

αρχή μέσα στην τάξη, πως θα φερθείς, τι θα κάνεις».  Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί 

πως όσοι δουλεύουν σε νησιά δεν έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κανενός 

είδους επιμόρφωση. «Μέχρι πριν δύο χρόνια ήμουν σε νησιά, εκεί δεν υπήρχε καμία 

ενημέρωση, κανένα συνέδριο, τίποτα». 

Το οικογενειακό περιβάλλον συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή 

ανάπτυξη των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους. Συχνό φαινόμενο οι παρεμβατικοί 

και απόλυτοι στις απόψεις τους γονείς, γονείς σε άρνηση ή ακόμη και αδιάφοροι 

γονείς. Υπήρξαν περιπτώσεις που οι γονείς δημιουργούσαν σοβαρό πρόβλημα όπως 

αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί. «Ωστόσο, η μητέρα παρεμβαίνει συνέχεια, στη 
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διαμόρφωση προγράμματος και πολλές φορές αναποφάσιστη κι αναιρεί αυτά που 

λέει». «Ο μπαμπάς δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, δεν τον έχω γνωρίσει. Η μητέρα αρκετά 

απαιτική σε σχέση μ αυτά που είχε στο μυαλό της, αυτά που ήθελε για το παιδί. Σε 

κάποια σημεία υπήρχαν και συγκρούσεις. Δεν πιστεύαμε πως έπρεπε να ναι έτσι. 

Αρχής γενομένης πως δεν επιτρέπει στο παιδί να μάθει νοηματική. Του έβαλε στα 

πέντε κοχλιακό, έχασε τόσα χρόνια, αυτό τα λέει όλα. Είναι παρεμβατική. Θέλει να 

τα ελέγχει όλα και να σου υποδεικνύει και πώς να κάνεις το μάθημα. Πρέπει να την 

πείσεις για την προθέσεις σου. Έχει εγκλωβιστεί σ αυτό που θέλει για το παιδί και σ 

αυτό που πιστεύει πως είναι που καμία φορά δεν μας ακούει, που το βλέπουμε από 

διαφορετική οπτική γωνία». «Όχι το παιδί δεν γνωρίζει την νοηματική και είναι 

απαγορευτικό από τη μητέρα. Όσες φορές της το αναφέραμε, αντέδρασε άσχημα, δεν 

μπορεί να  αποδεχθεί την κατάσταση». «Προβλήματα αντιμετώπισα κυρίως με τη 

μαμά της μαθήτριας. Βρισκόταν σε άρνηση, θεωρούσε πως ήμασταν άδικοι απέναντι 

στο παιδί της, και πως δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη βοήθεια ή υποστήριξη». «Η 

μαμά θεωρούσε πως το παιδί άκουγε τέλεια, απλώς τα ακουστικά την βοηθούσαν. 

Αυτό φυσικά δεν ίσχυε, δεδομένου ότι αν το παιδί είχε γυρισμένο το κεφάλι του προς 

την άλλη πλευρά και του μιλούσες, δεν ανταποκρινόταν». «Οι γονείς θέλουν να το 

εκθέτουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα ακουστικά ερεθίσματα, αλλά αυτό την 

οδηγεί στην απόσυρση, διότι κάνοντας του μαθήματα μουσικής ή χορού αντί 

ζωγραφικής που την ενδιαφέρει, το παιδί αντιλαμβάνεται και εστιάζει περισσότερο 

στη μειονεξία του. Αυτό του βγαίνει και σαν άρνηση μέσα στην τάξη». « Οι 

προσδοκίες της μαμάς είναι υψηλές, αλλά νομίζω δεν έχει στοχεύσει σωστά, δηλαδή 

ενώ ήξερε πως στο επικοινωνιακό κομμάτι χωλαίνει, υπάρχει πολύ μεγάλη 

ανεπάρκεια, όμως προσπαθούσε πολύ αποσπασματικά να το λύσει. Εννοώ πως θα 

μπορούσε να γίνει ολόκληρο πρόγραμμα όλα τα χρόνια του δημοτικού». «Η 
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οικογένεια την έχει αρκετά υπερπροστατευμένη κι αυτή το ξέρει και το 

εκμεταλλεύεται, αλλά επειδή μετά από κάποια περιστατικά το συζητήσαμε, πιστεύω 

το καταλάβανε αλλά επειδή είναι το μικρότερο παιδί στην οικογένεια κι έχει και το 

πρόβλημα ακοής, παίρνουν πολύ συχνά το μέρος της».  

Κάποιοι γονείς συνέχιζαν να είναι αδιάφοροι ακόμη και μετά από παράκληση 

των εκπαιδευτικών ή απέφευγαν να αναφέρουν την ακουστική δυσκολία που 

αντιμετωπίζει το παιδί τους. «Δεν έχω συναντήσει ποτέ τους γονείς, παρόλο που έχω 

ζητήσει επανειλημμένως να τους δω». «Τυχαίνει να γνωρίζω πως ο πατέρας είναι 

εκπαιδευτικός – πληροφορικός, φαίνεται συνεργάσιμος, παρόλα αυτά δεν είχε 

ενημερώσει για την κατάσταση του παιδιού». «Με την μητέρα έχω μιλήσει στα 

πλαίσια της ενημέρωσης, αλλά δεν με ενημέρωσε για το πρόβλημα του παιδιού». 

«Όταν τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά στο γυμνάσιο πρέπει να έχουν ένα δελτίο 

υγείας συμπληρωμένο. Πάνω εκεί γραφόταν ότι έχει κώφωση, αλλά οι γονείς δεν 

έκαναν κάποια ιδιαίτερη συζήτηση».  «Δεν ξέρει πολλά για την καθημερινότητα. 

Θεωρώ πως φταίει το περιβάλλον της οικογένειας και ποια τα ερεθίσματα που 

παίρνει από αυτούς». «Οι γονείς του αδιάφοροι αν και κοινωνικά και οικονομικά 

ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Είχε ακριβά ηλεκτρονικά, κινητό τελευταίας 

τεχνολογίας, ακριβό ποδήλατο. Θεωρώ πως το οικονομικό υπόβαθρο τον βοήθησε». 

Η μη ενημέρωση των εκπαιδευτικών στην αρχή της σχολικής χρονιάς από 

τους γονείς και το διευθυντή για πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή φυσικές 

αδυναμίες των μαθητών, είναι ένα από τα πιο ολέθρια λάθη, διότι ο εκπαιδευτικός δεν 

μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα και συχνά βρίσκεται προ εκπλήξεως. Θα πρέπει 

επομένως να συνεργάζονται εκπαιδευτικοί, γονείς και διευθυντές, να επικοινωνούν 

και να ενημερώνουν. «Από την διεύθυνση δεν είχα καμία ενημέρωση αλλά 

ενημερώθηκα κατ’ ιδίαν από τους γονείς του οι οποίοι μου ζήτησαν να αποφεύγει να 
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ιδρώνει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής έτσι ώστε να μην καταστρέφεται το 

ακουστικό του οποίου η αντικατάσταση είναι ακριβή».  «Οι γονείς δεν με 

ενημέρωσαν ούτε οι άλλοι οι εκπαιδευτικοί ή ο διευθυντής. Το βρήκα το παιδί εκεί 

την τρίτη χρονιά του λυκείου αλλά οι γονείς του δεν εμφανίστηκαν ποτέ, ούτε καν 

στους βαθμούς, παρόλο που ήμουν και υπεύθυνη τμήματος, αλλά δεν ήρθαν ποτέ». 

«Οι γονείς δεν ήρθαν στην αρχή της χρονιάς, ούτε η διευθύντρια να μας ενημερώσει, 

αλλά συνάντησα τη μαμά κάπου έξω τυχαία και μου το είπε. Γι αυτό και την πρόσεχα 

μετά. Επίσημα από το σχολείο ενημέρωση δεν έγινε». «Δεν υπήρξε ενημέρωση από 

πριν. Με ενημέρωσε το ίδιο το παιδί. Ενημέρωση από το γονέα ή το διευθυντή δεν 

έγινε. Στο Α’ τρίμηνο όταν περνούσαμε τους βαθμούς και είχαμε κάνει παιδαγωγική 

συγκέντρωση τότε το μάθαμε».  «Δεν με ενημέρωσε κάποιος, ήξερα είχε κάποια 

προβλήματα γενικά, υποψιαζόμουν όμως στο μυαλό. Είχα ρωτήσει την διευθύντρια, 

αλλά επειδή μου δημιουργούσε κάποια προβλήματα, δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι».  

Υπήρξαν περιστατικά που ο εκπαιδευτικός ενημερώθηκε για την κατάσταση 

του παιδιού λίγο πριν τη συνέντευξη από τη διευθύντρια, και σε μία περίπτωση, 

διέκοψε τη συνέντευξη, διότι δεν καταλάβαινε σε ποιο μαθητή αναφερόμασταν. Έτσι, 

σταματήσαμε για λίγο, πήγε στη διεύθυνση, ενημερώθηκε και γύρισε έκπληκτος που 

τόσο καιρό δεν είχε συνειδητοποιήσει τίποτα. «Για τους γονείς δεν ξέρω, τώρα μου 

είπε η διευθύντρια ότι την είχε ενημερώσει η μητέρα. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, 

πρώτη χρονιά την έχω». «Παλιά δεν είχα, τώρα αφού μου λέτε ότι υπάρχει σε ένα 

τμήμα μου, δεν το είχα αντιληφθεί ως τώρα παρακολουθεί κανονικά, κάθεται στο 

πρώτο θρανίο». «Μέχρι σήμερα που ενημερώθηκα θα έλεγα όχι. Αν δεν ερχόσασταν 

για την συνέντευξη δεν θα το ήξερα, δεν είχα καταλάβει ότι δεν ακούει. Είναι αρκετά 

συγκεντρωμένη στο μάθημα της και καλή μαθήτρια. Γι αυτό και ρώτησα τη 
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διευθύντρια, δεν το ήξερα, συμμετέχει, διαβάζει, σηκώνεται στον πίνακα. Βέβαια, 

τώρα που το σκέφτομαι κάνει ερωτήσεις πολλές, ίσως τελικά να μην καταλαβαίνει». 

Όπως προαναφέρθηκε, το να μην υπάρχει βοήθεια από τον σύμβουλο και το 

διευθυντή δημιουργεί ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο στο έργο του εκπαιδευτικού που 

καλείται να αντιμετωπίσει μαθητή με ακουστική ανεπάρκεια σε μία τάξη ακουόντων. 

Ξεκινώντας από τη διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί μαρτυρούν την αδιαφορία.  «Βοήθεια 

χρειάστηκα η αλήθεια είναι αλλά δυστυχώς, η διευθύντρια ήταν αδιάφορη και δεν 

ήθελε να εμπλακεί, και οι άλλοι συνάδελφοι μου δεν είχαν εμπειρία πάνω στην 

κώφωση. Έτσι στράφηκα στη βιβλιογραφία, μίλησα με δασκάλους που παλαιότερα 

είχαν παιδί με ακουστική ανεπάρκεια ώστε να μπορώ να αρχίσω από κάπου». «Όσες 

φορές απευθύνθηκα στη διευθύντρια του σχολείου για να διοργανώσουμε κάποιες 

εκδρομές είτε στο σχολείο κωφών είτε σε κέντρο εκμάθησης της νοηματικής 

γλώσσας, ήταν κάθετη προφασιζόμενη το κόστος μετακίνησης και το ότι δεν είναι 

«δουλειά» μας να μπλέκουμε σε αυτές τις καταστάσεις για να μη δημιουργηθεί 

πρόβλημα με την οικογένεια του παιδιού. Η μόρφωση των παιδιών πρέπει να ναι 

καθολική, κι όχι να τους διδάσκουμε μόνο από τα εκπαιδευτικά σχολικά εγχειρίδια. 

Αλλά όταν είσαι νέος σε ένα σχολείο, δεν σου αφήνουν και πολλά περιθώρια να 

δράσεις». 

Όσον αφορά στο σύμβουλο τις περισσότερες φορές είναι απών. «Ο 

σύμβουλος της ειδικής αγωγής έχει απίστευτα μεγάλη περιφέρεια, δεν τον έχουμε δει 

καθόλου στο σχολείο μας εδώ και 4 χρόνια που είμαι, γιατί είναι αδύνατον. Είναι 

δηλαδή υπεράνθρωπο να περάσει από όλα τα σχολεία. Τον έχουμε δει σε σεμινάρια 

που διοργανώνει ή μέσα  από τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι δύσκολο να καλείς έναν 

σύμβουλο ειδικής αγωγής, είναι δυσεύρετο πράγμα σε ένα σχολείο. Εκτός βέβαια αν 

προκύψει κάτι πάρα πολύ σοβαρό».» Ο σχολικός σύμβουλος είναι εκεί για να μας 
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βοηθάει και να μας δίνει κατευθύνσεις αλλά μόνο σε δύσκολες περιπτώσεις. 

Πρόσφατα που έγινε ένα σεμινάριο μας έδειξαν πώς να ανιχνεύουμε περιπτώσεις 

παιδιών με ιδιαιτερότητες και από κει και πέρα πώς να δουλεύουμε. Συγκεκριμένα 

για την κώφωση όμως δεν έχουμε κάνει κάτι». 

Η εμπιστοσύνη του παιδιού απέναντι στον εκπαιδευτικό και στα υπόλοιπα 

παιδιά είναι ένα φλέγον ζήτημα για την ομαλή ένταξη του. Όπως ανέφερε μία 

εκπαιδευτικός «υπάρχει πρόβλημα  στο να αποκτήσει εμπιστοσύνη απέναντι στο 

πρόσωπο μου αλλά και στα άλλα παιδιά. Ισχύει ό,τι ισχύει μ όλα τα άλλα παιδιά. 

Πρέπει να ασχοληθούμε πολύ με τις ανακοινώσεις, τις εκμυστηρεύσεις, ειδικά στα 

παιδιά της εφηβείας». Ακόμη εντοπίζεται πρόβλημα στην άρνηση της συμμετοχής και 

συνεργασίας από την πλευρά του μαθητή.  «Αντιμετωπίζει δυσκολίες ιδιαίτερες όταν 

πρόκειται να συνεργαστεί είτε με εμένα είτε με τα υπόλοιπα παιδιά, μας δίνει την 

αίσθηση ότι δεν μας εμπιστεύεται». «Παρακολουθεί τις συζητήσεις αλλά δεν 

συμμετέχει. Σου δίνει την εντύπωση πως δεν έχει άποψη». «Ενώ αντιλαμβανόταν 

πολλά πράγματα στην παράδοση, δεν συμμετείχε. Ήταν αποτραβηγμένη και 

σιωπηλή. Φοβάμαι πως μπορεί να μην καταλάβαινε κάποιες φορές». «Ενώ χορεύει 

πάρα πολύ καλά, θέλει μόνος του χωρίς να τον βλέπουν οι άλλοι. Προσπαθεί και 

τραγουδάει μάλιστα. Στην αρχή τραγουδούσε πάρα πολύ δυνατά, τώρα κατέβασε την 

ένταση και τραγουδά σύμφωνα με τις νότες. Αλλά μόνο όταν είναι μόνος του, αλλιώς 

δε συμμετέχει». «Δε συμμετέχει σε δραστηριότητες».  

Επιπλέον, υφίσταται δυσκολία στη σχέση με τον ίδιο εκπαιδευτικό της τάξης 

ή ακόμη με κάποιον άλλον συνάδελφο του. «Απέναντι σε μένα η συμπεριφορά είναι 

θετική γενικά και η προσέγγιση είναι καλή. Το αγόρι της α δημοτικού όμως που δεν 

μπορεί να συνειδητοποιήσει γιατί είμαι εκεί, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει, ενώ το 

κορίτσι της γ δημοτικού είχε από πριν παράλληλη στήριξη κι είναι πιο δεκτική». 
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«Υπήρχε πρόβλημα στην προσέγγιση. Φοβόταν και τραβιόταν συνέχεια πίσω μήπως 

πάθει κάτι το κοχλιακό. Υπήρχε και πρόβλημα εμπιστοσύνης που μετά από λίγο 

καιρό ξεπεράστηκε». «Η σχέση μου μαζί του είναι πάρα πολύ καλή. Έχει παρέες. 

Μιλά σχεδόν με όλα τα παιδιά του σχολείου, από όλες τις τάξεις. Υπάρχει μια 

ιδιαίτερη δυσκολία με τον καθηγητή των αγγλικών, δε θέλει να είναι στο μάθημά του, 

συνήθως φεύγει, υπάρχει ενημέρωση από μέρους μου στους γονείς, μίλησα και στο 

συνάδελφο αλλά δεν πιστεύω ότι άλλαξα την υπάρχουσα δύσκολη κατάσταση». 

Το αίσθημα της καχυποψίας και της ντροπής είναι φανερό σε πολλούς 

κωφούς μαθητές. «Απέναντι στα άλλα παιδιά σίγουρα υπολείπονται σε θέματα 

κατανόησης και κοινωνικών δεδομένων, δηλαδή ίσως δεν μπορούν να 

συνειδητοποιήσουν κάποια όρια, ή μπορεί να νομίζουν ότι οι άλλοι λένε κάποια 

πράγματα γι αυτούς. Υπάρχει κάποια μικρή καχυποψία, εγώ αυτό έχω καταλάβει, έχω 

διαπιστώσει και στα δύο παιδιά, ότι κάτι μπορεί να λέγεται που αυτά δεν έχουν 

ακούσει. Γιατί μπορεί να έχει πετύχει σαν επέμβαση αλλά το παιδί δεν ακούει όλους 

τους ήχους, ή τους ακούει σε μορφή ψιθύρου, αν αυτός που μιλάει είναι πλάι του ή 

πίσω του. Αν είναι μπροστά του κι έχει οπτική επαφή, τότε αντιλαμβάνεται αυτό που 

του λες. Επηρεάζεται κι από το περιβάλλον. Αν έχει θόρυβο πάλι μπορεί να μην 

ακούσει καλά και γι αυτό να νομίζει κάτι άλλο. Έτσι δημιουργείται κλίμα 

καχυποψίας, πχ μπορεί να λέει κάτι για μένα, βλέπω κάτι λέει και με κοιτάζει, αλλά 

δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέει, και νομίζω λέει για μένα. Υπάρχει δηλαδή αυτή η 

ψυχολογία». « Αρχικά ένιωθε ντροπή και ήταν καχύποπτη, έκανε παρέα μόνο με 

παιδιά που είχε επαφή φιλική εκτός σχολείου, ίσως και οικογενειακή». 

Η επιθετικότητα και η απόσυρση είναι κοινά χαρακτηριστικά των μαθητών με 

πρόβλημα ακοής, που πιθανόν να συνδέονται με το ότι δεν μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τους ακούοντες και άλλες φορές όταν οι συμμαθητές του 
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φέρονται άσχημα. «Υπάρχει επιθετικότητα από το παιδί προς τα εμένα και άρνηση. 

Τα υπόλοιπα παιδιά τον κοροϊδεύουν και τον ειρωνεύονται. Δεν αποδέχονται την 

διαφορετικότητα του». «Είναι επιθετική, είναι πολύ καλό παιδί, αλλά επειδή δεν 

μπορεί να καταλάβει πολλές φορές για τι μιλάμε, εκνευρίζεται και γίνεται επιθετική. 

Κάποια παιδιά την πειράζουν».  «Κάποιες φορές κλείνεται στον εαυτό της, άλλες 

οδηγείται στην περιφρόνηση, και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει, γιατί είναι πιο 

ώριμη και δεν αξίζει να ασχοληθεί με ορισμένες συμπεριφορές» . Τέλος, σημειώθηκε 

ανασφάλεια σε κάποια από τα παιδιά όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο. «Είχε 

ανασφάλεια, ερχόταν διαβασμένος και σ αυτά που δεν είχα παραδώσει ακόμη γιατί 

δεν ήθελε να υπάρχει πιθανότητα λάθους. Ήταν τελειομανής».  «Στην αρχή δεν 

διάβαζε, φοβόταν ότι δεν θα τα καταφέρει. Μου το έλεγε δυνατά και μάλιστα 

χρησιμοποιούσε το τρίτο ενικό όταν μιλούσε για τον εαυτό του «Δεν θα τα 

καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει». 

Το πρόβλημα με τα υπόλοιπα παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλο και έντονο. Οι 

μαρτυρίες των συνεντευξιαζόμενων αποκαλύπτουν την πραγματικότητα μεταξύ της 

σχέσεως των κωφών παιδιών με τα ακούοντα, τις δυσκολίες, αλλά και την αδυναμία 

των εκπαιδευτικών να πράξουν οτιδήποτε. «Στις μικρότερες τάξεις είναι λίγο 

καλύτερα, αφού είναι πιο ανεκτικοί και δεκτικοί και μπορείς εύκολα να κάνεις 

κάποιες ομάδες. Στη μεγαλύτερη τάξη δυστυχώς, αρχίζουν να κάνουν τις δικές τους 

παρέες και εκεί είναι το πρόβλημα πώς να πετύχουμε την ένταξη και την ομαλή 

συνύπαρξη αυτών των παιδιών, καθώς και να δημιουργήσουμε σχέσεις φιλίας». 

«Προτείναμε στη μητέρα να καλεί παιδιά στο σπίτι, να κάνουν πυτζάμα πάρτυ, να 

κοιμούνται παιδιά στο σπίτι, να αποκτήσει φίλες. Πολλές φορές την βρήκα στο 

διάδρομο να κλαίει, ένιωθε αποκλεισμένη από αυτή την μειονεξία. Όσο μεγαλώνεις 

δεν παίζεις πια, δεν επικοινωνείς τόσο με το σώμα. Τα μεγάλα κουβεντιάζουν κι εκεί 
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ένιωθε πως υπολειπόταν. Εκεί προσπαθούσα όχι να την παρηγορήσω αλλά να το 

κουβεντιάσουμε. Ότι δεν μπορούν να ταιριάζουμε όλοι οι άνθρωποι. Εσύ έχεις ήδη 

μία φίλη κι εγώ δεν έχω πολλές φίλες».  «Κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά στην αρχή 

κορόιδευαν χωρίς να ξέρουν το πρόβλημα, το παιδί αισθανόταν άσχημα που φορούσε 

ακουστικό, και γι αυτό συχνά απέφευγε να το φοράει. Με την πάροδο του χρόνου, 

αφού γνωρίστηκαν τα παιδιά μεταξύ τους, ηρέμησαν τα πράγματα». «Είχε μια 

απόσυρση φοβερή, όσον αφορά στα άλλα παιδιά. Έβλεπες ένα κορίτσι είναι ένα 

χρόνο μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα παιδιά- να κάθεται μόνη της στο παγκάκι, να 

προσπαθεί να εφεύρει τρόπους να φαίνεται απασχολημένη στο διάλλειμα- αν ήταν 

στο χέρι της θα καθόταν και στην τάξη, το προσπαθούσε αρκετές φορές, αλλά εμείς 

προσπαθούμε και θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε ισότιμα». «Μεγάλο πρόβλημα 

στο διάλλειμα. Ένιωθε μη αποδεκτή. Έψαχνε να βρει ή την δασκάλα της παράλληλης 

στήριξης να κάνουν παρέα ή έμενα, διότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει σε μία 

παρέα παιδική. Ήταν μεγάλη ματαίωση για την επικοινωνία». «Ιδιαίτερα προβλήματα 

δεν υπάρχουν αλλά καμιά φορά την πειράζουν έντονα». «Στο σχολείο αποφεύγει να 

τα φοράει, για να μην την κοροϊδεύουν αλλά κανονικά εκτός σχολείου φοράει δύο 

ακουστικά». «Στην αρχή ήταν απομονωμένο στο χώρο, στην αυλή, αλλά τώρα νιώθω 

ότι έχει ενσωματωθεί». «Μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα, δημιουργούνται 

διάφορα θέματα ρατσισμού». 

Η έλλειψη υπομονής από τους συμμαθητές είναι εμφανής. «Επειδή είναι πάρα 

πολύ βολικό παιδί ευγενέστατο, δεν μου παρουσίασε κάποιο πρόβλημα. Όμως 

παρατηρώ κάποια έλλειψη υπομονής από την πλευρά των συμμαθητών της. Αυτό 

ίσως την κάνει να νιώθει κάποιες φορές περιθωριοποιημένη. Έχει βέβαια 

ανεπτυγμένη αντίληψη και ωριμότητα περισσότερη από αρκετά παιδιά της ηλικίας 

της κι έτσι μπορεί και αντισταθμίζεται. Εμένα προσωπικά δεν μου έφερε κάποια 
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δυσκολία, πέρα του ότι είχα κάποια έγνοια επιπλέον για κάποια πράγματα να τα 

τονίζω προσωπικά». «Υπήρχε έλλειψη υπομονής από τους συμμαθητές της. Πολλές 

φορές δεν αντιλαμβάνεται με την πρώτη γιατί δεν ακούει το παιδί αυτά που λέγονται, 

και πρέπει να της ξαναπούν κάποια πράγματα. Επίσης παρατήρησα πως δεν θέλουν 

να κάθονται δίπλα της στο θρανίο, ιδίως τα αγόρια. Γενικώς υπάρχει μία δυσκολία 

στις κοινωνικές σχέσεις».  

Οι ψυχικές ανάγκες του μαθητή και η ανάγκη του για επικοινωνία, είναι δύο 

παράγοντες που δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς. Καταρχάς, μας ανάφεραν την 

ανάγκης αυτών των παιδιών για προσοχή, για ενδιαφέρον, για νοιάξιμο. «Το παιδί 

αυτό απολάμβανε κι αυτό έδειχνε να της λείπει- οι ανακοινώσεις κλέβαμε και 

θυσιάζαμε χρόνο από το γνωστικό μάθημα έβλεπε πως είχε απέναντι της έναν 

άνθρωπο με υπομονή, που μπορούσε να καθίσει να της διηγηθεί κάτι. Να νιώθει πως 

είναι ένας άνθρωπος στη διάθεσή της, γιατί ακόμη κι η μητέρα της μ όλες τις 

υποχρεώσεις δε θα μπορούσε να καθίσει να ακούει το τι έγινε στο διάλλειμα». 

«Επιζητά επίμονα την προσοχή των υπολοίπων παιδιών, αυτό έχει καλλιεργηθεί από 

τους γονείς ,θέλει να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος και λόγω της παράλληλης 

στήριξης που είχε παλιά, το απαιτεί ακόμη και από τους συμμαθητές της και από 

μένα» . «Απολάμβανε έναν ακροατή όχι τόσο συνομιλητή. Ήθελε να της πω λίγες 

κουβέντες, πιο πολύ να της κάνω κάποιες ερωτήσεις, κι εκείνη να μιλάει. Μεγάλη 

χαρά όταν καταλάβαινα τι μου λέει. Δυσκολία το κομμάτι της επικοινωνίας». 

«Επιζητά την επαφή, την επικοινωνία, την αγκαλιά, της λείπει να ναι ένας άνθρωπος 

εκεί να την ακούσει, έστω και μ αυτόν τον πρωτόλειο τρόπο να εκφραστεί. Νιώθει 

πολύ μεγάλη χαρά όταν εσύ καταλαβαίνεις αυτά που θέλει να σου πει». 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν σημάδια έντονης απόσυρσης, ίσως επειδή δεν 

μπορούν να επικοινωνήσουν, ίσως επειδή τα απορρίπτουν οι άλλοι. «Αποσύρεται  
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γιατί δεν καταλαβαίνει τις συζητήσεις και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις 

συζητήσεις». «Παιδί πολύ έξυπνο με πολλές δυνατότητες αλλά είναι αποτραβηγμένη 

γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει». «Η συμπεριφορά του προς τους άλλους είναι 

προβληματική, αφού δεν του δίνουν σημασία, κι επομένως ούτε αυτός θέλει την 

επαφή με άλλους. Ίσως επειδή δεν μπορεί, ίσως δεν ακούει καλά, ίσως τον 

μπερδεύουν τα πολλά άτομα». «Απόγνωση στο τέλος αναζητούσε την δασκάλα της 

παράλληλης στήριξης ή εμένα». «Νιώθει μία απόρριψη συνεχώς». «Συμμετείχε μόνο 

όταν της απεύθυνες το λόγο. Ήταν πάντα μαζεμένη και διστακτική στις απαντήσεις 

της». «Τα παιδιά αυτά αφαιρούνται πολύ εύκολα. Κάποια στιγμή κουράζεται , 

αφήνεται και αποσπάται η προσοχή τους. Την έχω συνέχεια μπροστά μου, της μιλάω 

και την κρατάω σε εγρήγορση». «Το γεγονός ότι το παιδί αρνιόταν και έβγαζε 

ακουστικά την ώρα του μαθήματος λέγοντας «μα αφού δεν ακούω είτε τα φοράω είτε 

όχι», μας έκανε όλους σκεπτικούς για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι αυτό το 

παιδί». 

Η υπομονή από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι μία δυσκολία που 

σημειώθηκε από αρκετούς συνεντευξιαζόμενους, όπως η ανοχή αλλά και το άγχος 

που κάποιες φορές νιώθουν. «Έμαθα να δουλεύω πιο πολύ με υπομονή και να μπορώ 

να τροποποιώ το πρόγραμμα μου και να βάζω πιο απλά πράγματα, πιο γνωστά, πιο 

κατανοητά».  «Είμαι πιο ανεκτική. Προσπαθώ βασικά να βοηθήσω το παιδί να 

ενταχθεί στην κοινωνία και μετά να τα πάει καλά στα μαθήματα. Είναι βασικό να 

περνά καλά στην τάξη, να νιώθει άνετα και η επίδοση θα έρθει σιγά σιγά». «Πιο 

κλειστό παιδί, δεν μεταφέρει τα προβλήματα του. Προσπαθώ εγώ να μαντέψω κάθε 

φορά τι συμβαίνει, γιατί είναι απομονωμένη και με φιλικό τρόπο να αποσπάσω 

πληροφορίες. Ευτυχώς έχει πολλές φίλες και οι ίδιες μου μεταφέρουν πράγματα» . 

«Έπρεπε συνέχεια να την παροτρύνω ή στην χειρότερη περίπτωση να την αναγκάσω 
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να βρίσκεται με τα άλλα παιδιά».  «Ενώ απευθύνεσαι σε όλη την τάξη, το πρόσωπο 

σου κοιτάζει μόνο αυτό το παιδί. Προσπαθούσα να βοηθήσω και πάντα έμενα και στο 

διάλειμμα για να δώσω διευκρινήσεις». «Προσπαθώ να την έχω συνέχεια κατά νου 

στην παράδοση και αυτό μου δημιουργεί άγχος κάποιες φορές». «Πρέπει κάθε φορά 

να είμαι σίγουρη πως κατάλαβε ο μαθητής και να είμαι σε ένα άγχος και δεν έχω 

πάντα την υπομονή να εξηγώ ξανά και ξανά».  

Στην έρευνα αυτή, καταγράψαμε απόψεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι κατά 

της ένταξης των κωφών και βαρήκοων παιδιών στα γενικά σχολεία. Έχοντας έρθει οι 

ίδιοι σε επαφή μ αυτά τα παιδιά, θεωρούν ίσως πως θα ήταν καλύτερο να φοιτούσαν 

σε ειδικά σχολεία. «Η ύπαρξη των Ειδικών σχολείων είναι σημαντική σε μια 

κοινωνία που θέλει να εξελίσσεται θετικά γιατί μέσα από αυτά άτομα με « ειδικές 

ικανότητες » εντάσσονται ευκολότερα και γρηγορότερα από ότι στα Γενικά σχολεία. 

Η ένταξη των κωφών παιδιών στα Γενικά σχολεία είναι δύσκολη έως ακατόρθωτη με 

αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να απομονώνονται να νοιώθουν ότι απορρίπτονται από τα 

υπόλοιπα και ουσιαστικά γι’ αυτά το Γενικό σχολείο να αποτελεί ένα χάσιμο χρόνου 

στην πιο σημαντική παιδική ηλικία. Φαίνεται ότι τα οφέλη της ένταξης των κωφών 

παιδιών μέσα από τα Ειδικά σχολεία είναι περισσότερα. Θεωρώ ότι εκεί τα παιδιά 

βρίσκονται σε ένα πιο οικείο περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό και 

προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του καθενός. Το 

γεγονός ότι για αρκετούς  γονείς το Ειδικό σχολείο να θεωρείται  ένα « κατώτερο 

σχολείο » εκπαίδευσης ίσως παραμένει το μοναδικό μειονέκτημα». «Εάν υπάρχει 

κατάλληλη στελέχωση είναι καλύτερα τα ειδικά σχολεία, αφού το παιδί μπορεί να 

περνά ευχάριστα και δημιουργικά τις ώρες του σχολείου». «Δυσκολεύουν πολύ αυτά 

τα παιδιά το μάθημα, γιατί πάει πίσω όλο το τμήμα. Πρέπει να τους αφιερώνουμε 

χρόνο και δεν ξέρω κατά πόσο στην τελική υπάρχει αποτέλεσμα και επωφελούνται, 
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το να βρίσκονται σε γενικό σχολείο» . «Καλύτερα να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία 

αυτά τα παιδιά. Δεν θα νιώθουν μειονεκτικά».  

Ένας ακόμη λόγος είναι πως τα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης 

είναι πως δεν λειτουργούν σωστά. «Στην παράδοση συμμετέχει αρκεί να την ξυπνάω 

κατά κάποιο τρόπο εγώ. Είναι τεμπέλα, δεν πολυζορίζεται, δεν πολυπιέζεται. Αν 

έβαζε τον εαυτό της περισσότερο σε διαδικασία να γράφει, να διαβάζει θα ήταν πολύ 

καλύτερη. Απλά έμαθε σ αυτή τη λογική. Η παράλληλη στήριξη από τη μία της έκανε 

καλό, από την άλλη όχι. Έμαθε στην έτοιμη τροφή, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερη 

προσπάθεια. Περίμενε πάντα τον υποβολέα, δεν προσπαθούσε να ακούσει. Φέτος 

είμαι πολύ πιο ευχαριστημένη γιατί ό,τι κάνει το κάνει με δική της προσπάθεια. 

Αναγκάζεται να το προσπαθήσει γιατί πλέον δεν έχει τον υποβολέα να τη διορθώσει 

και να της πει «όχι, δεν είναι έτσι», ή να περιμένει κάποιον να της πει πώς να το 

κάνει. Θα τη βοηθήσω όπως βοηθάω και τα υπόλοιπα παιδιά». «Την πρώτη χρονιά 

είχε ζητήσει να μπει σε τμήμα ένταξης, αλλά το τμήμα ένταξης δεν λειτουργεί όπως 

θα έπρεπε. Οι καθηγητές έρχονται πολύ καθυστερημένα, ο φιλόλογος φέτος ήρθε 

μετά τα Χριστούγεννα, κι η μαθηματικός τώρα το Μάιο και δεν συμπληρώνουν τις 

ώρες». 

Τα πολυπληθή τμήματα και η δυσαναλογία των επιπέδων μέσα σε μία τάξη, 

δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού. «Δεν μπορείς να δουλέψεις αν έχεις πολλά 

παιδιά. Με 25 παιδιά είναι δύσκολο. Ή θα θυσιάσεις τους πολύ δυνατούς μαθητές ή 

θα θυσιάσεις αυτά τα παιδιά που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να τα καταφέρουν. 

Μέση οδός δεν υπάρχει. Είναι πολλά τα παιδιά». «Δεν συμμετέχει πολύ, χρειάζεται 

εγώ συνέχεια να την παροτρύνω, αλλά αν έχεις 30άτομα στην τάξη δεν είναι 

εύκολο». «Όταν οι τάξεις έχουν 30 παιδιά, έχεις μεγάλο φόρτο εργασίας, δεν μπορείς 

να σταματήσεις δυστυχώς για ένα μόνο παιδί. Έτσι, αυτά μένουν πίσω και 
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αποτραβιούνται και να μην αγαπούν το σχολείο, και να ναι μία τραυματική εμπειρία 

γι αυτά». «Δεν γίνεται να μην είναι υπερμεγέθη τα τμήματα, αν δεν είναι με πολλά 

άτομα τα τμήματα μπορούν τουλάχιστον να παρακολουθήσουν, αρκεί να έχεις το 

χρόνο να ασχοληθείς λίγο παραπάνω μαζί τους». «Πρέπει να βρεις τρόπο να 

ασχοληθείς επιπλέον μαζί της όταν έχεις πολλά άτομα στην τάξη, αυτό βέβαια είναι 

αδύνατον». «Πρέπει να προχωρήσεις την ύλη, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα τα 

οποία οι δυνατοί μαθητές τα καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι με τους αδύναμους, 

δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και τα παιδιά αυτά πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικό 

σχολείο».  Επιπλέον εντοπίζονται δυσκολίες όσον αφορά στο υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί. «Τα σχολικά εγχειρίδια απευθύνονται σε παιδιά χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, επομένως η δουλειά μας είναι προσωπική υπόθεση, να 

βρούμε υλικό, να τροποποιήσουμε το ήδη υπάρχον, να ενημερωνόμαστε συχνά για τις 

αλλαγές στην ειδική εκπαίδευση, έτσι ώστε να παίρνουμε ιδέες για το πώς η μάθηση 

θα γίνεται με ένα τρόπο ευχάριστο».  

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τα κωφά και βαρήκοα παιδιά, 

επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας τους αλλά και την σχολική πορεία των μαθητών. 

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, «εξαρτάται από το τι θέλει να δώσει ο εκπαιδευτικός σ 

αυτό το παιδί».  «Ένας εκπαιδευτικός θέτει σαν στόχο το παιδί να είναι καλά, να 

επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά, να νιώθει πως δεν είναι στο περιθώριο. Οι 

ακαδημαϊκοί στόχοι είναι σε δεύτερη μοίρα. Βέβαια κάνουν τις εκπλήξεις, μπορεί 

κάποιο παιδί να είναι καλό σε κάποιο τομέα». Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θεωρούν 

πως δεν θα τα καταφέρουν σε ένα τέτοιο σχολικό πλαίσιο και πάντα θα υπολείπονται 

των υπολοίπων. «Όχι δεν μπορεί να φτάσει το επίπεδο ενός καλού μαθητή. Δε θα 

είναι καλή. Θα είναι όπως οι μέτριοι μαθητές. Εξάλλου δεν μπορούν όλοι να είναι 

άριστοι». «Με τις δυνατότητες που παρέχει το δημόσιο σχολείο μόνο, θα είναι πάντα 
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ένα βήμα πίσω. Αν έχει παράλληλη στήριξη νομίζω με πολύ αγώνα θα μπορέσει να 

ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα παιδιά» .» Είναι ένα παιδί που το παλεύει και προσπαθεί. 

Αν συνεχίσει έτσι, θα καλύψει κάποιες αδυναμίες που έχει, καταρχήν δεν φαίνεται 

ένα παιδί με βαρηκοΐα το κρύβει» . «Δεν νομίζω ότι θα φτάσει τα υπόλοιπα παιδιά σε 

βάθος χρόνου αλλά θα είναι σε καλό επίπεδο» . «Όπως προανέφερα εάν ακολουθούσε 

την εκπαίδευση σε Ειδικό σχολείο τα πράγματα είμαι βέβαιος ότι θα ήταν πολύ 

καλύτερα». Βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις απόσυρσης από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών. «Προσαρμόζομαι με τα παιδιά όμως, όταν βλέπω ότι χρειάζεται να 

βοηθήσω, και αν τα παιδιά όμως δεν είναι ειδικής κατηγορίας, γιατί αν δεν μπορούν 

να παρακολουθήσουν, εγκαταλείπω την προσπάθεια».  

Η μη γνώση της νοηματικής, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών την 

θεωρεί απαραίτητη, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στην επικοινωνία. «Δεν ξέρω 

νοηματική- αν και ειδικής αγωγής πιστεύω πως όλα τα παιδιά με κώφωση πρέπει να 

μαθαίνουν την νοηματική πρέπει να έχουν εναλλακτική στην επικοινωνία, 

χειλαναγνωση, κοχλιακό. Τι καλύτερο από ένα παιδί που μπορεί να δουλέψει με δύο 

ή τρία εργαλεία». «Για να είναι πιο πλήρες το πακέτο προσφοράς μας προς τα κωφά 

παιδιά πρέπει να ξέρει νοηματική ή παράλληλη στήριξη με βοήθεια διερμηνέα». «Δεν 

γνωρίζει νοηματική. Εγώ γνωρίζω. Θεωρώ απαραίτητο να γνωρίζουν και οι 

εκπαιδευτικοί και τα παιδιά με προβλήματα ακοής νοηματική ώστε να έχουν 

περισσότερες εναλλακτικές στο επίπεδο της επικοινωνίας». Υπήρχαν βέβαια κάποιοι 

που θεωρούν περιττό σαν γνώσει βέβαια ή μπορεί οι ίδιοι να γνώριζαν και να μην την 

χρησιμοποιούν. «Το παιδί από φέτος άρχισε να μαθαίνει νοηματική. Εγώ δεν γνωρίζω 

γιατί πιστεύω δεν χρειάζεται. Δεν είμαι ειδικός ούτε δασκάλα ειδικής αγωγής». 

«Κάθε γνώση που έχει ο εκπαιδευτικός φυσικά είναι πολύτιμη, αλλά δε νομίζω να 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μας να γνωρίζουμε νοηματική. Αν υπάρχει η 
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γνώση, ευχής έργον». «Εγώ γνωρίζω νοηματική αλλά δεν την χρησιμοποιώ συχνά 

γιατί θέλω να εξασκούνται με το κοχλιακό, προσπαθούμε με χειρονομίες και με την 

έκφραση του προσώπου να επικοινωνήσουμε όταν το παιδί δυσκολεύεται να 

καταλάβει ότι του εξηγούμε». Υπήρξαν περιστατικά παιδιών που μαθαίνουν 

νοηματική από μόνα τους ή σε σχολή. «Το παιδί γνωρίζει σε κάποιο βαθμό 

νοηματική από μόνο του χωρίς να έχει πάει σε σχολή, από το διαδίκτυο, αλλά δεν την 

χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος». «Η μαθήτρια άρχισε να μαθαίνει 

φέτος νοηματική γιατί είναι και η αδερφή της κωφή και δεν έχει κοχλιακό, οπότε 

επικοινωνεί μαζί της στη νοηματική». Ακόμη, αναφέρθηκαν περιπτώσεις γονιών ή 

παιδιών που ήταν αρνητικοί στη νοηματική. «Το αγόρι ήταν πολύ αρνητικό στη 

νοηματική». «Έκανα κάποιες συζητήσεις με τους γονείς αλλά ήταν ανένδοτοι. 

Θεωρούσαν πως το παιδί μαθαίνοντας νοηματική θα στοχοποιούνταν». 

  

III. Συμπεράσματα 

Το σχολείο, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους φορείς κοινωνικοποίησης, 

καλείται σήμερα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής 

και αναγνώρισης των κωφών ατόμων ώστε να γίνουν πιο ορατά στην κοινωνία. Τα κωφά 

παιδιά, οι γονείς τους και όσοι ασχολούνται με το κωφό άτομο χρειάζονται πληροφόρηση, 

βοήθεια και καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της κώφωσης 

(Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Μαθητές με μόνιμες ακουστικές βλάβες αποτελούν έναν 

πληθυσμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες, οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν στο 

κοινό σχολείο μόνο με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές 

(Λαμπροπούλου, Χατζηκάκου & Βλάχου, 2003). Κάποιες από αυτές είναι οι ενημερωτικές 

καμπάνιες για ευαισθητοποίηση σχετικά με κώφωση, διαφορετικότητα και τρόπους 

επικοινωνίας, η ανάπτυξη  κοινών δραστηριοτήτων με ειδικά σχολεία κωφών, εναλλαγή 
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επισκέψεων, παρακολούθηση παραστάσεων, σεμινάρια σχετικά με νοηματική γλώσσα. Σκοπός 

είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές, να γνωρίσουν την κουλτούρα των 

κωφών και να τους αποδεχθούν. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και 

να δείχνουν βαθιά κατανόηση για τις ιδιαιτερότητες του κωφού και βαρήκοου μαθητή, χωρίς 

όμως να είναι  προστατευτικοί και να μειώνουν την αξιοπρέπειά του (Λαμπροπούλου, 

Χατζηκάκου & Βλάχου, 2003). 

Επιπλέον, θα πρέπει να δίνονται οδηγίες σχετικά με επικοινωνία και κατάλληλη απόσταση 

του φωτισμού στην τάξη, να τροποποιηθεί η αίθουσα διδασκαλίας σε ημικύκλιο ώστε να 

βοηθήσει το μαθητή να παρακολουθεί συζητήσεις και να έχει οπτική επαφή. Ακόμη, ορθό θα 

ήταν να περιοριστούν οι θόρυβοι στην  τάξη, και να είναι κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα 

κατά τη διάρκεια διδασκαλίας. Ο τρόπος ομιλίας να είναι καθαρός, και ο εκπαιδευτικός να μην 

γυρνά το κεφάλι του. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διευκολύνουν με χειλαναγνωση, να 

χρησιμοποιούν χειρονομίες και εκφράσεις προσώπου, να επαναλαμβάνουν τις εντολές με 

διαφορετικά λόγια για να είναι σίγουροι πως κατάλαβαν όλα τα παιδιά ,να  γνωστοποιούν από 

αρχή το θέμα συζήτησης και να δίνουν το νέο λεξιλόγιο, καθώς και να Χρησιμοποιούν πολύ 

εποπτικό υλικό. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει υλοποίηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος του μαθητή. Σκοπός της πολιτείας είναι να μην αρνείται σε κανένα άτομο τη 

συμμετοχή του σε δραστηριότητες και πόσο μάλλον στην εκπαίδευση, επειδή είναι ανάπηρο. 

Αντί να σκεφτόμαστε το κωφό άτομο κυρίως ως ένα άτομο με κάποιο ελάττωμα, είναι 

καλύτερο να το αντιλαμβανόμαστε ως ένα άτομο με ένα μοναδικό πλέγμα χαρακτηριστικών, 

ένα εκ των οποίων είναι και η κώφωση (Moores, 2001).  Η ένταξη πρέπει να γίνεται με 

κατάλληλη προετοιμασία, με ακριβή αξιολόγηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά κι αυτό 

επιτυγχάνεται με την ενδελεχή αξιολόγηση των ατομικών αναγκών και δυνατοτήτων κάθε 

παιδιού ξεχωριστά από ειδικούς. Ακόμη, το σύστημα της ένταξης των παιδιών με προβλήματα 

ακοής στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συνεργασία ειδικού δασκάλου- δασκάλου της 
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τάξης- γονιών ( Σχολή Κωφών, 7/12/1992), όπως και η ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής –

ψυχολογικής συμβουλευτικής ομάδας που θα βοηθήσει τα σχολικά ιδρύματα ώστε να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα. 

Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό ινστιτούτο (2004), οι βασικές αρχές τις ειδικής αγωγής με 

βάση τις οποίες πρέπει να δημιουργούνται τα αναλυτικά προγράμματα για τους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η ισοτιμία, η κατάλληλη υποστήριξη για ισότιμη πρόσβαση 

στη εκπαίδευση,  το δικαίωμα στο όσο δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, η 

συμμετοχική εκπαίδευση, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 

γλωσσικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, η εφαρμογή των διεθνών κανόνων στα θέματα της 

εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 2004) . Πρέπει να επισημάνουμε ότι η 

δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου που θα ικανοποιεί μαθητές και 

εκπαιδευτικούς απαιτεί «κανονικό»τερες αλλαγές που αφορούν το χώρο, την πολιτική, τα 

προγράμματα, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους ( Hansen & Child, 1998). Δεν είναι δουλειά 

μιας ημέρας , και η εμπειρία έχει δείξει ότι παίρνει χρόνο για να πας από ένα σύστημα 

αποκλεισμού σε ένα σύστημα ένταξης. Η εμπειρία έχει επίσης δείξει ότι δεν μπορείς ξαφνικά 

να πηδάς από ένα απομονωμένο ειδικό σχολείο στη διευθέτηση ένταξης σε μία γενική τάξη 

(Hansen, 1993: 18). Ιδίως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα, δραστηριότητες 

και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να αναλύσουν, να διευκρινίσουν και με θετικό τρόπο να 

τροποποιήσουν και να μεταβάλουν τις υπάρχουσες αξίες, στάσεις, συμπεριφορές ως προς το 

διαφορετικό, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκπλήρωση των στόχων του σχολείου 

(Modgil et al., 1986). 
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IV. Σημειώσεις και Παρατηρήσεις 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αντιμετωπίσαμε και συμπεριφορές διευθυντών μη 

πρέπουσες. Ενώ γνωρίζαμε σε δύο σχολεία την ύπαρξη περιστατικών με ακουστικές δυσκολίες, 

οι διευθυντές αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να μας επιτραπεί η είσοδος στο σχολείο με την 

πρόφαση ότι τη φετινή χρονιά είχαν ήδη βοηθήσει άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές και δεν 

μπορούσαν να σπαταλήσουν κι άλλο χρόνο. Επιπλέον, υπήρξαν και μερικοί εκπαιδευτικοί που 

δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στην συνέντευξη, διότι δεν ήθελαν να ασχοληθούν με ζητήματα 

ανόητα, καθώς και να «μπλέξουν».  

Όσον αφορά σε κάποια λεγόμενα εκπαιδευτικών , θα ήταν ορθό να σταθούμε στο ζήτημα 

της εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, καθώς και στην μη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 

«Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε και η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία, καθώς και όλες 

αυτές οι μορφές παροχή υπηρεσιών είναι πανάκριβες, όπως και η χορήγηση του ακουστικού. Κι 

έχουμε περιπτώσεις γονέων που δυσκολεύονται οικονομικά στην απόκτηση ακουστικό για τα 

παιδιά τους. Το ξέρω από γνωστό μου άλλο περιστατικό. Μπορεί και σ αυτό το περιστατικό να 

μην υπάρχει η δυνατότητα να κάνει λογοθεραπεία ενώ χρειάζεται». «Θέλω να προσθέσω πως 

δυστυχώς τα εκπαιδευτικά συστήματα και όλη η κοινότητα –κοινωνία, δεν λαμβάνει καμία 

μέριμνα για τα παιδιά με φυσικές αδυναμίες. Κράτος πρόληψης δεν υπάρχει. Στη θέση αυτή θα 

μπορούσαμε να είμαστε όλοι μας. Και εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή, μπορεί του χρόνου να 

έχουμε μια φυσική αδυναμία».  

Επιπλέον, μας ανέφεραν τι έχει αλλάξει μετά την επαφή τους με τα κωφά παιδιά. «Ίσως 

έχω ευαισθητοποιηθεί περισσότερο σ έναν παράγοντα που τον θεωρούσα δεδομένο. Ότι οι 

μαθητές ακούν. Ίσως σ αυτό το σημείο να μπήκε μέσα μου όσον αφορά το γνωστικό έλεγχο, 

ότι το παιδί μπορεί να έχει μία έλλειψη στην επίδοση του, μια οπισθοδρόμηση, ίσως λόγω 

έλλειψης ακοής». «Έχω μάθει να είμαι περισσότερο υπομονετική, να ξέρω πως πρέπει να 

βρίσκω εναλλακτικούς τρόπους να κάνω τους μαθητές μου να μάθουν, και πως με προσωπική 
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δουλειά και αγάπη για το επάγγελμα, όσα εμπόδια και να υπάρξουν τα ξεπερνάς. Όλα τα παιδιά 

μπορούν να μάθουν με το σωστό τρόπο».  « Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σχολείο ανοιχτό 

για όλους. Αυτό αρχίζει να γίνεται κατανοητό πλέον κι από τους εκπαιδευτικούς, γιατί οι 

εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Κάποιες φορές και της 

ειδικής δεν μπορούν να το υποστηρίξουν γιατί τα τμήματα ένταξης πολλές φορές 

περιθωριοποιούν  το παιδί. Ένταξη είναι μέσα στην τάξη και σχεδόν φροντιστηριακά. Έχουμε 

δρόμο πολύ μπροστά μας. Αλλά νομίζω σιγά σιγά αρχίζει και από την πολιτική να προωθείται 

και σε λίγα χρόνια θα φτάσουμε κι εμείς σ αυτό».   «Είναι σημαντικό ο καθένας μας, όταν 

αντιμετωπίζει τέτοια θέματα- περιστατικά να κοιτάζει πως μπορεί να βοηθήσει το παιδί, και να 

μην περιμένει βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες». 
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V. Επίλογος 

Οι κωφοί στον 21
ο
 αιώνα, πρέπει  να αντιμετωπίζονται σαν αυτόνομα και 

ανεξάρτητα άτομα. O L. Jacobs, ο ίδιος καθηγητής μαθηματικών, κωφός στο βιβλίο 

του «A deaf adult speaks out» λέει: «αισθάνθηκα περισσότερο ανάπηρος από τη 

μεταχείριση που είχα από τους ακούοντες παρά από την ίδια την κώφωση μου» 

(Ζαφειράτου- Κουλιούμπα, 1994). Επομένως, δεν πρέπει τα σχολεία να σχετίζονται 

κυρίως με το τι δεν κάνουν τα παιδιά, αλλά με τι δεν μπορούν να κάνουν (Moores, 

2001). Για να συντελεσθεί η μάθηση μιας γλώσσας, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και των ανθρώπων που χειρίζονται καλά την 

προς μάθηση γλώσσα (Κουρμπέτης, 1997). Η κατάλληλη εκπαίδευση όμως, θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα και να στηρίζεται 

σε εξατομικευμένες παρεμβάσεις με βάση τις δυνατότητες ή ελλείψεις κάθε 

μαθητή(Κοτετέ, 2012) . Το κωφό παιδί θα αναπτυχθεί όσο του το επιτρέψουμε, Η 

απάθεια και η αδιαφορία ποτέ δε θα  είναι εποικοδομητικές (Ζαφειράτου- 

Κουλιούμπα, 1994). Οπότε, προωθώντας την συμπερίληψη, ένα σχολείο για όλους, 

θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως στα σημερινά σχολεία η διαφορετικότητα θα 

πρέπει να καλωσορίζεται και να θεωρείται ως πηγή μάθησης παρά ως πρόβλημα 

(Αγγελίδης & Αβραμίδου, 2011).  Θα πρέπει όλοι μας να έχουμε κατά νου πως κάθε 

παιδί είναι ξεχωριστό,  ο τρόπος που μαθαίνει είναι δικός του. Στόχος πρωταρχικός 

των εκπαιδευτικών είναι η συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση ώστε εκτός από το να 

αγκαλιάσουν τα παιδιά, να είναι σε θέση να διαχειριστούν σωστά όποιο πρόβλημα 

και αν προκύψει με τυχόν φυσικές αδυναμίες και μειονεξίες αυτά φέρουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φόρμα «πληροφορημένης συγκατάθεσης» 

Ονομάζομαι Μολόχα Ευαγγελία. Διεξάγω ποιοτική έρευνα στα πλαίσια εκπόνησης της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας, στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του πανεπιστημίου Λευκωσίας, με 

τίτλο «Προϋποθέσεις της σχολικής ένταξης των κωφών μαθητών στα πλαίσια της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών». Ο επιβλέπων καθηγητής κ. 

Στασινός και εγώ έχουμε την ευθύνη της έρευνας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

6982031300, σε περίπτωση που έχετε να ρωτήσετε κάτι. 

Ευχαριστώ για τη συγκατάθεσή σας, να συμμετάσχετε στην έρευνα. Πριν ξεκινήσουμε θα 

ήθελα να τονίσω ότι: 

 Η συμμετοχή σας είναι εντελώς εθελούσια 

 Είστε ελεύθερος/η να αρνηθείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση 

 Είστε ελεύθερος/η να αποσυρθείτε από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή 

Η συνέντευξη θα είναι εντελώς εμπιστευτική και θα είναι διαθέσιμη μόνο στα μέλη της 

ερευνητικής ομάδας. Αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις μπορεί να αποτελέσουν τμήματα της 

τελικής ερευνητικής έκθεσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην 

έκθεση το όνομά σας ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που να προδίδει την ταυτότητά σας. 

Παρακαλώ, υπογράψτε αυτήν τη φόρμα για να δείξετε ότι σας έχω διαβάσει περιεχόμενό της. 

…………………………………………….(Υπογραφή) 

…………………………………………….(Ολογράφως) 

…………………………………………….(Ημερομηνία) 

Παρακαλώ, αποστείλετέ μου μια έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας:                           

                ΝΑΙ                 ΟΧΙ          (κυκλώστε ένα) 
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Διεύθυνση αποστολής της έκθεσης  

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(ο ερευνητής κρατά το υπογεγραμμένο αντίγραφο και αφήνει ένα ανυπόγραφο αντίγραφο στο 

συμμετέχοντα)   
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Κοχλιακό Εμφύτευμα 
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