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Project 2: Άηομα με ειδικέρ ανάγκερ – Κοινωνία με ειδικέρ ανάγκερ. 

Υπεύθςνη Καθηγήηπια: ΣΙΝΗ ΑΝΝΑ  

  

Έλα πξσηλό, ζηε  ρώξα ησλ Νννπξάγσλ, όπνπ ηα θαινθαίξηα είλαη ζεξκά 

θαη πγξά θαη ν ρεηκώλαο παγσκέλνο, νη θάηνηθνη έληξνκνη, αλαθάιπςαλ-έλαο έλαο 

ρσξηζηά – όηη έβγαιαλ νπξά! Καη ηη δελ επηλόεζαλ γηα λα ηελ θξύςνπλ. Φαξδηά 

παληειόληα, θνπλησηέο θνύζηεο, επξύρσξνπο ξηρηνύο ζάθνπο. Καζώο, όκσο, 

αλαθάιππηαλ όηη θαη ζε άιινπο θύηξσζε ζην ίδην πεξίπνπ ζεκείν κηα νπξά, ηα 

πξάγκαηα άιιαμαλ ξηδηθά. Η νπξά μαθληθά απνδείρηεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα 

ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο, αιιά θαη ζηε κεηαθνξά πξαγκάησλ, θαζώο θαη ζην άλνηγκα 

θαη θιείζηκν ηεο πόξηαο, όηαλ ηα ρέξηα δελ ήηαλ δηαζέζηκα. Οη ζρεδηαζηέο ξνύρσλ 

άξρηζαλ λα ηξνπνπνηνύλ ηα κνληέια ηνπο γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

θαηλνύξγηνπ κέινπο ηνπ ζώκαηνο. Καη μαθληθά, εθείλνη νη ιίγνη πνπ δελ έηπρε λα 

βγάινπλ νπξά, άξρηζαλ λα θαίλνληαη ζε άιινπο «δηαθνξεηηθνί» θαη ζ΄άιινπο ζαλ 

«θξηθηά». 

Τη ληξνπή, ζεέ κνπ, άλζξσπνο ρσξίο νπξά!   

 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Άηομα με ειδικέρ ανάγκερ- Εκπαίδεςζη και επαγγελμαηική αποκαηάζηαζη. 

Άηομα με ειδικέρ ανάγκερ-Εθελονηιζμόρ. 

Άηομα με ειδικέρ ανάγκερ- Τέσνερ και Πολιηιζμόρ. 

Άηομα με ειδικέρ ανάγκερ – Αθληηιζμόρ. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Σηο Φάπο Τςθλών (ξενάγηζη). 

Σηο Μοςζείο Αθήρ (ξενάγηζη). 



Σηο ΙΕΚ «Τειπεζίαρ» (ενημέπωζη, παπακολούθηζη μαθήμαηορ, ζςνενηεύξειρ). 

Σηο σώπο ηος ζσολείος μεηά από ππόζκληζή μαρ: 

     1. Μέλη ηηρ Ομοζπονδίαρ Κωθών Ελλάδορ (παποςζίαζη Νοημαηικήρ 

Γλώζζαρ). 

     2. Εθελονηέρ ηηρ Μονάδαρ Πποζβαζιμόηηηαρ ηος Εθνικού και 

Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών (παποςζίαζη ηος έπγος ηοςρ).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο- Κνηλσλία κε εηδηθέο αλάγθεο  

 

Καηεγνξία : Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε : νη εκπεηξίεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο . 

 

 

 

Άηνκα νκάδαο : Κπξαγγέινπ, Δπζηαζίνπ, Κνξσλαίνπ, Λέδνπ, Αιαηζεξάθεο  

Σάμε, ζρνιείν : Α Λπθείνπ , 1ν Λχθεην Παιαηνχ Φαιήξνπ  
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               ΚΑΣΑΜΔΡΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ  

 

Λέδνπ θαη Κνξσλαίνπ: αλέιαβαλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη επίζεο αζρνιήζεθαλ κε ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο 

εξγαζίαο (ηέρλεκα). 

Κπξαγγέινπ: αλέιαβε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ πιήζνο πεγψλ. Δπίζεο 

έγξαςε ηελ πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο . 

Αιαηζεξάθεο: αζρνιήζεθε κε έλα κέξνο ηεο εηζαγσγήο (ζεσξεηηθφ κέξνο). 

Δπζηαζίνπ. εξγάζηεθε πάλσ ζηε κεζνδνινγία θαη ζε έλα κέξνο ηεο 

εηζαγσγήο ελψ παξάιιεια αζρνιήζεθε θαη κε ηελ παξαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θ
ν
 ίκςε θαη ηελ θ

α
 Σζνπαίηε πνπ καο 

επηζθέθζεθαλ ζην ζρνιείν καο απφ ηελ Οκνζπνλδία Κσθψλ ,καο κίιεζαλ , 

δέρζεθαλ ηηο εξσηήζεηο καο θαη καο πξνζαλαηφιηζαλ ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Δπίζεο ζα ζέιακε λα 

επηζεκάλνπκε πσο ε θ
α 

Αξγπξψ Καξαβίλνπ (εζειφληξηα) πνπ καο 

ππνδέρζεθε ζην Φάξν Σπθιψλ ,ε  θνηλσληνιφγνο Αξηάδλε 

Βειηζζαξνπνπινπ, ππεχζπλε ηεο κνλάδαο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,  θαη ν θνηηεηήο θ
ν
 Γηάλλεο 

Σζνπθλίδαο ( πνπ καο επηζθεχζεθαλ ην ζρνιείν καο ) πξφζθεξαλ φινη ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σέινο 

επραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ θ
ν 

Πιαηαληψηε πνπ καο δέρζεθε ζην ΗΔΚ 

«Σεηξεζίαο» θαη καο έδσζε ηελ επθαηξία λα πάξνπκε πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο κε κεξηθή θαη θαζνιηθή ηπθιφηεηα ζηηο 

νπνίεο θαη βαζίζηεθε θπξίσο ε εξγαζία καο. 



 

θνπόο ηεο κειέηεο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο  κειέηεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη κειινληηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαζψο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη Πξνο ελ θαηεχζπλζε 

απηή κειεηήζεθαλ νη πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο  πνπ θνηηνχλ ζε  Η.Δ.Κ. ηεο  

αηηηθήο. 

 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο  ήηαλ: 

1. Να δηεξεπλεζεί αλ νη ζπγθεθξηκέλνη θνηηεηέο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηα ρξφληα ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαη αλ ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

απηνχο . 

2. Να παξνπζηαζηνχλ νη απφςεηο θαη ηα πηζηεχσ ησλ αηφκσλ απηψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ 

θξάηνπο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο άιια θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ζρεηηθά επξσπατθά  

πξνγξάκκαηα 

 

 

 

Αλάγθε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο  

Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ εθηφο 

απ' ηηο δπζθνιίεο ηεο φπνηαο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία βξηζθφηαλ. 

'Άιιεο θνηλσλίεο είραλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο, άιιεο αξλεηηθή, άιιεο αδηάθνξε θαη φια 

απηά κεηαβαιιφηαλ θαη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ. 

Τπάξρεη άγλνηα ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο απέλαληί ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο 

ηξφπνη παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο:  

   - Παξαηεηακέλν θνίηαγκα 

   - Αδηάθξηηεο εξσηήζεηο 

   - Απηφθιεηε βνήζεηα 

   - Σαπείλσζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ππάξρεη κηα ηάζε απνδνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ηξφπσλ αλαθνξάο ηνπο απφ ηνπο φξνπο "αλάπεξνο" θαη "άηνκν κε 

εηδηθέο αλάγθεο". Καηά ζπλέπεηα αλάπεξν ζεσξείηαη πιένλ θάζε άηνκν πνπ δεκηνπξγεί 

πξνθαηαιήςεηο ζηνπο άιινπο θαη βηψλεη ην ίδην άγρνο θαη απαηζηνδνμία. 



Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν θαηεπζχλζεηο: 

ηελ θιηληθή - ηαηξηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή - θνηλσληνινγηθή. Ζ ηαηξηθή άπνςε δίλεη 

έκθαζε ζηηο ηθαλφηεηεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ γεληθφηεξε δπλαηφηεηα λα εληαρζεί σο 

ελεξγφ νηθνλνκηθφ κέινο ζηελ αγνξά. Ζ θνηλσληνινγηθή έρεη λα θάλεη κε ην ζπλνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηνπο ηξφπνπο δηεπθφιπλζεο ηνπ αηφκνπ, ηε βηνκεραληθή έληαμή ηνπ θιπ. Σα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απνηεινχλ θνηλσληθή νκάδα "ππφ δησγκφλ" θαη σο ηέηνηα 

αληηκεησπίδνληαη. 

   Δληάζζνληαη κε ηελ έλλνηα απηή ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη 

βηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. ζνη θαηαθέξνπλ θαη 

δηαθξηζνχλ, ζεσξνχληαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνκνλψλνληαη 

απφ ηνπο ππνινίπνπο. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παξαηεξείηαη κηα ηάζε απηννξγάλσζήο 

ηνπο θαη δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε πηέζεηο θαη άιινπο ηξφπνπο θνηλσληθήο 

θηλεηνπνίεζεο. Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ θαζψο θαη ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.(. 

Πνιπρξνλνπνχινπ , Εαραξνγεψξγα ) 

 

 

 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

1. Έρνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ίζεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο θνηλσλίαο  

2.Έρνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη πνηεο νη θξαηηθέο ππνδνκέο  

3. Πνηεο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα απηά  

Δπηθεληξσζήθακε σζηφζν ηδηαίηεξα ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο .  

 

 

 

 

 

 



 ΟΡΙΜΟ 

Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ζπλάλζξσπνί καο πνπ έρνπλ θάπνηα ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθή κεηνλεμία ε νπνία ηνπο δπζθνιεχεη ζηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο 

πξφνδν θαη εμέιημε. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΜΔΑ 

Σα άηνκα απηά κπνξνχκε λα ηα θαηαηάμνπκε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο :  

Άηνκα κε : 

 Γηαηαξαρέο ηεο νκηιίαο 

 Γπζθνιίεο κάζεζεο  

 Διαθξά ή κέζε λνεηηθή πζηέξεζε 

 Βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε  

 νβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

 Γηάθνξα νξγαληθά λνζήκαηα 

 νβαξή απψιεηα αθνήο 

 Πνιιαπιέο κεηνλεμίεο 

 Οξζνπεδηθέο βιάβεο 

 Κψθσζε 

 Διιηπήο φξαζε 

 Κψθσζε – Σχθισζε 

Οη ρξφληεο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα άηνκα απηά θαη 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε θπζηθή θαη λνεηηθή ηνπο εμέιημε, ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηε 

κφξθσζή ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θνηλσλία.  Δπίζεο επηθέξνπλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο δεκηνπξγψληαο δηάθνξα ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα.  Ζ θξνληίδα ελφο παηδηνχ κε ρξφλην λφζεκα θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ηνπ πγηνχο παηδηνχ. 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ –ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

΄Αηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ππήξραλ απφ ηα αξραία ρξφληα.  Ζ αληηκεηψπηζε φκσο 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ππήξμε δηαθνξεηηθή απφ επνρή ζε 

επνρή.  Απηφ είρε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο, ηελ θνπιηνχξα ησλ ιαψλ θαη ηηο 

ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο.  ΄Δηζη ε ζηάζε άιισλ ιαψλ αιιά θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θπκάλζεθε κεηαμχ απφξξηςεο θαη πιήξνπο απνδνρήο. 

Γηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία βιέπνπκε ηνπο ζπαξηηάηεο ζθιεξνχο λα ξίρλνπλ ηα παηδηά ηνπο  

πνπ ππνιείπνληαη ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά ζηνλ Καηάδα, ζην Μεζαίσλα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα παηδηά απηά ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα σο αμηνπεξίεξγα πιάζκαηα 

επίζεο ζε άιιεο θνηλσλίεο ζπζρέηηδαλ ηε λνεηηθή πζηέξεζε κε δεηζηδαηκνλίεο.  Δπηπρψο 

εθείλα ηα ρξφληα αλήθνπλ ζηελ ηζηνξία θαη νη άλζξσπνη ζθέθζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπλζήθεο αλζξψπηλεο γηα φια απηά ηα παηδηά πνπ είλαη ηα κφλα πνπ δελ επζχλνληαη γηα 

ηελ θαηάζηαζή ηνπο.  Ζ πξψηε θίλεζε δεκηνπξγίαο ηδξπκάησλ έγηλε ζηελ Αγγιία ην 

1601.  Αθνινχζεζε ε Ακεξηθή ην 1817.  Γχξσ ζηα 1900 άξρηζε ε ίδξπζε ησλ εηδηθψλ 

ζρνιείσλ.   



ηελ Διιάδα κέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα δελ ππήξμε θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη κφιηο ηνλ 20
ν
 αηψλα ηδξχνληαη ηα πξψηα εηδηθά ηδξχκαηα θαη ζρνιεία.  Σν 

πξψην εηδηθφ ζρνιείν  ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1906 θαη ήηαλ ν «Οίθνο Σπθιψλ» (ηνλ 

νπνίν επηζθεθηήθακε). ηε ζπλέρεηα ηδξχζεθε ην Δζληθφ ΄Ηδξπκα Κσθαιάισλ θαη  ην 

1935 ηδξχζεθε ζηελ Καηζαξηαλή ηεο Αζήλαο ην πξψην δεκφζην εηδηθφ ζρνιείν γηα «κε 

θπζηνινγηθά παηδηά». Πην ζεκαληηθά βήκαηα ζεκεηψλνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

θαη κεηά ηα νπνία φκσο θπξίσο πεξηνξίδνληαη ζηελ ςήθηζε λφκσλ πνπ ζπληάζζνληαη 

βηαζηηθά κε πξνρεηξφηεηα θαη κέλνπλ θαηά βάζε αλεθάξκνζηνη δηφηη δελ ζπλνδεχνληαη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα γίλνπλ πξάμε φζα 

δηαθεξχζζνληαη λνκνζεηηθά.  Με πνιχ αξγνχο ξπζκνχο δεκηνπξγνχληαη ειάρηζηα 

ηδξχκαηα πνπ θαηά θαλφλα ιεηηνπξγνχλ κε ειιηπή έσο απαξάδεθην ηξφπν θαη ε 

θαζπζηέξεζε ζηνλ ηνκέα απηφ κε ηηο αλαπηπγκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο γίλεηαη φιν θαη 

κεγαιχηεξε.  ήκεξα ζε φιε ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 165 εηδηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο. πσο 

παηδηθνί ζηαζκνί, ζρνιεία βαζηθήο εθπαίδεπζεο, Γπκλάζηα, Λχθεηα θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  Δπίζεο ππάξρνπλ  εηδηθέο ηάμεηο ζε θαλνληθά ζρνιεία γηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ θξνληίδα πνπ παξέρεη ην Κξάηνο ζηα παηδία κε εηδηθέο αλάγθεο απνηειεί ην 

θαιχηεξν θξηηήξην σξηκφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.  Γελ αξθεί ε απιή αλαγλψξηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Υξεηάδεηαη βαζηά γλψζε ησλ ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

παηδηψλ απηψλ.  Σν παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο θαζψο κεγαιψλεη έρεη ηηο ίδηεο αλάγθεο κε 

ηα άιια παηδηά.  „Δρεη δηθαίσκα ζηε κφξθσζε, ζηελ άζθεζε, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε 

γεηηνληά,  ζην ζρνιείν. 

Δίλαη επηηαθηηθή πιένλ αλάγθε λα επηιπζνχλ πάγηα αηηήκαηα ηνπ αλαπεξηθνχ 

θηλήκαηνο φπσο ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε: 

 ηαηηζηηθή έξεπλα ηνπ κεγέζνπο ηνπο πξνβιήκαηνο  (αξηζκφο ησλ ΑΜΔΑ 

θαη ηφπνο δηακνλήο ηνπο, θαηαλνκή ηνπο θαηά ειηθία, θχιν, πάζεζε θ.η.ι.) 

θαη αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 Δθζπγρξνληζκφο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο κεηά απφ νπζηαζηηθφ 

δεκνθξαηηθφ δηάινγν κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηλσληθνχο θαη 

ζπιινγηθνχο θνξείο. 

 Γεκηνπξγία ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ησλ αξκφδησλ  θνξέσλ ηεο πνιηηείαο 

(Τπνπξγεία Παηδείαο, Πξφλνηαο, Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θ.η.ι.) πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ αζθνχκελε πνιηηηθή γηα ηα 

ΑΜΔΑ. 

 Κηεξηαθή ππνδνκή θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο όισλ ησλ ΑΜΔΑ. 

 Ζ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζηα ΑΜΔΑ θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο λα γίλεηαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε (εθπαίδεπζε, λνζειεία 

θ.η.ι.) θαη λα ζεζπηζζνχλ εληαία θξηηήξηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

αλαπεξίαο ζηα παξερφκελα επηδφκαηα. 

 Δλζάξξπλζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαλψζεσλ, κε ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 



απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηελ Πνιηηεία, γηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα ΑΜΔΑ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

(δεκηνπξγία εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο, θέληξα εθπαίδεπζεο θαη 

απαζρφιεζεο θ.η.ι.). 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ δηαβίσζεο γηα φζα ΑΜΔΑ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ 

ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (αζζέλεηα, ζάλαηνο γνλέσλ θ.η.ι.) 

 

 

ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ) 

Δπνρέο πνπ νη θνηλσλίεο απέξξηπηαλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πηνζεηνχζαλ ηηο 

πην απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξέο απέλαληί ηνπο έρνπλ βέβαηα παξέιζεη.  Σψξα πιένλ έρεη 

γίλεη επξχηαηα απνδεθηφ απφ φινπο (δηεζλείο νξγαληζκνχο, θπβεξλήζεηο, θνηλσληθνχο 

θνξείο θ.α.) φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ίδηεο ππνρξεψζεηο (φηαλ 

κπνξνχλ λα ηηο εθπιεξψζνπλ) κε φινπο ηνπο άιινπο θαη ν βαζκφο πνπ δηαζθαιίδεηαη 

απηή ε ζεκειηψδεο αξρή δείρλεη θαη ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν πνπ βξίζθεηαη θάζε ρψξα.  Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ) είλαη 

αδηαπξαγκάηεπην ζπληαγκαηηθό δηθαίσκα θάζε πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο.  Απηά ζαλ 

δηαθεξπγκέλεο αξρέο δηφηη ε εθαξκνγή ηνπο πξνρψξεζε κε δηαθνξεηηθφ βεκαηηζκφ ζε 

θάζε ρψξα θαη κπξνζηά ζηα ηξέρνληα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ε επαηζζεζία απέλαληη ζηα 

AMEA απνδείρζεθε εμαηξεηηθά κεησκέλε.  

  Σν θελφ πνπ δεκηνπξγεί ε έιιεηςε νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ 

Πνιηηεία θαινχληαη λα θαιχςνπλ αθ‟ ελφο ζχιινγνη ή νκάδεο γνλέσλ κε αμηέπαηλεο 

πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκέλεο φκσο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ 

αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ (νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, έιιεηςε 

ππνδνκήο, πεξηνξηζκέλε θξαηηθή ζπκπαξάζηαζε θ.η.ι.) θαη αθ‟ εηέξνπ θεξδνζθνπηθέο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο  πνπ κε πςειά δίδαθηξα παξέρνπλ, ζ‟ φζνπο κπνξνχλ λ‟ 

αληαπνθξηζνχλ (ζπκκεηέρνπλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κεηά απφ ζρεηηθή λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε), θαηά πιεηνλφηεηα ακθηζβεηνχκελεο αμίαο ππεξεζίεο ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε 

νπζηαζηηθφ έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο. 

Μ‟ απηά ηα δεδνκέλα, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ 

θαζεκεξηλά ηα ΑΜΔΑ, νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη φζνη εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, γίλνληαη φιν θαη πην πηεζηηθά θαη ην ράζκα ζηνλ ηνκέα απηφ 

απφ ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο κεγαιψλεη αληί λα κεηψλεηαη. 

Ζ επνρή πνπ δνχκε δελ ραξαθηεξίδεηαη βέβαηα απφ ηδηαίηεξν ηδεαιηζκφ.  Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπξνζηά ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα δσήο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ή ζην θπλεγεηφ ηνπ θέξδνπο θαη ηεο επηηπρίαο είλαη εχθνιν λα ράζνπλ ηελ επαηζζεζία 

ηνπο γηα ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζέινπλ ζηήξημε. 

Γηα φινπο απηνχο ζα θιείζσ ην εηζαγσγηθφ απηφ ζεκείσκα γηα έλα ηφζν κεγάιν 

θνηλσληθφ ζέκα κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ θηλέδηθν κχζν πνπ δείρλεη κέζα ζηελ απιφηεηά 

ηνπ φηη απφ ηα άηνκα πνπ κεηνλεθηνχλ έρνπκε ίζσο λα πάξνπκε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ 

απηά πνπ θαινχκαζηε λα δψζνπκε.  Με μερλάκε φηη αμηνζαχκαζηνη επηζηήκνλεο φπσο ν 

Α. Ατλζηάτλ θαη ν Σ. Δληηζνλ  ππήξμαλ «πξνβιεκαηηθά» παηδηά κε κε θπζηνινγηθή 



ζπκπεξηθνξά θαη φηη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζχγρξνλνπο θπζηθνχο, ν . Υψθηλ, 

εξεπλά θαη εξκελεχεη ηα κπζηήξηα ηνπ ζχκπαληνο απφ ηελ αλαπεξηθή ηνπ θαξέθια. 

Μηα γξηά ινηπόλ, θαηά ηνλ θηλέδηθν κύζν, θάζε πξωί θνπβαινύζε λεξό ζην ζπίηη ηεο 

από ην θνληηλό πεγάδη κε δύν δνρεία δεκέλα ζηηο δύν άθξεο ελόο μύιηλνπ ξαβδηνύ.  Τν 

δεμί δνρείν ήηαλ γεξό γη’ απηό έθηαλε πάληα γεκάην ελώ ην αξηζηεξό ήηαλ ξαγηζκέλν 

θαη έραλε ην κηζό θαη παξαπάλω λεξό ηνπ ζηε δηαδξνκή.  «Δελ κε πεηάο λα πάξεηο έλα 

γεξό λα κε ζπαηαιάο ην λεξό ζνπ γηα κέλα ην άρξεζην» ηεο είπε κηα κέξα ην 

ξαγηζκέλν δνρείν κε παξάπνλν.  Εθείλε ρακνγέιαζε θαη έδεημε ην δξόκν πίζω ηνπο 

πνπ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά  ήηαλ γεκάηνο  ινπινύδηα.  «Δελ είζαη άρξεζην, ηνπ είπε, 

γηαηί ράξε ζ’ εζέλα θύηξωζαλ απηά ηα ινπινύδηα.  Τν λεξό πνπ ράλεηο δελ πάεη 

θαζόινπ ρακέλν». 

 

 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Σα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο νξίδεηαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. (1948). Με βάζε ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζ‟ απηή αιιά 

θαη ζε άιιεο δηαθεξχμεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ αλαπεξία κε ηα θνηλσληθά θαη αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα (αιακάλθα 1994), ηα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

αληηκεηνπίδνληαη απφ ηα πξνεγκέλα θξάηε : 

1. Με ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο  

2. Σελ απνδνρή ηνπ «ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΑ» 

3. Σε ζέζπηζε εηδηθήο λνκνζεζίαο  

4. Σελ εμάιεηςε ησλ θάζε είδνπο δηαθξίζεσλ. 

εκαληηθή θαη απαξαίηεηε γηα ηα ΑΜΔΑ είλαη ε παξνρή ΙΩΝ επθαηξηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ πγεία θαη ζηελ πξφλνηα. Γεληθά ρξεηάδεηαη ε 

παξνρή ηεο αλαγθαίαο ππνζηήξημεο γηα θάζε είδνο αλαπεξίαο έηζη ψζηε ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο, θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Ο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, πνπ ππνγξάθεθε ζην Σνξίλν ην 1961 θαη 

κπήθε ζε εθαξκνγή ην 1965, εγγπάηαη, ρσξίο δηάθξηζε, ηφζν γηα ηα θαλνληθά φζν θαη ηα 

ΑΜΔΑ ην δηθαίσκα ζηελ Αθαδεκατθή κφξθσζε, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη ηελ Κνηλσληθή έληαμε.    

χκθσλα κε ην Διιεληθό ύληαγκα ηνπ 1975/86/01/08 «όινη νη ΄Διιελεο 

έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ Δθπαίδεπζεο ζε όια ηα επίπεδα».  

Σν Διιεληθφ χληαγκα ζην άξζξν 4 νξίδεη φηη νη ΄Διιελεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο.  χκθσλα κε άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, φζνη πάζρνπλ απφ 

αλίαηε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή λφζν έρνπλ δηθαίσκα εηδηθήο θξνληίδαο απφ ην θξάηνο, 

ελψ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ην θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη 

παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη 

γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ.  ην άξζξν απηφ, ζεκειηψλεηαη ην θνηλσληθό θξάηνο 

δηθαίνπ θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο. 



Δπίζεο, ην άξζξν 21 παξ. 6, αλαθέξεηαη ξεηά ζηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, νξίδνληαο ηα εμήο :  «Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηηθή έληαμε θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο».  Με ηε 

δηάηαμε απηή, ην χληαγκα ηεο Υψξαο ελαξκνλίδεηαη κε ηα πην πξνδεπηηθά πληάγκαηα 

άιισλ ρσξψλ θαη πηνζεηείηαη ην θνηλσληθφ κνληέιν γηα ηελ αλαπεξία. 

Με ην άξζξν 22 ηνπ πληάγκαηνο, ζεκειηψλεηαη, επίζεο, ην δηθαίσκα ησλ ΑΜΔΑ 

ζηελ εξγαζία θαη ε πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ.  Δλ γέλεη, ξπζκίδεηαη ε 

παξνρή ηεο εξγαζίαο, νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, ε ακνηβή, νη πξναγσγέο, ε εθπαίδεπζε 

ζηελ εξγαζία θαη φιν ην θαζεζηψο ηεο παξνρήο εξγαζίαο απφ ηα ΑΜΔΑ, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη απαγνξεχνληαη δηαθξίζεηο ζηα παξαπάλσ ζέκαηα ζε βάξνο ησλ ΑΜΔΑ εμαηηίαο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο.  

΄Οινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα 

ίζεο ακνηβήο γηα παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο.  Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. 

Με ην άξζξν 25 ηνπ πληάγκαηνο, πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη γίλνληαη ζεβαζηά απηά απφ ην 

θξάηνο. 

 

 

ΚΩΦΩΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Βαξεθνΐα ζαλ γεληθφο φξνο είλαη ε κείσζε ηεο αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ θαη είλαη κηα πάζεζε πνπ δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην πεξηβάιινλ.  Ζ 

κείσζε ηεο αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο ή αιιηψο αθνπζηηθή απψιεηα (ζε dB) ζε ζπλδπαζκφ 

πάληνηε κε ην θάζκα ζπρλνηήησλ (ζε Hz).. 

Μέζα ζηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, ε επηζηεκνληθή έξεπλα καο έρεη βνεζήζεη λα 

θαηαιάβνπκε θαιχηεξα πψο αθνχκε θαη ηα δηαθνξεηθά είδε βαξεθνίαο.  ήκεξα 

ππάξνπλ πνηθίια αθνπζηηθά πνπ φρη κφλν βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ήρνπ, αιιά θαη έρνπλ 

θαιχηεξε εκθάληζε.  Τπάξρνπλ επίζεο αθνπζηηθά πνπ κπαίλνπλ βαζηά κέζα ζηνλ πφξν 

ηνπ απηηνχ θαη είλαη ζρεδφλ αφξαηα.   

Ζ πιήξε έθπησζε ηεο αθνήο νλνκάδεηαη θψθσζε θαη κπνξεί λα αθνξά ην έλα ή 

θαη ηα δχν απηηά.  ΄Οηαλ αθνξά θαη ηα δχν απηηά ην άηνκν ζεσξείηαη θσθφ. 

Ζ βαξεθνΐα ή ε θψθσζε είλαη κία κφληκε θαηάζηαζε θάπνησλ αλζξψπσλ πνπ 

είηε γελλήζεθαλ έηζη, είηε κε αθνξκή θάπνην αηχρεκα ή απφ ηελ πνιχβνπε εξγαζία ηνπο 

πξνθιήζεθε θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο. 

Αλάινγα κε ηελ κνξθή θαη ηνλ βαζκφ θαζψο θαη ηελ ειηθία εκθάληζήο ηεο, 

πξνθαιεί εθηφο απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ζεκαληηθά θνηλσληθά, 

επηθνηλσληαθά, ςπρνινγηθά, εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά πξνβιήκαηα κε άκεζν 

απνηέιεζκα λα κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ βαξήθννπ.   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%AE


Πξνθεηκέλνπ λα δεισζνχλ ηα άηνκα κε θψθσζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη 

βαξήθννο, θσθφο, θσθάιαινο. Ο φξνο βαξήθννο δειψλεη απηφλ ηνπ νπνίνπ ε αίζζεζε 

ηεο αθνήο ιεηηνπξγεί κελ, αιιά ειαηησκαηηθά. Οη βαξήθννη κε πνιιή πξνζπάζεηα θαη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαηαθέξλνπλ -κε ηελ ηδηαίηεξε πξνθνξά πνπ ηνπο δηαθξίλεη- λα 

απνδψζνπλ σο έλα ζεκείν ηνλ έλαξζξν ιφγν. Κσθφο είλαη απηφο πνπ δελ κπνξεί λα 

αθνχζεη, ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε βάζε ηα ερεηηθά εξεζίζκαηα. Οη θσθνί 

κπνξεί λα είλαη πξνγισζζηθνί ή κεηαγισζζηθνί. Οη πξνγισζζηθνί Κσθνί έρνπλ ράζεη 

ηελ αθνή ηνπο πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, ελψ νη κεηαγισζζηθνί έραζαλ ηελ 

αίζζεζε ηεο αθνήο ζε κεγαιχηεξε ειηθία θαη αθνχ ήδε είραλ αθνχζεη θαη αλαπηχμεη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Οη δχν απηνί ηχπνη θσθψλ είλαη επφκελν λα ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ 

εληειψο δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο. Ζ ιέμε θσθάιαινο δειψλεη ηνλ Κσθφ 

απφ ηελ γέλλεζή ηνπ ή ηνλ πξνγισζζηθφ Κσθφ. ε απηφλ ην ζχζηεκα ηνπ ιφγνπ είλαη 

κελ ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη, αιιά δελ κπνξεί απηφκαηα λα κάζεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. 

ην ζεκείν απηφ είλαη αλάγθε λα αλαθεξζεί, πσο σο γιψζζα δελ πξέπεη λα 

ελλννχκε απνθιεηζηηθά ην θσλνχκελν ιφγν ησλ αθνπφλησλ, αθνχ νη Κσθνί έρνπλ ηνλ 

δηθφ ηνπο ιφγν, έρνπλ ην δηθφ ηνπο κέζν έθθξαζεο, πνπ είλαη ε νπηηθνθηλεηηθή γιψζζα 

ησλ λεπκάησλ,  Ννεκαηηθή Γιψζζα. 

Σα άηνκα εθείλα, πνπ παξά ηελ ρξήζε αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο, δελ κπνξνχλ λα 

αθνχζνπλ ηνλ αλζξψπηλν ιφγν. ε εθείλνπο πνπ ελψ ε δηαλνεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα είλαη 

απφιπηα θπζηνινγηθή -ίζσο θαη πςειή- ζηνπο ηνκείο φκσο ηεο κάζεζεο θαη ηεο επαθήο 

κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα ην νπηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο. 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, πνπ δελ έρνπλ πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο επαθέο κε 

θσθνχο, έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη νη λνεκαηηθέο γιψζζεο είλαη έλα είδνο 

παληνκίκαο ή αλαπαξάζηαζεο θάπνηαο απφ ηηο θσλνχκελεο γιψζζεο πνπ κηιάλε νη ίδηνη.  

Ζ αιήζεηα φκσο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε απηή αληίιεςε.  

Οη λνεκαηηθέο γιψζζεο (πνπ, ζεκεησηένλ, είλαη πνιιέο θαη εληειψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ 

ηνπο), δηαθέξνπλ απφ ηηο ππφινηπεο θπζηθέο γιψζζεο σο πξνο ην φηη καο είλαη ιηγφηεξν 

γλσζηέο, φρη φκσο θαη σο πξνο ηηο γισζζζνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

επηθνηλσληαθή ηνπο ιεηηνπξγία. 

  Ζ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (ΔΝΓ) είλαη ε θπζηθή γιψζζα ηεο θνηλφηεηαο 

ησλ Κσθψλ ζηελ Διιάδα. ΄Οπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ππφινηπεο λνεκαηηθέο, ε 

ηδαηηεξφηεηά ηεο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ  ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο έρεη ζπλεζίζεη λα 

νλνκάζεη «γιψζζα» είλαη φηη ε γξακκαηηθή ηεο, δειαδή ην ζχζηεκα ησλ θαλφλσλ βάζεη 

ησλ νπνίσλ δηαξζξψλεηαη ν ιφγνο θαη επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία, δελ είλαη πξνθνξηθφ 

αιιά νπηηθφ-θηλεζηαθφ. Ζ ΔΝΓ ιέγεηαη «ειιεληθή» γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα 

απφ ΄Διιελεο λνεκαηηζηέο, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη απεηθνλίδεη 

ηελ ειιεληθή γιψζζα ή φηη πξνέξρεηαη απφ απηήλ. Αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα έλα απηφλνκν 

γισζζηθφ ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα κειεηεζεί θαη λα αλαιπζεί φπσο θαη θάζε άιιε 

θπζηθή γιψζζα.  



Σν πξνηεηλφκελν ζήκεξα πξφηππν εθπαίδεπζεο ησλ Κσθψλ καζεηψλ είλαη ε 

δίγισζζε εθπαίδεπζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο γιψζζαο ησλ 

Κσθψλ σο ην κέζν εθπαίδεπζεο ησλ Κσθψλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.   

  Οη Κσθνί ζέινπλ λα πείζνπλ ηελ θνηλσλία λα άξεη ηηο πξνθαηαιήςεηο απέλαληί 

ηνπο. Έρνπλ απιά έλαλ ειάηησκα ζηελ αθνή, πνπ φκσο έρεη ζπλέπεηεο ζηελ επηθνηλσλία 

κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ απνδνρή θαη ε έληαμή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ην 

πξφηππν ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Με ζεβαζκφ ζηε δηαθνξά πνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ ηζνηηκία θαη ακνηβαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ σο επηθνηλσληαθφ 

θψδηθα ηελ νπηηθή ή ηελ θσλεηηθή γιψζζα θαη φρη φπσο ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν θσθψλ 

θαη βαξπθφσλ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο πνπ δέρεηαη θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε γηα 

λα θαιχςεη ηα έμνδα ηνπ. 

          

ΦΑΡΟ ΣΤΦΛΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ θαη ΟΜΙΛΟΤΝΣΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Ο Φάξνο ηπθιψλ ηεο Διιάδνο, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1946 κε ηε λνκηθή κνξθή 

Δηδηθά Αλαγλσξηζκέλνπ ΜΖ θεξδνζθνπηθνχ, δηνηθείηαη απφ 11κειέο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

Ο Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη : 

 Ζ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θάζε 

ειηθίαο, θπξίσο Νενηπισζέληα άηνκα θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

 Γεκηνπξγία επθαηξηψλ θαη κέζσλ πξναγσγήο ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ ηπθιψλ. 

Γηα λα πεηχρεη ην ζθφπν ηνπ ν Φάξνο Σπθιψλ έρεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα παξαγσγήο ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ, 

κνλαδηθή κνλάδα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

2. Μνλάδα θαηεξγαζίαο κεηάιισλ, πξνησπνξηαθή, κνλαδηθή κνλάδα ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. 

3. Σκήκα πιεξνθνξξηθήο. 

4. Δηδηθφ εθηππνηηθφ θέληξν παξαγσγήο θαη γξαθήο Braille. 

5. Σκήκα εθκάζεζε Braille. 

6. Γαλεηζηηθή βηβιηνζήθε βηβιίσλ Braille,ηα νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξα 

απφ ηα απζεληηθά 

7. ηνχληην ερνγξάθηζεο θαη δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε νκηινχλησλ βηβιίσλ. 

8. Κνηλσληθή ππεξεζία. 

9. Δξγαζηήξη θεξακηθήο θαη γιππηηθήο. 

10. Σκήκα δηδαζθαιίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

11. Υνξσδία επξσπατθήο ρνξσδίαο. 

12. Σκήκα δηδαζθαιίαο βπδαληηλήο κνπζηθήο-ρνξσδία βπδαληηλήο κνπζηθήο 

θαη παξαδνζηαθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. 



13. Σκήκα γπκλαζηηθήο θαη παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. 

14. Μαθξακέ – Κνκπνδεηηθή. 

15. Σκήκαηα δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ (αγγιηθψλ, γαιιηθψλ, ηηαιηθψλ) 

16. Πνιηηηζηηθή ιέζρε Δλειίθσλ. 

17. Μνπζείν αθήο. 

18. Θεαηξηθφ εξγαζηήξη. 

19. Αλαςπθηήξην Δληεπθηήξην. 

20. “Φειαθίδνληαο ηα αξραία ρξφληα”  Ο θάξνο ηπθιψλ ηεο Διιάδνο 

επαλαιεηηνπξγεί απηφ ην πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ βιέπνληα 

θαη ηπθιά παηδηά ειηθίαο 11-15 εηψλ.  ΄Δλαο εθπαηδεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

δίλεη ζηα βιέπνληα παηδηά κάζθεο θαη κπαζηνχληα θαη ηνπο δείρλεη πψο λα 

θηλνχληαη πψο λα αληηιακβάλνληαη ηα γιππηά κε ηελ αθή, 

επαζζεηνπνηψληαο ηα έηζη ζε ζέκαηα ηπθιφηεηνο.  Μηά αξραηνιφγνο ηνπο 

δείρλεη πψο γίλνληαη νη αλαζθαθέο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεγάιν θνπηί κε 

ρψκα φπνπ βξνζθφηαλ θξπκκέλν έλα αληηθείλελν.  Αθνχ ην βξνχλ έλαο 

εθκαγέαο ηνπο δείρλεη πψο δεκηνπξγνχληαη ηα αληίγξαθα απφ ην 

πξσηφηππν. 

Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ν Φάξνο Σπθιψλ ηεο Διιάδνο πξσηνπνξεί θαη 

αλνίγεη λένπο νξίδνληεο παξαθνινπζψληαο ηελ δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα. Με ηε 

ιεηηνπξγία ηεο λέαο ηζηνζειίδαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ δνπλ ζηελ επαξρία 

λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θάξνπ ηπθιψλ. 

΄Δλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ησλ ηπθιψλ είλαη ηα νκηινύληα βηβιία.  Με ην φξν 

νκηινχληα βηβιία ελλννχκε ηα ερνγξαθεκέλα βηβιία, φπνπ ε θσλή ηνπ αθεγεηή - 

αλαγλψζηε έρεη απνηππσζεί ζε θαζέηεο ή ςεθηαθνχο δίζθνπο.  Οη πξψηεο 

ερνγξαθεκέλεο αλαγλψζεηο βηβιίσλ ρξνλνινγνχληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, 

φηαλ γλσζηνί εζνπνηνί απνηχπσλαλ θιαζηθά βηβιία ζε πιάθεο γξακκνθψλνπ. Σα 

νκηινχληα βηβιία απνηεινχλ γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ηνλ επθνιφηεξν ηξφπν 

πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ. Δίλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο, δελ απαηηνχλ 

εηδηθφ εμνπιηζκφ, ή ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κεγάιν θάζκα 

ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα έσο ηερληθά εγρεηξίδηα 

θαη παηδηθά βηβιία.  Ζ Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε Οκηινχλησλ Βηβιίσλ ηνπ θάξνπ ηπθιψλ, 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 3000 ηίηινπο Βηβιίσλ θαη είλαη πξνζπειάζηκε θαη 

κέζσ δηαδηθηχνπ. 

ΔΝΩΜΑΣΑΣΩΗ ΑΜΔΑ - ΤΝΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

 

ηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

εληαρζνχλ ηα εθπαηδεχζηκα παηδηά  κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία ρσξίο 

αθφκα λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή (παξάιιειε ζηήξημε απφ εηδηθνχο δαζθάινπο, 

κεηαθνξά θ.η.ι.) πνπ λα δίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ίζεο επθαηξίεο ζηα άηνκα απηά λα 

μεπεξλνχλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ.  Γπζηπρψο θαη ν πξφζθαηνο 

λφκνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Ν 3699/08) παξά ηηο κεγαιφζηνκεο αιιαγέο πνπ 

εηζεγείηαη, θηλείηαη ζηελ ίδηα ινγηθή βηαζχλεο θαη πξνρεηξφηεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ 



λφκσλ ππεξεηψληαο θπξίσο ην γλσζηφ απφ δεθαεηίεο εκπφξην ειπίδαο ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπλαληψηαη νη φξνη «ζρνιηθή ελζσκάησζε», «ζρνιηθή 

ελνπνίεζε», «ζρνιηθή έληαμε» ή ζπλεθπαίδεπζε». Με ηνπο φξνπο απηνχο φιν θαη 

πεξηζφηεξν αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο.  Σν λνκηθφ 

πιαίζην εθζπρξνλίδεηαη θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή, ελψ έρεη 

εδξαησζεί ε άπνςε φηη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο 

αλάγθεο ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο καδί κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 

ζ‟ έλα θνηλφ ζρνιείν γηα φινπο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν φινη νη καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο αηζζάλνληαη φηη 

απνηεινχλ κέιε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσλίαο. 

 Σν ζρνιείν, ην νπνίν απνηειεί ηνλ πξνζάιακν ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα δηδάμεη ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο φηη ηα άηνκα είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θαη πσο φπνηα θαη αλ 

είλαη απηή ε δηαθνξά κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ. 

 ΄Οηαλ νη καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο απφ κηθξή ειηθία καζαίλνπλ λα 

ζπκβηψλνπλ είλαη πηφ εχθνιν αξγφηεξα ζηελ θνηλσλία λα απνδέρνληαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη λα κελ θαηαιήγνπκε ζε ξαηζηζηηθέο θνηλσλίεο. 

 Θα πξέπεη λα βνεζήζνπκε φια ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

έηζη ψζηε λα κε ζηεξήζνπκε απφ ηελ θνηλσλία απξηαλνχο πνιίηεο κε ζεκαληηθή 

πξνζσπηθφηεηηα, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο.  Γηαηί θάζε παηδί είλαη θαη κηά μερσξηζηή 

ζαπκαζηή πξνζσπηθόηεηα ηελ νπνία νθείινπκε λα ζηεξίδνπκε αλ έρνπκε αθόκα 

αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπν καο. 

 Πφζν θησρφηεξε ζα ήηαλ ε ζχγρξνλε ηέρλε άλ δελ είραλ αλαπηχμεη ην ηαιέλην 

ηνπο δχν θσθνί θαιιηηέρλεο “ηηηάλεο” ζην είδνο ηνπο ν Μπεηφβελ (Μνπζηθνζπλζέηεο) 

θαη ν Γθφγηα (Εσγξάθνο θαη Υαξάθηεο),  πνπ απηή ηελ επνρή ηηκψληαη απφ ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη έξγα ηνπο εθηίζεληαη ζηε κεγάιε 

έθζεζε  “Γθόγηα θαη Μπεηόβελ”, πνπ θηινμελεί από ηηο 19 Οθησβξίνπ ην 2011 έσο 

ηηο 29 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2012 ην Σειιόγιεην ΄Ιδξπκα Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ. 

 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ν.2643/98 «Μέξηκλα γηα ηελ απαζρόιεζε πξνζώπσλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Άξζξν 1: «Πξνζηαηεπόκελα πξόζσπα»  

1β. Πξνζηαηεχνληαη ηα άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε 

ρξφληαο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο (άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο), εθφζνλ είλαη γξακκέλα ζηα κεηξψα αλαπήξσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.  

 Δπίζεο, πξνζηαηεχνληαη φζνη έρνπλ ηέθλν ή αδειθφ ή ζχδπγν κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

67% θαη άλσ εμαηηίαο βαξεηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.  



Άξζξν 2: «Πξνζηαζία ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα»  

1. Δπηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο, ειιεληθέο ή μέλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο 

εηαηξίεο, εθφζνλ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πάλσ απφ πελήληα (50) άηνκα, ππνρξενχληαη 

λα πξνζιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελα άηνκα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ζε πνζνζηφ 8% 

επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ηεο εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ θνξέα.  

Άξζξν 3: «Γηνξηζκόο ή πξόζιεςε πξνζηαηεπόκελσλ ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α».  

1. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη νη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), θάζε βαζκίδαο, ππνρξενχληαη λα δηνξίδνπλ 

ή λα πξνζιακβάλνπλ πξφζσπα πξνζηαηεπφκελα απφ ην άξζξν 1, ρσξίο δηαγσληζκφ ή 

επηινγή, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζε ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 5% ησλ ζέζεσλ 

πνπ πξνθεξχζζνληαη θάζε θνξά.  

 Οη δηνξηδφκελνη ή πξνζιακβαλφκελνη ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ πξέπεη:  

1.    Να έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη κε ην δηνξηζκφ ε ηελ πξφζιεςε ηνπο 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο.  

2.    Να θξηζνχλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα φηη είλαη ηθαλνί λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο.  

3.    Να είλαη γξακκέλνη ζηα κεηξψα άλεξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.  

Χο θαηψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ ε πξφζιεςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ νξίδεηαη 

ην εηθνζηφ πξψην (21ν) έηνο θαη σο αλψηαην ην ηεζζαξαθνζηφ πέκπην (45ν)  έηνο.  

  Άξζξν 8: «Δπηρνξήγεζε εξγνδνηώλ, εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε, επαύμεζε ρξόλνπ 

άδεηαο, εζηθέο ακνηβέο».  

1. ε επηρεηξήζεηο ε εθκεηαιιεχζεηο ε θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 2 κπνξεί λα 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. κέξνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο ησλ αηφκσλ απηψλ.  

2. Ζ εηήζηα θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο ησλ κηζζσηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, επαπμάλεηαη θαηά έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, θαζψο θαη γηα αλάπεξνπο κφληκνπο ππάιιεινπο ηνπ Γεκφζηνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη 

ησλ ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ., εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη γη‟απηνχο νη νπζηαζηηθέο πξνυπφζεζεηο 

ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο.  

  Άξζξν 12:  «Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο»  

1. ε βάξνο ηνπ εξγνδφηε πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ επηβάιινληαη νη 

αθφινπζεο θπξψζεηο:  

1)   Πξφζηηκν ίζν κε έμη (6) θαηψηαηνπο κεληαίνπο κηζζνχο ηδησηηθνχ ππάιιεινπ, 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ εζληθψλ γεληθψλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα άξλεζε πξφζιεςεο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 1.  



2) Πξφζηηκν ίζν κε ηηο απνδνρέο πνπ δηθαηνχηαη ν ηνπνζεηνχκελνο γηα θάζε εκέξα 

θαζπζηέξεζεο ηεο πξφζιεςεο ηνπ, εθφζνλ εκθαλίζηεθε ζηνλ ππφρξεν εξγνδφηε 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

Ζ κεγάιε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο βνεζάεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζε 

πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο.  ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζηελ κφξθσζε θαη 

εθπαίδεπζή ηνπο, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ εξγαζία ηνπο.  

 ηελ ππεξεζία αλζξψπσλ κε θηλεηηθά ή λνεηηθά πξνβιήκαηα ηίζεληαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο, αλνίγνληάο ηνπο ην παξάζπξν ζηνλ θφζκν, έμσ απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ 

θαη ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ή ην πεξηβάιινλ ελφο ηδξχκαηνο. Οη λέεο ηερλνινγίεο έξρνληαη 

λα θάλνπλ ηα αδχλαηα δπλαηά, γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πνπ ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ 

πιένλ αξηζκνχ ηνπο παγθνζκίσο, εκθαλίδνληαη σο κηα ππνινγίζηκε δχλακε πνπ κπνξεί 

λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ «ράξηε πξνζβαζηκφηεηαο» ζηηο πφιεηο 

θαη δεκφζηνπο ρψξνπο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, εληζρχνληαο ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία. 

Παξάζπξν ζηνλ θόζκν αλνίγνπλ νη ηερλνινγίεο γηα ΑκΔΑ. 

΄Δλα ζχζηεκα πξνερνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ δίλεη ... νκηιία ζε άηνκα κε 

πξνβιήκαηα έθθξαζεο γηα λα κπξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα 

εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο ή ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  Υξσκαηηζηά πιεθηξνιφγηα 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα αλζξψπνπο κε λνεηηθά πξνβιήκαηα, πνληίθη κε κπίιηα πνπ 

κπνξνχλ άηνκα κε ζπαζηηθφηεηα λα ρεηξίδνληαη αθφκε θαη κε ην κάγνπιν ή ην πεγνχλη, 

νζφλε ππνινγηζηή touch screen γηα λα ζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο θαη κηά ζεηξά ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ΑκΔΑ 

αιιά θαη ηε δηαζθέδαζή ηνπο, είλαη κεξηθά απφ ηα «φπια» πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο ζε θηλεηηθά ή λνεηηθά ζηεξεκέλα άηνκα, βγάδνληάο ηνπο απφ ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαη εληάζζνληάο ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Ο φξνο «ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο» θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, 

ζπζθεπψλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θίλεζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη εθαξκνγέο ηερλνινγίαο ππνζηήξημεο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο 

ηερλνινγίεο ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Παπακάτω αναυέπονται μεπικέρ κατηγοπίερ ευαπμογών τηρ τεσνολογίαρ 

ςποστήπιξηρ: 

Πιεθηξνιφγηα κε δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο πιήθηξα, δηαθνξεηηθή δηάηαμε 

πιήθηξσλ θαη πιεθηξνιφγηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ έλα κφλν ρέξη. 

 

Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαηάδεημεο (electronic pointing devices) 

Δπηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θέξζνξα ηεο νζφλεο ρσξίο ηε ρξήζε ρεξηψλ. Μία θαηεγνξία 

ζπζθεπψλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο ππεξήρσλ ή ππέξπζξσλ αθηηλψλ θαη αλαγλσξίδνπλ 

ηελ θίλεζε ηνπ καηηνχ, ζήκαηα ησλ λεχξσλ ή εγθεθαιηθά θχκαηα. Άιιε θαηεγνξία είλαη 

απηή πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ εηζπλνή θαη εθπλνή. 

Πιεθηξνιόγηα νζόλεο 



Δθαξκνγέο πνπ εκθαλίδνπλ έλα πιεθηξνιφγην ζηελ νζφλε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ην 

ρεηξηζηεί κε πνληίθη, νζφλε αθήο ή θάπνηα κε ζπκβαηηθή ζπζθεπή θαηάδεημεο. 

Φίιηξα πιεθηξνινγίνπ 

Πξνβιέπνπλ ηηο ιέμεηο πνπ πξφθεηηαη λα πιεθηξνινγεζνχλ απφ ηνπο πξψηνπο θηφιαο 

ραξαθηήξεο θαη έηζη κεηψλνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο πιεθηξνινγίνπ ζην ειάρηζην. 

Φσλεηηθά Πξνγξάκκαηα Πινήγεζεο 

Δπηηξέπνπλ ζην ρξήζηε ηελ εθηέιεζε εληνιψλ θαη ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ κε απιή 

αλαγλψξηζε ηεο θσλήο ηνπ θαη φρη κε ηε ρξήζε πνληηθηνχ ή πιεθηξνινγίνπ. Οξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ θαη κέζσ ηειεθψλνπ. 

Μεγεζπληηθέο ζπζθεπέο νζόλεο 

Γηεπξχλνπλ κέξνο ηεο νζφλεο θαζψο ν ρξήζηεο θηλεί ηελ εζηίαζε. Μεξηθέο επηηξέπνπλ 

ζην ρξήζηε λα κεγεζχλεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο νζφλεο.  

Αλαγλώζηεο Οζόλεο 

Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πνπ «δηαβάδεη» εηθφλεο ή νπηηθφ πιηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ νλνκάησλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ ησλ θνπκπηψλ ειέγρνπ, ησλ θαηαιφγσλ επηινγήο, 

ηνπ θεηκέλνπ, θαη ηεο ζηίμεο ) θαη ην κεηαθξάδεη ζε θσλεηηθφ πιηθφ. Ζ ρξνηά ηεο θσλήο 

αιιάδεη αλάινγα κε ηε θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο ή ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

πεξηγξάθεη. 

Οζόλεο Braille 

Σν πεξηερφκελν ηεο νζφλεο αλαγλσξίδεηαη γξακκή-γξακκή θαη αλαπαξίζηαηαη ζε κνξθή 

Braille κε ηε βνήζεηα πιαζηηθψλ ή κεηαιιηθψλ βειφλσλ πνπ εγείξνληαη αλάινγα. Ο 

ρξήζηεο αλαγλσξίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ ηνπο ραξαθηήξεο Braille θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη 

ηελ αλάγλσζε ηεο επφκελεο γξακκήο.  

Μεγεζπληέο Κεηκέλνπ 

Πξνγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηαη κε πνιχ κεγάινπο 

ραξαθηήξεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ηεο αλάιπζεο ηεο νζφλεο. 

Λεθηηθνί πλζέηεο 

Αλαγλσξίδνπλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πιεθηξνινγνχληαη απφ ην ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα 

«δηαβάδνπλ» ην θείκελν.  

Οπηηθνί αξσηέο 

πζθεπέο νπηηθήο αλάγλσζεο ραξαθηήξσλ (OCR) ρεηξφο πνπ «δηαβάδνπλ» έλα 

δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν θαη ην κεηαθξάδνπλ απφ γξαπηφ ζε πξνθνξηθφ ιφγν. 

Λνγηζκηθό Μεηάθξαζεο Από/ε Braille 

Μεηαθξάδεη πιεθηξνινγεκέλα γξάκκαηα ζηνπο αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο Braille. 

Κπθινθνξεί ζε 30 πεξίπνπ γιψζζεο θαη πεξηιακβάλεη νδεγνχο εθηππσηψλ Braille γηα 

δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Ζ/Τ. 

Δθηππσηέο Braille 



Δθηππσηέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα ζε γξαθή Braille θαη ηα εθηππψλνπλ κε 

αλάγιπθν ηξφπν. 

Κείκελα Κιεηζηνύ Κπθιώκαηνο 

Μνξθή ππνηηηιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηειεφξαζε θαη ζε πεξηνξηζκέλεο 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θαη είλαη νξαηφο κφλν ζε άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηελ εηδηθή 

ζπζθεπή απνθσδηθνπνίεζεο. Έρεη πξνηαζεί θαη γηα ην Internet, θαζψο απμάλεηαη ν φγθνο 

ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζην Γηαδίθηπν. 

Ακθίδξνκνη Βνκβεηέο 

Μηθξέο θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θσθάιαινπο σο θηλεηά 

ηειέθσλα αληί γηα ηελ ππεξεζία ζχληνκσλ κελπκάησλ (SMS). Μεηαδίδνπλ κελχκαηα 

απφ/πξνο άιινπο βνκβεηέο, θαζψο θαη απφ/πξνο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                              ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

                        ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ην πξνβιεκάησλ θαη ησλ γεληθφηεξσλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο .Παξάιιεια δφζεθε έκθαζε ζην ξφιν πνπ έρεη ην θξάηνο θαη γεληθφηεξα ε 

θνηλσλία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε κία ζε βάζνο 

θαηλνκελνινγηθή έξεπλα, κέζσ αλνηθηψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ,ε νπνία εμέηαζε ηε θχζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ θαη εζηίαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα απηά θαηαλννχλ ηνλ θφζκν, 

βηψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο ,ηηο θξίλνπλ θαη ηηο κεηαθέξνπλ ζηνπο άιινπο. Καζψο ζηε 

κειέηε απηή δηεξεπλήζεθε ε θχζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο, ε πνηνηηθή κειέηε 

θξίζεθε σο θαηαιιειφηεξε πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά  

εξσηήκαηα.  

          Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο έγηλε γηα λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο .Οη θαηλνκελνινγηθέο ζπλεληεχμεηο άιισζηε  επηηξέπνπλ ηελ 

θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο . Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα δηεηζδχζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο  πνπ έρνπλ δερζεί. 

          ηε ζπλέρεηα νη εκπεηξίεο απηέο αλαιχνληαη ,ζπγθξίλνληαη θαη βνεζνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ . Ζ πξνεηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ ζεσξείηαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε  ,πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιπθζεί ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ,αζάθεηα ζηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ή απνπζία ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ , ησλ νπνίσλ ε 

ζπνπδαηφηεηα δελ έγηλε έγθαηξα αληηιεπηή .  

          Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, εζηηάδνληαο ζηηο εκπεηξίεο ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ην ΗΔΚ «Σεηξεζίαο» πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 

 

 

 

 



 

                             Δξεπλεηηθφ εξγαιείν: πλέληεπμε 

 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία θαη επίθεληξν ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. χκθσλα κε ηνλ Tuckman (1972), δίλεη ηε δπλαηφηεηα «εηζφδνπ»  ζην ηη 

δηαδξακαηίδεηαη ζην κπαιφ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οη ζπλεληεχμεηο πξνβάιινπλ ηηο γλψζεηο – 

πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ην ππνθείκελν, ηηο αμίεο θαη θπξίσο ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο 

ηνπ γχξσ απφ θάπνην ζέκα. Ο εξεπλεηήο θαιείηαη λα ππεξθεξάζεη ηε δηζηαθηηθφηεηα θαη 

ηνπο θφβνπο ή ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε επηθνηλσληαθφ επίπεδν ,ελψ 

παξάιιεια ρξεηάδεηαη λ μεπεξαζηνχλ θνηλσληθά ζηεγαλά πνπ δπζθνιεχνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο. 

          ε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία θαη νπζηαζηηθή (ιεθηηθή 

θαη φρη κφλν) αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλσλ .Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπ εξεπλεηή θξίλνληαη δηαξθψο  , θαζψο 

πξέπεη λα θαηαθέξεη λα αμηνπνηήζεη ηε ζπλέληεπμε πξνο φθεινο ηφζν ηεο έξεπλαο φζν 

θαη ησλ εξσηψκελσλ. θεινο γηα ηνπο εξσηψκελνπο ζεσξείηαη ην λα θαηαθέξεη ν 

εξεπλεηήο λα απειεπζεξψζεη ηα βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα 

πνπ αλαιχνληαη (Παξαζθεπνπνχινπ – Κνιηα ). Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κέζα απφ  

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεληεχμεηο ,πνπ παξαρψξεζαλ ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο . 

    Σηο ζπλεληεχμεηο ηηο πήξαλ νη καζεηέο πνπ έθαλαλ ηελ έξεπλα θξαηψληαο ζεκεηψζεηο ηεο 

ιεθηηθήο θαη κε επηθνηλσλίαο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ  

 

χκθσλα κε ηνπο Bogdan θαη Biklen ,(1997)ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα έρεη ζαλ ζηφρν ηε ζε βάζνο θαηαλφεζε απφ ηνλ  εξεπλεηή ηνπ ζέκαηνο 

πνπ κειεηά θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζηνλ ππφινηπν θφζκν .Ζ πξφθιεζε γηα ηνπο 

πνηνηηθνχο εξεπλεηέο είλαη λα παξακείλνπλ αληηθεηκεληθνί θαη ακεξφιεπηνη κειεηψληαο 

ππνθεηκεληθέο πεξηπηψζεηο γχξν απφ ην ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελν. Ίζνο απηφ 

ελλννχζαλ θαη νη Gubrium θαi Holstein ,(1997), ιέγνληαο φηη νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο 

θαηνηθνχλ «ζην βησκέλν φξην αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε » .  

          Ζ αλάιπζε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη κηα θπθιηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ,ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ  

 

 

    Αξρηθά αλαδεηήζεθαλ ηα επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία , ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο . ζε πξψην επίπεδν 

δηακνξθψζεθαλ επξχηεξεο θαηεγνξίεο ελψ ζηε ζπλέρεηα νη θαηεγνξίεο  

πεξηιάκβαλαλ θαζνξηζκέλεο πηπρέο ησλ δεδνκέλσλ.  

     Ζ πξψηε αλάιπζε κε θξηηήξην ηελ νκνηνγέλεηα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ .Οη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έδσζαλ ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηε δπλαηφηεηα λα εληξπθήζεη 

ζην ζέκα ,έρνληαο ιάβεη ππφςε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο .Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζπλερίζηεθε κε ηελ απνδειηίσζε ησλ απαληήζεσλ . 

 

 

 

 

 

 



                                   ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

1
ν
 άηνκν  

1) Πνία είλαη ε ειηθία ζνπ ;  

34 εηψλ 

2) Πάζρεηο απφ εθ γελεηήο αλαπεξία  ή πξνθιήζεθε απφ θάπνην αηχρεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ ; 

Δθ γελεηήο . 

3) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα ή έρεηο θάπνην ρφκπη ;  

Μνπζηθή, αζιεηηζκφο θαη ζηίβν.  

4) πλαλαζηξέθεζαη κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο δπζθνιίεο κε 

ζέλα ; Αλ λαη ηη ζαο αξέζεη λα θάλεηε ; 

Ναη, αιιά φρη κφλν κε απηά ηα άηνκα. Μαο αξέζεη λα θάλνπκε φ,ηη θάλεη φινο ν θφζκνο.  

5) Μπνξείο λα επηζεκάλεηο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα- εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζνπ ; 

Μεησκέλε φξαζε. Γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κεησκέλε φξαζε είλαη πην δχζθνια. 

Καλνληθά ζα έπξεπε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο .  

6) Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε γλψκε ζνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαηάιιειεο 

ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ; 

ρη ηφζεο φζν ζα έπξεπε. Τζηεξνχκε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. 

7) Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηο ή αληηκεηψπηδεο ζηελ εθπαίδεπζή ζνπ; 

Γελ κπνξψ λα δηαβάζσ κε εχθνια. 

8) Φνίηεζεο ζε ζρνιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο; 

Γεληθήο αγσγήο.  

9) ε έρνπλ βνεζήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο ;  

Γελ είκαη θαη ν θαιχηεξνο ρξήζηεο . ινπο ηνπο αλζξψπνπο βνεζάλε αξθεί λα 

ππάξρεη ζέιεζε.  

 

10) Ση πηζηεχεηο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο ; 

Δίλαη δχζθνιν ζηελ ζεκεξηλή επνρή λα βξεηο δνπιεηά , εηδηθά γηα κέλα.  

11) Γλσξίδεηο γηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ;  

ρη , δελ γλσξίδσ.  

 



 

 

2
ν
 άηνκν 

1) Πνηά είλαη ε ειηθία ζνπ; 

32 εηψλ.  

2) Πάζρεηο απφ εθ γελεηήο αλαπεξία  ή πξνθιήζεθε απφ θάπνην αηχρεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ ; 

Δθ γελεηήο.  

 

3) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα ή έρεηο θάπνην ρφκπη;  

Τπνινγηζηέο , κνπζηθή θαη γπκλαζηηθή. 

4) πλαλαζηξέθεζαη κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο δπζθνιίεο κε 

ζέλα ; Αλ λαη ηη ζαο αξέζεη λα θάλεηε ; 

Δδψ ζηε ζρνιή γηα θαθέ θαη πνηφ.  

5) Μπνξείο λα επηζεκάλεηο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα- εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζνπ ; 

ρη δελ αληηκεησπίδσ .  

 

6) Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε γλψκε ζνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαηάιιειεο 

ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ; 

ρη .  

7) Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηο ή αληηκεηψπηδεο ζηελ εθπαίδεπζή ζνπ ;  

Γελ αληηκεησπίδσ.  

 

8) Φνίηεζεο ζε ζρνιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο; 

Γεληθήο αγσγήο .  

9) ε έρνπλ βνεζήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο ;  

Ναη.  

10) Ση πηζηεχεηο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο ; 

Γχζθνια ηα πξάγκαηα .  

 

11) Γλσξίδεηο γηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ;  

ηε Γεξκαλία παίξλνπλ κεγάιν 

νηθνλνκηθή βνήζεηα παξέρνπλ ζπίηη . Δδψ 

ηίπνηα.  



 

3
ν
 άηνκν  

 

 

1) Πνηά είλαη ε ειηθία ζνπ; 

22 εηψλ.  

2) Πάζρεηο απφ εθ γελεηήο αλαπεξία  ή πξνθιήζεθε απφ θάπνην αηχρεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ ; 

       Δθ γελεηήο. 

3) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα ή έρεηο θάπνην ρφκπη;  

    Υνξφο , κνπζηθή , ππνινγηζηέο . 

4) πλαλαζηξέθεζαη κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο δπζθνιίεο κε 

ζέλα ; Αλ λαη ηη ζαο αξέζεη λα θάλεηε ; 

Πξηλ κπσ ζην ΗΔΚ φρη . Γελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ αιιά πην πνιχ γηα θαθέ . 

5) Μπνξείο λα επηζεκάλεηο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα- εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζνπ ;  

Γελ έρσ θαη ηφζεο δπζθνιίεο , κπνξψ λα κεηαθηλεζψ κφλνο κνπ , βιέπσ 

αξθεηά θαιά . 

 

6) Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε γλψκε ζνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαηάιιειεο 

ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ; 

Παιηά λαη . Σψξα δπζηπρψο φρη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο . Άιιεο ρψξεο 

είλαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο . 

7) Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηο ή αληηκεηψπηδεο ζηελ εθπαίδεπζε ζνπ ;  

Μφλν ηα αγγιηθά θαη ην πξσηλφ μχπλεκα. Σίπνηα άιιν.  

8) Φνίηεζεο ζε ζρνιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο; 

 Γεληθήο αγσγήο. 

9) ε έρνπλ βνεζήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο ;  

     Δ λαη κνπ αξέζεη ε ηερλνινγία 

 



10) Ση πηζηεχεηο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο ; 

 

πσο πάκε ηψξα δελ ζα βγεη ηίπνηα . Αθφκε θαη απφ απηνχο πνπ δνπιεχνπλ θφβνπλ 

κηζζνχο .  

 

11) Γλσξίδεηο γηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ;  

ηε Γεξκαλία έρνπλ βνεζήζεη πνιχ. ,ηη ρξεηάδεζαη παίξλεηο ηειέθσλν θαη δελ ρξεψλεζαη .  

 

 

 

4
ν
 άηνκν  

 

1) Πνηά είλαη ε ειηθία ζνπ; 

31 Δηψλ.  

2) Πάζρεηο απφ εθ γελεηήο αλαπεξία  ή πξνθιήζεθε απφ θάπνην αηχρεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ ; 

Δθ γελεηήο  

3) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα ή έρεηο θάπνην ρφκπη ; 

Βάξε , γπκλαζηήξην , κνπζηθή θαη ηειεφξαζε .  

4) πλαλαζηξέθεζαη κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο δπζθνιίεο κε 

ζέλα ; Αλ λαη ηη ζαο αξέζεη λα θάλεηε ; 

Ναη, ζηε ζρνιή . Καθέ , πνηά .  

5) Μπνξείο λα επηζεκάλεηο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα- εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζνπ ;  

Σν βξάδπ δπζθνιεχνκαη . Δπίζεο ζην ζθνηάδη θαη ζην έληνλν θψο δελ βιέπσ ιφγσ ηνπ 

αλνηρηνχ ρξψκα καηηψλ .  

6) Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε γλψκε ζνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαηάιιειεο 

ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ; 



ρη . 

7) Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηο ή αληηκεηψπηδεο ζηελ εθπαίδεπζε ζνπ; 

Ήζεια λα κάζσ ππνινγηζηέο θαη δελ κπνξνχζα αιιά ζα κάζσ.  

8) Φνίηεζεο ζε ζρνιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο; 

Πξψηα ηερληθφ θαη κεηά γεληθφ.  

9) ε έρνπλ βνεζήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο ;  

Ναη , πάξα πνιχ . Πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζην θηλεηφ πνπ ζνπ κηιάλε.  

10) Ση πηζηεχεηο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο ; 

 Σίπνηα.  

11) Γλσξίδεηο γηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ;  

ρη , δελ γλσξίδσ . 

 

5
ν
 άηνκν 

 

1) Πνηά είλαη ε ειηθία ζνπ; 

40 εηψλ 

2) Πάζρεηο απν εθ γελεηήο αλαπεξία  ή πξνθιήζεθε απφ θάπνην αηχρεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ ; 

Δθ γελεηήο  

3) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα ή έρεηο θάπνην ρφκπη ; 

Γπκλαζηηθή , βάξε , κνπζηθή ( ηνπκπεξιέθη , ληξάκο ) .  

4) πλαλαζηξέθεζαη κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο δπζθνιίεο κε 

ζέλα ; Αλ λαη ηη ζαο αξέζεη λα θάλεηε ; 

Βεβαίσο , θαη κε άηνκα απφ ηε ζρνιή θαη κε άηνκα πνπ βιέπνπλ θαλνληθά.  

5) Μπνξείο λα επηζεκάλεηο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα- εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζνπ ;  

πδεηάλε γηα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ. Οη ξάκπεο , έλα απηνθίλεην θαη κηα κεραλή ηα 

εκπνδίδνπλ γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα δίλεηε πξνηεξαηφηεηα λα πεξάζνπκε.  

6) Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε γλψκε ζνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαηάιιειεο 

ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ; 



ρη, δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο επεηδή δελ ππάξρεη θνηλσληθή πνιηηηθή ππάξρεη 

επηδνκαηηθή πνιηηηθή θαη έηζη δελ ππάξρεη θαλέλα πεξηζψξην γηα απηνχο πνπ 

ηπθιψζεθαλ ζε κεγάιε ειηθία.  

7) Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηο ή αληηκεηψπηδεο ζηελ εθπαίδεπζε ζνπ; 

Πάκπνιια δηφηη δελ ππάξρεη ππνδνκή θαη ζηήξημε απφ ην ππνπξγείν παηδείαο θαη 

απηφ γηαηί δελ ππάξρνπλ θνλδχιηα.  

8) Φνίηεζεο ζε ζρνιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο; 

Γεληθήο αγσγήο .  

9) ε έρνπλ βνεζήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο ; 

Πξνζπαζνχλ λα κε βνεζήζνπλ. 

10) Ση πηζηεχεηο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο ; 

Σίπνηα. Κακία . Αλχπαξθηε .  

11) Γλσξίδεηο γηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ; 

 Δγψ ην κφλν πνπ γλσξίδσ είλαη γηα ην Δ..Π.Α. (ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ) , επξσπατθά θνλδχιηα πνπ επηρνξεγνχληαη κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα. 

 

 

6
ν
 άηνκν  

 

1) Πνηά είλαη ε ειηθία ζνπ; 

18 εηψλ  

2) Πάζρεηο απφ εθ γελεηήο αλαπεξία  ή πξνθιήζεθε απφ θάπνην αηχρεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ ; 

Δθ γελεηήο. 

3) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα ή έρεηο θάπνην ρφκπη ; 

ρη , δελ έρσ θαλέλα ρφκπη . Μφλν ηελ κνπζηθή θαη θάπνηεο θνξέο αζρνινχκαη κε ηνλ 

ππνινγηζηή.  

4) πλαλαζηξέθεζαη κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο δπζθνιίεο κε 

ζέλα ; Αλ λαη ηη ζαο αξέζεη λα θάλεηε ; 



ρη ηδηαίηεξα.  

5) Μπνξείο λα επηζεκάλεηο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα- εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζνπ ;  

ρη ηδηαίηεξα.  

6) Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε γλψκε ζνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαηάιιειεο 

ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ; 

ρη πνιιέο . 

7) Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηο ή αληηκεηψπηδεο ζηελ εθπαίδεπζε ζνπ; 

ρη .  

8) Φνίηεζεο ζε ζρνιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο; 

Δηδηθήο αγσγήο . 

9) ε έρνπλ βνεζήζεη νη λέεο ηερλνινγίεο ; 

Έρνπλ βνεζήζεη ιίγν .  

10) Ση πηζηεχεηο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο ; 

 Γελ ππάξρεη θξάηνο . 

11) Γλσξίδεηο γηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ; 

Γλσξίδεηο γηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ; 

 ρη .  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαζψο θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζεσξεηηθά ηα θαιχπηεη. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κειεηήζεθαλ νη γλψκεο 

θαη νη εκπεηξίεο – κέζσ ζπλεληεχμεσλ – αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Αλακθηζβήηεηα ε θαζεκεξηλφηεηά – κε φια ηα εκπφδηα πνπ απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη – 

θζείξεη θαη εμνπζελψλεη θαζέλα απφ καο πφζν κάιινλ άηνκα κε δπζθνιία ζηελ  φξαζε, ζηελ 

αθνή, ζηελ θίλεζε, ζηελ θαηαλφεζε. Παξφια απηά φκσο νη άλζξσπνη απηνί ζπλερίδνπλ ηελ 

αηνκηθή ηνπο ππεξπξνζπάζεηα, κάρνληαη λα απνθηήζνπλ νηηδήπνηε, ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί πνπ 

ζε άιινπο απιά λα „‟ραξίδεηαη‟‟. Δ πνκέλνο είλαη πξνθαλήο ηφζν ε αζχιιεπηε ςπρηθή ηνπο 

δχλακε φζν θαη ε αληνρή ηνπο ( ςπρηθή θαη ζσκαηηθή).  

Παιαηφηεξα νη θνηλσλίεο απέξξηπηαλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πηνζεηνχζαλ ηηο πην ζθιεξέο θαη 

απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξέο πιένλ φκσο έρεη γίλεη επξχηαηα απνδεθηφ πσο ηα άηνκα απηά έρνπλ 

ίζα δηθαηψκαηα θαη ίδηεο ππνρξεψζεηο (φηαλ κπνξνχλ λα ηηο εθπιεξψζνπλ) κε φινπο ηνπο 

άιινπο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α)  είλαη 

αδηαπξαγκάηεπην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα θάζε πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

Διιάδα κφιηο ηνλ 20ν αηψλα ηδξχνληαη ε εηδηθή αγσγή.  

Οη νθηψ ζπνπδαζηέο ηνπ ΗΔΚ «Σεηξεζίαο»  πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα θαηέζεζαλ 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Απφ ηε ζπδήηεζε αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε πσο αλ 

θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο ζπκβάινπλ ζηελ δηεπθφιπλζε εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ απηψλ, ε 

πνιηηεία φρη κφλν δελ παίξλεη ζέζε ζε φηη αθνξά επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπο θνηηψληαο κε απάζεηα αιιά δελ θξνληίδεη θαη γηα ηα απηνλφεηα φπσο 

π.ρ. ε πξφζβαζε ζε ζρνιεία ,ππεξεζίεο . Δπίζεο  φπσο νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ ε θνηλσλία δελ ηνπο 

αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκφ γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα θιείλνληαο ηνπο γηα 

παξάδεηγκα ηηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο δηαβάζεηο εκπνδίδνληαο ηε κεηαθίλεζε ηνπο. Χζηφζν 

ηνλίδνπλ πσο δελ δεηνχλ ηνλ νίθην ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ηελ ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζε ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηε ρξεηάδνληαη.  

πκθσλψληαο κε ηα ιεγφκελα ελφο απν ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε 

ηελ ειπίδα, ε εξγαζία απηή λα βάιεη έλα  << κηθξφ ιηζαξάθη>> ζηελ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο 

πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα ψζηε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα απνιακβάλνπλ ίδηα 

δηθαηψκαηα ηφζν ζηε δσή φζν θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θζάλεη πεξίπνπ ην 10% 

απνηειεί επζχλε φρη  κφλν ηνπ θξάηνπο αιιά νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θάζε πνιίηε 

ρσξηζηά.  

Ζ πιήξεο έληαμε ηνπο απαηηεί ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα  θαη λα ζπκφκαζηε φηη: „‟Κάζε άηνκν 

κε εηδηθέο αλάγθεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πξναίξεζε θαη ηε θχζε ηνπο αλαπεξίαο ηνπ, πξέπεη λα 



απνιαχεη ζπγθεθξηκέλσλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ κε ζθνπφ λα επλνεζεί ε επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε ηνπ.‟‟  

 

 

Κνηλνηηθφο Υάξηεο ησλ ζεκειησδψλ 

Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ ( . 26) 

9 Γεθεκβξίνπ 1989   

 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήηαλ ζθφπηκν ζην κέιινλ λα εμεηαζηνχλ 

νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε  άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, θηλεηηθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή ζηέξεζε θαη άιιεο 

αλαπεξίεο. Παξάιιεια ζα ήηαλ ρξήζηκε ε δηεξεχλεζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα 

απηά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ απεηθφληζε ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Σέινο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα δείμνπλ ηελ 

απαξαίηεηε επαηζζεζία πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο ησλ  αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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