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Εκπαίδευση ενήλικων στην Κ/Π   
Όταν μιλάμε για άτομα με πρόβλημα όρασης εννοούμε τα άτομα που έχουν
ολική  απώλεια  όρασης(τυφλοί)  και  τα  άτομα  που  έχουν  μερική
όραση(μερικώς  βλέποντες).Τα  άτομα  αυτά  και  των  δυο  κατηγοριών
εντάσσονται σε πρόγραμμα Κ/Π και ΔΚΔ για την καλύτερη και ανεξάρτητη
διαβίωση τους. Επεξήγηση όρων: 
Τυφλός:Αυτός που έχει όραση κάτω του 1/20 και στα δυο μάτια και που η
κατάστασή του δεν μπορεί να βελτιωθεί με τη χορήγηση οπτικών γυαλιών ή
κάποιας χειρουργικής επέμβασης.
Προσανατολισμός:Απαντά στις ερωτήσεις:α)Που βρίσκομαι β)Που πάω και
γ)Πως θα πάω εκεί.
Κινητικότητα:Είναι  η δυνατότητα του να αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος που
βρίσκεται και να μπορεί να μετακινηθεί προς το μέρος που επιθυμεί.
Λευκό Μπαστούνι:Το λευκό μπαστούνι είναι το σήμα κατατεθέν των ατόμων
με πρόβλημα όρασης αφενός μεν για να εντοπίζει τα εμπόδια και να βοηθά
τα άτομα να κινούνται ανεξάρτητα αφετέρου να αναγνωρίζεται από το κοινό
ότι υπάρχει πρόβλημα όρασης.
Ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  κομμάτια  της  εκπαίδευσης  είναι  οι  τεχνικές
συνοδείας τις οποίες και θα αναλύσουμε παρακάτω.

Τεχνικές βλέποντος οδηγού

Στόχοι:

 Μείωση του ψυχολογικού στρες. 
 Ο  μαθητής  μετακινείται  με  ασφάλεια,  άνεση  και  αποδοτικότητα

μαζί με τον βλέποντα οδηγό σε διαφορετικά περιβάλλοντα και κάτω
από διάφορες κυκλοφοριακές συνθήκες.

 Ο μαθητής αποκτά ενεργό ρόλο, ενώ μετακινείται μαζί με τον οδηγό.
 Ο  μαθητής  αναπτύσσει  ικανότητες  και  προετοιμάζεται  για  την

ανεξάρτητη κινητικότητά του.
 Ο  μαθητής  αποκτά  κιναισθητική  γνώση,  αποκτά  άνεση  στις

κινήσεις του και καλό προσανατολισμό στο χώρο.
 Ο μαθητής γνωρίζει τον ρόλο του οδηγού. (Murakami, 1985)

Απόκτηση επαφής – τεχνική προσέγγισης:
 Ενημερώνουμε λεκτικά το άτομο με πρόβλημα όρασης την πρόθεσή



μας να το οδηγήσουμε.
 Με  την  πίσω  πλευρά  της  παλάμης  μας  ακουμπάμε  τη  δική  του

παλάμη, δίνοντας του τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το χέρι μας.
 Χρησιμοποιώντας το χέρι μας σαν οδηγό, ανεβάζει το δικό του στην

σωστή θέση συνοδείας και στη σωστή λαβή.
 Όταν  ο  μαθητής  είναι  καθισμένος  η  επαφή  μπορεί  να  γίνει  σε

ψηλότερο σημείο του χεριού.

 Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους μεταξύ του μαθητή και του οδηγού
το  σημείο  επαφής  για  την  λαβή  μπορεί  να  αλλάξει  (ψηλότερα  ή
χαμηλότερα) (Refsnaesskolen. 1977)

Βασικό κράτημα:

 Ο οδηγός δεν πρέπει να πιάνει τον τυφλό από τα ρούχα, αλλά ούτε
και να τον σπρώχνει από πίσω.

 Ο οδηγός πρέπει να κρατάει τον αγκώνα του κοντά στα πλευρά του
και δεν πρέπει να μετακινεί το χέρι του. 

 Είναι  πολύ  σημαντικό  να  διατηρείται  το  βασικό  κράτημα  κατά  τη
διάρκεια της οδήγησης.

 Λαβή: λίγο  πιο  πάνω  από  τον  αγκώνα,  με  τα  4  δάχτυλα  στην
εσωτερική  πλευρά  του  χεριού  του  οδηγού  και  τον  αντίχειρα  στην
εξωτερική.

 Θέση οδηγού: βρίσκεται μισό βήμα μπροστά.
 Ο ώμος του μαθητή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον ώμο

του οδηγού.
 Ο  οδηγός  ενημερώνει  λεκτικά  τον  μαθητή  ότι  θα  αποδεσμευτεί.



(Murakami, 1985)

Αλλαγή πλευράς:

Εφαρμόζεται για τους εξής λόγους:
 ο συνοδός έχει απασχολημένο το χέρι του με κάποιο αντικείμενο π.χ.

τσάντα
 κούραση του ενός χεριού
 προτίμηση του μαθητή για μια πλευρά
 κοινωνικοί λόγοι προτίμησης μιας πλευράς
 ύπαρξη περιβαλλοντολογικών ή άλλων εμποδίων
 πέρασμα πόρτας, 

Μέθοδος:

 ο οδηγός ενημερώνει λεκτικά τον μαθητή την πρόθεση του για αλλαγή
πλευράς

 ο μαθητής ακουμπά με το ελεύθερο χέρι του το μπράτσο του οδηγού,
λίγο πιο πάνω από τη θέση
λαβής

 ο  μαθητής  αφήνει  την
πρώτη  λαβή  και
ελευθερώνει  το  χέρι  του
οδηγού


 κάνει  στροφή 90ο  μοιρών,

προς  το  αντίθετο  χέρι  του
οδηγού

 ακολουθεί  με  το  χέρι  του
την  πλάτη  του  οδηγού,
μέχρι να φτάσει  στο απέναντι  χέρι όπου ξαναεφαρμόζει  την σωστή
λαβή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή πλευράς δεν γίνεται ποτέ πάνω σε στροφή δρόμου.
(LaGrow,Weessies, 1994)

Αλλαγή κατεύθυνσης (180 Μοίρες) – Μεταβολή:

Εφαρμόζεται για τους εξής λόγους:



 πολύ
περιορισμένος
χώρος  σε
εσωτερικό  ή
εξωτερικό
περιβάλλον 

 πολυκοσμία
 αδιέξοδο
 ο  οδηγός

πληροφορεί  λεκτικά  τον  μαθητή  για  την  εσωτερική  στροφή  180
μοιρών – μεταβολή

 ο μαθητής αφήνει την αρχική λαβή
 οδηγός και μαθητής στρέφονται ο ένας προς το πρόσωπο του άλλου,

κάνοντας στροφή 180 μοιρών
 ο οδηγός ξαναποκτά επαφή και ο μαθητής αποκτά τη σωστή λαβή και

θέση
(Murakami, 1985)

Πόρτες

 ο  μαθητής  πρέπει  να
βρίσκεται  πάντα  στην
πλευρά από όπου ανοίγει
η  πόρτα  και  υπάρχουν
μεντεσέδες.

 ο  οδηγός,  καθώς
πλησιάζουν  την  πόρτα,
ενημερώνει  τον  μαθητή
για  την  πόρτα  (προς  τα
πού  ανοίγει  και  σε  ποια
κατεύθυνση)

 ο  μαθητής  αν χρειαστεί,
αλλάζει  πλευρά,  για  να
βρεθεί στη σωστή θέση

 ο  οδηγός  ανοίγει  την
πόρτα  με  το  χέρι  που
συνοδεύει τον μαθητή και
την ανοίγει

 ο μαθητής ακολουθώντας
το χέρι του οδηγού με το
δικό του ελεύθερο, βρίσκει το χερούλι



 ο οδηγός αφήνει την πόρτα στον μαθητή και περνά πρώτος, ενώ ο
μαθητής κλείνει την πόρτα (Refsnaesskolen. 1977)


Στην περιστρεφόμενη πόρτα ο μαθητής βρίσκεται στο ευρύτερο μέρος του
εσωτερικού της πόρτας
Στην  αυτόματη  πόρτα ο συνοδός  σταματά  μπροστά  στην  πόρτα  και
ενημερώνει το συνοδευόμενο για την ύπαρξη αυτόματης πόρτας.
Στην  πόρτα τύπου Saloon o  συνοδός σταματά μπροστά στην πόρτα και
ενημερώνει τον τυφλό ότι η πόρτα είναι τύπου Saloon. Ο τυφλός πρέπει να
μετακινηθεί  προς  την  πλευρά  του  μεντεσέ.  Ο  οδηγός  καθώς  προχωρά,
σπρώχνει την πόρτα και κατευθύνει το χέρι του τυφλού προς αυτήν. Καθώς
ο τυφλός περνάει,  κρατάει την πόρτα ανοιχτή με το ελεύθερο του χέρι το
οποίο βρίσκεται στο ύψος της λεκάνης. Αφού περάσει, αφήνει την πόρτα να
κλείσει καθώς έχει σιγουρευτεί ότι δεν έρχεται κάποιος με τις οδηγίες, που
θα του δώσει ο βλέπων οδηγός.
Όταν συναντάται  συρόμενη πόρτα ο οδηγός ενημερώνει τον τυφλό ότι η
πόρτα  είναι  συρόμενη  και  ότι  ανοίγει  δεξιά  ή  αριστερά.  Ο  τυφλός
τοποθετείται από την πλευρά προς την οποία ανοίγει η πόρτα. (Murakami,
1985)

Σκάλες:

Όταν  συναντώνται  κυλιόμενες  σκάλες  ο  τυφλός  κινείται  μπροστά  και
τσεκάρει  με  την  άκρη  του ποδιού του
την  αρχή  της  σκάλας.  Η  άκρη  του
ποδιού του τον βοηθάει να καθορίσει το
ρυθμό  με  τον  οποίο  εμφανίζονται
εναλλάξ τα σκαλοπάτια.
 Όταν φτάσει στο τέλος της σκάλας θα
αντιληφθεί,  έχοντας  το  ένα  πόδι  να
προηγείται το προπορευόμενο πόδι, ότι
τα σκαλιά  τελειώνουν και  το  χέρι  που
κρατά  την  κουπαστή  δεν  θα έχει  πια
κλίση, αλλά θα βρίσκεται σε ευθειασμό.
(Murakami, 1985)

Κάθισμα σε καρέκλα – πολυθρόνα:

Ενημερώνουμε τον τυφλό εάν η καρέκλα που πρόκειται να καθίσει, βρίσκεται



μπροστά στο τραπέζι. Οδηγούμε το ένα του χέρι στην άκρη του τραπεζιού
και το άλλο στην πλάτη της καρέκλας. 
Εάν πρόκειται  να  γευματίσει,  τον  ενημερώνει  ο  συνοδός σύμφωνα με  τη
μέθοδο του ρολογιού για τη θέση των αντικειμένων – προϊόντων στο τραπέζι
τοποθετώντας πάντοτε το ΑΜΠΟ στον αριθμό 6. (Murakami, 1985)

Άρνηση ή αποδοχή βοήθειας:

 ο μαθητής χαλαρώνει  το χέρι  που του έχει  πιάσει  ο οδηγός και  το
ανυψώνει προς τον αντίθετο ώμο

 ο μαθητής κρατά τα πόδια σταθερά
 το  ελεύθερο  χέρι  πιάνει  τον  καρπό  του  οδηγού,  ενώ  εξηγεί

ταυτόχρονα τις προθέσεις του (άρνηση βοήθειας)
 τραβάει το χέρι του οδηγού από τον καρπό προς τα κάτω, μέχρι να

λυθεί η λαβή που του είχε κάνει
 το ελεύθερο χέρι του μαθητή κατεβάζει το χέρι του οδηγού κάτω
 ο  μαθητής  εξηγεί  την  τεχνική  ενώ  πιάνει  με  την  σωστή  λαβή  το

μπράτσο του οδηγού (Refsnaesskolen. 1977)

Κάθισμα σε αυτοκίνητο – επιβίβαση σε λεωφορείο:

Όταν πρόκειται για αυτοκίνητο ακολουθούμε την παρακάτω μέθοδο:

 ο οδηγός πιάνει το
χερούλι  της
πόρτας  και
ενημερώνει  τον
μαθητή που κοιτάει
το αυτοκίνητο

 ο  μαθητής,
ακολουθώντας  το
χέρι  του  οδηγού,
βρίσκει  την  πόρτα
και με το άλλο του χέρι πιάνει την οροφή του αυτοκινήτου.

 ο μαθητής ανοίγει την πόρτα και μπαίνει
μέσα

Όταν  πρόκειται  για  λεωφορείο, ο οδηγός  –
συνοδός ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί μπροστά
από τον τυφλό. Ο συνοδός τοποθετεί το χέρι



του  τυφλού  στην  κουπαστή  της  σκάλας,  καθώς  ανεβαίνει.  Ο  συνοδός
ανεβαίνει ένα σκαλί τη φορά. (Murakami, 1985)

Τεχνική για στενό πέρασμα:

Εφαρμόζεται σε στενές πόρτες, σε στενά περάσματα σε εξωτερικό και
εσωτερικό χώρο.

 ο οδηγός ενημερώνει  λεκτικά τον μαθητή ότι  πλησιάζουν σε στενό
πέρασμα

 ο  οδηγός  μετακινεί  τον  αγκώνα  στο  κέντρο  της  πλάτης
απομακρύνοντας  και
ισιώνοντας το χέρι

 ο  μαθητής  μετακινείται
ακριβώς  πίσω  από  την
πλάτη  του  οδηγού  και
τεντώνει το χέρι του για να
μην πέσει πάνω στα πόδια
του οδηγού


 όταν  τελειώνει  το  στενό

πέρασμα,  ο  οδηγός
επιστρέφει το χέρι του στη
θέση του και ο μαθητής ξαναεπιστρέφει στη θέση του  (Murakami,
1985)
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