
Με στόχο τη βελτίωση των επιπέδων αλφαβητισμού 
μεταξύ των τυφλών μαθητών 

 
«Τυφλός είναι εκείνος ο οποίος στερείται παντελώς της αντιλήψεως του 

φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη του ενός εικοστού (1/20) 
της φυσιολογικής και των οποίων η οπτική οξύτητα δεν βελτιώνεται με 
διόρθωση και η θεραπεία τους δεν είναι δυνατή με χειρουργική επέμβαση». 

Από τα στατιστικά στοιχεία έχουμε 135 εκατομμύρια ανθρώπους με 
μειωμένη όραση και 40 με 45 εκατομμύρια ανέρχονται οι τυφλοί σε όλο τον 
κόσμο.  

Το 80% των τυφλών ενηλίκων είναι χωρίς εργασία λόγω έλλειψης 
εκπαιδευτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης. 

Σήμερα δυστυχώς κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας 
τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί.  

Το 90% των τυφλών παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν πηγαίνουν 
σχολείο. 
•    Το τυφλό παιδί είναι προορισμένο να ζήσει ανάμεσα σε βλέποντες. 
Πρέπει να προετοιμαστεί σωστά, για να μπορέσει να διεκδικήσει, όσο είναι 
δυνατόν, την ισότιμη μεταχείριση από τους βλέποντες, χωρίς να αισθάνεται 
μειονεκτικά λόγω της έλλειψης ή των προβλημάτων όρασης! 
  
 
Διεθνές ποσοστά αλφαβητισμού σε γραφή Braille 

Κώδικας Braille (Μπράιγ) ονομάζεται το σύστημα γραφής και ανάγνωσης 
(και όχι γλώσσα όπως αρκετοί πιστεύουν) των τυφλών. Το όνομά του οφείλεται 
στον εφευρέτη του Λουδοβίκο Μπράιγ, ο οποίος τυφλώθηκε σε ηλικία μόλις 15 
ετών. 

Βασίζεται σε έξι ανάγλυφες κουκίδες, το λεγόμενο εξάστιγμο. Είναι 
τοποθετημένες ανά τρείς, από τις οποίες προκύπτουν 63 συνδυασμοί που 
αντιστοιχούν στα γράμματα και τους αριθμούς. Ο τυφλός μπορεί μ’ αυτό το 
σύστημα να διαβάζει ψηλαφώντας τις ανάγλυφες κουκίδες με το δάχτυλο, 
δηλαδή έχουμε ανάγνωση με την αφή. Από τους συνδυασμούς αυτούς μπορεί 
κανείς να σχηματίσει το αλφάβητο σε οποιαδήποτε γλώσσα, αριθμούς, ακόμα 
και μουσικές νότες. Η γραφή Μπράιγ διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά 
και από πάνω προς τα κάτω, όπως ακριβώς και η γραφή των «βλεπόντων». 

Σύμφωνα με τους Cunningham και Stanovich (2003), υπάρχει ταύτιση 
απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ότι η ικανότητα στην ανάγνωσης της 
γραφής Braille είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει τα μέγιστα 
στην ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B3


Ο Lorimer (1990) ισχυρίστηκε ότι οι περισσότεροι αναγνώστες Braille, 
όποια κι αν είναι σε γενικές γραμμές η ικανότητά τους στην ανάγνωση Braille, 
μπορεί να διδαχθούν να διαβάζουν πιο γρήγορα. Ενδεχομένως δεν μπορεί να 
ταιριάζουν στην ταχύτητα της ανάγνωσης, με τους αναγνώστες της γραφής των 
«βλεπόντων», όμως υποστηρίζει ότι υπάρχει βραδύτητα στην ανάγνωση Braille, 
η οποία αποδίδεται στις αναποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της ανάγνωσης. 

Ένας εξίσου σημαντικός στόχος των προγραμμάτων αποκατάστασης και 
πρόωρου αλφαβητισμού πρέπει επίσης να είναι και η έγκαιρη διδασκαλία της 
γραφής σε γραφή Braille.  

Η σχετική σπανιότητα των προγραμμάτων, καθώς και τα μεγάλα ποσοστά 
αναλφαβητισμού, δείχνουν ότι υπάρχουν αδυναμίες στο υπάρχον σύστημα, 
που δημιουργούν άνισες εκπαιδευτικές ευκαιρίες μεταξύ των τυφλών και των 
ατόμων χωρίς προβλήματα όρασης.  

Σύμφωνα με την έρευνα της RNIB για τους τυφλούς και μερικώς 
βλέποντες ενήλικες στη Βρετανία, ο πληθυσμός των χρηστών Braille στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται μόλις στους 13.000. Σύμφωνα με τον συνολικό 
αριθμό των 959.000 τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης της έρευνας, ο 
αριθμός των χρηστών Braille εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρός. 

Στις εκτιμήσεις από την NBP για τις ΗΠΑ, φαίνεται ότι «σήμερα, μόνο το 
12%, που αντιστοιχεί σε 55.000 τυφλά παιδιά, μπορούν να διαβάσουν σε 
γραφή Braille. Η συντριπτική πλειοψηφία των τυφλών παιδιών στις Η.Π.Α. είναι 
αναλφάβητα. 

Ταυτόχρονα, η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, που 
προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στην αποκατάσταση και τον αλφαβητισμό 
των ατόμων με προβλήματα όρασης, παραμένει ανεκμετάλλευτη. Το υψηλό 
κόστος της υποστηρικτικής τεχνολογίας δυσχεραίνει την αγορά της από τα 
άτομα που την χρειάζονται. Ταυτόχρονα, τα εμπόδια στην πρόσβαση της 
πληροφορίας που βρίσκεται στον Παγκόσμιο Ιστό, δημιουργεί σήμερα 
ψηφιακό χάσμα στον χώρο της τυφλότητας και οδηγεί τα άτομα με έλλειψη ή 
προβλήματα όρασης, στον κίνδυνο του ψηφιακού αποκλεισμού. 

Εδώ είναι λοιπόν, που παίζει σημαντικότατο ρόλο το σχολικό σύστημα 
που έχει ευθύνη να λάβει μέτρα ώστε να εκπαιδεύσει πλήρως τυφλά άτομα και 
να μειωθούν τα απαράδεκτα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού μεταξύ τους. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και 
να λάβουν χώρα δραστικές αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να 
μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν έγκαιρα και με σχετική ταχύτητα, για τη 
βελτίωση των προτύπων αλφαβητισμού σε γραφή Braille, που είναι υψίστης 
σημασίας για μια εγγράμματη κοινωνία και είναι ζωτικής σημασίας για την 
εύρεση εργασίας. 



Η ανάγκη μιας συσκευής για να βοηθήσει στην αύξηση των χαμηλών 
ποσοστών αλφαβητισμού μεταξύ των τυφλών. 

Η γραφή είναι μια από τις τέσσερις σημαντικές δεξιότητες στην 
εκμάθηση ξένων γλωσσών, οι οποίες είναι η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση 
και η γραφή. Η εκμάθηση της γραφής είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της 
γλωσσικής ικανότητας.  

Η διδασκαλία σε τυφλούς μαθητές πώς να γράφουν σε Braille πιο 
αποτελεσματικά, μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά αλφαβητισμού τους, και 
θεωρείται ότι είναι το κλειδί για τις πιθανότητες της ζωής τους, την οικονομική 
τους ευημερία, τα ποσοστά απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. 

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα ρομποτικό γάντι που είναι ικανό να  
καθοδηγήσει την πληκτρολόγηση οποιουδήποτε χαρακτήρα Braille με τη 
βοήθεια των ενσωματωμένων κινητήρων του, προκαλώντας ταυτόχρονα την 
ακουστική αναπαράσταση του συστήματος κινητήρα-δάχτυλου.  

Έτσι παρέχοντας συντονισμένα κιναισθητικά και ακουστικά ερεθίσματα, 
δίνουμε μια συγκεκριμένη ταυτότητα σε κάθε χαρακτήρα της γραφής Braille και 
βοηθάμε στην απομνημόνευση και εκμάθηση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
της καθοδήγησης και της ακουστικής αναπαράστασης. 

 

 

 
Η απεικόνιση οποιουδήποτε χαρακτήρα Braille μπορεί να γίνει αντιληπτή ως 
ένα και μοναδικό κιναισθητικό ερέθισμα του συστήματος κινητήρα-δάχτυλο 

με ρυθμική-ακουστική ταυτότητα 
 

Με το συντονισμό των ακουστικών και κιναισθητικών ερεθισμάτων ένα 
παιδί επτά ετών, που αρχίζει να απελευθερώνεται κοινωνικά και πνευματικά, 
μπορεί να μάθει να συνδυάσει και να συντονίσει τα δεδομένα που προέρχονται 



από διαφορετικές αισθήσεις. Μια τέτοια άσκηση χαρτογράφησης του κάθε 
χαρακτήρα Braille με το σύστημα κινητήρα-δαχτύλου και την ταυτόχρονη 
ακουστική αναπαράσταση οδηγεί στην ανάπτυξη μιας αρκετά γρήγορης 
ταχύτητας ανάγνωσης, και στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης και της 
γενικής αναγνωστικής ικανότητάς τους στο χρόνο, έτσι ώστε να προχωρήσουν 
ακαδημαϊκά και νοητικά.  

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
και η χρήση ρομποτικών γαντιών μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
υψηλότερων ποσοστών αλφαβητισμού και σε υψηλότερα ποσοστά 
αποτελεσματικότητας της ικανότητας στη γραφή Braille μεταξύ των τυφλών. 

Εκτός από την κύρια λειτουργία τους στη διδασκαλία της δεξιότητας της 
γραφής Braille, το σύνολο των ρομποτικών γαντιών μπορεί να αποτελέσουν και 
μέρος οποιουδήποτε διορθωτικού προγράμματος πρόωρου αλφαβητισμού σε 
γραφή Braille, καθώς παρέχει άμεση μοντελοποίηση οποιουδήποτε χαρακτήρα 
Braille.  

Με απλά λόγια, ακούγοντας την αντίστοιχη ακουστική αναπαράσταση 
του κάθε χαρακτήρα Braille, οδηγείτε ένας τυφλός μαθητής, στην επιλογή του 
συνόλου των δακτύλων που χρησιμοποιούνται για την πληκτρολόγηση αυτού 
του χαρακτήρα Braille. Ανάλογα με τη σωστή ή λανθασμένη επιλογή των 
δακτύλων, θα γίνει η διαμόρφωση του εξάστιγμου του χαρακτήρα Braille και το 
ανάλογο αποτέλεσμα του εσφαλμένου ή αναμενόμενου χαρακτήρα Braille, που 
θα δώσει και την ανάλογη φωνητική ανατροφοδότηση ή επιβράβευση. 

 

                        
 



 Ακολουθούν φωτογραφίες του υλοποιημένου μηχανικού χεριού 
(εμπνευσμένο από την Zortrax-Library) για την παρουσίαση του μηχανισμού 
υποβοήθησης Braille… καθώς και τα πρώτα γάντια για την υλοποίηση του 
project αυτού. 
 

                   



             



….καθώς και τα πρώτα γάντια για την υλοποίηση του project αυτού. 
 

        
 

        
 

Δημήτρης Χατζής    


