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Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για
παιδιά με προβλήματα όρασης

Η λειτουργία του προγράμματος ξεκίνησε το 2004

Blindenistitut της Γερμανίας

Απευθύνεται σε:

• Βρέφη και παιδιά 0 - 7 ετών

• Με ολική ή μερική απώλεια όρασης

• Με ή χωρίς πρόσθετες δυσκολίες
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Τα Χαρακτηριστικά των παιδιών

Τα προβλήματα όρασης αφορούν σε βλάβες :
• στον οφθαλμό
• στη μεταφορά
• στην επεξεργασία του οπτικού σήματος

Τα Πρόσθετα Προβλήματα μπορεί να είναι:
• Νευρολογικά και Κινητικά Προβλήματα

• Νοητική αναπηρία & διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

• Προβλήματα συμπεριφοράς
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Λειτουργία του Προγράμματος

• Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες επισκέψεις

• 45΄-60΄λεπτά δραστηριότητες με το παιδί

• 30΄ Συμβουλευτική Γονέων

• Προσαρμογή του περιβάλλοντος του σπιτιού
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Αρχές Πρώιμης Παρέμβασης

• Συστηματική υποστήριξη του παιδιού και της
οικογένειας από τη γέννηση μέχρι τη σχολική περίοδο

• Αλληλεπίδραση μεταξύ του παιδιού και του περιβάλλοντος
φροντίδας του

• Νοηματοδότηση των ερεθισμάτων που λαμβάνει από το
περιβάλλον
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Βασικές Αρχές Προγράμματος

• Ολιστική Αντιμετώπιση παιδιού και επιδίωξη της
συναισθηματικής συμμετοχής του

• Ενσωμάτωση της οικογένειας στις δραστηριότητες

• Προσαρμογή και αισθητηριακός εμπλουτισμός του
περιβάλλοντος ώστε το παιδί να έχει το κίνητρο και τις
ευκαιρίες να χρησιμοποιεί την όραση και τις δεξιότητές του
καθημερινά
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Στόχοι Προγράμματος

• Αξιολόγηση της Λειτουργικής Όρασης και υποστήριξη της
εναπομείνασας όρασης του παιδιού

• Υποστήριξη των υπόλοιπων πτυχών της ανάπτυξης

• Υποστήριξη της οικογένειας να κατανοήσει, να ανταποκριθεί
στις ανάγκες του παιδιού και να επεξεργαστεί τις δυσκολίες που
συνδέονται με το παιδί
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Λειτουργική όραση

• Ο τρόπος που το παιδί χρησιμοποιεί την υπάρχουσα όρασή
του για να παίξει, να επικοινωνήσει, να μετακινηθεί, να
αυτοεξυπηρετηθεί  (Chen, 1999)

Κριτήρια περιβάλλοντος για τα παιδιά με χαμηλή όραση
• Συνθήκες φωτισμού

• Βαθμός αντίθεσης μορφής φόντου

• Απόσταση και μέγεθος αντικειμένου

• Αξιολόγηση Οπτικών Δεξιοτήτων
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Τομείς Εκπαίδευσης και
Ενδεικτικό Υλικό

Α) Βασικές και σύνθετες δεξιότητες Οπτικής Αντίληψης:

• Οπτικό ενδιαφέρον για χρήση της όρασης

• Οπτική προσοχή, συγκέντρωση, κινήσεις ακολουθίας,
συντονισμός ματιού-χεριού

• Οπτική εξέταση-σάρωση

• Αναγνώριση Αντικειμένων-Διάκριση-Σύγκριση, Ανάλυση-
Σύνθεση και Αντιγραφή Δυσδιάστατων αναπαραστάσεων
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Φωτεινά-Γυαλιστερά Αντικείμενα

•



Αντικείμενα σε φωτισμό ultraviolet



Προβολή Slides



Οπτική Εξέταση-Σάρωση



Αναγνώριση-Ταύτιση
δυσδιάστατων αναπαραστάσεων



Ταύτιση Μοτίβων και χρωμάτων



Διάκριση-Σύγκριση Εικόνων



Ανάλυση-Σύνθεση και
Αντιγραφή Αναπαραστάσεων



Τομείς Εκπαίδευσης

Β) Άλλοι Τομείς της Ανάπτυξης:

• Επικοινωνία-Αντίληψη Προσώπου & Εκφράσεων

• Σωματική Αντίληψη

• Λεπτή Κινητικότητα

• Κινητικότητα & Προσανατολισμός

• Δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτησης

• Προαγωγή των υπόλοιπων αισθήσεων

• Κοινωνικές Δεξιότητες - Παιχνίδι
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Επικοινωνία & Αντίληψη Προσώπου



Επικοινωνία-Αντίληψη  Εκφράσεων



Σωματική Αντίληψη

•Απτικός,

•Αιθουσαίος

•Ιδιοδεκτικός

Ερεθισμός

•Baby Massage

•Απτικός,

•Αιθουσαίος

•Ιδιοδεκτικός

Ερεθισμός

•Baby Massage



Λεπτή Κινητικότητα



Κινητικότητα & Προσανατολισμός



Δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτησης



Προσαρμογή Περιβάλλοντος



Ευχαριστούμε!!!


