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Deaf Adults as Role Models for the Hearing World:
Links of the Same Chain

Το έργο «Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Κρίκοι της Ίδιας
Αλυσίδας» που φέρει τον ακρωνύμιο τίτλο «Sign Links» και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01KA204-062935 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή
η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Συντονιστής Έργου
Ομοσπονδία ΚωφώνΕλλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), Ελλάδα.

Εταίροι του έργου
• Ένωση Κωφών (DPAM), Μάλτα
• Ένωση Κωφών στη Βουλγαρία (UDB), Βουλγαρία
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (UWM), Ελλάδα.
• Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης (KDA), Ελλάδα.
• Open Pedia (OP), Ελλάδα.
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Πνευματικό προϊόν 5 –
Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών
Το Best Practice Guide είναι μια, βήμα προς βήμα, παρουσίαση των
συγκεκριμένων προτεινόμενων καλών πρακτικών για Κωφούς ενήλικες ως
πρότυπα για τον κόσμο των Ακουόντων.
Είναι σε μορφή φυλλαδίου που περιλαμβάνει όλες τις προτεινόμενες καλές
πρακτικές που έχουν τεκμηριωθεί από την έρευνά μας, τις ακαδημαϊκές
επιστημονικές δημοσιεύσεις, την υπάρχουσα τεχνολογία για τα Πρότυπα Κωφών
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους ενδιαφερόμενους, υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, γονείς και επαγγελματίες.
Ο υπεύθυνος οργανισμός ανάπτυξης του Οδηγού, η Ένωση Κωφών (DPAM),
Μάλτας, συντόνισε την παραγωγή των καλών πρακτικών.
Τα βήματα που οδήγησαν στην παραγωγή του πνευματικού παραδοτέου ήταν:
• Ένα περίγραμμα-παράδειγμα για το αναμενόμενο αποτέλεσμα, το οποίο
ήταν διαθέσιμο για όλους τους εταίρους.
• Ένα υπόδειγμα για έγγραφα με το περιεχόμενο του παραδοτέου (στα
αγγλικά), το οποίο παρασχέθηκε από τον συντονιστή του παραδοτέου.
• Μια αξιολόγηση του αποτελέσματος από όλους τους εταίρους. Ο
συντονιστής του παραδοτέου χρησιμοποίησε την ανατροφοδότηση
αξιολόγησης από τους υπόλοιπους εταίρους για να επεξεργαστεί το
παραδοτέο.
• Μια τελική ανασκόπηση του παραδοτέου έγινε από όλους τους εταίρους.
• Μετάφραση του παραδοτέου στις εθνικές γλώσσες (βουλγαρικά, ελληνικά
και μαλτέζικα) από τους αντίστοιχους εταίρους.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
1. Εντοπίσαμε προβλήματα στους τομείς της Οικογένειας, της Εκπαίδευσης,
της Απασχόλησης, των Υπηρεσιών και της Κοινωνικής Ζωής, μετά από
εκτεταμένη έρευνα τεκμηρίωσης. Επιπλέον, η state of the art έρευνα για τα
Πρότυπα Κωφών και οι ακαδημαϊκές επιστημονικές δημοσιεύσεις
συγκέντρωσαν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από διάφορες χώρες
και ενώσεις Κωφών.
2. Αναπτύξαμε ένα σύνολο ερωτήσεων και δοκιμάσαμε τις ερωτήσεις σε
διάφορες συνεντεύξεις σε μια πιλοτική μελέτη.
3. Αναπτύξαμε ένα λεπτομερές έντυπο βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε οι
συμμετέχοντες οργανισμοί να μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά
τις πρακτικές στον δικό τους οργανισμό.
4. Αναπτύξαμε τον τελικό Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για δημοσίευση.
5. Δημοσιεύσαμε τον τελικό και ολοκληρωμένο Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών
στην πύλη του Έργου https://signlinks.eu/
και διαδώσαμε το
Αποτέλεσμα σε διάφορους ενδιαφερόμενους.

Sign Links - Οδηγός Βέλτιστων
Πρακτικών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Υπάρχουσα κατάσταση
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ
Λιγότερο από το 7% των παιδιών με προβλήματα ακοής (Κωφά ή Βαρήκοα)
γεννιούνται από γονείς με προβλήματα ακοής (Κωφούς ή Βαρήκοους). Αυτό
σημαίνει ότι η πλειοψηφία των γονέων παιδιών με προβλήματα ακοής έχουν
ελάχιστη ή καθόλου προσωπική εμπειρία με την αναπηρία της κώφωσης. Ως
άμεση συνέπεια, τα παιδιά γεννιούνται σε ένα περιβάλλον όπου οι γονείς τους δεν
γνωρίζουν την κώφωση και δεν είναι προετοιμασμένοι να ζήσουν με αυτήν.
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Η πλειοψηφία των γονέων αναφέρει ότι η διάγνωση της απώλειας ακοής
προκάλεσε αρνητικά συναισθήματα, με το σοκ και το τραύμα να είναι τα πιο
συχνά αναφερόμενα συναισθήματα. Οι γονείς μπορεί να βιώσουν θλίψη, θυμό,
ενοχή, άρνηση, σύγχυση και συναισθήματα ανικανότητας.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Γενικά, οι γονείς δεν έρχονται σε επαφή με Κωφούς Ενήλικες ακόμη και μετά τη
διάγνωση της αναπηρίας του παιδιού τους. Μετά τη διάγνωση, οι γονείς έρχονται
σε επαφή κυρίως με γιατρούς, λογοπαθολόγους, ακουολόγους, οι οποίοι έχουν
μια παθολογική προσέγγιση του αναπηρίας η οποία με τη σειρά της θα
επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς βλέπουν την Κώφωση κάνοντάς τους
διστακτικούς ή απρόθυμους να χρησιμοποιήσουν τη Νοηματική Γλώσσα.

Οι γιατροί γενικά επικεντρώνονται σε μια ιατρική άποψη της Κώφωσης.
Μεταφέρουν στους γονείς την ιδέα ότι είναι καλύτερο για το Κωφό παιδί να μάθει
να μιλάει και να ακούει μέσω κοχλιακών εμφυτευμάτων ή ακουστικών βαρηκοΐας
και ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ταιριάζει στην κοινωνία και να είναι
επιτυχημένο. Δεν ενθαρρύνει τους γονείς να ενταχθούν σε κοινότητες Κωφών και
να μάθουν τη Νοηματική Γλώσσα.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τα Κωφά παιδιά σπάνια συναναστρέφονται με Κωφούς ενήλικες πριν την
φοίτηση σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η πλειοψηφία των Κωφών παιδιών
(~95%) γεννιούνται από ακούοντες γονείς και γενικά οικογένειες που δεν
γνωρίζουν και δεν χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα στην καθημερινή τους
επικοινωνία, οδηγώντας το Κωφό παιδί να βιώσει μια πιθανή κατάσταση
γλωσσικής αποστέρησης. Η αδυναμία επικοινωνίας έχει αρνητικές επιπτώσεις
σε οποιοδήποτε παιδί, ανεξάρτητα από το αν είναι ακούον ή Κωφό, και μπορεί να
επηρεάσει σοβαρά τη γνωστική του ικανότητα και ανάπτυξη.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Πολλά Κωφά παιδιά μεγαλώνουν έχοντας κοινωνικά και συναισθηματικά
προβλήματα ή παρουσιάζουν γλωσσική αποστέρηση επειδή δεν έχουν πρόσβαση
στη γλώσσα.
Αυτή η κατάσταση εκθέτει τους Κωφούς στον κίνδυνο να έχουν τέσσερις φορές
περισσότερες πιθανότητες να έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας από άλλα μέλη
μιας ευρύτερης κοινότητας.
Έχουν ψυχικά προβλήματα λόγω της απομόνωσης και της έλλειψης επικοινωνίας
που βιώνουν τους πρώτους μήνες ή χρόνια της ύπαρξής τους, γεγονός που
αναπόφευκτα αντανακλά στη γνωστική τους ικανότητα.
Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένα Κωφό παιδί μεγαλώνει χωρίς να
μαθαίνει ποτέ την νοηματική γλώσσα, όταν δεν συναντά ποτέ ένα Κωφό άτομο ή
έναν Κωφό συνομήλικό και μεγαλώνει χωρίς να αναπτύσσει μια σχέση με Κωφά
Πρότυπα.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Από τις έρευνες προκύπτει έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού στον τόπο όπου ζουν
και μεγαλώνουν τα Κωφά παιδιά.
Η ΥΠΕΡΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Οι γονείς γενικά είναι υπερπροστατευτικοί προς το Κωφό παιδί τους σε σχέση
με τα αδέλφια του, κάτι που δεν βοηθά καθόλου τα Κωφά παιδιά, οδηγώντας τα
σε ένα αίσθημα απομόνωσης.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι περισσότεροι γονείς δεν επιλέγουν το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο για το
Κωφό παιδί τους, δεν βοηθούν τα παιδιά τους με τις εργασίες τους και δεν τα
ενθαρρύνουν να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Βέλτιστες πρακτικές
ΑΠΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΩΦΩΣΗ. ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
Οι γιατροί, και το ευρύ κοινό, τείνουν να επικεντρώνονται σε μια ιατρική άποψη
της κώφωσης. Βλέπουν το Κωφό παιδί ως κάτι που μπορεί μόνο να επισκευαστεί
ή να διορθωθεί.
Ωστόσο, οι Σπουδές Κωφών (Deaf studies) είναι ακαδημαϊκοί κλάδοι που
σχετίζονται με τη μελέτη της κοινωνικής ζωής Κωφών, ανθρώπινων ομάδων
και ατόμων. Αυτοί οι κλάδοι αποτελούν ένα διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει
περιεχόμενο και μεθοδολογίες από πολιτιστικές σπουδές, ανθρωπολογία,
οικονομικά, πολιτικές επιστήμες, ιστορία, γεωγραφία, ψυχολογία, κοινωνικές
σπουδές και κοινωνιολογία, μεταξύ άλλων.
Το ευρύ κοινό και η κοινωνία θα πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν
την Κώφωση μόνο ως ιατρική διαταραχή και μάλλον να σκεφτούν την
Κώφωση ως μια κοινότητα που έχει πολιτισμό, πλούσια ιστορία και παραδόσεις
και το πιο σημαντικό: έχει γλώσσα.
Η χρήση Κωφών Προτύπων είναι μέρος αυτής της λύσης. Η επαφή με Κωφά
Πρότυπα θα ενισχύσει τόσο τον κόσμο των ακουόντων όσο και τον κόσμο
των Κωφών στον οποίο ζουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τα Κωφά παιδιά, ως ανθρώπινα όντα, όπως και τα ακούοντα παιδιά, χρειάζονται
την εκμάθηση γλώσσας ως θεμέλιο για μια υγιή ανάπτυξη και προσωπική
ανάπτυξη. Μετά τη διάγνωση της Κώφωσης, η οικογένεια πρέπει να αρχίσει να
μαθαίνει και να χρησιμοποιεί τη Νοηματική Γλώσσα το συντομότερο δυνατό,
καθώς θα προκαλέσει, θα ξεκινήσει και θα προωθήσει την ανάπτυξη και την
προσωπική ανάπτυξη ενός υγιούς παιδιού, αποφεύγοντας παράλληλα τον
κίνδυνο γλωσσικής καθυστέρησης ή / και προβλημάτων ψυχικής υγείας.
Η χρήση Κωφών προτύπων ως μοντέλων νοηματικής γλώσσας και ως
μέντορες όσο το δυνατόν νωρίτερα στη ζωή του Κωφού παιδιού είναι
επιτακτικής σημασίας.
ΚΩΦΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΟΛΩΝ (DRM)
Τα Κωφά Πρότυπα είναι πολύ σημαντικά και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
προσωπική ανάπτυξη και την υγιή ανάπτυξη των Κωφών παιδιών.
Λειτουργούν ως θεμελιώδες σημείο αναφοράς καθοδηγώντας, εκπαιδεύοντας,
παρηγορώντας και εμπνέοντας τα παιδιά σχετικά με την κατάσταση τους να είναι
Κωφά σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης.
Τα DRMs βοηθούν τα Κωφά παιδιά να γίνουν δυνατά, καλλιεργώντας θετικά και
σίγουρα συναισθήματα για τον εαυτό τους, χωρίς να αισθάνονται λιγότερο ή
κατώτερα από άλλους ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να
ακούσουν.
Επιπλέον, οι DRMs είναι Κωφοί που γνωρίζουν τι στην εκπαιδευτική διαδικασία
λειτουργεί και τι όχι.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία υποστήριξης
των γονέων και του Κωφού παιδιού στα πρώτα στάδια της ζωής ενός παιδιού.
Τα Κωφά παιδιά, οι γονείς τους και τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας θα
πρέπει να έρθουν σε επαφή με Κωφά Πρότυπα από την τοπική κοινότητα
Κωφών το συντομότερο δυνατό και να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις.
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ
Είναι σημαντικό για τα Κωφά παιδιά να έχουν συνομηλίκους όπως φίλους, άλλα
παιδιά, συγγενείς ή μέλη της οικογένειας που είναι Κωφοί σαν αυτούς και
μπορούν να μεγαλώσουν μαζί.
Εκτός από τα Κωφά παιδιά και τους γονείς τους, στη διαδικασία θα συμμετέχουν
και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως παππούδες και αδέλφια. Τα Κωφά Πρότυπα
μπορεί να είναι ισχυροί δεσμοί μεταξύ του κόσμου των Κωφών και των
Ακουόντων.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η οικογένεια θα πρέπει να προσφέρει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την
ισορροπημένη και συναισθηματική ανάπτυξη του Κωφού παιδιού. Η οικογένεια
θα πρέπει να υιοθετήσει αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές που
σέβονται τη φυσική γλώσσα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της Νοηματικής
Γλώσσας.
Η οικογένεια θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει δραστηριότητες μετά το
σχολείο που θα αναπτύξουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο ενός Κωφού
παιδιού.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Θα πρέπει να δημιουργηθούν υπηρεσίες
υποστήριξης για τους γονείς και τα παιδιά τους που συμβάλλουν στην
αποπαθολογικοποίηση της κώφωσης μέσω δραστηριοτήτων όπως:
•

•

•

Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό για όλα τα
τεχνολογικά βοηθήματα και θα πρέπει να καθοδηγούνται μέσω της επιλογής
και εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού όπου ζει το Κωφό παιδί, όπως
συσκευές που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τα ηχητικά σήματα σε οπτικά.
Να δίνεται στο Κωφό παιδί η ευκαιρία να βιώσει και να εξερευνήσει τον κόσμο
που το περιβάλλει μόνο του και να είναι σε θέση να αναπτύξει μια φυσιολογική
και ολοκληρωμένη προσωπικότητα όπως τα άλλα παιδιά , προστατευμένο μεν
αλλά ΟΧΙ σε υπερβολικά βαθμό.
Οι γονείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επιλέξουν
ανάμεσα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και τελικά να επιλέξουν αυτό
που επιτρέπει στο παιδί τους να αναπτύξει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του
στο έπακρο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ SIGN LINKS
Οδηγός Κωφών Μοντέλων Ρόλου
Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν αναπτύξει έναν
Οδηγό «Γίνε και εσύ ένα Κωφό Πρότυπο» σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά,
Βουλγαρικά, Ελληνικά και Μαλτέζικα) για να υποστηρίξουν όλες τις Βέλτιστες
Πρακτικές με όλες τις εισαγωγικές πληροφορίες τόσο για τον Κόσμο των
Ακουόντων όσο και για τον Κόσμο των Κωφών.

Ομάδες οικογενειακής υποστήριξης
Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν αναπτύξει
εργαστήρια πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη οικογενειών Κωφών
παιδιών. Τα Κωφά Πρότυπα συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα υποστήριξης
Κωφών παιδιών και των οικογενειών τους.
Στόχος των εργαστηρίων είναι να εκπαιδεύσουν τους ακούοντες γονείς σχετικά
με τον τρόπο επικοινωνίας με τα Κωφά παιδιά τους, να ενισχύσουν τις γνώσεις
των γονέων με πρόσβαση στην πληροφόρηση, να προωθήσουν τη δίγλωσση
ανάπτυξη των Κωφών παιδιών και να συνδέσουν όλη την οικογένεια με την
κοινότητα των Κωφών.

Ομαδικές συνεδριάσεις των εργαστηρίων.
Οι εκπαιδευόμενοι Κωφοί ενήλικες εργάζονται στα Εργαστήρια, ως φυσικοί
νοηματιστές, χρήστες νοηματικής γλώσσας, καθηγητές νοηματικής γλώσσας και
συζητούν θέματα κώφωσης και τις εμπειρίες τους από την κωφή ζωή τους, ως
μέρος μιας οικογενειακής παρέμβασης.

Κωφοί ενήλικες Πρότυπα με Κωφούς μαθητές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπάρχουσα κατάσταση
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Φαίνεται να υπάρχει εγκατάλειψη Κωφών μαθητών κατά τη διάρκεια της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλοί παράγοντες ευθύνονται
για την κατάσταση.
Υπάρχει αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σε διαφορετικό
βαθμό, ανάλογα με τη χώρα. Οι παρακινητικές επιπτώσεις όπως η έλλειψη
αυτοαποδοχής, η παροχή συμβουλών από Κωφά Πρότυπα και η ενθάρρυνση από
την οικογένεια παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο ως η ρίζα του προβλήματος.
ΦΡΑΓΜΟΙ
Με βάση τη σχολική τους εμπειρία, πολλά Κωφά Πρότυπα επισημαίνουν την
ύπαρξη εμποδίων στην ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση, την υποχρεωτική
προφορική επικοινωνία, τη βία και την ύπαρξη χαμηλών προσδοκιών των
εκπαιδευτικών από τους Κωφούς μαθητές τους.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο τρόπος με τον οποίο τα Κωφά παιδιά
επικοινωνούν με τους δασκάλους τους ποικίλλει από χώρα σε χώρα, με την
προφορικότητα να εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό δείχνει ότι η
χρήση της ομιλίας και της ανάγνωσης των χειλιών εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη
και πιο συχνά χρησιμοποιείται από τη Νοηματική Γλώσσα.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μεταξύ τους κυρίως μέσω του
προφορικού λόγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα αρνητικά συναισθήματα που
προκαλούν στα Κωφά παιδιά.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΩΦΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η χρήση Κωφών Προτύπων και εκπαιδευτικών διερμηνέων είτε δεν υπάρχει είτε
είναι ανεπαρκής για να προσφέρει ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον στα
Κωφά παιδιά.

Βέλτιστες πρακτικές
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Θα πρέπει να υπάρχει πρώιμη παρέμβαση και εκπαίδευση για τα Κωφά παιδιά
που να περιλαμβάνει Πρότυπα Νοηματικής Γλώσσας ως ουσιαστικό της μέρος.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
Περισσότεροι δάσκαλοι Νοηματικής Γλώσσας και Κωφά Πρότυπα θα πρέπει να
εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν τόσο στα σχολεία ακουόντων όσο και στα
σχολεία Κωφών.
ΙΣΟΤΗΤΑ
Η ισότιμη εκπαίδευση για τους Κωφούς θα πρέπει να είναι μια δίγλωσση
διαπολιτισμική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της κώφωσης, με
κυρίαρχο στοιχείο τα Πρότυπα Νοηματικής Γλώσσας.
ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Τα δίγλωσσα εκπαιδευτικά μοντέλα για Κωφούς θα πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω και να διατεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα εκπαιδευτικά
πλαίσια.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ
Προκειμένου να διαμορφωθεί η ταυτότητα των Κωφών παιδιών, η «διδασκαλία
της παράδοσης» και η κουλτούρα των Κωφών θα πρέπει να θεωρούνται πυλώνας
του εκπαιδευτικού συστήματος κωφών. Δείχνει πώς οι Κωφοί έχουν μια
γλωσσική και πολιτιστική κοινότητα με πολλές σημαντικές προσωπικότητες
ταυτότητας σε όλη την ιστορία, με θετικές προοπτικές ζωής και έργων στον
τομέα της κώφωσης.
Τα Κωφά παιδιά και οι Κωφοί γενικά έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι
ανήκουν σε μια όμορφη κοινότητα, που έχει υπέροχο πολιτισμό, πλούσια ιστορία
και παραδόσεις και έχει μια πραγματική γλώσσα με τη δική της γραμματική και
σύνταξη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό σε ένα σχολείο που έχει Κωφούς μαθητές θα πρέπει να γνωρίζει
και να χρησιμοποιεί τουλάχιστον με βασική επάρκεια την Νοηματική Γλώσσα,
ενώ το προσωπικό των σχολείων Κωφών θα πρέπει να είναι ικανό και να
χρησιμοποιεί τη Νοηματική Γλώσσα άπταιστα.
Η Νοηματική Γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
διδακτικής διαδικασίας στα σχολεία Κωφών, ενώ τα γενικά σχολεία που
εγγράφουν Κωφούς μαθητές θα πρέπει να έχουν έναν δάσκαλο Κωφών που
γνωρίζει και χρησιμοποιεί τη Νοηματική Γλώσσα με επάρκεια.

Η ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η Νοηματική Γλώσσα πρέπει να διδάσκεται ως πρώτη γλώσσα στα σχολεία
Κωφών.
ΚΩΦΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι Κωφοί μαθητές θα πρέπει να έχουν και Κωφούς δασκάλους ή/και Πρότυπα
Κωφών στη Νοηματική Γλώσσα στην τάξη για ένα αποτελεσματικό και
ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία Κωφών πρέπει να έχουν υψηλό μορφωτικό
επίπεδο, να έχουν άριστη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας και να είναι
εξοικειωμένοι με την κουλτούρα των Κωφών της χώρας τους. Ομοίως, θα πρέπει
να επισκέπτονται Κωφούς μαθητές σε γενικά σχολεία.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Το σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις
ανάγκες των Κωφών παιδιών και θα πρέπει να στοχεύει στη συνολική ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ
Θα πρέπει να υπάρχει προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τα Κωφά παιδιά σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο στη Νοηματική Γλώσσα θα
πρέπει να νοηματίζεται από φυσικούς νοηματιστές και Κωφά Μοντέλα
Νοηματικής Γλώσσας.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, θα
πρέπει να δοθεί η ευκαιρία μόνιμης εργασίας με τη χρήση τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλα τα Κωφά άτομα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Θα πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης και η χρήση Κωφών Προτύπων μαζί με εκπαιδευτικούς
διερμηνείς θα πρέπει να επεκταθεί όπου χρειάζεται.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θα πρέπει να θεσπιστούν πανεπιστημιακά προγράμματα για διερμηνείς
Νοηματικής Γλώσσας.
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ
Θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση για την Νοηματική Γλώσσα στην
τηλεόραση, όπως βασικά βίντεο νοηματικής γλώσσας που μεταδίδονται για να
ενημερώνεται το κοινό.

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλα τα Κωφά παιδιά
και τους μαθητές.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Θα πρέπει να προωθείται αποφασιστικά και συστηματικά η γνώση των Κωφών
στις προφορικές και γραπτές γλώσσες του περιβάλλοντός τους μέσω:
- πολυμεσικά μαθήματα για τις γραπτές γλώσσες, λαμβάνοντας υπόψη τις
Νοηματικές Γλώσσες (εποικοδομητική διδασκαλία, βοήθεια στη ΝΓ κ.λπ.)
προκειμένου να καταστεί δυνατή ή να βελτιωθεί η πρόσβαση σε γραπτές
πληροφορίες της κοινωνίας των Ακουόντων,
- έρευνα για τη διγλωσσία και τις δεύτερες γλώσσες για Κωφούς.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΚΟΥΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η Νοηματική Γλώσσα θα πρέπει να διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και θα πρέπει
να προσφέρεται ως προαιρετικό μάθημα στα γενικά σχολεία για ακούοντα
παιδιά.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θα πρέπει να υπάρχει ειδική υποστήριξη για τους Κωφούς στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση: π.χ. συστηματική παροχή υπηρεσιών (ειδικευμένα πρότυπα Κωφών,
διερμηνείς, εκπαιδευτές, σημειωτές), κέντρα ενημέρωσης, διαμεσολάβησης και
παροχής συμβουλών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ SIGN LINKS
Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν αναπτύξει
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε τέσσερις γλώσσες (βουλγαρικά, αγγλικά,
ελληνικά και μαλτέζικα) για να υποστηρίξουν όλη τη διδασκαλία της Νοηματικής
Γλώσσας ως πρώτης γλώσσας και εκπαιδευτικό δίγλωσσο υλικό, όπως η
απόδοση στην Νοηματική βιβλίων από Κωφά Πρότυπα νοηματικής γλώσσας.

Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης
Γλώσσας

Βιβλία στην Νοηματική
https://signlinks.eu/e-books/

https://app.bookcreator.com/library/-MW-ECEgB--CtE5LOKkG

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Υπάρχουσα κατάσταση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Κωφοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εύρεση εργασίας, τα οποία αποδίδουν
κυρίως στην κώφωσή τους.
Η ίδια η κώφωση, μαζί με τα προβλήματα επικοινωνίας, θεωρείται επίσης η αιτία ότι
οι Κωφοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν απασχολούνται σε ένα επάγγελμα που
πραγματικά τους αρέσει.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι Κωφοί γενικά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν δια βίου
εκπαίδευση και κατάρτιση.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Παρόλο που οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας απαγορεύονται στην ΕΕ, υπάρχει τεράστια
έλλειψη εφαρμογής και επιβολής αυτού του δικαιώματος, καθώς πολλοί Κωφοί
πιστεύουν ότι το εισόδημά τους και η προαγωγή τους στην εργασία δεν είναι ίσα σε
σύγκριση με αυτά των ακουόντων συναδέλφων τους.
Επιπλέον, φαίνεται να τυγχάνουν δυσμενούς ή λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από τον
εργοδότη τους σε σχέση με τους ακούοντες συναδέλφους τους.
Πιστεύουν επίσης ότι οι εργοδότες που αποφεύγουν να προσλάβουν Κωφούς το κάνουν
κυρίως λόγω φόβου, άγνοιας και έλλειψης πληροφοριών για τους Κωφούς.

Βέλτιστες πρακτικές
ΙΣΟΤΗΤΑ
Πρέπει να δοθούν ίσες ευκαιρίες για παραγωγική και κερδοφόρα απασχόληση
στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση για τους Κωφούς σε
όλα τα μέτρα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας καθώς και για τη
διασφάλιση της απασχόλησης σε μια ανοικτή αγορά εργασίας. Και αυτό πρέπει
να εδραιωθεί μέσω της έγκρισης πραγματικά ριζοσπαστικής νομοθεσίας τόσο σε
εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Κωφά άτομα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλους τους τομείς
απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νέων τύπων απασχόλησης,
όπως τα Πρότυπα Ρόλων Κωφών). Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα
πρέπει να παρέχεται κατάλληλη επαγγελματική συμβουλευτική. Αυτό θα πρέπει
να επεκταθεί περαιτέρω με τη συμμετοχή Κωφών Προτύπων που ενεργούν ως
ειδικοί σύμβουλοι με γνώσεις σχετικά με την κώφωση και τη Νοηματική Γλώσσα,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα Κωφό άτομο τοποθετείται σε θέση
εργασίας που ταιριάζει στα ταλέντα και τις προσδοκίες του.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Θα πρέπει να καταστούν δυνατές οι απαραίτητες επικοινωνιακές ρυθμίσεις,
όπως Πρότυπα Κωφών και διερμηνείς. Αυτό θα εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλες
τις διαδικασίες και τα μέσα για μια δια βίου εκπαίδευση, έτσι ώστε οι Κωφοί να
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες απόκτησης ενός ευρέος φάσματος
δεξιοτήτων και να προσαρμοστούν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των
εργοδοτών.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η παρουσίαση ενός ευρέος φάσματος επιλογών κατάρτισης, ώστε να
εξασφαλιστεί όχι μόνο η ένταξη αλλά και η συνεχής παραγωγική παραμονή των
Κωφών στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διαδικασία
ενημέρωσης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης των εργοδοτών μέσω των εθνικών
και διακρατικών πολιτικών για τους Κωφούς.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Ενθάρρυνση της θέσπισης κατάλληλης νομοθεσίας κατά των άμεσων
διακρίσεων, λόγω άγνοιας και προκαταλήψεων, και των έμμεσων διακρίσεων
λόγω άρνησης αυτού που θα ήταν «εύλογη προσαρμογή» με τεχνολογικά μέσα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΦΩΝ

Η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη εκστρατειών
ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Κωφών
και τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Αυτές οι εκστρατείες θα πρέπει να
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν από διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνται
από Κωφά Πρότυπα και ακούοντες ειδικούς στην κοινότητα των Κωφών και
στον τομέα της εργασίας.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Θα πρέπει να δημιουργηθούν μόνιμες υπηρεσίες πληροφόρησης και εργασιακής
καθοδήγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από διεπιστημονικές ομάδες με τα ίδια
χαρακτηριστικά με τα ανωτέρω.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Για να προαχθεί η επαγγελματική ένταξη των Κωφών Προτύπων σε όλους τους
επαγγελματικούς τομείς, οι εταιρείες θα πρέπει να βασίζονται σε Κωφά Πρότυπα
και Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας ή να αναπτύξουν εκπαιδευτικά
προγράμματα Νοηματικής Γλώσσας που απευθύνονται στους υπαλλήλους της
εταιρείας όπου εργάζεται ο Κωφός.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ SIGN LINKS
Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν αναπτύξει ένα
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για τη διά βίου κατάρτιση ενηλίκων
χρησιμοποιώντας μια προσβάσιμη πλατφόρμα μαζικών ανοικτών διαδικτυακών
μαθημάτων (MOOC), μια επαναστατική προσέγγιση στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία και μάθηση: http://www.openpediax.com/courses .
Το OpenpediaX αναπτύχθηκε από τον εταίρο του έργου Open Pedia, βασισμένο
στη δημοφιλή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα EDX που αναπτύχθηκε από το
Χάρβαρντ και το MIT. Είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης του
Sign Links που προωθεί την προσβασιμότητα για όλους, συμπεριλαμβανομένων
των Κωφών και βαρήκοων συμμετεχόντων, με ή χωρίς άλλες αναπηρίες.

Η διεπαφή προσβασιμότητας OpenpediaX.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπάρχουσα κατάσταση
ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Κωφοί αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην απασχόληση, την εκπαίδευση και
κατάρτιση ενηλίκων και την κοινωνική ζωή σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με
τη χώρα και τις γεωγραφικές περιοχές εντός της ΕΕ.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Οι Κωφοί αντιμετωπίζουν έλλειψη προσβασιμότητας όσον αφορά την
επικοινωνία και την πληροφόρηση σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, οι
δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, τα
καταστήματα, τα δικαστήρια και η αστυνομία, μεταξύ άλλων.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες διερμηνείας ενδέχεται να μην είναι πάντοτε επαρκείς όσον αφορά
την οργάνωση, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα.

Βέλτιστες πρακτικές
Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι για την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες
και επικοινωνία. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι σχετικές τεχνολογικές
ευκαιρίες με έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφοριών, ως εξής:
•Βελτιωμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή
καλύτερο και βελτιωμένο λογισμικό οπτικής επικοινωνίας,
•Αύξηση του αριθμού των τηλεοπτικών προγραμμάτων που παρουσιάζουν
υποτιτλισμό και διερμηνεία νοηματικής γλώσσας,
•Προώθηση της δημιουργίας τηλεοπτικών προγραμμάτων και ειδήσεων
αποκλειστικά για Κωφούς,
• Ανάπτυξη κοινών προτύπων για τα βοηθήματα επικοινωνίας,
• Συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση και την πρόοδο των
τεχνολογικών βοηθημάτων,
•Αυξημένη συμμετοχή Κωφών Προτύπων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για
σχετικές τεχνικές εξελίξεις,
•Προώθηση μιας βάσης δεδομένων με έργα ειδικά για Κωφούς, η οποία θα είναι
διαθέσιμη για ενημέρωση και διαβούλευση.

•Καλύτερη οπτική ενημέρωση στους τομείς των μέσων μαζικής μεταφοράς
(αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων) και
συνεχής ενημέρωση κατά τη χρήση των μέσων μεταφοράς από Κωφούς.
•Διαδραστικό περίπτερο ή οθόνες για τη βελτίωση της εμπειρίας εμπορικών
κέντρων για Κωφούς επισκέπτες, βοηθώντας τους να βρουν χάρτες και
άλλες σχετικές πληροφορίες.
•Οι αποτελεσματικές υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας θα πρέπει να βελτιωθούν
με τη συμπερίληψη Κωφών Προτύπων, προς όφελος των Κωφών.
•Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για Κωφούς σε κοινοτικό επίπεδο.
•Η διερμηνεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες
συμμετέχουν και εμπλέκονται οι Κωφοί.
•Κατάρτιση και απασχόληση Κωφών διερμηνέων των οποίων οι υπηρεσίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον:
•
•
•

•

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και διερμηνείας θα πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω με τη συμπερίληψη Κωφών Προτύπων ως Κωφών διερμηνέων.
Ενημέρωση του Κόσμου των Κωφών καθώς και του Κόσμου των Ακουόντων
για τον τρόπο βέλτιστης χρήσης των υπηρεσιών διερμηνείας.
Βελτίωση της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης των διερμηνέων σε τομείς
όπως η νομοθεσία, η εκπαίδευση, η ιατρική, η επιστήμη και τα Διεθνή
Νοήματα.
Βελτίωση της πραγματικής διαθεσιμότητας και οργάνωσης των υπηρεσιών
διερμηνείας, συμπεριλαμβανομένων των Κωφών διερμηνέων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ SIGN LINKS
Υπηρεσίες σε Ουκρανούς πρόσφυγες
Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν αναπτύξει ένα
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για υπηρεσίες σε Ουκρανούς πρόσφυγες
οικογένειες Κωφών χρησιμοποιώντας Κωφούς εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους
Πρότυπα ως διερμηνείς, συμβούλους και υποστηρικτές των οικογενειών.

Με αντίκτυπο στην Υφυπουργό Παιδείας!

Κωφά Πρότυπα ως Κωφοί διερμηνείς
Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν χρησιμοποιήσει
Κωφούς Πρότυπα ως Διερμηνείς σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις και
εκπαιδευτικό υλικό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Υπάρχουσα κατάσταση
ΕΝΤΑΞΗ

Τα Κωφά Πρότυπα θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη μιας γλωσσικής και
πολιτιστικής μειονοτικής ομάδας. Αναφέρουν ότι η γλώσσα τους καταπιέζεται,
δεν αναγνωρίζεται ή χρησιμοποιείται λιγότερο από όσο θα έπρεπε. Όσο η γλώσσα
τους δεν αναγνωρίζεται από τον Κόσμο των Ακουόντων, οι Κωφοί θα συνεχίσουν
να αποκλείονται από τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνουν τα
μέλη του κυρίαρχου Κόσμου των Ακουόντων ως δεδομένα.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι Κωφοί δεν βλέπουν τις Εθνικές Νοηματικές Γλώσσες τους να αναγνωρίζονται
στην καθημερινή ρουτίνα της κοινωνικής τους ζωής. Επιπλέον, να διδάσκεται με
συνεχή τρόπο, να ερευνάται και να τα αναπτύσσεται περαιτέρω.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΩΦΩΝ

Οι Οργανώσεις/Ομοσπονδίες/Σύλλογοι Κωφών αποτελούν σημαντικά κέντρα
αναφοράς και υποστήριξης των μελών τους.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

Η πλειονότητα των μελών του Κόσμου των Ακουόντων είναι ανεπαρκώς
ενημερωμένη για την Κοινότητα των Κωφών και την Κουλτούρα των Κωφών.
Δυστυχώς, μερικές φορές ακόμη και οι ίδιοι οι Κωφοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει
κοινότητα Κωφών και κουλτούρα Κωφών.

Βέλτιστες πρακτικές
•Οι νοηματικές γλώσσες θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα από κάθε κράτος
μέλος.
•Αναγνώριση της κοινότητας των Κωφών ως γλωσσικής μειονότητας με δική της
Νοηματική Γλώσσα σε κάθε χώρα της ΕΕ.
•Προώθηση της έρευνας για την εξεύρεση πρακτικής εφαρμογής, σύμφωνα με τις
ανάγκες των Κωφών.
•Αυξημένη συνεργασία Κωφών Προτύπων στον τομέα της έρευνας. Τα Κωφά
Πρότυπα θα χρειαστούν πιθανώς ένα είδος «θετικής διάκρισης» για να
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τους ακούοντες ως ερευνητικοί
συνεργάτες, δηλαδή όσον αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για μια
θέση εργασίας.

•Βασική ευθύνη της κοινότητας των Κωφών και των Κυβερνήσεων είναι η
ενίσχυση, υποστήριξη και εκσυγχρονισμός των συλλόγων Κωφών.
•Οργάνωση δραστηριοτήτων για Κωφά παιδιά και Κωφούς νέους σε συλλόγους
Κωφών, προκειμένου να τους δοθούν ευκαιρίες να ενημερωθούν για την
κουλτούρα των Κωφών και να γίνουν μέλη της κοινότητας Κωφών μέσω
αυτών των δραστηριοτήτων. Τα Πρότυπα Ρόλων Κωφών θα πρέπει να
αποτελούν σημαντικό μέρος αυτών των δραστηριοτήτων.
• Η βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται με την εντατικοποίηση της επικοινωνίας
μεταξύ των εθνικών οργανώσεων Κωφών, επιτρέποντάς τους έτσι να
ακολουθήσουν μια πολύ ισχυρότερη πολιτική που θα υπερασπίζεται τα
δικαιώματα των μελών τους.
•Διευρυμένη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων Κωφών, διοικητικών αρχών,
κοινωνικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε εθνικό
επίπεδο.
•Συντονισμός των δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
•Προώθηση της τέχνης των Κωφών και της κουλτούρας των Κωφών.
•Προσβασιμότητα στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας (μέσω Κωφών
Προτύπων και διερμηνέων) από:
•Αποτελεσματική προσβασιμότητα σε ψυχαγωγικές και αθλητικές
εκδηλώσεις.
•Μετάφραση της σχετικής νομοθεσίας και των εθνικών στρατηγικών στη
Νοηματική Γλώσσα, ώστε να μπορούν οι Κωφοί να συμμετέχουν
αποτελεσματικά στην κοινωνία ως πολίτες.
•Μετάφραση θρησκευτικών κειμένων στη Νοηματική Γλώσσα
προκειμένου οι Κωφοί να συμμετέχουν στη θρησκευτική ζωή της
χώρας τους.
•Κατάργηση νομοθετικών πράξεων που προκαλούν διακρίσεις εις βάρος
Κωφών.
•Προώθηση της συμμετοχής εκπροσώπων Κωφών σε συναφείς
δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων χάραξης πολιτικής εντός
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
•Ενημέρωση της κοινότητας των ακουόντων και της πολιτικής εξουσίας
για την κοινότητα των Κωφών, το «γλωσσικό πρόβλημα» και την
κουλτούρα των Κωφών (μέσω Κωφών Προτύπων, συλλόγων
Κωφών, σχολικής εκπαίδευσης κ.λπ.).
•Η κοινότητα των Κωφών θα πρέπει να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας των ακουόντων για την κώφωση και την ανάγκη για
ένα ειδικό είδος επικοινωνίας που θα προωθεί και θα εξασφαλίζει
καλύτερη ένταξη και συνύπαρξη μεταξύ Κωφών και Ακουόντων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ SIGN LINKS
Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν αναπτύξει ένα
παράδειγμα Βέλτιστης Πρακτικής για την ενδυνάμωση των Κωφών, τη
συνεργασία μεταξύ του Κόσμου των Ακουόντων και του Κόσμου των Κωφών, την
αναγνώριση των Νοηματικών Γλωσσών από τη Βουλγαρία, τα Πρότυπα Κωφών
που αποτελούν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων, τη συνεργασία Κωφών
Προτύπων στον τομέα της έρευνας, όλα σύμφωνα με τις ανάγκες των Κωφών.
Συνεργασία του Κόσμου των Ακουόντων και του Κόσμου των Κωφών

Κωφοί και ακούοντες που συνεργάζονται
Αναγνώριση νοηματικών γλωσσών από τη Βουλγαρία

Συγχαρητήρια στον εταίρο του έργου μας, την Ένωση Κωφών στη Βουλγαρία
για το υπέροχο επίτευγμά τους – μια επίσημη αναγνώριση της Βουλγαρικής
Νοηματικής Γλώσσας: ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κωφών στη Βουλγαρία.

Τα Πρότυπα Κωφών αποτελούν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων:

Εκπαιδευτική τηλεόραση

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoumespiti-grammatiki-a1-noimatiki-glwssa
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoumespiti-diathematiko-a2-noimatiki-glwssa
Από Κωφούς για Κωφούς

Ο Οδηγός Κωφών Μοντέλων Ρόλου: Από Κωφούς για Κωφούς είναι ένα
εργαλείο που αναπτύχθηκε από Κωφά Πρότυπα για την εκπαίδευση Κωφών
ενηλίκων ως επαγγελματιών για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των
Κωφών ενηλίκων (επαγγελματίες, μέλη της οικογένειας, συνάδελφοι) να
εργάζονται και να συνεργάζονται με Κωφούς από τα πρώτα χρόνια της ζωής
μέχρι την ενηλικίωση.

Συνεργασία Κωφών Προτύπων στον τομέα της έρευνας

Οι εταίροι του Έργου Sign Links (https://signlinks.eu/) έχουν συνεργαστεί με
Κωφά Πρότυπα στον τομέα της έρευνας και της υλοποίησης του έργου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejt0ANMdNCiLJn4nXXHOsQK5IJPHZZZtYwN9oFVu_W9P-1w/viewform

Προώθηση της τέχνης των Κωφών, της κουλτούρας των Κωφών και της
διαφορετικότητας.

Οι εταίροι του Sign LinkProject (https://signlinks.eu/) έχουν ενσωματώσει την
προώθηση της τέχνης των Κωφών, της κουλτούρας των Κωφών και της
διαφορετικότητας σε πολλές από τις δράσεις του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η βελτίωση της κοινωνικής πραγματικότητας για τους Κωφούς και η εξάλειψη
όλων των μορφών διακρίσεων εξαρτάται από τη βελτίωση της προσβασιμότητας
και άλλους παράγοντες που τώρα αποτρέπουν αντί να ενθαρρύνουν την κοινωνική
ένταξη. Η κοινωνική ένταξη θα γίνει πραγματικότητα μόνο μέσω της υιοθέτησης
μιας πλήρους και ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα συνάδει με διάφορες πτυχές
της καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των μεταφορών,
του δομημένου περιβάλλοντος, της τεχνικής βοήθειας και της κοινωνίας της
πληροφορίας. Τα Πρότυπα Κωφών πρέπει πάντα να περιλαμβάνονται και να
καλούνται να συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή
στρατηγικών, πολιτικών και υπηρεσιών για Κωφούς.
Το Sign Links έχει ως απώτερο στόχο να συνδέσει τον κόσμο των Ακουόντων και
τον κόσμο των Κωφών προς όφελος των Κωφών παιδιών και των οικογενειών τους.

Όλοι Μαζί με Βέλτιστες Πρακτικές
Είμαστε πιο Δυνατοί!

Deaf Adults as Role Models for the Hearing World:
Links of the Same Chain

