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Το γλωσσικό πρόγραµµα ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ίσως το πιο γνωστό και κυρίως
χρησιµοποιούµενο πολυαισθητηριακό, εναλλακτικό πρόγραµµα ανάπτυξης της
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του στις προλεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητά του να
προσαρµόζεται στα δοµικά χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας, το καθιστούν
εύχρηστο και αποτελεσµατικό σε όλο, σχεδόν, το φάσµα των διαταραχών της
επικοινωνίας και του λόγου.
Το παρόν άρθρο παραθέτει βασικά στοιχεία για το γλωσσικό πρόγραµµα
ΜΑΚΑΤΟΝ και στη συνέχεια αναφέρεται σε δυνατότητες εφαρµογής του σε παιδιά
µε βαρηκοΐα - κώφωση.
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Το γλωσσικό πρόγραµµα ΜΑΚΑΤΟΝ αναπτύχθηκε στην αρχή, πειραµατικά, κατά
τη δεκαετία του 1970 από τη Βρετανίδα λογοπεδικό3 Margaret Walker. Αποτελούσε
το πρακτικό µέρος ενός προγράµµατος έρευνας, και είχε ως στόχο να εφοδιάσει µε
κάποιο µέσο επικοινωνίας ενήλικες τροφίµους ενός ιδρύµατος, οι οποίοι ήταν κωφοί
και µε σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες (νοητική υστέρηση).
Το πρώτο Προνοιακό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, που υιοθέτησε,
χρησιµοποίησε και καθιέρωσε το ΜΑΚΑΤΟΝ, ως επίσηµο τρόπο επικοινωνίας, ήταν
το Ίδρυµα για το Παιδί «Η Παµµακάριστος». Από το 1999 «Η Παµµακάριστος», ως
νόµιµος αντιπρόσωπος του προγράµµατος στην Ελλάδα, ίδρυσε το ΜΑΚΑΤΟΝ –
ΕΛΛΑΣ το οποίο έχει αναλάβει τη διάδοση και υποστήριξη του προγράµµατος στη
χώρα µας.
Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα γλωσσικό πρόγραµµα που παρέχει ένα µέσο επικοινωνίας
και ενθαρρύνει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες µε
επικοινωνιακές διαταραχές. Επίσης χρησιµοποιείται για την εισαγωγή στη
διαδικασία εκµάθησης της γραφής και της ανάγνωσης αλλά και ως ένας τρόπος
εναλλακτικής επικοινωνίας , όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
Χρησιµοποιείται σε άτοµα µε βαριές, σοβαρές, µέτριες ή ελαφρές µαθησιακές
δυσκολίες (νοητική υστέρηση), σε άτοµα µε αυτισµό, σε άτοµα µε σωµατικές
αναπηρίες και σε άτοµα µε αισθητηριακές ή πολυαισθητηριακές αναπηρίες. Επίσης,
σηµαντική βοήθεια παρέχει, σε παιδιά µε Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή/και µε
άλλες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και σε άτοµα µε επίκτητες γλωσσικές
διαταραχές (αφασίες, δυσφασίες, δυσαρθρίες, διαταραχές της φωνής κ.α) (Walker
1980).
Το ΜΑΚΑΤΟΝ µπορεί να χρησιµοποιηθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς,
φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς και
οποιονδήποτε άλλο, ειδικό ή µη, έρχεται σε επαφή µε άτοµα που έχουν προβλήµατα
επικοινωνίας.
Αποτελείται από ένα βασικό λεξιλόγιο που περιέχει 450 έννοιες και το οποίο είναι
χωρισµένο σε οχτώ αναπτυξιακά στάδια. Ο διαχωρισµός των σταδίων έγινε σύµφωνα
µε την εµφάνιση των εννοιών στο λεξιλόγιο των φυσιολογικά αναπτυσσόµενων
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παιδιών και σύµφωνα µε τις επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών σε κάθε
αναπτυξιακό στάδιο. Παράλληλα µε το βασικό λεξιλόγιο, υπάρχει το λεξιλόγιο πηγή,
το οποίο λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς το πρώτο, παρέχοντας τη δυνατότητα
διεύρυνσής του, για άτοµα που το έχουν ανάγκη. Το λεξιλόγιο πηγή αποτελείται από
7000 έννοιες περίπου, οι οποίες είναι ταξινοµηµένες σε θεµατικές ενότητες.
Για τη διδασκαλία του χρησιµοποιείται η πολυαισθητηριακή προσέγγιση, εφόσον
συνδυάζει τη χρήση προφορικού λόγου, νοηµάτων και γραπτών συµβόλων.
Το µέγεθος του λεξιλογίου είναι, εσκεµµένα, περιορισµένο για να µην επιβαρύνει τη
µνήµη και ο σχεδιασµός του επιτρέπει στα άτοµα να µαθαίνουν προοδευτικά το
λεξιλόγιο µε το δικό τους εξατοµικευµένο ρυθµό και σύµφωνα µε τις προσωπικές,
επικοινωνιακές τους ανάγκες. Λέξεις που δεν έχουν σχέση µε τις εµπειρίες του
ατόµου παραλείπονται, ενώ άλλες σηµαντικές για τις ανάγκες και τις εµπειρίες του,
αν και βρίσκονται σε στάδια του λεξιλογίου πιο προχωρηµένα, µπορούν να
χρησιµοποιούνται και να διδάσκονται από την αρχή ή όποτε αυτό κρίνεται
απαραίτητο. (Walker et. al 1984).
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραµµα του οποίου ο στόχος είναι να
διασφαλίσει, ακόµη και όταν η περιορισµένη µαθησιακή ικανότητα του ατόµου το
εµποδίζει να προχωρήσει πέρα από τα αρχικά στάδια, κάποιο επίπεδο επικοινωνίας
που ενδέχεται να είναι περιορισµένο, πλην όµως λειτουργικό για να εκφράζει τις
καθηµερινές ανάγκες και επιθυµίες του (Walker 1980).
Τα νοήµατα που χρησιµοποιούνται από το ΜΑΚΑΤΟΝ -ΕΛΛΑΣ, προέρχονται από
την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, όπως το ίδιο συµβαίνει και σε κάθε χώρα, από της
οποίας τη νοηµατική γλώσσα των κωφών δανείζεται τα νοήµατα του το πρόγραµµα
ΜΑΚΑΤΟΝ.
Από το 1976, δηµιουργήθηκε η ανάγκη ταύτισης των νοηµάτων µε γραφικά σύµβολα.
Σύµφωνα µε το πνεύµα της πολυαισθητηριακής προσέγγισης του προγράµµατος
(δηλαδή χρήση νοηµάτων, συµβόλων και οµιλίας) τα σύµβολα χρησιµοποιούνται για
παιδιά και ενήλικες µε ή χωρίς σωµατική αναπηρία, για την ανάπτυξη της δοµής της
γλώσσας αλλά και για την ανάπτυξη προαναγνωστικών δεξιοτήτων που θα
αποτελέσουν τη γέφυρα για την επίτευξη της εφαρµογής της κλασσικής µεθόδου
ανάγνωσης, όταν αυτή κρίνεται δυνατή (Grove & Walker 1984).
Τα σύµβολα του ΜΑΚΑΤΟΝ παρέχουν τη δυνατότητα του άµεσου και απτού
χειρισµού της γλώσσας, από τα παιδιά και τους ενήλικες µε διαταραχές στην
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επικοινωνία, βοηθώντας ιδιαίτερα στον τοµέα της δόµησης της γλώσσας και
διευκολύνοντας την κατανόηση των µερών του λόγου που την αποτελούν.
Ιδιαίτερης σηµασίας, θεωρείται µια τέτοιου είδους προσέγγιση, στα άτοµα µε
βαρηκοΐα ή κώφωση εφόσον η εξέλιξη της επιστήµης επιτρέπει την πρώιµη διάγνωση
αυτών των διαταραχών (Gerber 1991).
Βαρηκοΐα - Κώφωση
Η σχέση της γλώσσας µε την ανάπτυξη της σκέψης και της νόησης έχει αποδειχθεί
από πολλούς σηµαντικούς επιστήµονες (Piaget 1969, Vygotsky 1962). Ο εσωτερικός
λόγος ο οποίος οδηγεί το παιδί στην ανάπτυξη νοητικών διεργασιών φαίνεται να
επηρεάζεται και να είναι περιορισµένος στα παιδιά µε βαρηκοΐα και κώφωση και
αυτό εξαιτίας της ελλιπούς ανάπτυξης ενός συστήµατος επικοινωνίας όπως αυτό της
προφορικής ή της νοηµατικής γλώσσας (Αλεξοπούλου 1991) και κυρίως στα πρώτα
χρόνια της ζωής του παιδιού. Κατά την περίοδο αυτή το παιδί µε βαρηκοΐα ή
κώφωση χρησιµοποιεί το οπτικό και απτικό κανάλι για να αντιληφθεί τον κόσµο και
αναπτύσσει, µέσω αυτών των αισθήσεων, αισθητηριοκινητικές δοµές για την
οργάνωση και κατανόηση του περιβάλλοντος (Λαµπροπούλου 1999). Η συστηµατική
προσέγγιση του παιδιού µε ένα πολυαισθητηριακό γλωσσικό πρόγραµµα, όπως αυτό
του ΜΑΚΑΤΟΝ, από τα πρώιµα χρόνια της ανάπτυξης του ενδέχεται να
διαµορφώσει τον τρόπο επικοινωνίας του συµβάλλοντας ουσιαστικά στη γλωσσική
και γνωστική του εξέλιξη.
Καθοριστικής σηµασίας θεωρείται, σε αυτές τις περιπτώσεις, η εµπλοκή των γονέων
και των ατόµων που φροντίζουν το παιδί εφόσον πρόκειται για τα πρόσωπα που, κατά
κανόνα, µοιράζονται το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας τους µε τα παιδιά που
αντιµετωπίζουν τις συγκεκριµένες δυσκολίες στην επικοινωνία. Με τη δυνατότητα
που δίνει το ΜΑΚΑΤΟΝ για εκπαίδευση των γονέων και των φροντιστών των
ατόµων µε διαταραχές στην επικοινωνία, µέσω ειδικών σεµιναρίων, η θεραπευτική
προσέγγιση στην επικοινωνία δεν περιορίζεται µόνο στις ώρες που το παιδί µε
βαρηκοΐα ή άλλου τύπου διαταραχή, βρίσκεται στο θεραπευτικό πλαίσιο του ειδικού
αλλά επεκτείνεται και κατά τις ώρες που το παιδί βρίσκεται µε την οικογένεια του. Η
πολυαισθητηριακή προσέγγιση του προγράµµατος βοηθά από πολύ νωρίς το παιδί να
αποκτήσει µια γλώσσα για γνωστική και επικοινωνιακή ανάπτυξη παρέχοντας
στοιχεία της προφορικής οµιλίας, της νοηµατικής γλώσσας και γραπτών συµβόλων
και αυτό µέσα στο φυσικό επικοινωνιακό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, όπως ακριβώς
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συµβαίνει και µε φυσιολογικά αναπτυσσόµενα παιδιά. Η χρήση των νοηµάτων µε τη
συνοδεία της προφορικής οµιλίας βοηθά το παιδί να ταυτίσει τις έννοιες µε τα οπτικά
τους σύµβολα και να συνδυάσει την πληροφορία αυτή µε την ακουστική εικόνα της
κάθε λέξης όσο παραφθαρµένα και αν την προσλαµβάνει. Η χρήση επίσης του
συντακτικού της οµιλούµενης γλώσσας, παράλληλα µε τη σηµατοδότηση των
εννοιών, τοποθετεί τις βάσεις για την κατάκτηση της προφορικής οµιλίας µε
µεγαλύτερη ακρίβεια, αφού το παιδί εκτίθεται σε αυτό το µοντέλο επικοινωνίας από
πολύ νωρίς. Η προσέγγιση αυτή προετοιµάζει το παιδί να δεχθεί αργότερα µε
µεγαλύτερη ευκολία την εκπαίδευση σε οποιοδήποτε από τα δύο συστήµατα
επικοινωνίας επιλεχθεί ως το καταλληλότερο για το συγκεκριµένο παιδί, αλλά θέτει
και τις βάσεις για την αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση του ατόµου στη γραπτή
µορφή της γλώσσας, εφόσον αυτή χρησιµοποιεί το συντακτικό και τη γραµµατική της
οµιλούµενης γλώσσας. Επιπλέον, επιτρέπει την ανάπτυξη του παιδιού µέσα σε ένα
οικογενειακό περιβάλλον που αναγνωρίζει τις δυσκολίες του παιδιού και
προσαρµόζεται σε αυτές, δηµιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
οµαλή λειτουργία της οικογένειας και την ψυχική ισορροπία του ατόµου µε
διαταραχές στην επικοινωνία.
Με την εξέλιξη των επιστηµών και της τεχνολογίας που ασχολούνται µε τη βαρηκοΐα
και την κώφωση, ίσως οι παραπάνω θεωρητικές τοποθετήσεις θεωρούνται
ξεπερασµένες, αφού η εµφάνιση και η ευρεία χρήση των κοχλιακών εµφυτευµάτων
δίνει τη δυνατότητα από πολύ νωρίς σε παιδιά µε απώλεια στην ακοή να
αποκαθιστούν σε µεγάλο βαθµό την δυσκολία τους αυτή. Παρόλα αυτά, το παιδί µε
κοχλιακό εµφύτευµα συνεχίζει να διαφέρει ως προς τον τρόπο πρόσληψης των
ακουστικών ερεθισµάτων γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χρήση βοηθηµάτων
επικοινωνίας µε σκοπό την απόκτηση της προφορικής οµιλίας µε ευκολότερο και
γρηγορότερο τρόπο (Sanchez 2001).
Έρευνες σχετικές µε την εξέλιξη του λόγου σε παιδιά µε βαρηκοΐα, έδειξαν ότι αυτά
αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση της προφορικής
οµιλίας και του γραπτού λόγου (Λαµπροπούλου 1993, Λαµπροπούλου 1999) και
παρατηρήθηκαν τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Περιορισµένο µήκος προτάσεων

•

Περιορισµένη χρήση πολύπλοκων προτάσεων (δευτερεύουσες)

•

Στερεότυπη γραπτή γλώσσα
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•

Σπάνια χρήση αντωνυµιών, βοηθητικών ρηµάτων, συνδέσµων και παθητικής
φωνής.

Τα συχνότερα λάθη που παρατηρούνται, στα παιδιά µε βαρηκοΐα, τόσο στο γραπτό
όσο και στον προφορικό λόγο είναι:
•

Παράλειψη λειτουργικών λέξεων (άρθρα, σύνδεσµοι, προσδιορισµοί,
προθέσεις)

•

Παράλειψη ρηµάτων

•

Σηµασιολογικές αντικαταστάσεις µε λάθος λέξεις

•

Μορφοσυντακτικά λάθη

Επίσης δυσκολίες παρατηρούνται και στην κατανόηση του λόγου τόσο του
προφορικού όσο και του γραπτού. Το περιορισµένο λεξιλόγιο τους, το οποίο
υπολείπεται κατά δύο µε τρία χρόνια από τα φυσιολογικά αναπτυσσόµενα παιδιά της
ίδιας χρονολογικής ηλικίας (Λαµπροπούλου 1999, Βογινδρούκας, Παπαγεωργίου,
Γρηγοριάδου 2001), η δυσκολία επεξεργασίας προτάσεων µε πολύπλοκη δοµή και η
δυσκολία κατανόησης ιδιωµατισµών, ιδιωµατικών φράσεων και µεταφορών
καθιστούν την απόδοση τους στη λεκτική επεξεργασία περιορισµένη και ελλιπή. Οι
παραπάνω δυσκολίες επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των παιδιών µε βαρηκοΐα τόσο
στην καθηµερινότητα τους, όσο και στην σχολική τους απόδοση.
Το γλωσσικό πρόγραµµα ΜΑΚΑΤΟΝ φαίνεται πως µπορεί να συµβάλλει στη
βελτίωση ή/και αποκατάσταση των παραπάνω δυσκολιών, µια και µε τη χρήση των
γραφικών συµβόλων βοηθά, µέσω της οπτικής επεξεργασίας, τα παιδιά µε βαρηκοΐα
να αντιληφθούν τη συντακτική δοµή της γλώσσας και να µεταφέρουν αβίαστα την
ικανότητα αυτή στο γραπτό λόγο. Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του προγράµµατος
ΜΑΚΑΤΟΝ (Walker 2000), τα γραφικά σύµβολα δίνουν τη δυνατότητα στα άτοµα
µε δυσκολίες στην επικοινωνία να χειριστούν µε απτό τρόπο τη γλώσσα. Οι λέξεις
δεν είναι µόνο αφηρηµένα λεκτικά σύµβολα αλλά έχουν και την απεικόνιση τους, η
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε απτό τρόπο από το άτοµο που εκπαιδεύεται. Έτσι
είναι εύκολο να περιγραφεί µια εικόνα µε την τοποθέτηση συµβόλων κάτω από
αυτήν, ακολουθώντας τη συντακτική δοµή της προφορικής οµιλίας. Μπορεί επίσης,
όπου χρειάζεται, να χρησιµοποιηθεί διαφορετικό χρωµατικό φόντο για τα
διαφορετικά µέρη του λόγου, υπενθυµίζοντας µε αυτό τον τρόπο κάθε φορά στο
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άτοµο, πόσα και ποια µέρη του λόγου χρειάζεται να χρησιµοποιήσει για να
ολοκληρώσει την περιγραφή µιας εικόνας. Με την ίδια λογική και µε τη χρήση του
διευρυµένου λεξιλογίου του ΜΑΚΑΤΟΝ µπορούν να εισαχθούν στο λεξιλόγιο του
ατόµου έννοιες ιδιαίτερα αφηρηµένες. Μπορεί ακόµη το άτοµο να αναπτύξει
συντακτικές δοµές που µε τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης µόνον, θα ήταν
δύσκολο έως ανέφικτο να αναπτυχθούν. Η προσέγγιση αυτή προετοιµάζει το άτοµο
για την εκµάθηση του γραπτού λόγου µε ευκολότερο τρόπο και επιτρέπει την
επεξεργασία του µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, εφόσον το γραφικό σύµβολο
είναι ο πρόδροµος της γραπτής λέξης. Έτσι, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα
γραφικά σύµβολα για τη σύνταξη ή/και την κατανόηση γραπτών κειµένων,
προωθώντας την κατανόηση και εκφραστική χρήση του γραπτού λόγου.
Τέλος, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες (Walker 1980), η χρήση του
προγράµµατος µπορεί να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα σε άτοµα µε βαρηκοΐα
και επιπρόσθετες µαθησιακές δυσκολίες (νοητική καθυστέρηση). Τα αποτελέσµατα
αυτών των ερευνών έδειξαν ότι τα άτοµα µε βαρηκοΐα και επιπρόσθετες µαθησιακές
δυσκολίες ανέπτυξαν την επικοινωνιακή τους δραστηριότητα, βελτιώθηκε η
συµπεριφορά τους και οι κοινωνικές τους δεξιότητες, ανέπτυξαν τις σχέσεις τους σε
οµάδες και σε πολλά από τα άτοµα που πήραν µέρος στην έρευνα παρατηρήθηκε
αύξηση λεκτικών συµπεριφορών και αύξηση της λεκτικής µίµησης.
Φαίνεται λοιπόν, ότι το γλωσσικό πρόγραµµα ΜΑΚΑΤΟΝ4 µπορεί να παρέχει
κατάλληλη βοήθεια στα άτοµα µε βαρηκοΐα και κώφωση, τόσο στον τοµέα της
ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όσο και στην ανάπτυξη της γλωσσικής
και γνωστικής εξέλιξης. Όπως όµως σε κάθε συστηµατικό τρόπο θεραπευτικής και
εκπαιδευτικής προσέγγισης, έτσι και εδώ, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η σηµασία
του ατόµου-θεραπευτή /εκπαιδευτή στο τελικό ποσοστό επιτυχίας της προσέγγισης.
Το πρόγραµµα ΜΑΚΑΤΟΝ προσφέρει την φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της
εκπαίδευσης, η εφαρµογή τους όµως είναι υποκειµενική υπόθεση του κάθε
θεραπευτή/ εκπαιδευτή. Παράγοντες που µπορεί να συµβάλλουν στην επιτυχή ή µη
έκβαση µιας προσέγγισης είναι, η κατανόηση του προγράµµατος, η αποδοχή της
καταλληλότητας του, η γνώση των διαταραχών της επικοινωνίας και των άλλων

4

Για περισσότερες πληροφορίες για το Γλωσσικό Πρόγραµµα ΜΑΚΑΤΟΝ απευθυνθείτε στο
ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, Ν. Μάκρη Αττικής, τηλ. 0294
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αναπτυξιακών ή επίκτητων διαταραχών, η ευελιξία του θεραπευτή / εκπαιδευτή, η
κατάλληλη αξιολόγηση των αναγκών του ατόµου, ο ρεαλιστικός σχεδιασµός των
στόχων παρέµβασης και η κατάλληλα εξατοµικευµένη εφαρµογή του προγράµµατος
στο άτοµο στόχο.
Όταν οι παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχουν η επιτυχία είναι αναµενόµενη καθώς
αυτή δεν είναι αποτέλεσµα αυτού καθ’ αυτού του προγράµµατος, αλλά του
συνδυασµού των παραµέτρων που εµπλέκονται σε αυτό.
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