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Κανονισμός λειτουργίας  τμημάτων εκμάθησης Βraille 
 

Τα τμήματα διδασκαλίας της γραφής Braille του Φάρου τυφλών της Ελλάδος έχουν 

ως σκοπό να προσφέρουν επαρκή γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης 

Braille στον ενδιαφερόμενο . 

Ο κύκλος των μαθημάτων αποτελείται από πενήντα (50) ώρες διδασκαλίας, όπου ο 

σπουδαστής διδάσκεται: το Ελληνικό αλφάβητο, τα σημεία στίξης και μορφοποίησης, 

αριθμούς, Αγγλικό αλφάβητο και σύστημα μαθηματικών Ελληνικό (κατά Μενεϊδη) 

και Αμερικάνικο (κατά Nemeth). Ανάλογα με την περίπτωση, ο σπουδαστής 

υποχρεούται να διδαχθεί: αν είναι απόφοιτος ή σπουδαστής φιλοσοφικής σχολής, 

Φ.Π.Ψ. ή αρχαιολογικού ιστορικού, το πολυτονικό σύστημα στην γραφή Braille, ενώ 

αν είναι απόφοιτος ή σπουδαστής άλλης ξενόγλωσσης σχολής πέραν της Αγγλικής 

Φιλολογίας, να διδαχθεί το αλφάβητο της γλώσσας του αντικειμένου του. 

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων και εφόσον αποδειχθεί μέσω του 

παρουσιολογίου που κρατείται από τον εισηγητή σε κάθε μάθημα ότι έχει 

παρακολουθήσει με επάρκεια τα μαθήματα, ο σπουδαστής καλείται και έχει το 

δικαίωμα να δώσει εξετάσεις γραφής  και ανάγνωσης και εφόσον επιτύχει, να λάβει 

βεβαίωση γνώσης Braille.  

Σε περίπτωση που αποτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις, έχει δικαίωμα 

επανεξέτασης μέσα σε μια εβδομάδα (μόνο πρωινές ώρες). Αν αποτύχει και στην 

επανεξέταση, τότε θα έχει δικαίωμα να ξαναδώσει σε επόμενη εξεταστική, η οποία θα 

είναι μετά το τέλος του επόμενου κύκλου των μαθημάτων Braille και σε συνεννόηση 

με τον συντονιστή του προγράμματος. Η αποτυχία και στην 3η προσπάθεια 

συνεπάγεται επανάληψη του προγράμματος με δική του οικονομική επιβάρυνση. Για 

αυτό συνιστάται στους εκπαιδευόμενους ορθή χρήση των ευκαιριών εξέτασης και 

αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης τους σε συνεργασία με τους εισηγητές του 

προγράμματος.   

Με την βεβαίωση γνώσης του Φ.Τ.Ε. θεωρείται έτοιμος ώστε να προχωρήσει και να 

δώσει εξετάσεις πιστοποίησης Braille στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 

Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.). 

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των φορέων εκπαίδευσης το κόστος παρακολούθησης 

του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 260 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε μία 

ή δύο ισόποσες δόσεις και θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με την έναρξη των 

μαθημάτων.  

Με απόφαση Δ.Σ. δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Φ.Τ.Ε. 

 

Ο Φ.Τ.Ε. υποχρεούται να παρέχει στον σπουδαστή διαμορφωμένη αίθουσα για την 

τέλεση των μαθημάτων, γραφομηχανή Braille (την οποία ο σπουδαστής μπορεί να 

χρησιμοποιεί μόνο εντός της αίθουσας), ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό σε 

εκτυπωμένη και ηλεκτρονική μορφή. Ο Φορέας μας διαθέτει τις αίθουσες 

αποκλειστικά για τα μαθήματα Braille και όχι για πρακτική άσκηση πέραν των ωρών 

που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα γίνεται 

μόνο με την ευθύνη του εκάστοτε καθηγητή και του συντονιστή του προγράμματος 

και εφόσον η λειτουργία των τμημάτων το επιτρέπει.  

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

 

Ο σπουδαστής υποχρεούται να εμφανισθεί τουλάχιστον στις σαράντα (40) ώρες από 

το σύνολο των πενήντα (50) ωρών, ώστε να θεωρηθεί ότι έχει συμπληρώσει με 

επάρκεια την εκπαίδευσή του. Επειδή το πρόγραμμα των μαθημάτων χαρακτηρίζεται 

ως ταχύρρυθμο, ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα δέκα (10) ωριαίων απουσιών, είτε 

δικαιολογηθούν, είτε όχι. 

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν παρακολουθήσει το σύνολο των ωρών του 

προγράμματος, χάνει το δικαίωμα των τελικών εξετάσεων.  Επίσης  με απόφαση Δ.Σ. 

δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων και δεν έχει το δικαίωμα παρακολούθησης του 

προγράμματος σε  επόμενο κύκλο.  

Ο σπουδαστής οφείλει να σέβεται των χώρο και τον εξοπλισμό που του παρέχεται.  
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