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Εηζαγωγή  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαθέξεηαη ζε έλα ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα 

παξέκβαζεο ελόο ηπθινύ απηηζηηθνύ αηόκνπ. Μέζσ απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνβνύκε ζε εθκάζεζε θάπνησλ ζπκπεξηθνξώλ, αιιά θαη ζηελ 

κείσζε θάπνησλ άιισλ γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ.  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο, έιαβε κέξνο ζην θέληξν όπνπ ε Υ. παξεπξίζθεηαη 

θαζεκεξηλώο. Δθεί, ζπιιέρηεθαλ ηα δεδνκέλα καο, αιιά εθηειέζηεθε θαη όιν ην 

ζεξαπεπηηθό καο πξόγξακκα, θαζώο είλαη έλα κέξνο νηθείν θαη όπνπ ε Υ. ληώζεη 

αζθαιήο. 

ε ξόιν ζεξαπεπηή, θαη έπεηηα από ζπλερή παξαηήξεζε ηεο Υ. ζην 

ζεξαπεπηηθό θέληξν, επηβεβαίσζα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνύ θαη είδα αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ Υ., πέξαλ ηεο εκκνλήο πνπ έρεη λα βξίζθεηαη ζε κόληκε ζσκαηηθή 

επαθή (κε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεύεηαη), έρεη θαη εκκνλή κε ην θξάηεκα κηθξώλ 

καιαθώλ αληηθεηκέλσλ, όπσο είλαη θάπνηα πθαζκάηηλα ηζαληάθηα ηα νπνία ηα θξαηά 

από ην ρεξνύιη θαη ηα ηξίβεη ή θάπνηα κηθξά θπθιηθά (θπιηλδξηθά) ή ηεηξάγσλα  

αληηθείκελα κε άλνηγκα ζην θέληξν, ηα νπνία ηα θνξά ζαλ ‘δαρηπιίδηα’ ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ δαρηύινπ. Δπίζεο, έρεη έληνλε απηνηξαπκαηηθή ηάζε πξνο ηα δάρηπιά ηεο 

θαζώο ηα ρηππάεη ή ηα γδέξλεη ή ηα ηξίβεη ζπλερώο κεηαμύ ηνπο κε απνηέιεζκα 1
νλ

 

ηνλ ηξαπκαηηζκό απηώλ θαη 2
νλ

 ηελ θαζνιηθή απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηεο. 

Σηόσοι και μέζα παπέμβαζηρ 

Σηόσοι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη αξρηθά ε 

απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θξαηά θαη ε ζηαδηαθή απεπαηζζεηνπνίεζε ηεο 

απηηθήο επαθήο κε ηνπο άιινπο, ε κείσζε ησλ απηνηξαπκαηηθώλ θηλήζεσλ θαζώο θαη 
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ε αύμεζε ηεο απηνλνκίαο θαη απηνεμππεξέηεζήο ηεο ζην ρώξν. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηώλ ησλ ζηόρσλ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηερληθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα είλαη 

θαηάιιειεο θαη ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ Υ. ζηελ εθηέιεζή ηνπο. Έηζη, ηα κέζα ηα νπνία 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζήο, ζα είλαη: (α) ε ρξήζε 

ελπδαηηθήο θξέκαο, (β) ρξήζε anti – stress κπαιάθη ζε κέγεζνο πνπ λα θαιύπηεη όιε 

ηελ παιάκε ηεο θαη (γ) δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πξνζαξκνζκέλνπ TEACCH 

(Treatment and Δducation of Autistic and Communication Handicapped Children)  

γηα ηπθιά άηνκα. Ζ επηινγή απηώλ, θξίζεθαλ θαηάιιειεο ιόγσ ηεο αλεπηπγκέλεο 

ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο πνπ δηαζέηεη ε Υ., αιιά θαη γηα ηελ επηπιένλ ραιαξσηηθή 

ηδηόηεηα ησλ δπν πξώησλ θαηά ηελ ρξήζε απηώλ, θαζώο θαη όηη ε δεύηεξε ζα έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο γηα λα πεξηνξηζηνύλ νη απηνηξαπκαηηζκνί ζηα δάρηπια. ζνλ 

αθνξά ηελ ηξίηε παξέκβαζε, ην πξόγξακκα απηό είλαη ήδε δνθηκαζκέλν θαη 

πηζηνπνηεκέλν. Οη παξεκβάζεηο ζα ηεινύληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζα είλαη ίζεο 

δηάξθεηαο θαη ζπλνιηθά ην πξόγξακκα ζα δηαξθέζεη 3 κήλεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο δπν πξώηεο, ηελ ελπδαηηθή θξέκα θαη ην anti – stress 

κπαιάθη, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνκαθξύλνπκε ηα αληηθείκελα πνπ θξαηά, αιιά θαη 

ηνλ απηνηξαπκαηηζκό ησλ δαρηύισλ. Πνιιέο είλαη νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

(Bachman, 1972; Forehand & Baumeister, 1976; Smolev, 1971). Γηα  ηελ 

αληηκεηώπηζή θαη εμάιεηςε ησλ θηλήζεσλ απηώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα 

απαζρόιεζεο ηνπ παηδηνύ κε επράξηζηεο πξνο απηό δξαζηεξηόηεηεο, έηζη ώζηε ην 

άγρνο ηνπ λα πεξηνξίδεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα θαη νη ζηεξενηππηθέο - απηνηξαπκαηηθέο 

θηλήζεηο. (Peeters, 2000). Γηα ην ιόγν απηό γίλεηαη θαη επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξεκβάζεσλ, αθνύ ζηελ κελ ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο ε Υ. αλαθνπθίδεηαη από 

ηελ αίζζεζε πνπ ηεο αθήλεη, αιιά ζπγρξόλσο είλαη θάηη πνπ ηεο αξέζεη θαη ζηε δε 
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παξέκβαζε κε ην anti – stress κπαιάθη επηθξαηεί έλα επράξηζην θιίκα, κε αξθεηή 

ιεθηηθή παξόηξπλζε θαη ελίζρπζή ηεο από ηελ πιεπξά καο. ε όιεο όκσο ηηο 

παξεκβάζεηο πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε απνκάθξπλζε ηεο Υ. 

από εκάο, ε γεληθόηεξε δειαδή κείσζε ηεο κόληκεο ζσκαηηθήο επαθήο. Με ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ TEACCH, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλεη ζσζηή 

ρξήζε ησλ δαρηύισλ ηεο όληαο ζπγθεληξσκέλε ζε απηό πνπ θάλεη, κε απνηέιεζκα 

ηελ εμάιεηςε ησλ ζηεξενηππηθώλ – απηνηξαπκαηηθώλ θηλήζεσλ ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, θαζώο θαη όπσο πξναλαθέξζεθε ηελ κείσζε ηεο 

ζσκαηηθήο επαθήο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ TEACCH, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ, όπνπ ζηελ αξρή ν εθπαηδεπηήο 

βξίζθεηαη πάλσ από ην παηδί θαη θάλεη καδί ηνπ ηελ θάζε δξαζηεξηόηεηα, ζηε 

ζπλέρεηα είλαη δίπια ηνπ, κεηά πεξλά ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ ηξαπεδηνύ (όπνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε ηελ ζσκαηηθή επαθή πνπ έρεη ε Υ. 

καδί καο λα ηελ κεηαθέξνπκε θαη λα γίλεηαη κε ην άγγηγκα ην πνδηώλ θαζώο ε ίδηα ζα 

θάλεη ηελ δξαζηεξηόηεηα). Ωο καθξνπξόζεζκν ζηόρν έρνπκε λα θάλεη κόλε ηεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ TEACCH ρσξίο ηε δηθή καο επαθή. 

Οη ηερληθέο γηα ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ παξεκβάζεσλ βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκό, άιισζηε πνιιέο είλαη νη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο νη 

νπνίεο ζπλερίδνπλ λα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη έσο θαη ζήκεξα, 

όπσο είλαη νη ιεηηνπξγηθέο αμηνινγήζεηο, δηαθνξηθή ελίζρπζε παξάιεηςεο (DRO), 

επηπξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο, θαη ζρεηηθέο κέζνδνη έρνπλ θαηαγξαθεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο (Falcomata et al., 2007; Matson & Taras, 1989) ηδίσο ζηα άηνκα κε 

απηηζκό ή κε λνεηηθή πζηέξεζε.  

ύκθσλα κε άξζξν από ην πκβνύιην γηα παηδηά κε Γηαηαξαρέο 

πκπεξηθνξάο (The Council for Children with Behavioral Disorders, 1990), νη 
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δηαδηθαζίεο γηα ηελ κείσζε πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ εκπίπηνπλ ζε ηέζζεξηο  

γεληθέο ζηξαηεγηθέο: α) ηξνπνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ξπζκίζεσλ ζε 

πξνεγνύκελα ή βαζηζκέλα εξεζίζκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά – ζηόρν (Evans & Mayer, 1985), β) εληζρύνληαο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλαγσλίδνληαη καδί ηνπο ή είλαη αζπκβίβαζηεο κε 

ηε ζπκπεξηθνξά – ζηόρν (La Vinga & Donnellan, 1986), γ) παξαθξαηώληαο, 

απνζύξνληαο ή αλαζηέιινληαο ηελ πξόζβαζε ζηα επηζπκεηά ζπκβάληα ή ελδερόκελα 

εξεζίζκαηα πξνο ηελ αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά (Polgrove & Rieth, 1983) θαη δ) 

δηαρεηξηδόκελνη ην ελδερόκελν απσζεηηθό γεγνλόο πξνο ηελ αλεπηζύκεηε 

ζπκπεξηθνξά (Azrin & Holz, 1966). Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο, παξ’ όηη αλόκνηεο, 

κνηξάδνληαη έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό: όιεο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

ηνπο γηα επηβξάδπλζε ηεο πηζαλήο παξαηήξεζεο ηεο αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Δκείο κέζσ ηεο παξέκβαζεο καο, πξνζπαζνύκε λα απνκαθξπλζνύκε ζηαδηαθά θαη λα 

ειαηηώζνπκε έηζη ηελ ζσκαηηθή επαθή, όπσο επίζεο πξνζπαζνύκε λα κεηώζνπκε ηηο 

απηνηξαπκαηηθέο θαη ζπγρξόλσο απνπξνζαλαηνιηζηηθέο θηλήζεηο. Δπνκέλσο ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη θιίλνπκε ίζσο πεξηζζόηεξν πξνο ηελ γ) ζηξαηεγηθή πνπ 

αλαζηέιιεη ηελ πξόζβαζε ζηελ αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά κε ην λα θάλνπκε ρξήζε 

ησλ ηξηώλ παξεκβάζεσλ έηζη ώζηε λα κελ θάλεη ηνπο ζηεξενηππηθνύο καληεξηζκνύο 

ησλ δαρηύισλ (αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά), αιιά θαη ηελ δ) ζηξαηεγηθή κείσζεο 

ζπκπεξηθνξάο κε ηνλ ίδην ηξόπν. Από ηελ άιιε πιεπξά όκσο, ζα κπνξνύζακε λα 

πνύκε όηη θιίλνπκε θαη ιίγν πξνο ηελ β) από ηελ ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ην 

ζπγθεθξηκέλν anti-stress κπαιάθη θαη ηελ ελπδαηηθή θξέκα κε ζηόρν ηελ δηαθνξεηηθή 

ρξήζε ησλ ρεξηώλ θαη ηδίσο ησλ δαρηύισλ ηεο Υ. , αιιά θαη πξνο ηελ α) ζηξαηεγηθή 

κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο TEACCH, έρνληαο δειαδή ηξνπνπνηήζεη 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. 
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ε κεγάιν πνζνζηό, νη παξεκβάζεηο καο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη έρνπλ 

ηνλ ραξαθηήξα ησλ ηερληθώλ ηεο «Γιαθοπικήρ ενίζσςζη εναλλακηικήρ λύζηρ» (DRA) 

θαη ηεο «Γιαθοπικήρ ενίζσςζηρ  ηος αζςμβίβαζηος» (DRI). Ζ Γιαθοπική ενίζσςζη 

εναλλακηικήρ λύζηρ, εληζρύεη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

ελαιιαθηηθή ιύζε ζε κηα επηηξεπηή ζπκπεξηθνξά, πνπ όκσο δελ είλαη απαξαίηεηα 

αζπκβίβαζηε καδί ηεο (The Council for Children with Behavioral Disorders, 1990). Ζ 

Γιαθοπική ενίζσςζη ηος αζςμβίβαζηος, από ηελ άιιε, εκπεξηέρεη εληζρπηηθέο 

απνθξίζεηο πνπ είλαη ίδηεο ζε κία αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά γηα λα δειώζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά - ζηόρν. Με άιια ιόγηα, κε ηε διαθοπική ενίζσςζη ηηρ εναλλακηικήρ 

λύζηρ, ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα κεησζεί κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ελίζρπζεο κηαο ελαιιαθηηθήο θνηλσληθά θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο (Spangenberg 

K,2008). ηελ πεξίπησζή καο, ε ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο απνηειεί ηελ 

ελαιιαθηηθή θαη θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ησλ ρεξηώλ εηο βάξνο ησλ 

ζηεξενηππηθώλ θαη απηνηξαπκαηηθώλ θηλήζεσλ ησλ δαρηύισλ. Έηζη, έρνπκε  κηα 

απνδεθηή ελαιιαθηηθή ιύζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηηκσξίαο ζηελ κείσζε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο (Goh et al. 2002;Lerman et al. 2002;Volmer et al. 1999). Δλώ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο διαθοπική ενίζσςζηρ ηος αζςμβίβαζηος, ηα άηνκα δελ κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αζπκβίβαζηε ζπκπεξηθνξά ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνβιεκαηηθή 

(Friman, 1990;;Jones & Baker,1989). Άξα, ζηελ παξέκβαζή καο , κε ην λα 

ρξεζηκνπνηνύκε ην  anti – stress κπαιάθη, ηηο δξαζηεξηόηεηεο TEACCH, αιιά θαη 

ηελ ελπδαηηθή θξέκα, εκπνδίδνπκε ηηο απηνηξαπκαηηθέο θηλήζεηο, αιιά θαη όζν 

γίλεηαη ηελ άκεζε ζσκαηηθή επαθή. 

Ζ δηαθνξηθή ελίζρπζε ηεο ελαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ 

αζπκβίβαζηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ κείσζε ζπκπεξηθνξώλ, 

ηδηαίηεξα γηα απνδηνξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αληηθνηλσληθέο, αιιά θαη 
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ζηεξενηππηθέο. Έρνπλ επίζεο απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ κείσζε ζνβαξώλ 

ζπκπεξηθνξώλ όπσο είλαη ηα ζπλερή νπξιηαρηά θαη νη απηνηξαπκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (The Council for Children with Behavioral Disorders, 1990). Δίλαη 

βαζηθό ινηπόλ ζηνηρείν γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξέκβαζήο καο ε ρξήζε απηώλ ησλ 

ηερληθώλ. 

Αο κελ μερλάκε όκσο, όηη σο πην «πξνθιεηηθό» ζηόρν έρνπκε ηελ εμάιεηςε 

ηεο ζσκαηηθήο επαθήο θαη ηελ απηνλνκία ηεο Υ. . Βέβαηα, σο άκεζν ζηόρν έρνπκε ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ηελ κόληκεο απηηθήο επαθήο. Γηα ην ιόγν απηό θάλνπκε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο ηεο ζηαδηαθήο απεπαηζζεηνπνίεζεο ή αιιηώο ζηε δηθή καο πεξίπησζε 

ζηαδηαθή έθζεζε ζηνλ ζηξεζνγόλν παξάγνληα. Ζ ζπζηεκαηηθή ινηπόλ 

απεπαηζζεηνπνίεζε, είλαη έλα είδνο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο πνπ αλαπηύρζεθε από 

ηνλ Joseph Wolpe γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη εμάιεηςε θνβηώλ θαη άιισλ δηαηαξαρώλ 

άγρνπο (Clark et al., 1997). Δίλαη κηα θνηλή κνξθή ζεξαπείαο ζηελ νπνία αζθήζεηο 

εξεκίαο είλαη ζπλδπαζκέλεο  κε έθζεζε ζηα θνβηθά εξεζίζκαηα κε ζηαδηαθό ηξόπν, 

έηζη ώζηε ην άηνκν λα ληώζεη πην ήξεκν ζρεηηθά κε ηνπο θόβνπο ηνπ. (Dombeck M. et 

al., 2006). 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε άξζξν ηνπ Ricciardi J. θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, ε 

απεπαηζζεηνπνίεζε επαθώλ εθζέηεη ην άηνκν ζην θνβηθό εξέζηζκα ζηαδηαθά, ώζηε 

λα δηακνξθώζεη ηελ απόθξηζε ζηηο πξνζεγγίζεηο. Ζ παξεκπόδηζε ηεο δηαθπγήο από 

ην θνβηθό εξέζηζκα είλαη κεξηθέο θνξέο ζπζηαηηθό ηεο επεμεξγαζίαο (Ricciardi J. et 

al., 2006). ηε δηθή καο ινηπόλ παξέκβαζε, ε απνκάθξπλζε ηεο Υ. από εκάο ή 

άιινπο εθπαηδεπόκελνπο  είλαη κηα αγρώδεο θαηάζηαζε γηα ηελ ίδηα θαζώο κέζσ ηεο 

ζσκαηηθήο επαθήο ληώζεη αζθαιήο. Με ην ζεξαπεπηηθό καο πξόγξακκά θαη ηηο 

επηιεγκέλεο ηξεηο παξεκβάζεηο πξνζπαζνύκε λα απνκαθξύλνπκε ζηαδηαθά ηελ Υ. θαη 
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λα κεηώζνπκε ηνλ ρξόλν επαθήο ηεο κε εκάο κε απώηεξν επηζπκεηό ζηόρν ηελ 

εμάιεηςή ηεο θαη ηελ απόθηεζε ηεο απηνλνκίαο ηεο Υ. .  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, γίλεηε ρξήζε ηεο ζπζηεκαηηθήο απεπαηζζεηνπνίεζεο 

γηα ηελ κείσζε ηνπ αηνκηθνύ άγρνπο. Γίλεηαη ινηπόλ ζρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο 

απεπαηζζεηνπνίεζεο βάζεη αηνκηθώλ αλαγθώλ ζε έμη βήκαηα ζύκθσλα κε ηελ 

Wagner S.(1999).  Σν πξώην είλαη ε αλάιπζε, θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θόβνπ. ηελ πεξίπησζή καο απνηειείηαη από ην άγρνο ηεο Υ. γηα έιιεηςε ζσκαηηθήο 

επαθήο. Σν δεύηεξν, έρεη λα θάλεη κε ηελ επηινγή ελόο δπλαηνύ εληζρπηή γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν. ζεο πεξηζζόηεξεο επηινγέο ππάξρνπλ ηόζν ην θαιύηεξν. Γηα 

εκάο ν πην δπλαηόο εληζρπηήο είλαη ε ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο. Ωο ηξίην βήκα 

είλαη ε έλαξμε ζπδήηεζεο γηα ην θνβηθό εξέζηζκα  θαη σο ηέηαξην ε ζηαδηαθή θαη 

ζύληνκε επαθή κε ην ίδην ην εξέζηζκα. ηελ δηθή καο πεξίπησζε απηό ζπκβαίλεη 

θαηά ηα ζηάδηα πνπ αιιάδνπκε ηε ζέζε καο θαη όηαλ ε Υ. δελ καο θξαηά γηα θάπνην 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζηηο ηξεηο παξεκβάζεηο. Σν πέκπην βήκα είλαη ε αύμεζε ηεο 

έθζεζεο ζην εξέζηζκα, όπνπ όζν πεξλάεη ν θαηξόο εκείο όιν θαη απνκαθξπλόκαζηε 

θαη ηέινο, ην έθην βήκα είλαη όηαλ ην άηνκν κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θάπσο ην 

εξέζηζκα. Σόηε, ζην πξόγξακκα απμάλεηαη ν ρξόλνο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

εξέζηζκα κέρξη πνπ λα κελ ρξεηάδεηαη επηβξάβεπζε / ελίζρπζε. Γηα εκάο απηό ην 

ζηάδην απνηειεί ηνλ καθξνπξόζεζκν ζηόρν. 

Απαξαίηεην ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ζεξαπείεο είλαη ε πηνζέηεζε κηαο εληαίαο 

ζρεδίαζεο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, έλα δειαδή αηνκηθό πξόγξακκα, απνηξέπνληαο 

έηζη θαηά ζπλέπεηα ηελ ζύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο 

(Johnny L. M., et al., 2008). 
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Έρνληαο ινηπόλ ζρεδηάζεη έλα αηνκηθό ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα κε ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ην θέξνπκε εηο πέξαο 

πξέπεη λα ζέζνπκε κία βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδίσο γηα 

ηνπο καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο. Απηή είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ απηηθνύ 

εξεζίζκαηνο κε ην αθνπζηηθό εξέζηζκα, θαζώο ην άηνκν είλαη ηπθιό θαη δελ κπνξεί 

λα ληώζεη δηαθνξεηηθά αζθαιέο. Αθόκε, απαξαίηεηε από ηα πξώηα θηόιαο ζηάδηα 

είλαη ε εγθαζίδξπζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ καο, ε ύπαξμε επηβξάβεπζεο 

ζε θάζε ζηάδην, αιιά θαη ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Γηα απηό άιισζηε θάλακε θαη ηελ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Μεζοδοιογία 

Ιζηοπικό 

Σν άηνκν ζην νπνίν έρεη βαζηζηεί ε κειέηε πεξίπησζεο, είλαη 24 εηώλ, 

ζειπθνύ γέλνπο, κε Γ.Ν. : 52, έγθεηηαη ζην απηηζηηθό θάζκα , παξνπζηάδνληαο 

απηνηξαπκαηηθέο θηλήζεηο σο πξνο ηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ ηεο, αιιά ππάξρεη θαη 

επαλάιεςε άζθνπσλ θηλήζεσλ κε ζηεξενηππηθό ραξαθηήξα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα δπζθνιεύεηαη λα επηθεληξσζεί ζε θάπνηα θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ιόγσ απηώλ 

ησλ άζθνπσλ θηλεηηθώλ ηειεηνπξγηθώλ κνηίβσλ. Δίλαη ηπθιή εθ γελεηήο θαη όρη σο 

απνηέιεζκα απηνηξαπκαηηζκνύ, θαζώο όπσο  γλσξίδνπκε ν απηνηξαπκαηηζκόο είλαη 

έλα από ηα πην ζπρλά θαη επηθίλδπλα ζπκπηώκαηα ζηνλ απηηζκό. Ζ ζπρλόηεηα ηεο 

απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε απηηζηηθά άηνκα είλαη ηδηαίηεξα πςειή 

ζπγθξηηηθά κε ην γεληθόηεξν πιεζπζκό. ( Dominick, Davis, Lainhart, Tager-Flusberg, 
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& Folstein, 1997). Τπάξρεη άγρνο ζε πςειά επίπεδα κε απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε 

πνιιώλ αλαζθαιεηώλ, έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο θαζώο θαη πξνζθόιιεζε πξνο ηνπο 

γνλείο θαη πξνο ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. Τπάξρεη άκεζε θαη επίκνλε ζσκαηηθή 

επαθή σο ζηήξηγκα, ρξεζηκνπνηώληαο έηζη ηνπο αλζξώπνπο ζαλ αληηθείκελα θαη όρη 

γηα επηθνηλσλία. Τπάξρεη αθόκα παξάινγν δέζηκν κε θάπνηα αληηθείκελα (βι. απαιά 

πθαζκάηηλα αληηθείκελα)  γηα θαζαξά αηζζεηεξηαθή ρξήζε. Δπίζεο, ε έιιεηςε 

επίγλσζεο ηνπ ζώκαηόο ηεο ζην ρώξν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηύθισζε ηελ θάλεη λα 

ζηεξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηα άηνκα. ε γλσζηηθό επίπεδν  έρνπκε έιιεηςε 

πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, ελώ αθόκα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αληηιεπηηθή 

ζπλέρεηα (βι. λα βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία πιεξνθνξηώλ γηα ην πεξηβάιινλ 

πξνεξρόκελα από εκπεηξία) θαη δπζθνιία δηάθξηζεο αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ. 

Γπζθνιία παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ ελζσκάησζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (βι. λα 

κπαίλεη κόλε ηεο ζην ζρνιηθό, λα ζεθώλεηαη κόλε ηεο θιπ). ε γισζζηθό επίπεδν, 

έρνπκε θαθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ , αιιά θαη ππνηνληθή έληαζε ηεο θσλήο. Σέινο, 

ππάξρεη αξηζηεξή πιεπξηθή πξνηίκεζε θαη είλαη πνιύ δύζθνιε ζε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ηεο ζπκβαίλεη. 

  Ο απηηζκόο δηαγλώζηεθε από ηα πξώηα θηόιαο ρξόληα, ζηα 3 ηεο έηε ζην 

εμσηεξηθό. Γηα πέληε (5) πεξίπνπ ρξόληα από ηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ έσο 12, πήγαηλε 

ζε έλα θέληξν εθπαίδεπζεο ηπθιώλ αηόκσλ. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζην θέληξν 

απηό, από ηα 13 ηεο έηε έσο θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζε έλαλ θέληξν κε θαζεκεξηλό 

πξόγξακκα παξέκβαζεο, εθηόο ηνπ αββαηνθύξηαθνπ.  Δθεί, έρεη εληαρηεί καδί κε 

άιια ηέζζεξα παηδηά ζε κηα ηάμε, όπνπ ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο γηα ηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία θαη απηνλνκία ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνπο γνλείο, είλαη πνιύ ζηελά ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνη καδί ηεο, 

ηδίσο ε κεηέξα, ζε ζεκείν όκσο ππεξπξνζηαηεπηηθόηεηαο θαη κεηαθνξάο άγρνπο από 
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ηελ ίδηα πξνο ην παηδί. Δμαηηίαο όκσο απηήο ηεο ππεξπξνζηαηεπηηθόηεηαο δελ έρνπλ 

γίλεη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο απνθόιιεζεο θαη απεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ από 

ηνπο γνλείο, κε απνηέιεζκα ηελ εκκνλή ηνπ παηδηνύ λα βξίζθεηαη ζε κόληκε 

ζσκαηηθή επαθή κε θάπνηνλ από ηνπο δπν γνλείο ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ή κε 

θάπνηνλ από ηνπο εθπαηδεπηέο ζην πιαίζην ηνπ ζεξαπεπηηθνύ θέληξνπ. 

Ημεπήζιο ππόγπαμμα 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο έγηλε ζην 

πιαίζην ηνπ θέληξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζεί 

ην άηνκν. Σν πξόγξακκα απηό είλαη ην εμήο: 

Ημερήζιο πρόγραμμα πνπ αθνινπζεί ζην θέληξν: 

8:30πκ:  άθημε εθπαηδεπνκέλσλ 

8:35πκ-9:00 πκ:  πξσηλό θαη πιύζηκν ρεξηώλ-δνληηώλ 

9:00πκ-11:00πκ:  εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

 1
ο
 20ιεπηο ζεραπεσηηθής παρέκβαζες 

11:00πκ-11:15:  θνιαηζηό 

 2
ο
 20ιεπηο ζεραπεσηηθής παρέκβαζες 

11:15πκ-13:00κκ:  εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

13:00κκ-13:30κκ:  κεζεκεξηαλό θαη  πιύζηκν ρεξηώλ-δνληηώλ 

13:30κκ-14:15κκ:  ραιάξσζε 

14:20κκ:  αλαρώξεζε 



13 
 

πσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ην ζεξαπεπηηθό καο πξόγξακκα εληάζζεηαη 

ζηελ ξνή ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζείηαη ζην θέληξν. 

Δπηιέμακε ε παξεκβαηηθή καο πξνζέγγηζε λα γίλεηαη ζην κέζν ηεο εκέξαο 

νπζηαζηηθά θαη λα εθηειείηαη δπν θνξέο. Ζ πξώηε 20ιεπηε παξέκβαζε γίλεηαη 

κεηά ην πξώην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο ηάμεο, έηζη ώζηε ε Υ. λα έρεη 

κπεη ζην θιίκα ηεο εκέξαο, αιιά θαη ζηελ πξόγξακκά ηεο (βαζηθό γηα έλα 

απηηζηηθό άηνκν λα κελ μεθεύγεη από ην πξόγξακκά ηνπ). Σν δεύηεξν 

20ιεπην παξέκβαζεο, ιακβάλεη κέξνο κεηά από ην θνιαηζηό, όπνπ έρεη 

ραιαξώζεη θαη κπνξεί μαλά λα δνπιέςεη κε κεγαιύηεξε άλεζε. 

 

Φάζη παπέμβαζηρ 

ην θνκκάηη απηό ζα αλαιύζνπκε ηηο παξεκβάζεηο ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζακε, αξρηθά εμεγώληαο ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία αθνινπζνύληαη θαη 

ζηε ζπλέρεηα, παξαηεξώληαο ζπγρξόλσο θαη ηνπο πίλαθεο, ζα δνύκε ηελ ζπλνιηθή 

ηεο πνξεία ζε εβδνκαδηαία πεξηγξαθή, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή γηα ηελ 

εμέιημή ηεο ζε θάζε παξέκβαζε κέζσ ησλ πηλάθσλ. 

Πεπιγπαθή παπεμβάζεων 

Anti-stress μπαλάκι 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ην θύξην πιηθό καο είλαη έλα anti – stress 

κπαιάθη ζε ηέηνην κέγεζνο όκσο πνπ λα θαιύπηεη όιε ηελ επηθάλεηα ηεο παιάκεο θαη 

ησλ δαρηύισλ, έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη θαη νη απηνηξαπκαηηζκνί ζε απηά. Απηό 

έρεη σο θύξην ζηόρν, πέξαλ ηεο ραιαξσηηθήο ηνπ ηδηόηεηαο, λα κεηώζεη σο έλα βαζκό 
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ηελ αλάγθε ζσκαηηθήο επαθήο θαη λα κπνξέζεη ε Υ. κε ιηγόηεξε επαθή από ηελ 

πιεπξά ηεο λα ληώζεη πην ήξεκε θαη ζπγρξόλσο λα εθηειεί δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη είλαη αθνύ θαζίζνπκε ζην ηξαπέδη, λα 

πάξεη ην κπαιάθη θαη λα θάλεη δπν θηλήζεηο: α) λα πηάλεη θαη λα ην ζθίγγεη θαη β) λα 

ην αθήλεη άκεζα θαη μαλά πάιη από ηελ αξρή. πγρξόλσο, εκείο ηεο ιέκε «ζθίγγσ» - 

«αθήλσ» θαη κεηξάκε επαλαιήςεηο έσο ην 10. Δθείλε επαλαιακβάλεη καδί κε εκάο 

απηά πνπ ιέκε.  

Ζ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη 5’ ζην 20ιεπην πξόγξακκα 

παξέκβαζεο γηα δπν θνξέο ηελ εκέξα, ελώ είλαη ε πξώηε ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε. Δίλαη πξώηε θαζώο καο βνεζά ελ κέξεη λα ραιαξώζεη αθεηέξνπ ηελ 

πξνεηνηκάδεη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ TEACCH  πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Δραζηηριόηηηες προζαρμοζμένοσ TEACCH 

Σν πξόγξακκα ηνπ TEACCH ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ρξεζηκνπνηείηαη κε 

θάπνηεο πξνζαξκνγέο ιόγσ ηεο ηύθισζεο ησλ αηόκσλ – εθπαηδεπόκελσλ. Τπάξρνπλ 

επνκέλσο αιιαγέο ζηα εξεζίζκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα δίλεηαη έκθαζε ζην απηηθά 

θαη όρη νπηηθά εξεζίζκαηα. 

Με ηελ Υ. νη ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη α) βίδσκα – 

μεβίδσκα, β) πέξαζκα αληηθεηκέλσλ κε κεγάιε ηξύπα ζε θνξδόλη θαη γ) 

δξαζηεξηόηεηα κε έλλνηεο «βάδσ κέζα», όρη όκσο γηα λα κάζεη απηό , αιιά γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηξηπνδηθή ζύιιεςε θαη λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί θαηά απηόλ ηνλ 

ηξόπν ηα δάρηπια ηεο θαη λα κελ γίλνληαη νη απηνηξαπκαηηθέο θηλήζεηο ησλ 

δαρηύισλ.  
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Ζ δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη σο εμήο : ην θεληξηθό ηξαπέδη όπνπ 

μεθηλάκε κε ηελ αληίζηνηρε θάξηα κεηαθίλεζεο, ζηελ αξρή ν εθπαηδεπηήο είλαη δίπια 

από ην παηδί, ζηε ζπλέρεηα βξίζθεηαη από πάλσ - πίζσ ηνπ θαη θάλεη καδί ηνπ ηελ 

θάζε δξαζηεξηόηεηα, κεηά πεξλά ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ ηξαπεδηνύ (όπνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε ηελ ζσκαηηθή επαθή πνπ έρεη ε Υ. 

καδί καο λα ηελ κεηαθέξνπκε θαη λα γίλεηαη κε ην άγγηγκα ην πνδηώλ θαζώο ε ίδηα ζα 

θάλεη ηελ δξαζηεξηόηεηα). Αθνύ ν εθπαηδεπόκελνο θαηαθηήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

κεηαθέξεηαη ζην αηνκηθό ηξαπέδη όπνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθή θάξηα κεηαθίλεζεο. Ωο 

ζηόρν, έρνπκε λα θάλεη κόλε ηεο ε Υ. ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ TEACCH ρσξίο 

ζσκαηηθή επαθή θαη παξάιιεια λα είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε απηό πνπ θάλεη, έηζη 

ώζηε λα κεηώλνληαη θαη νη απηνηξαπκαηηθέο θηλήζεηο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζην πξόγξακκά καο είλαη 10’ γηα δύν 

20ιεπηα κέζα ζηελ εκέξα. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο έξρνληαη ζε δεύηεξε ζέζε θαζώο 

έρεη πξνεγεζεί ζηελ παξέκβαζή καο ε δξαζηεξηόηεηα κε ην anti – stress κπαιάθη. 

Χρήζη ενσδαηικής κρέμας 

Μεηά από ηελ δξαζηεξηόηεηα κε ην anti – stress κπαιάθη θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ TEACCH, ζηε ζεξαπεπηηθή καο παξέκβαζε έξρεηαη ε ρξήζε 

ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο. Ζ ζέζε ηεο ζηελ παξέκβαζε δελ είλαη ηπραία, θαζώο ηελ 

ρξεζηκνπνηνύκε ζην ηέινο θαη σο εληζρπηή. 

Ζ δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη είλαη ζηελ αξρή λα ηεο βάδσ εγώ θξέκα 

ζηα ρέξηα θαη λα ηεο θάλσ ειαθξά καζάδ θαη λα δίλσ ηδηαίηεξα έκθαζε ζηελ άθξε 

ησλ δαρηύισλ ηεο, θαζώο κέζσ ησλ απηνηξαπκαηηθώλ θηλήζεσλ πνπ θάλεη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία έρεη γδάξεη αξθεηά ην δέξκα ηεο, είλαη πάξα πνιύ ζθιεξό θαη 

κε απηέο ηηο θηλήζεηο δεκηνπξγεί πιεγέο, κνιύλζεηο θαη γεληθόηεξα ηελ πνλάλε. Καηά 
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απηόλ ηνλ ηξόπν, ε ελπδαηηθή θξέκα πέξαλ από ηελ ραιαξσηηθή ηεο ρξήζε, ηελ 

αλαθνπθίδεη θαζώο καιαθώλεη ην δέξκα θαη απνθεύγνληαη έηζη νη πιεγέο θαη ηα 

ζρεηηθά. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κηιάκε καδί θαη ιίγν 

ηξαγνπδηζηά ιέκε όηη «θηηάρλνπκε ηα ρεξάθηα… ηα θάλνπκε όκνξθα…, θαηλνύξηα, 

θιπ…» θάηη πνπ ηεο αξέζεη αξθεηά. Άιισζηε, από έλα ζεκείν θαη ύζηεξα, ζην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο εθείλε ιέεη κε πην δπλαηή θσλή θαη κε επραξίζηεζε «Σα θηηάμακε ηα 

ρεξάθηα!» ή  «Σα θάλακε θαηλνύξηα ηα δαρηπιάθηα!» θαη εκείο ηελ επηβεβαηώλνπκε. 

ηόρνο καο είλαη λα ειαηησζνύλ θαη λα κεησζνύλ ηειείσο νη 

απηνηξαπκαηηζκνί, αιιά θαη ε κείσζε ηεο άκεζεο ζσκαηηθήο επαθήο, ελώ σο 

καθξνπξόζεζκν ζηόρν, έρνπκε λα κάζεη λα παίξλεη κόλε ηεο ηελ θξέκα, λα ηελ 

αλνίγεη θαη λα βάδεη κόλε ηεο θαη λα ηελ απιώλεη ζηα δάρηπιά ηεο απηόλνκα. Ζ 

δηάξθεηά ηεο όιεο δηαδηθαζίαο είλαη 5’ γηα δπν 20ιεπηα. 

 

Σςμθωνία μεηαξύ παπαηηπηηών 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ππήξρε θαη έλαο δεύηεξνο 

παξαηεξεηήο ν νπνίνο θαηέγξαθε δεδνκέλα γηα ην αλ γίλεηαη ε παξέκβαζε βάζεη 

αξρηθνύ πιάλνπ, αιιά θαη ρξνλνκεηξνύζε έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζνπκε ζπκθσλία γηα 

ην πόζν καο θξαηάεη, πόζν θάλεη κόλε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θιπ. Έηζη ινηπόλ, 

ζπγθεληξώζακε δεδνκέλα γηα ηνπιάρηζηνλ 36% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

ζπλεδξηώλ πνπ πεξηείραλ θπζηθά θαη ηηο ηξεηο παξεκβάζεηο (anti-stress κπαιάθη, 

TEACCH θαη ελπδαηηθή θξέκα). Ζ ζπκθσλία ηνπ 2
νπ

 παξαηεξεηή ππνινγίζηεθε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν: αξηζκό ζπκθσλίαο δηα ηνπ αξηζκνύ ζπκθσλίαο ζπλ ηνλ 

αξηζκό αζπκθσλίαο επί ηνηο εθαηό (100%). Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε ζπκθσλία ηνπ 2
νπ

 

παξαηεξεηή λα είλαη 94% (εύξνο 81-100%). 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηθήο θάζεο, όπνπ ππήξρε θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ, 

αιιά θαη ηεο έληαζεο ηνπ θξαηήκαηνο θαη ζσκαηηθήο επαθήο δελ ππήξμε θάπνηα 

αζπκθσλία κεηαμύ καο. Δπίζεο, δελ ππήξμε θακία αζπκθσλία ζρεηηθά κε ην αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε παξέκβαζε βάζεη αξρηθνύ πιάλνπ. Οη δηαθνξέο νη νπνίεο 

ππήξμαλ ήηαλ κηθξέο θαη απνηεινύζαλ ην 6%. Απηέο ινηπόλ, είραλ λα θάλνπλ θπξίσο 

κε κηθξέο δηαθνξέο ζην ρξόλν θξαηήκαηνο θαηά ηε θάζε παξέκβαζεο θαη 

ζπληήξεζεο, κε απόθιηζε όκσο δεπηεξνιέπησλ  έσο ελόο ιεπηνύ ην κέγηζην 

(ιηγόηεξεο θνξέο). Ληγόηεξεο αθόκα  ήηαλ νη δηαθνξέο καο ζρεηηθά κε ηνλ 

απηνηξαπκαηηζκό θαη ηελ έληαζή ηνπ θαηά ην κέζν ηεο θάζεο παξέκβαζεο, αιιά όρη 

κε κεγάιεο απνθιίζεηο. Οη δηαθνξέο θπκαίλνληαλ κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ (1)=ιίγν θαη 

(2)=αξθεηά. 

Παξά  ινηπόλ απηέο ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, ην 94% ησλ παξαηεξήζεώλ 

καο ήηαλ θνηλό, αιιά θαη όπσο αλαθέξζεθε όηαλ ππήξραλ δηαθνξέο δελ είραλ κεγάιε 

απόθιηζε. 

 

Αποηειέζκαηα  

Βαζική Φάζη 

Ζ παξαηήξεζε θαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Βαζηθή Φάζε δηήξθεζε 

14 εκέξεο, ζηηο νπνίεο ην άηνκν είρε ηελ εμήο ζπκπεξηθνξά: 

Καηά ηνλ εξρνκό ηεο, κέζα ζην ζρνιηθό θξαηά δηάθνξα πθαζκάηηλα 

αληηθείκελα θαη έλα καμηιάξη κεγάιν. ηαλ θηάζεη γηα λα θαηέβεη ζα πξέπεη αξρηθά 

λα θξαηήζεη ζθηρηά ηνλ ζπλνδό γηα λα αθήζεη απηά πνπ θξαηάεη, ζηε ζπλέρεηα γηα λα 
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θαηέβεη ζα πξέπεη λα πηάζεη θαιά ηνλ εθπαηδεπηή γηα λα αθήζεη ηνλ ζπλνδό θαη λα 

μεθηλήζεη έηζη ην πξόγξακκά καο. Δλώ βγάδεη ην κπνπθάλ θαη αθήλεη ηελ ηζάληα ηεο, 

ζπγρξόλσο θξαηάεη εκέλα είηε κε ηα δπν ρέξηα είηε ελαιιάμ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

βγάδεη ην κπνπθάλ. ηελ αίζνπζα ηεο ηξαπεδαξίαο όπνπ ηξώεη  πξσηλό θαη 

κεζεκεξηαλό, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη λα παίξλνπκε καδί ην πηάην από 

ηνλ πάγθν (νπζηαζηηθά θξαηά ηα ρέξηα κνπ),θαηεπζπλόκαζηε πξνο ην ηξαπέδη θαη 

αθήλνπκε ην πηάην. Μεηά, ηεο δίλσ εληνιή λα αλνίμεη ηελ θαξέθια θαη λα θάηζεη θαη 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί ην ππόινηπν ζώκα ηεο (πόδη, θνξκό) γηα λα δηεθπεξαηώζεη ηελ 

εληνιή πξνθεηκέλνπ λα κελ κε αθήζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο πξνζπαζεί λα 

κε θξαηά, επνκέλσο γηα λα ηελ παξαθηλήζσ λα θάεη κε ηα δπν ρέξηα, ηελ θξαηάσ 

ζθηρηά εγώ. ηαλ όκσο παίξλεη θνιαηζηό,- επεηδή απηό γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε- κε ην 

έλα ρέξη θξαηάεη θάπνηνλ θαη κε ην άιιν ηξώεη. ην κπάλην, όπνπ πιέλνπκε ρέξηα θαη 

δόληηα κεηά ηα δπν βαζηθά γεύκαηα, γηα λα θάλεη ζσζηά ηηο θηλήζεηο αθνπκπάσ ηελ 

πιάηεο κε όιν κνπ ην ζώκα. Πξνζπαζεί λα κε αθνπκπήζεη θαη λα κε θξαηήζεη θαη 

γηα απηόλ ην ιόγν αζθώ πεξηζζόηεξε πίεζε πξνο ην ζώκα ηεο. ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλερώο πηαζκέλε είηε ζε έλαλ από ηνπο δπν 

εθπαηδεπηέο είηε γηα ιίγε ώξα θξαηά ζθηρηά έλαλ άιιν εθπαηδεπόκελν ηεο ηάμεο ηνλ 

νπνίν επίζεο εκπηζηεύεηαη. Μεηά ην κεζεκεξηαλό, όπνπ έρνπλ ζην πξόγξακκά ηνπο 

ραιάξσζε, ζπλήζσο θξαηάεη ηνλ άιινλ εθπαηδεπόκελν. ηελ αλαρώξεζε, 

αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ άθημε, κε αληίζεηε θνξά. Γηα λα αθήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηή θξαηά γεξά ην ζπλνδό θαη ζα ηνλ αθήζεη αθνύ πάξεη μαλά ηα παηρληδάθηα 

θαη ην καμηιάξη ηεο (απηά ηα αληηθείκελα δέρεηαη λα ηα θξαηά κόλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδξνκήο κέζα ζην ζρνιηθό θαη όρη θαη ζε άιιεο πεξηζηάζεηο αθνύ βγεη από 

απηό). 
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Αθόκα, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θάλεη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, 

απηνηξαπκαηηθέο  ζηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ.  

Ζ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο, ππήξμε ε ίδηα γηα όιεο ηηο εκέξεο εθηόο 

από ηελ 9
ε
, 10

ε
 θαη 11

ε 
εκέξα. Ζ  Υ. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξώλ απηώλ, είρε πνιύ 

πην έληνλε εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζώο θξαηνύζε θαηά θύξην ιόγν (98%) 

κόλν ηνπο δπν εθπαηδεπηέο πνιύ έληνλα, ζε ζεκείν πνπ λα θξαηά θαη λα ζθίγγεη ηα 

ξνύρα καο. Ζ δηεμαγσγή ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ πνιύ δύζθνιε έσο 

αλύπαξθηε, ιόγσ ηνπ επίκνλνπ θαη έληνλνπ θξαηήκαηνο ηνπ αηόκνπ. Αληίζηνηρεο 

δπζθνιίεο ππήξραλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαγεηνύ θαη ηεο πγηεηλήο. Ζ αιιαγή 

απηή, πξνέθπςε δηόηη κέζσ ησλ θηλήζεσλ πνπ θάλεη θαηά ηνλ απηνηξαπκαηηζκό, 

πξνθάιεζε κόιπλζε ζε δπν δάρηπιά ηεο ζε βαζκό πνπ ρξεηάζηεθε ηαηξηθή 

παξέκβαζε, γεγνλόο πνπ αύμεζε ην άγρνο, ηελ αλεζπρία θαη ηελ παξεθθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ηεο. Τπήξρε κεγάιε απόζπαζε πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο θαζώο 

ήηαλ πξνζεισκέλε ζην πξόβιεκα ηνπ ρεξηνύ ηεο.

 

Πίνακασ 1: Ένταςη Κρατήματοσ κατά την διάρκεια του προγράμματοσ. 
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Δπνκέλσο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαγξαθήο ηεο βαζηθήο θάζεο, βιέπνπκε 

όηη θαη ηηο 14 εκέξεο ππήξρε 100% ζσκαηηθή επαθή από ηελ ίδηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ελώ απηό πνπ νπζηαζηηθά άιιαδε ήηαλ ν 

βαζκόο ηεο έληαζεο ηνπ θξαηήκαηνο, ν νπνίνο θπκαηλόηαλ (0= θαζόινπ, 1= αξθεηή, 

2= κέηξηα, 3=πνιύ θαη 4= έληνλε) θαη έθηαζε ζην κέγηζην ζεκείν (4) ηηο εκέξεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο (9
ε
, 10

ε
, 11

ε  
εκέξα). Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα 

κεηαθέξνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηελ έληαζε κε ηελ νπνία καο θξαηνύζε, 

θαηαιήμακε ζηελ θιίκαθα από 0-4 γηα λα δειώζνπκε ην πόζν έληνλα καο θξαηνύζε 

ζε ζπλδπαζκό κε ην πόζν ήξεκε ήηαλ ή πόζν αγρσκέλε. ηαλ δειαδή ην θξάηεκα 

έθηαζε ζην επίπεδν (4), ηόηε ήηαλ πνιύ έληνλε ε έληαζε κε ηελ νπνία καο θξαηνύζε, 

ζηελ νπζία ήηαλ γξαπσκέλε από πάλσ καο, θαζώο επίζεο ήηαλ θαη πνιύ αγρσκέλε. 

ε αληίζεζε πνπ όηαλ βξηζθόηαλ ζην επίπεδν (1), καο θξαηνύζε κελ ζπλερώο, αιιά ε 

έληαζε ήηαλ κηθξή κε απιά θξαηήκαηα, ελώ όηαλ γηα παξάδεηγκα ήηαλ (0), ππήξρε 

απιώο ζπλερόκελν άγγηγκα ρσξίο εληάζεηο θαη ήηαλ θπζηθά πην ήξεκε.  

Παξαηεξώληαο ινηπόλ ηνλ πίλαθα 1, κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ζηελ 

βαζηθή θάζε ε έληαζε ηνπ θξαηήκαηνο βξίζθεηαη ζε κέηξηα επίπεδα (1-2 επίπεδν) κε 

εμαίξεζε ηηο ηξεηο εκέξεο πνπ αλαθέξακε όπνπ έθηαζε ζην πςειόηεξν επίπεδν (4). 

πγθξίλνληαο όκσο απηήλ ηελ εηθόλα κε ηελ εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, βιέπνπκε όηη ππάξρεη αηζζεηή βειηίσζε κε ηελ έληαζε λα 

θπκαίλεηαη από ην επίπεδν 1 – επίπεδν 0 ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μνλαδηθή, αιιά κηθξή ζρεηηθά αλνδηθή πνξεία ππήξμε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο πξνζαξκνγήο όπνπ κέρξη λα εγθιηκαηηζηεί μαλά ζην πιαίζην ηνπ θέληξνπ 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππήξρε κία έληαζε επηπέδνπ 2. ηελ ππόινηπε πνξεία ηεο 

όπσο θαίλεηαη, είρακε αηζζεηή κείσζε ηεο έληαζεο θαζώο θαη ηελ ζπληήξεζήο απηήο. 
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Ανάλςζη δεδομένων 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνύλ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο Υ. ζε θάζε 

παξέκβαζε. Ζ πεξηγξαθή ηεο πνξείαο ηεο γίλεηαη αλά βδνκάδα, ελώ αθνινπζεί ζηελ 

θάζε παξέκβαζε αληίζηνηρνο πίλαθαο ν νπνίνο καο δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο πνπ εθηειεί κόλε ηεο ηελ θάζε δξαζηεξηόηεηα κέξα κε ηελ κέξα. 

Παρέμβαζη με τρήζη anti – stress μπαλάκι 

Γηα ηελ παξέκβαζε κε ην anti – stress μπαλάκι έρνπκε ηελ εμήο εμέιημε: 

1
ε
 Εβδοκάδα: Έξρεηαη ζε επαθή κε ην κπαιάθη θαη κε ζσκαηηθή 

θαζνδήγεζε, ηεο εμεγνύκε ηη πξέπεη λα θάλεη θαη πώο λα ην ρξεζηκνπνηεί. 

Καζόκαζηε δίπια ηεο, καο πηάλεη θαη καδί κε εκάο γίλεηαη ε θίλεζε θαη κεηξάκε 

ζπγρξόλσο. Λόγσ ηεο αξηζηεξήο πιεπξίσζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ άγρνπο, έιιεηςεο 

πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, θαζώο θαη ηεο έληνλεο αλαζθάιεηαο πνπ εθθξάδεη, 

θαζόκαζηε από ηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. 

2
ε
  Εβδοκάδα: Καζόκαζηε από ηελ αξηζηεξή πιεπξά. Κάζεηαη δίπια καο θαη 

καο αθνπκπάεη, έρεη ζπλεζίζεη ηελ δηαδηθαζία θαη ππάξρεη επηθνηλσλία. Εεηάεη θαη 

κόλε ηεο ην κπαιάθη ηεο δπν ηειεπηαίεο κέξεο ηηο εβδνκάδαο. Ξεθηλάκε ηε δηαδηθαζία 

κε ζσκαηηθή θαζνδήγεζε θαη κεηξώληαο, ελώ ζηαδηαθά ππάξρεη πεξηζζόηεξν 

ιεθηηθή θαζνδήγεζε θαη όρη ζσκαηηθή. 

3
ε
 Εβδοκάδα: Σελ πξώηε κέξα αλαξσηηέηαη από κόλε ηεο «ην κπαιάθη;», 

νπόηε θαζόκαζηε δίπια ηεο θαη αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Μαο θξαηάεη από 

ην έλα ρέξη θαη κε ην άιιν θάλεη ελώ θάζνκαη από ηελ δεμηά πιεπξά ηώξα. Ξεθηλάσ 

κε ζσκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αθήλσ λα θάλεη κόλε ηεο κόλν κε 

ιεθηηθή θαζνδήγεζε. 
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4
ε
  Εβδοκάδα: Καζόκαζηε από ηελ δεμηά πιεπξά ηεο, θξαηώληαο ην έλα ρέξη 

θαη ε δηαδηθαζία εμειίζζεηαη όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, παξνηξύλνληάο 

ηελ κόλν ιεθηηθά. 

5
ε
  Εβδοκάδα: Αθνπκπάκε  κόλν ηα πόδηα ηεο θαη επηκέλνπκε λα έρεη ηα 

ρέξηα ζην ηξαπέδη. Σεο δίλνπκε ην κπαιάθη θαη ηελ παξνηξύλνπκε λα μεθηλήζεη. Μηιά 

θαη ππάξρεη δηάζπαζε θαη ζην ιεθηηθό θαη ην πξαθηηθό θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο. Σηο 

πξώηεο ηξεηο (3) κέξεο θξαηνύζε θαη ην έλα ρέξη ελώ ηηο δύν ηειεπηαίεο κέξεο 

δερόηαλ κόλν ηελ επαθή κε ηα πόδηα. 

6
ε
  Εβδοκάδα: Βξηζθόκαζηε ζε βδνκάδα πξνζαξκνγήο θαζώο κεζνιάβεζε 

κηα εβδνκάδα δηαθνπώλ. Σελ πξώηε κέξα ηεο εβδνκάδαο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε 

ζπγθέληξσζε νύηε θαιή ζπλεξγαζία. Ήηαλ αξθεηά αλαζηαησκέλε. ηε δηάξθεηα ηηο 

εβδνκάδαο από ην 2
ν
 20ιεπην ηεο 2

εο
  κέξαο κέρξη ηελ 4

ε
 εκέξα πεξάζακε από ηα 

πξώηα ζηάδηα όπνπ καο έπηαλε θαη θαζόκαζηαλ από ηελ αξηζηεξή πιεπξά, ελώ από 

ην 2
ν
 20ιεπην ηεο 4

εο
 εκέξα θαη κεηά άξρηζε λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα κπαίλεη ζηελ 

δηαδηθαζία μαλά. 

7
ε
  Εβδοκάδα: Από ηελ αξρή ηεο εβδνκάδαο άξρηζε λα ζπγθεληξώλεηαη θαιά 

ζηε δηαδηθαζία θαη λα δεηά από κόλε ηεο ην κπαιάθη. Βξηζθόκαζηε από ηελ δεμηά 

πιεπξά θαη δίλνπκε ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή θαζνδήγεζε. ηε ζπλέρεηα 

πεξηνξηδόκαζηε ζηελ ιεθηηθή θαζνδήγεζε θαη εθείλε ζπλερίδεη, έρνληαο αξθεηή 

ζπγθέληξσζε. Σελ αθνπκπάκε από ηελ δεμηά πιεπξά ζηα πόδηα αιιά θαη ζην ρέξη θαη 

δηεθπεξαηώλεη ηελ δηαδηθαζία.  

8
ε
  Εβδοκάδα: Ξεθηλάκε ηελ εβδνκάδα κε πξνζπάζεηα λα ηεο αθνπκπάκε 

κόλν ηα πόδηα από ηελ δεμηά πιεπξά αιιά απηό δείρλεη λα κελ επδνθηκεί, επνκέλσο 

μαλαγπξίδνπκε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά αθνπκπώληαο κόλν ηα πόδηα ηεο θαη έηζη ην 
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δέρηεθε. Βέβαηα, ππήξρε πέξαλ ηεο ιεθηηθήο θαζνδήγεζεο θαη ζσκαηηθή κέρξη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη αθνπκπάκε κόλν ηα πόδηα ηεο. 

9
ε
  Εβδοκάδα: Ζ βδνκάδα μεθίλεζε πνιύ θαιά έρνληαο κεγάιε ζπγθέληξσζε 

ζε απηό πνπ θάλεη θαη κε εκάο λα βξηζθόκαζηε από ηελ αξηζηεξή πιεπξά 

αθνπκπώληαο κόλν ηα πόδηα. ην 2
ν
 20ιεπην ηεο δεύηεξεο κέξαο πεξλάκε από ηελ 

δεμηά πιεπξά αθνπκπώληαο κόλν ηα πόδηα. Σελ βνεζάκε ιίγν ζσκαηηθά ζηελ αξρή 

ελώ αξρίδνπκε λα ηεο ηνλίδνπκε λα έρεη ην άιιν ρέξη ηεο αθνπκπηζκέλν ζην ηξαπέδη. 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ππελζπκίδακε λα ρεη ην ρέξη θάησ. ην ηέινο ηεο 

εβδνκάδαο ππήξρε κεγάιε βειηίσζε θαη κείσζε ζην ρξόλν πνπ καο θξαηά. 

10
ε
  Εβδοκάδα: πλερίδνπκε λα βξηζθόκαζηε από ηελ δεμηά πιεπξά θαη λα 

αθνπκπάκε κόλν ηα πόδηα ηεο θαη εθείλε αθνινπζεί κόλε ηεο ηελ όιε δηαδηθαζία ελώ 

ζπγρξόλσο έρεη κάζεη ην δεμί ηεο ρέξη λα βξίζθεηαη αθνπκπηζκέλν ζην ηξαπέδη. ην 

ηέινο ηεο εβδνκάδαο θάλεη κόλε ηεο ηελ όιε δηαδηθαζία ρσξίο ζσκαηηθή επαθή. 

11
ε
 Εβδοκάδα: Ζ όιε δηαδηθαζία είρε θπζηνινγηθή ξνή θαη ηελ εθηεινύζε 

ζαλ κάζεκα κε κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή. Ζ ζηάζε καο ήηαλ ζαλ ηελ 

πξνεγνύκελε εβδνκάδα από ηε δεμηά πιεπξά θαη ρσξίο  ζσκαηηθή επαθή, αιιά κε 

ιεθηηθή. 
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Πίνακασ 2:Χρόνοσ κρατήματοσ κατά τη διάρκεια τησ παρζμβαςησ με anti-stress μπαλάκι. 

 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηηο εβδνκαδηαίεο αλαιύζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη βάζεη 

ηνπ πίλαθα2 βιέπνπκε ηελ πνξεία ηεο Υ., ην πόζν δειαδή κεηώλεηαη ν ρξόλνο ηεο 

ζσκαηηθήο επαθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Ζ νπζηαζηηθή εμέιημε μεθηλά 

ηελ 9
ε
 εβδνκάδα όπνπ θαίλεηαη θαη ζην πίλαθα όηη μεθηλά ε κείσζε ζηνλ ρξόλν πνπ 

καο θξαηά θαη βειηηώλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο δπν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο κε 

θνξύθσζε ηελ ηειεπηαία, θαηά ηελ νπνία εθηειεί κόλε ηεο ηελ δξαζηεξηόηεηα. Έηζη, 

έρνπκε κηα εηθόλα ζηελ νπνία βιέπνπκε όηη από ηα δέθα ιεπηά (10’), ζην 40ιεπην ηεο 

παξέκβαζεο, πνπ καο θξαηάεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο κέρξη θαη 

ηελ 51
ε
 κέξα, λα κεηώλεηαη ζηαδηαθά ε ζσκαηηθή επαθή ζηα έμη ιεπηά (6’) ηελ 52

ε
 

κέξα , ηελ 54
ε
 λα  κεηώλεηαη ζηα ηέζζεξα ιεπηά (4’), ηελ 55

ε
 λα γίλεηαη δύν ιεπηά 

(2’) θαη από ηελ 57
ε
 κέξα έσο ην ηέινο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (68

ε
 κέξα) 

λα κεηώλεηαη εληειώο θαη λα κελ ππάξρεη ζσκαηηθή επαθή ηελ ώξα εθηέιεζεο ηεο 

παξέκβαζεο. ιε απηή ε πνξεία, καο δείρλεη ηελ ζεηηθή εμέιημε ηεο Υ. κε βάζε 

απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα θαζώο ζην ηέινο ηεο είρακε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ηεο 

κείσζεο ηεο ζσκαηηθήο επαθήο. 

Παρέμβαζη με δραζηηριόηηηες προζαρμοζμένοσ TEACCH 

ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηελ πνξεία ηεο Υ. ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ  TEACCH: 

1
ε
 Εβδοκάδα: Παίξλνπκε καδί ηελ θάξηα κεηαβίβαζεο θαη κεηαθέξεηαη ζην 

θεληξηθό ηξαπέδη. Δίλαη «γαληδσκέλε» επάλσ καο θαη έηζη, θαζόκαζηε δίπια ηεο από 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά έρνληαο ηελ αγθαιηά θαη κε ζσκαηηθή επαθή θαη θαζνδήγεζε 

ηεο δείρλνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ιέγνληάο ζπγρξόλσο ηηο εληνιέο. Οπζηαζηηθά εκείο 
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θάλνπκε ηελ όιε δηαδηθαζία θηλώληαο ηα ρέξηα ηεο θαη εθείλε ελώ ηελ θξαηάκε 

πξνζπαζεί λα θξαηήζεη εκάο. 

2
ε
 Εβδοκάδα: Απηή ε εβδνκάδα θπιά όκνηα κε ηελ πξνεγνύκελε, όπνπ εκείο 

νπζηαζηηθά εθηεινύκε ηηο εληνιέο πνπ δίλνπκε  κεηαθηλώληαο ηα ρέξηα ηεο θαη 

έρνληαο ηελ ίδηα ζέζε - ζηάζε. 

3
ε
 Εβδοκάδα: Πεγαίλνπκε καδί λα πάξνπκε ηελ θάξηα κεηαβίβαζεο, θαη εθεί 

ηεο δίλσ εληνιή λα ηελ πηάζεη κόλε ηεο ελώ εγώ ηελ θξαηάσ ζθηρηά από ηνλ θαξπό. 

Ξεθηλάκε κε ην λα κελ είκαη πηα θαζηζηή, αιιά ζηέθνκαη όξζηα από πίζσ ηεο 

ζθπκκέλε θαη θξαηώληαο εγώ ηα ρέξηα ηεο, ηεο δείρλσ ηελ δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ 

εθηεινύκε καδί. 

4
ε
 Εβδοκάδα: Απηή ηε βδνκάδα μεθηλάκε κε ην λα ηελ αθνπκπάσ από ηνπο 

ώκνπο  θαη κόλν κε ιεθηηθή παξόηξπλζε λα ηεο δίλσ εληνιέο. Τπάξρεη θπζηθά 

αξθεηή δηάζπαζε, πεηξάδεη ηα ρέξηα ηεο θάλνληαο ήπηεο απηνηξαπκαηηθέο θηλήζεηο, 

ελώ ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κε δηθή καο ζσκαηηθή βνήζεηα. ην ζύλνιν ππήξμε 

ζρεδόλ δηπιάζηνο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο από 10’ ην θάζε 20ιεπην 

ζε 18’ ηε θνξά. 

5
ε
 Εβδοκάδα: Πεγαίλνπκε καδί γηα ηελ θάξηα, ηελ αθνπκπάσ από ηνπο 

ώκνπο θαη αθνύ ηεο δνζεί ε εληνιή πηάλεη ηελ θάξηα θαη κεηαθηλνύκαζηε ζην 

θεληξηθό ηξαπέδη. Σελ αθνπκπάσ πάιη ζηνπο ώκνπο, ληώζνπκε όηη ζηαδηαθά αξρίδεη 

θαη ραιαξώλεη. Δθείλε κε αθνπκπάεη γηα ειάρηζηα δεπηεξόιεπηα σο επηβεβαίσζε, 

ελώ από ηελ πιεπξά κνπ ππάξρεη ζπλερήο ιεθηηθή παξόηξπλζε. Αθνινπζεί θαη 

εθηειεί ηελ δηαδηθαζία κέζα ζην ρξόλν ηεο, ελώ ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο έρνπκε 

αηζζεηή κείσζε ησλ απηνηξαπκαηηθώλ θηλήζεσλ, γεγνλόο πνπ καο δείρλεη όηη 

ζπγθεληξώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. 
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6
ε
 Εβδοκάδα: Βξηζθόκαζηε ζε βδνκάδα πξνζαξκνγήο κεηά από δηαθνπέο. 

Κπκαηλόκαζηε κεηαμύ ηεο 4
εο

 θαη 5
εο

 εβδνκάδαο. Σελ πξώηε κέξα ηελ θαηεπζύλσ λα 

πάξεη ηελ θάξηα ελώ από ην ηέινο ηεο δεύηεξεο κέξαο ηελ αθνπκπάσ από ηνπο ώκνπο 

ζθηρηά θαη ηελ πηάλεη κόλε ηεο. ην θεληξηθό ηξαπέδη ηελ θξαηάκε από ηνπο ώκνπο, 

ηηο πξώηεο δπν κέξεο κέρξη λα εγθιηκαηηζηεί ππάξρεη κεγαιύηεξε απόζπαζε 

πξνζνρήο θαη θάπνηεο απηνηξαπκαηηθέο θηλήζεηο, ελώ ζηελ αξρή ηεο δίλσ κηθξή 

ζσκαηηθή θαηεπζπληήξηα βνήζεηα. Από ηελ 3
ε
 κέξα, δείρλεη πην ζπγθεληξσκέλε, 

κπαίλεη ζην θιίκα θαη επηθξαηεί θαηά θύξην ιόγν ε ιεθηηθή παξόηξπλζε. 

7
ε
 Εβδοκάδα: Απηή ηελ εβδνκάδα, κεηαθηλνύκαη θαη ε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηή 

γίλεηαη από ηελ όξζηα ζηάζε ζηελ απέλαληη πιεπξά θαη ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν λα 

θξαηάσ ηα πόδηα ηεο κε ηα πόδηα κνπ
1
  θάησ από ην ηξαπέδη θαη ηα ρέξηα από ηελ 

πάλσ κεξηά. Μνπ θξαηάεη θαη ηα δπν ρέξηα. Σεο εμεγώ ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ 

αιιαγή ζέζεο θαη γηα ηηο δπν πξώηεο κέξεο ππάξρεη θαη ζσκαηηθή θαζνδήγεζε. Σελ 

ππόινηπε εβδνκάδα, ηεο θξαηάσ, πέξαλ ησλ πνδηώλ, ην έλα ρέξη (δεμί) θαη κε ην άιιν 

θάλεη δνπιεηά. 

8
ε
 Εβδοκάδα: Ξεθηλάκε θξαηώληαο ηεο ην έλα ρέξη θαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν 

ζπλερίδεηαη όιε ε εβδνκάδα, κε ιεθηηθή παξόηξπλζε «ζπλέρηζε..» θιπ, ώζηε λα 

ζπληνκεύεη ηελ δηαδηθαζία. 

9
ε 

 Εβδοκάδα: Απηή ηελ βδνκάδα, αξρίδσ θαη θξαηάσ κόλν ηα πόδηα ηεο 

(όπνπ πιένλ έρεη ραιαξώζεη θαη απιά έρεη ηα δηθά ηεο πόδηα αλάκεζα από ηα δηθά 

κνπ), ελώ θαη ηα δπν ηεο ρέξηα δνπιεύνπλ. Τπάξρεη ιεθηηθή παξόηξπλζε όηαλ 

θαζπζηεξεί θαη ιίγε ζσκαηηθή κε έλα κηθξό απαιό άγγηγκα γηα λα ζπλερίζεη. Δίλαη 

                                                             
1
 Σηο ζςγκεκπιμένο άηομο, όηαν λέμε όηι ακοςμπάμε με ηα πόδια μαρ ηα δικά ηος, ζημαίνει όηι ηα πόδια 

μαρ είναι «αναμειγμένα» μεηαξύ ηοςρ και ςπάπσει πίεζη – δύναμη έηζι ώζηε να καηαλαβαίνει όηι ςπάπσει 

επαθή και να ζιγοςπεςηεί όηι δεν θα ηα πάποςμε ανά πάζα ζηιγμή. 
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πνιύ πην ζπγθεληξσκέλε θαη έρεη κεησζεί θαηά πνιύ ν απηνηξαπκαηηζκόο. Σελ θάξηα 

κεηαβίβαζεο ηελ παίξλεη πιένλ άλεηα κόλε ηεο θαη εγώ ηελ αθνπκπάσ κόλν ζηνλ 

έλαλ ώκν. 

10
ε
 Εβδοκάδα: Με απιό πιένλ αθνύκπεκα, παίξλεη ηελ θάξηα, θαζόκαζηε 

θαη αθνπκπάσ κόλν ηα πόδηα ηεο. Δθείλε μεθηλά θαη θάλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

θαλνληθά. Αθνύ ινηπόλ ηηο θάλεη ζσζηά, από ηε 2
ε
 εκέξα ηεο δίλεηαη εληνιή λα πάξεη 

ηελ θάξηα κεηαβίβαζεο γηα ην αηνκηθό ηξαπέδη. Παίξλεη ηελ θάξηα θαη θάζεηαη ζην 

αηνκηθό. Ζ δηαδηθαζία θπιά θαλνληθά θαη σο ζσκαηηθή επαθή ππάξρεη έλα απαιό 

άγγηγκα ζηνλ ώκν έηζη ώζηε θαη λα καο ληώζεη θαη λα είλαη ήξεκε, άιια θαη ηα ρέξηα 

ηεο λα είλαη ειεύζεξα θαη λα δνπιεύεη ζσζηά. 

11
ε
 Εβδοκάδα: Οη δξαζηεξηόηεηεο θαίλνληαη πηα πσο είλαη θαηεθηεκέλεο. 

ιε ηελ εβδνκάδα θάζεηαη ζην αηνκηθό θαη δνπιεύεη θαη από ηελ κεξηά καο ππάξρεη 

ιεθηηθή παξόηξπλζε θαη απαιό άγγηγκα ζηνλ ώκν. 

 

Πίνακασ 3: Χρόνοσ κρατήματοσ κατά τη διάρκεια παρζμβαςησ με δραςτηριότητεσ TEACCH. 
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Βάζεη ινηπόλ ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ , αιιά θαη βάζεη ηνπ πίλαθα3, κπνξνύκε λα 

δνύκε όηη ε Υ. είρε αξθεηά ζθακπαλεβάζκαηα κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί θάπσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο. Παξαηεξνύκε επίζεο, όηη θαηά ηελ ηέηαξηε εβδνκάδα όπνπ 

ζηακαηάκε λα ηελ θξαηάκε θαη λα καο θξαηά θαλνληθά, αιιά μεθηλάκε λα ηελ 

αθνπκπάκε από ηνλ ώκν, απμάλεηαη ν ρξόλνο κε ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη λα εθηειέζεη 

ηελ δξαζηεξηόηεηα ζρεδόλ ζην δηπιάζην, όπσο επίζεο ππάξρεη θαη αξθεηή αλεζπρία 

θαη εθδήισζε ζηεξενηππηθώλ – απηνηξαπκαηηθώλ θηλήζεσλ ζηα δάρηπια. Παξ’ όια 

απηά, ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε όηη αξρίδεη θαη ζπλεζίδεη θαη επαλέξρεηαη θαη 

θαιπηεξεύεη ηηο επόκελεο κέξεο. Σελ έθηε (6
ε
) εβδνκάδα, όπνπ είλαη εβδνκάδα 

πξνζαξκνγήο βιέπνπκε όηη παιηλδξνκεί ιίγν, αιιά ζηε ζπλέρεηα κπαίλεη μαλά ζην 

θιίκα ηεο παξέκβαζεο θαη ν ρξόλνο ηεο επαθήο κεηώλεηαη όπσο επίζεο θαη ν 

απηνηξαπκαηηζκόο. Σηο ηειεπηαίεο δπν εβδνκάδεο, έρεη ήδε πεξάζεη ζην αηνκηθό 

ηξαπέδη, είλαη πνιύ πην ήξεκε θαη εθείλε δελ καο θξαηά θαζόινπ, αιιά εθηειεί 

θαλνληθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε έλα απιό δηθό καο άγγηγκα ζηνλ ώκν. 

Παρέμβαζη με ενσδαηική κρέμα 

 Σέινο, έρεη ζεηξά ε παξέκβαζε κε ηελ ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο, ε νπνία 

όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηέινο θαη σο ελίζρπζε, αθνύ είλαη 

θάηη πνπ ηεο αξέζεη θαη ηελ αλαθνπθίδεη από ηνπο ηξαπκαηηζκνύο πνπ έρεη 

πξνθαιέζεη ζηα ρέξηα ηεο.  

1
ε
 Εβδοκάδα: Δξρόκαζηε ζε επαθή κε ηελ θξέκα, αθνύ έρνπκε θηηάμεη ηα 

ρεξάθηα ηεο απνκαθξύλνληαο πεηζάθηα θαη ζθιεξύλζεηο. Σεο εμεγνύκε ηη πξόθεηηαη 

λα επαθνινπζήζεη, ηελ ξσηάκε εάλ ζέιεη θαη εθείλε καο αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά. 

Βάδσ θάπνηα πνζόηεηα θξέκαο ζηα ρέξηα κνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα αξρίδσ θαη ηεο θάλσ 

ειαθξά καζάδ ηδίσο ζηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ. Ζ ίδηα δέρεηαη ηελ δηαδηθαζία, βέβαηα 
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παζεηηθά, αιιά δείρλεη λα ηεο αξέζεη. ηελ αξρή, ελώ θαζόκαζηε δηαγώληα δίπια ηεο 

δείρλεη ιίγν πην ζθηγκέλε θαη ηα πόδηα ηεο είλαη «κπιεγκέλα» ζηα δηθά κνπ θαη κε ην 

έλα ρέξη ηεο κε πηάλεη θαη ζην άιιν λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία. 

2
ε
 Εβδοκάδα: Ζ δηαδηθαζία απηή ηελ εβδνκάδα θπιά όπσο ηελ πξνεγνύκελε. 

Σελ ηξίηε εκέξα πξνζπαζώ λα έρσ ηα πόδηα ηεο αλάκεζα ζηα δηθά θαη όρη όπσο πξηλ. 

ζνλ αθνξά ηα ρέξηα ηεο, πξνζπαζεί λα κε πηάλεη, αιιά θαηαθέξλνπκε ζην έλα λα 

θάλσ καζάδ θαη λα κε θξαηάεη ελαιιάμ από ηνλ θαξπό ζην άιιν. πλερίδσ λα θάλσ 

εγώ ηελ όιε δηαδηθαζία. 

3
ε
 Εβδοκάδα: πλερίδσ λα θάλσ εγώ ηελ δηαδηθαζία θαη κε ιεθηηθή 

παξόηξπλζε ηεο δεηάσ λα έρεη ηα ρέξηα θάησ, ζην ηξαπέδη, ιέγνληάο ηεο όηη ηελ 

θξαηάσ εγώ θαη ηεο αθνπκπάσ θαη ηα πόδηα (έρνληάο ηα αλάκεζα ζηα δηθά κνπ). 

θίγγσ ιίγν παξαπάλσ ηα πόδηα  ηεο θαη πξνζπαζώ ην ρέξη κε ην νπνίν κε θξαηάεη 

λα ην έρεη ζην ηξαπέδη θάησ από ηνλ θαξπό κνπ. ιε ε βδνκάδα πεξλά έηζη θαη κε 

αξθεηέο ππελζπκίζεηο όηη ηελ θξαηάσ όηαλ πξνζπαζεί λα κε θξαηήζεη εθείλε. 

4
ε
 Εβδοκάδα: Ζ εβδνκάδα μεθηλά όπσο ε πξνεγνύκελε, αιιά από ην ηέινο 

ηεο 2
εο

 κέξαο θαίλεηαη πην ήξεκε θαη δελ θάλεη πξνζπάζεηεο λα κε θξαηήζεη εθείλε, 

ελώ βέβαηα αζθώ πίεζε ζηα πόδηα θαη ζην ρέξη πνπ ρεη θάησ από ηνλ θαξπό κνπ. 

 

5
ε
 Εβδοκάδα: Σελ θαηεπζύλσ ιεθηηθά, αιιά θαη ζσκαηηθά αθνύ πηάλσ ηα 

ρέξηα ηεο θαη μεθηλάκε λα θάλνπκε ηηο θηλήζεηο καδί. Αξρηθά θξαηάκε ηελ θξέκα, ηελ 

αλνίγνπκε θαη ζηε ζπλέρεη παίξλνπκε πνζόηεηα θαη βάδνπκε ζηα ρέξηα ελαιιάμ. Σα 

πόδηα ηεο παξακέλνπλ αλάκεζα ζηα δηθά κνπ θαη ζθηρηά. 
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6
ε
 Εβδοκάδα: Βξηζθόκαζηε ζηελ βδνκάδα πξνζαξκνγήο, όπνπ 

παιηλδξνκνύκε θαη είκαζηε όπσο ηελ 3
ε
 εβδνκάδα. ηα κέζα ηεο εβδνκάδαο δέρεηαη 

πεξηζζόηεξν λα βξίζθεηαη ην ρέξη ηεο θάησ από ην δηθό κνπ θαη λα θάλεη ιηγόηεξεο 

πξνζπάζεηεο λα κε πηάζεη. 

7
ε
 Εβδοκάδα: Σελ θαηεπζύλσ ιεθηηθά, ζηε αξρή θάλνπκε καδί ηελ θίλεζε 

θαη ζηαδηαθά ηεο δεηάσ λα απιώζεη ηελ θξέκα κόλε ηεο, αθνπκπώληαο ηελ κε ηα 

δάρηπιά κνπ ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ρεξηνύ ηεο, ελώ ηα πόδηα ηεο ζπλερίδνπλ λα 

βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα δηθά κνπ. Σελ 3
ε
 εκέξα ηελ παξνηξύλσ λα αλνίμεη κόλε ηεο 

ηελ θξέκα, λα πάξεη θάπνηα πνζόηεηα θαη λα ηελ απιώζεη, ελώ εγώ ηελ αθνπκπάσ 

πάιη από ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ρεξηνύ θαη πξνζπαζώ λα έρσ αλάκεζα ζηα πόδηα κνπ 

κόλν ην έλα ηεο πόδη. Οη απηνηξαπκαηηζκνί έρνπλ πεξηνξηζηεί θαη δελ ππάξρνπλ 

θαζόινπ. 

8
ε
 Εβδοκάδα: Έρεη αξρίζεη θαη γίλεηαη πην ελεξγεηηθή, άιισζηε ηεο αξέζεη ε 

όιε δηαδηθαζία. πλερίδσ κε ιεθηηθή παξόηξπλζε θαη θαζνδήγεζε ζην λα θάλεη κόλε 

ηεο ηελ δξαζηεξηόηεηα αθνπκπώληαο ηελ από ηελ πάλσ πιεπξά. Βέβαηα, δελ κπνξεί 

λα νξίζεη θαιά ηελ πνζόηεηα ηελ νπνία βάδεη, αιιά απηό δελ καο ελνριεί ζηελ 

παξνύζα θάζε. Σελ εληζρύσ ιεθηηθά αλ πάεη λα ζηακαηήζεη ή αξγεί θαη ηεο δείρλσ 

πώο λα θάλεη θαιύηεξα ηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ. Κξαηάσ κόλν ην έλα πόδη αλάκεζα 

θαη πην ραιαξά πιένλ. Δίλαη πιένλ αξθεηά πην ζπγθεληξσκέλε ζε απηό πνπ θάλεη. 

9
ε 

 Εβδοκάδα: πλερίδνπκε κε αξθεηή ιεθηηθή θαζνδήγεζε θαζώο πιένλ 

πξνζπαζώ λα ηελ αθνπκπάσ κόλν από ην πιάη ζηα πόδηα ηεο. ηελ αξρή 

«ηζηηώζεθε» ιίγν, αιιά κε ελίζρπζε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη επηβεβαηώλνληάο 

ηελ όηη βξίζθνκαη δίπια ηεο, δελ ζα θύγσ θιπ,  επαλήιζε θαη έθαλε ηε 

δξαζηεξηόηεηα όπσο πξηλ. Δθείλε βέβαηα, πξνζπαζεί θαη κε αθνπκπάεη θαη κε ηελ 
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κύηε ηνπ πνδηνύ ηεο. Από ην 2
ν
 20ιεπην ηεο δεύηεξεο κέξαο δείρλεη αξθεηή βειηίσζε 

θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απιώλεη ηελ θξέκα ζηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ. 

10
ε
 Εβδοκάδα: Με αύμεζε ηνπ αθνπζηηθνύ εξεζίζκαηνο, κόλν ηελ πξώηε 

κέξα απηήο ηεο εβδνκάδαο κε αθνπκπάεη κε ηελ άθξε ηνπ πνδηνύ ηεο. Σηο ππόινηπεο 

κέξεο ηελ αθνπκπάσ κόλν εγώ από ην πιάη θαη εθείλε έρνληαο πιένλ θαηαθηήζεη ηελ 

δξαζηεξηόηεηα ηελ αθνινπζεί ζσζηά θαη ην ραίξεηαη. 

11
ε
 Εβδοκάδα: Από ηελ πξώηε θηόιαο κέξα όηαλ έξρεηαη ε ζεηξά ηεο θξέκαο, 

καο δεηά από κόλε ηεο, ιέγνληαο «ζέισ ηελ θξεκνύια». Δγώ ηελ αθνπκπάσ απιά 

ζην πιάη ηνπ πνδηνύ θαη εθείλε εθηειεί θαλνληθά ηελ όιε δηαδηθαζία. Έρνπκε 

πξνζπαζήζεη λα κεηώζνπκε ιίγν ηελ πνζόηεηα πνπ παίξλεη, αιιά αθόκα δελ κπνξεί 

λα ηελ ειέγμεη θαιά.

 

Πίνακασ 4: Χρόνοσ κρατήματοσ κατά τη διάρκεια παρζμβαςησ με χρήςη ενυδατικήσ κρζμασ. 

ύκθσλα κε ηα εβδνκαδηαία ζηνηρεία πνπ καο δίλνληαη παξαπάλσ, αιιά θαη 

βάζεη ηνπ πίλαθα4, δηαπηζηώλνπκε όηη θαη απηή ε δξαζηεξηόηεηα είρε ζην ηέινο ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Μπνξεί λα ππάξρεη αθόκα ζην ηέινο θάπνηα ζσκαηηθή 

επαθή, αιιά είλαη ρσξίο έληαζε θαη ζηελ νπζία δελ καο θξαηάεη εθείλε παξά ππάξρεη 
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έλα δηθό καο απαιό άγγηγκα. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ θαζόινπ απηνηξαπκαηηζκνί. 

Ήδε από ηελ όγδνε (8
ε
) εβδνκάδα ε ζσκαηηθή καο επαθή πεξηνξίδεηαη κόλν από ηε 

δηθή καο ηελ πιεπξά, αθνπκπώληαο ηε απιά ζην πόδη ηεο από ην πιάη ελώ εθείλε 

είλαη ήξεκε θαη εθηειεί ηελ δηαδηθαζία θαλνληθά θαη κε επραξίζηεζε. Παξαηεξνύκε 

επίζεο, όηη απηή ε παξέκβαζε έρεη ηηο ιηγόηεξεο δηαθπκάλζεηο από ηηο πξνεγνύκελεο 

δπν. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ν πίλαθαο 5, όπνπ είλαη έλαο ζπγθεληξσηηθόο 

πίλαθαο θαη ησλ ηξηώλ παξεκβάζεσλ ζηνλ νπνίν κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε 

ζπλνιηθά ηελ εμέιημε ηεο Υ. ζε όιν ην ζεξαπεπηηθό παξεκβαηηθό πξόγξακκα. 

 

Πίνακασ 5: Συνολική πορεία και των 3 παρεμβάςεων. 

 

 Βάζεη ινηπόλ ηνπ πίλαθα5 παξαηεξνύκε κε κηα πξώηε πξόρεηξε καηηά 

όηη όιεο νη παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είραλ απνηέιεζκα ζην ηέινο, θαζώο 

ππήξρε θαη ζπληήξεζε απηώλ. Απηό πνπ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε είλαη όηη νη 
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δξαζηεξηόηεηεο ηνπ TEACCH είλαη απηέο πνπ είραλ πξώηεο θάπνηα αιιαγή. ηελ 

αξρή, γύξσ ζηελ 4
ε
 εβδνκάδα ιόγσ αιιαγήο ηεο ζέζεο καο, βιέπνπκε όηη ππάξρεη 

αύμεζε ηνπ ρξόλνπ, αιιά ζηε ζπλέρεηα έρεη θαζνδηθή πνξεία. Μεζνιαβεί κηα 

κεηαβαηηθή πεξίνδνο, όπνπ ππάξρεη θάπνηα παιηλδξόκεζε, έπεηηα όκσο έρνπκε μαλά 

βειηίσζε έσο όηνπ εθείλε λα κελ καο θξαηά θαη λα ππάξρεη έλα απιό άγγηγκα πνπ 

θαη πνπ από ηε δηθή καο πιεπξά. ζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε πνπ έξρεηαη δεύηεξε 

ζε αιιαγή, είλαη ε ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο. Βιέπνπκε όηη από ηελ 8
ε
 εβδνκάδα 

θαη κεηά ππάξρεη κεγάιε βειηίσζε θαη κείσζε ζηνλ ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν καο θξαηά, 

ρσξίο θάπνηα παιηλδξόκεζε από εθεί θαη πέξα. Σέινο, ε παξέκβαζε κε ην anti–stress  

κπαιάθη είλαη απηή πνπ μεθηλά ηελ θαζνδηθή ηεο πνξεία από ηελ 9
ε
 εβδνκάδα θαη 

κεηά θαη ζπλερίδεη έσο όηνπ λα εθηειεί ηελ δξαζηεξηόηεηα από κόλε ηεο.  

Δπνκέλσο, κε βάζεη ηα ζηνηρεία απηά, βιέπνπκε όηη ν βαζηθόο καο ζηόρνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έσο έλα βαζκό. Ζ Υ. κπόξεζε λα κεηώζεη ηελ ζσκαηηθή επαθή 

θάλνληαο θάηη άιιν. Μέζσ ινηπόλ απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ππήξμε ζηαδηαθή 

απεπαηζζεηνπνίεζε ηεο επαθήο. 

 

Φάζη ζςνηήπηζηρ 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη κεηά από δηάζηεκα απνρήο δπν 

εβδνκάδσλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο ππήξμε μαλά λέα 

θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πάλσ ζηηο ίδηεο παξεκβάζεηο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππήξρε 

ζπληήξεζε απηώλ. Παξαηεξώληαο ινηπόλ ηνλ πίλαθα5, κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε 

όηη είρακε ζπληήξεζε ζε όιεο καο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη κάιηζηα, θαηά ηελ δεύηεξε 

εβδνκάδα ηεο ζπληήξεζεο ε Υ. ιεηηνπξγνύζε απηόλνκα έρνληαο θαηαθηήζεη όιεο ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ είρακε εθηειέζεη όιν απηό ην δηάζηεκα. ζνλ αθνξά ινηπόλ, ηηο 
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δξαζηεξηόηεηεο πξνζαξκνζκέλνπ TEACCH, παξαηεξνύκε όηη ππήξμε ζπληήξεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Σηο πξώηεο κέξεο ππήξμε κελ θάπνηα 

επαθή κε εκάο, αιιά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα επαλήιζε θαη πάιη όπσο ήηαλ ζην 

ηειηθό ζηάδην ηεο θάζεο παξέκβαζεο. ρεηηθά κε ηελ ρξήζε ελπδαηηθήο θξέκαο, 

ζηελ θάζε απηή, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα κηθξή παιηλδξόκεζε όπσο ήηαλ 

αλακελόκελν γηα ηηο πξώηεο εκέξεο, αιιά όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε παξέκβαζε 

ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα, ιεηηνπξγεί απηόλνκα θαηά ηελ ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο 

θξέκαο. Σέινο, ππάξρεη ζπληήξεζε θαη γηα ηελ παξέκβαζε κε ην anti–stress κπαιάθη 

κε αληίζηνηρν ξπζκό όπσο ζηηο δπν παξαπάλσ, έρνληαο απηνλνκία ηελ δεύηεξε 

εβδνκάδα. 

Αςηοηπαςμαηιζμόρ και άλλερ αλλαγέρ ζςμπεπιθοπάρ 

Αςηοηπαςμαηιζμόρ 

ζνλ αθνξά ην δεύηεξν ζηόρν πνπ είρακε, ηελ κείσζε δειαδή ησλ 

ζηεξενηππηθώλ θαη απηνηξαπκαηηθώλ θηλήζεσλ, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ηνλ 

πίλαθα6 πνπ αθνινπζεί θαη λα δνύκε ηελ πνξεία ηνπ. 
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Πίνακασ 6: πορεία και ζνταςη αυτοτραυματιςμοφ. 

 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ θσδηθνπνηνύκε θαη ζε απηόλ ηνλ πίλαθα ηελ έληαζε 

είλαη παξόκνηνο κε ηνλ ηξόπν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πίλαθα1. Λόγσ ηνπ όηη είλαη 

δύζθνιν λα κεηαθέξνπκε ηελ έληαζε πνπ παξαηεξνύζακε θαη ππήξρε εθείλεο ηηο 

ζηηγκέο, πξνζπαζήζακε λα ηηο κεηαθέξνπκε ζπγθξίλνληαο ηελ έληαζε πνπ ππήξρε 

θάζε θνξά θαη ην κέγεζνο ηνπ απηνηξαπκαηηζκνύ θαη ηεο δεκηάο πνπ πηζαλόλ 

πξνθαινύζε. Έηζη, όηαλ γηα παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα σο βαζκόο 

έληαζεο (5)=έληνλα, όπνπ είλαη θαη ην αλώηεξν επίπεδό καο είλαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Βαζηθήο Φάζεο, όπνπ ε ίδηα είρε πξνθαιέζεη κέζσ απηώλ ησλ θηλήζεσλ ηόζν 

κεγάιε πιεγή πνπ ρξεηάζηεθε θαη ηαηξηθή παξέκβαζε. ηελ πξνθεηκέλε θάζε, ε 

έληαζε ηνπ απηνηξαπκαηηζκνύ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έληαζε ηνπ θξαηήκαηνο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα1. Σν επίπεδν έληαζεο (4)=πνιύ, πθίζηαηαη κόλν ζηελ 

αξρή πνπ ήηαλ αξθεηά αγρσκέλε, ελώ ην επίπεδν (3)=κέηξηα ππάξρεη θπξίσο ζε 

κεηαβαηηθέο θάζεηο θαη κόλν. Καηά ην πιείζηνλ επηθξαηεί δηαθύκαλζε κεηαμύ 
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(2)=αξθεηά θαη (1)=ιίγν ζην θύξην κέξνο ηεο παξέκβαζεο, ελώ πξνο ην ηέινο πνπ 

έρεη εμνηθεησζεί κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο, έρεη νξηνζεηεζεί θαη εξεκήζεη κέζα από ην 

πξόγξακκα έρνπκε δηαθύκαλζε από ην (1)=ιίγν έσο ην (0)=θαζόινπ, αιιά θαη θαηά 

ηελ ζπληήξεζε θαζώο ηόηε είηε έρεη ειαηηώζεη ζην ειάρηζην ηηο θηλήζεηο απηέο είηε 

δελ ππάξρεη θαζόινπ απηνηξαπκαηηζκόο. 

ζνλ αθνξά ινηπόλ ηνλ απηνηξαπκαηηζκό ησλ ρεξηώλ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξέκβαζεο κεηώλεηαη αξθεηά, ηδίσο κεηά ηνλ 1
ν
 κήλα, όπνπ κπαίλεη νπζηαζηηθά 

ζην θιίκα ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο θαη ζπλεξγάδεηαη θαιύηεξα. ηε δηάξθεηα ηεο 

ππόινηπεο εκέξαο πθίζηαηαη, αιιά από ηνλ 1 ½  κήλα παξεκβάζεσλ θαη κεηά, 

ηδηαίηεξα όηαλ είλαη πην ήξεκε θαη ραιαξή κεηώλεηαη αξθεηά. Γύξσ ζηελ 6
ε
 εβδνκάδα 

πνπ είλαη ε εβδνκάδα πξνζαξκνγήο κεηά από δηαθνπέο, είρακε ιίγν παξαπάλσ 

έληαζε θαη  δηάξθεηα απηώλ, από ηνλ βαζκό πνπ είρακε θαηαθηήζεη, θάηη όκσο πνπ 

δελ δηήξθεζε ηδηαίηεξα θαζώο επαλήιζε άκεζα θαη κε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο 

έληαζεο ησλ θηλήζεσλ απηώλ. Απηό πνπ θαηαθέξακε, ηδίσο πξνο ην ηέινο ηνπ 

παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη θαηά ηελ ζπληήξεζε, ήηαλ ην γεγνλόο όηη 

όηαλ ήηαλ ήξεκε, ππήξρε αηζζεηή κείσζε ηεο θίλεζεο θαη θάπνηεο ζηηγκέο δελ 

ππήξρε θαζόινπ ζηεξενηππηθή θίλεζε απηνηξαπκαηηζκνύ γηα θάπνηα δεπηεξόιεπηα 

έσο 1 ιεπηό ηε θνξά. Απηό βέβαηα γηλόηαλ έπεηηα από δηθή καο επέκβαζε, κε ιεθηηθή 

παξόηξπλζε, ιέγνληάο ηεο «όκνξθα ηα ρεξάθηα» ή «θάησ ηα ρεξάθηα» θαη εθείλε 

αθνύ αθνπκπνύζε θάπνηνλ νύησο ή άιισο κε ην πόδη ηεο, άθελε γηα απηά ηα 

δεπηεξόιεπηα ηα ρέξηα πάλσ ζην ηξαπέδη ρσξίο λα θάλεη ηελ γλσζηή θίλεζε. 

Αλλαγέρ ζςμπεπιθοπάρ 

Πέξα όκσο από ηηο ζεηηθέο αιιαγέο πνπ είρακε θαη ηελ επίηεπμε ζε κεγάιν 

βαζκό ησλ ζηόρσλ καο, είρακε θαη άιιεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο 
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ηεο Υ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζήο καο, αλεμάξηεηα βέβαηα από απηήλ. Μεγάιν 

βήκα ήηαλ ν απνρσξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θξαηνύζε από θαη πξνο ην ζρνιηθό. 

Απηό μεθίλεζε κε ην γεγνλόο όηη θάπνηα κεζεκέξηα πνπ ήηαλ θαη πην ήξεκε, δελ 

δεηνύζε ηα αληηθείκελα απηά θαη έηζη ζηγά ζηγά όηαλ αλαξσηηόηαλ γηα απηά ηεο 

ιέγακε όηη βξίζθνληαη ζηελ ηζάληα ζνπ. ε ζπλεξγαζία ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ κακά, 

ε νπνία ηεο έιεγε αληίζηνηρα ηηο θνξέο πνπ ηα αλαδεηνύζε ρσξίο έληνλε κνξθή ην 

πξσί όηη βξίζθνληαη ζηε ηζάληα θαη ζπγρξόλσο άιιαδε ζέκα, είρακε σο απνηέιεζκα 

ηελ απνκάθξπλζε απηώλ θαη ηελ ύπαξμε ηνπο ζηελ ηζάληα κέρξη θαη ζήκεξα. 

Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ,  ηελ ώξα ηνπ κεζεκεξηαλνύ 

θαγεηνύ ζηελ ηξαπεδαξία, αξρίζακε λα ιεηηνπξγνύκε όπσο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

όζνλ αθνξά ηελ επαθή καδί καο. Δλώ ζηελ αξρή καο θξαηνύζε θαη ε δηαδηθαζία 

γηλόηαλ δύζθνια, μεθηλήζακε θαη ηελ αθνπκπνύζακε κε ηα πόδηα καο θαη ηεο 

θξαηνύζακε ην έλα ρέξη ζθηρηά, ζηαδηαθά θαη παξάιιεια κε ηηο παξεκβάζεηο 

απνκαθξύλακε ην ρέξη θαη ππήξραλ ηα πόδηα ηεο αλάκεζα από ηα δηθά καο κε πίεζε 

θαη ηέινο, θηάζακε ζην ίδην ζεκείν κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ηελ αθνπκπνύζακε 

ζηα πόδηα από ην πιάη θαη κόλν θαη εθείλε εθηεινύζε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνύ 

θαλνληθά θαη ζσζηά.  

Κάηη αληίζηνηρν ζπλέβε θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πιπζίκαηνο ησλ δνληηώλ. 

Δλώ ζηελ αξρή καο θξαηνύζε θαη θάλακε αλαγθαζηηθά καδί ηελ δηαδηθαζία, ζηγά 

ζηγά ηεο θξαηνύζακε κόλν ην έλα ρέξη θαη έπιελε κε ην άιιν θαη ζην ηέινο ηελ 

αθνπκπνύζακε κόλν κε ην ζώκα καο ζηελ πιάηε ηεο. ηελ αξρή αζθνύζακε 

κεγαιύηεξε πίεζε θαη ζηγά ζηγά ειαηηώζεθε θαη απιώο ηελ αθνπκπάκε θαη εθηειεί 

ηελ όιε δηαδηθαζία κόλε ηεο, παίξλνληαο ηα πξάγκαηά ηεο, πιέλεηαη, ηα μαλαβάδεη 

ζηε ζέζε ηνπο, ζθνππίδεηαη θαη ζπλερίδεη πξνο ηελ ηάμε. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 
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ζπληήξεζεο ππήξραλ θνξέο πνπ εθηεινύζε ηελ όιε δηαδηθαζία από κόλε ηεο κόλν κε 

ιεθηηθή ελίζρπζε από εκάο. 

Δλδεηθηηθόο είλαη ν πίλαθαο 7 πνπ αθνινπζεί θαη καο δείρλεη ηηο πεξαηηέξσ 

αιιαγέο θαη θαηαθηήζεηο πνπ είρακε. 

 

Πίνακασ 7: Χρόνοσ κατά τον οποίο λειτουργεί χωρίσ ςωματική επαφή ςε ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ. 

 

Δπηπιένλ, άιιαμε θαη ν ηξόπνο επαθήο θαηά ηελ κεηαθίλεζή καο από ρώξν ζε 

ρώξν. Δλώ ζηελ αξρή καο θξαηνύζε ζθηρηά θαη κε ηα δπν ηεο ρέξηα, ζηαδηαθά, όληαο 

ήξεκε θαη ληώζνληαο αζθαιήο θαη κε αξθεηά αθνπζηηθά εξεζίζκαηα από εκάο, άξρηζε 

λα καο θξαηά κε ην έλα ρέξη θαη ζηε ζπλέρεηα έσο θαη ζήκεξα όηαλ ληώζεη θαιά θαη 

είλαη ραιαξή, ηελ αθνπκπάκε απιά από ηνλ αξηζηεξό ηεο ώκν θαη πάκε όπνπ είλαη 

ηελ θάζε θνξά. Αθόκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαηαθέξακε όηαλ ήηαλ ζε 

θαιή δηάζεζε θαη πνιύ ήξεκε, κε αξθεηά αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη θίλεηξα από 

εκάο  (π.ρ. αγθαιηά, βάςηκν λπρηώλ) λα κεηαθηλείηαη απηόλνκα αθνινπζώληαο καο. 
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Δκείο βέβαηα ηεο κηιάγακε ζπλερώο, ρηππνύζακε παιακάθηα έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

καο αθνινπζεί. 

Σέινο, κέζσ ηνπ πίλαθα 8 πνπ αθνινπζεί καο δίλεηαη ε ζπλνιηθή πνξεία γηα 

όιν ην δηάζηεκα από ηελ βαζηθή θάζε ζηελ παξέκβαζε θαη από εθεί ζηε ζπληήξεζε 

γηα ην ρξόλν ηνλ νπνίν καο θξαηνύζε ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πνπ βξηζθόηαλ ζην 

Κέληξν. 

 

Πίνακασ 8: Συνολική μετατόπιςη ςωματικήσ επαφήσ. 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη όζν πεξλάεη ν θαηξόο θαη ην ζεξαπεπηηθό καο πξόγξακκα 

πξνρσξάεη, ε αλάγθε γηα ζσκαηηθή επαθή κεηώλεηαη θαη απηό ζπλερίδεηαη θαη κεηά 

ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο. ην ηέινο έρνπκε κηα 

αιιαγή ηεο ηάμεο ησλ 77 ιεπηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δλώ δειαδή μεθηλήζακε 

κε ην λα καο θξαηάεη 360 ιεπηά (ηηο 6 απηέο ώξεο πνπ βξίζθεηαη ζην Κέληξν) 

ζπλερώο, θηάζακε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θαη ηδίσο θαηά ηελ 

ζπληήξεζε λα ππάξρνπλ εκέξεο πνπ λα καο θξαηάεη 283 ιεπηά, κεηώζεθε επνκέλσο 1 

ώξα θαη 17 ιεπηά. 
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 Δπίζεο εάλ παξαηεξήζνπκε ηνλ πίλαθα 8 ζπλδπαζηηθά κε ηνλ πίλαθα 1, ζα 

δηαπηζηώζνπκε, όηη πέξαλ ηεο αιιαγήο ζηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ θξαηήκαηνο ππάξρεη 

θαη αιιαγή ζηε έληαζε ηνπ θξαηήκαηνο θαηά ηελ θάζε ηεο παξέκβαζεο, αιιά θαη 

ηεο ζπληήξεζεο. ζν πεξλάεη ν θαηξόο, ε έληαζε θαη ν ρξόλνο κεηώλνληαη ζηαδηαθά, 

κε κία κηθξή άλνδν θαηά ηελ εβδνκάδα πξνζαξκνγήο. Σνλ ππόινηπν θαηξό ε Υ. 

ζεκεηώλεη κεγάιε βειηίσζε θαη ππάξρνπλ εκέξεο πνπ ε έληαζε ηνπ θξαηήκαηνο είλαη 

κεδεληθή θαη ππάξρεη έλα απαιό άγγηγκα εθ κέξνπο ηεο. 

 

 Σσδήηεζε  

 Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα πνπ 

αλαπηύμακε θαη νη ηερληθέο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ζε κεγάιν 

βαζκό ιεηηνπξγηθέο θαη ηα απνηειέζκαηά καο ηθαλνπνηεηηθά. Απηό άιισζηε θαίλεηαη 

θαη από ην γεγνλόο όηη νη ζηόρνη πνπ βάιακε ήξζαλ εηο πέξαο, ηδίσο νη άκεζνη όπσο 

είλαη ε κείσζε ηεο ζσκαηηθή επαθήο θαη νη απηνηξαπκαηηζκνί. Αθόκα όκσο θαη νη 

καθξνπξόζεζκνη, όπσο ε απηόλνκε κεηαθίλεζε θαη ε νινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ 

ρσξίο ζσκαηηθή επαθή  ππήξμαλ αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό.  

 Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππήξμαλ, 

πέξαλ ηεο παιηλδξόκεζεο πνπ ππήξμε θαηά ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο κεηά ηηο 

δηαθνπέο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ TEACCH θαη ηεο θάζεο πνπ όηαλ αιιάμακε ζέζε 

θαη κεηαθεξζήθακε, θαηά ηελ 4
ε
 εβδνκάδα, όπνπ ρξεηάζηεθε ζρεδόλ ν δηπιάζηνο 

ρξόλνο δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιόγσ απμεκέλνπ άγρνπο, ιόγσ απηήο ηεο 

αιιαγήο. Παξ’ όια απηά, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ TEACCH ήηαλ απηέο πνπ άξρηζαλ 
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αηζζεηά λα έρνπλ ηηο πξώηεο ζεηηθέο αιιαγέο βάζεη ρξνληθήο πεξηόδνπ. Ζπηόηεξεο 

ήηαλ ν δηαθπκάλζεηο ζηηο άιιεο δπν παξεκβάζεηο, ρσξίο δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ.  

 ιεο καο νη παξεκβάζεηο θάλεθαλ απνηειεζκαηηθέο θαζώο ζπληεξήζεθαλ θαη 

κεηά ην ηέινο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, αιιά έθεξαλ θαη εηο πέξαο ζε κεγάιν 

βαζκό ηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη, όπσο πξναλαθέξζεθε. Ίζσο 

απνηειεζκαηηθόηεξε λα ραξαθηεξίδακε ηελ ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο θαη απηό 

γηαηί είρε ηηο ιηγόηεξεο δηαθπκάλζεηο  ζηελ πνξεία ηεο αλ θαη άξρηζε ε ζεηηθή ηεο 

πνξεία κεηά από ηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ TEACCH. Απηό βέβαηα, 

κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλόο όηη εθηεινύηαλ σο ε ηειεπηαία παξέκβαζε θαη 

σο εληζρπηήο, θαζώο επραξηζηνύζε πνιύ ηελ Υ., θάλνληαο ρξήζε ηεο δηαθνξηθήο 

ελίζρπζεο ηεο ελαιιαθηηθήο ιύζεο όπνπ ζύκθσλα κε ην πκβνύιην γηα παηδηά κε 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη κε ηνλ Spangenberg, θαηαθέξακε λα κεηώζνπκε 

ηελ αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά, δειαδή ηνπο ζηεξενηππηθνύο απηνηξαπκαηηζκνύο ησλ 

δαρηύισλ, κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθά απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηεινύζε ηελ ελαιιαθηηθή καο ιύζε  (The Council for Children 

with Behavioral Disorders, 1990;Spangenberg K.,2008). 

 Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζα κπνξνύζε ινηπόλ λα έρεη θαη ζπλέρεηα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε ζθνπό ηελ γελίθεπζε ησλ ζηόρσλ πνπ θαηέθηεζε θαη ζε άιια 

πιαίζηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη. Θα κπνξνύζε επίζεο λα εληζρπζεί θαη κε 

άιιεο δξαζηεξηόηεηεο αθνύ θαηαθηεζνύλ πιήξσο απηέο πνπ δνπιεύηεθαλ, αιιά θαη 

λα εληζρπζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ε απηόλνκε ζπκπεξηθνξά ηεο γηα λα έξζεη εηο πέξαο 

θαη ν καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο πνπ είρακε ζέζεη, λα ιεηηνπξγεί δειαδή απηόλνκα θαη 

λα αλαπηπρζεί θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν πεξηζζόηεξν ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο. 
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 ην ζεκείν απηό, ζα κπνξνύζακε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα, όηη έλα 

ηέηνηνπ είδνπο πξόγξακκα ζα κπνξνύζε λα γεληθεπηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη 

ζε θάπνην άιιν απηηζηηθό άηνκν κε παξόκνηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αλ 

δειαδή ζθνπεύακε ζηελ κείσζε θάπνηαο αλεπηζύκεηεο  ζπκπεξηθνξάο, κείσζε θαη 

εμάιεηςε απηνηξαπκαηηζκνύ, αιιά αθόκα θαη ελίζρπζε θάπνηαο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθή ζα ήηαλ ινηπόλ ε ζηαδηαθή δηακόξθσζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία έρνπκε εθκάζεζε λέσλ κνξθώλ – ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο 

κέζσ δηαθνξεηηθήο ελίζρπζεο βαζκηαίσλ πξνζεγγίζεσλ πξνο ηα επηζπκεηά καο 

απνηειέζκαηα (Peeters, 2000). ε θάζε πεξίπησζε, ζα αιιάδακε ηηο παξεκβαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα ηνπ λένπ αηόκνπ, αιιά νη 

ηερληθέο ζα παξέκελαλ ιίγν πνιύ ζηαζεξέο. Ζ ρξήζε ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ ηερληθώλ – 

παξεκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, όπσο ηεο ζηαδιακήρ απεςαιζθηηοποίηζηρ, ε 

διαθοπική ενίζσςζη ηηρ εναλλακηική λύζηρ αιιά θαη ε διαθοπική ενίζσςζη ηος 

αζςμβίβαζηος ζα παξέκελαλ κέζα ζην ζεξαπεπηηθό καο πξόγξακκα, θαζώο άιισζηε 

έρνπλ απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθέο ζύκθσλα κε πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, ηδίσο 

γηα ηα άηνκα πνπ έγθεηληαη ζην απηηζηηθό θάζκα (Falcomata et al., 2007; Matson & 

Taras, 1989), όπσο άιισζηε πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ. Βαζηθή 

επίζεο ζα ήηαλ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο TEACCH κε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ, θαζώο ε νξηνζέηεζε πνπ 

πξνζθέξεη ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζε έλα απηηζηηθό άηνκν. 
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