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Θεραπευτικές προσεγγίσεις

 ∆ιαφορετικές αντιλήψεις

 Στόχοι και κατευθύνσεις

 Ποικιλομορφία

 Αξιολόγηση

 Προβλήματα 



Θεραπευτικές προσεγγίσεις

 Συμπεριφοριστικές 

 Επικοινωνιακές

 Εξειδικευμένες



Συμπεριφοριστικές 
προσεγγίσεις

 Lovaas: (συμπεριφοριστική εντατική 
θεραπεία)

 Εφαρμοσμένη Συμπεριφοριστική Ανάλυση 
(ΑΒΑ)

 PECS Επικοινωνιακό Σύστημα 
Ανταλλαγής Εικόνων

 Εκπαιδευτικό μέρος του TEACCH



Lovaas: (Συμπεριφοριστική
εντατική θεραπεία)

 Πρώιμη παρέμβαση

 Πρόγραμμα στο σπίτι

 Εντατική θεραπεία

 Συμμετοχή γονέων

 Πρόγραμμα στο σχολείο

 Σταδιακή εξέλιξη



TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and

Related Communication Handicapped Children)

 Ευρύ φάσμα υπηρεσιών

 Τομείς παροχής υπηρεσιών

 Εκπαιδευτικές αρχές του TEACCH

 Γνωστική και Συμπεριφοριστική 
θεραπεία

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών



TEACCH



TEACCH



TEACCH



PECS
Επικοινωνιακό Σύστημα 

Ανταλλαγής Εικόνων (Bondy & Frost 1994)

ΣΤΑΔΙΑ
 Να μάθει την ανταλλαγή εικόνων
 Να αναζητήσει κάποιον για να του δώσει το σύμβολο 
και με αυτόν τον τρόπο να ζητήσει αυτό που θέλει

 Να μπορεί να κάνει σωστό διαχωρισμό και επιλογή 
ανάμεσα σε διάφορα σύμβολα

 Να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα βιβλίο 
επικοινωνίας

 Να μπορεί να σχηματίσει απλές προτάσεις, τόσο 
αιτήματα όσο και σχόλια



PECS
Επικοινωνιακό Σύστημα 

Ανταλλαγής Εικόνων (Bondy & Frost 1994



Επικοινωνιακές προσεγγίσεις

 Πρώιμη παρέμβαση EarlyBird

 Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ

 Θεραπεία μουσικής αλληλεπίδρασης



Γλωσσικό Πρόγραμμα 
ΜΑΚΑΤΟΝ

Προσέγγιση διδασκαλίας 
επικοινωνιακών και γλωσσικών 
ικανοτήτων, με τη χρήση λόγου, 
νοημάτων με τα χέρια ή/και 

γραφικών συμβόλων



Γλωσσικό Πρόγραμμα 
ΜΑΚΑΤΟΝ

∆ιδακτικές αρχές:

 Εξατομίκευση του Λεξιλογίου

 Προγραμματισμένη διδασκαλία

 Γενίκευση σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα

 Αυθόρμητη χρήση



Γλωσσικό Πρόγραμμα 
ΜΑΚΑΤΟΝ

Αποτελείται:

 Λεξιλόγιο πυρήνα (450 λέξεις)

 Λεξιλόγιο πηγή (κατά θέματα)

 Ευέλικτες διδακτικές μεθόδους



ΜΑΚΑΤΟΝ - νοήματα



ΜΑΚΑΤΟΝ -σύμβολα



Εφαρμογές του ΜΑΚΑΤΟΝ



Εφαρμογές του ΜΑΚΑΤΟΝ



Ημερολόγιο



Ημερολόγιο



Θεραπεία μουσικής 
αλληλεπίδρασης

Παρέχει το πλαίσιο μέσα από το οποίο 
το παιδί με αυτισμό θα αποκτήσει 
την εμπειρία της διαπραγμάτευσης 
ώστε να  δημιουργήσει ένα πρότυπο 
που θα το προετοιμάσουν για τη 

μάθηση της γλώσσας



Θεραπεία μουσικής 
αλληλεπίδρασης

Αυτό θα επιτευχθεί:
Με κινήσεις του σώματος
Με πηδηματάκια και τρέξιμο
Ήχους και φωνήσεις
 Αναστεναγμούς
 Εκφράσεις προσώπου κ.α.
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Εξειδικευμένες προσεγγίσεις

 Εκπαίδευση Ακουστικής 
Ολοκλήρωσης (AIT)

 Παιχνίδι και Αυτισμός

Μουσικοθεραπεία

 Εφαρμογές Η/Υ


