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Περίληυη 

Τν παηρλίδη απνηειεί εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο αληηθείκελν έξεπλαο θαη 

παξαηήξεζεο ηεο παγθόζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Με πξσηνπόξν ηελ 

Ακεξηθή, δεκηνπξγήζεθαλ πξνγξάκκαηα πξώηκεο παξέκβαζεο ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ κέζσ ηνπ 

παηρληδηνύ κε ην παηδί ηνπο. Σθνπόο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε ελίζρπζε θαη ε 

εθκάζεζε δεμηνηήησλ ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-παηδηνύ θαζώο θαη νξηνζέηεζεο 

εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ή ζπκπεξηθνξάο. Σηελ 

παξνύζα εξγαζία, επηιέρηεθε έλα ακεξηθάληθν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γνλέσλ κέζσ 

παηρληδηνύ (Parent-Child Interaction Therapy-Θεξαπεία Αιιειεπίδξαζεο Γνλέα-

Παηδηνύ), πνπ ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή κε ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε. Τν πξόγξακκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν ηνπ Γ.Ν.Γ.Παπαληθνιάνπ, 

ζπκκεηείρε κία κεηέξα κε ηνλ ηεηξάρξνλν γηό ηεο θαη δηήξθεζε πέληε κήλεο. Οη 

ζπλεδξίεο βηληενζθνπήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ από δύν παξαηεξεηέο. Σύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε κεηέξα εμάιεηςε ζρεδόλ ηηο αξλεηηθέο γνλετθέο 

δεμηόηεηεο (εξσηήζεηο, εληνιέο, θξίζεηο), ελώ αύμεζε ζεακαηηθά ηηο ζεηηθέο γνλετθέο 

δεμηόηεηεο (επηβξάβεπζε, ιεθηηθή 

αληαλάθιαζε, κίκεζε, αλαηξνθνδόηεζε κε ελζνπζηαζκό) νξηνζεηώληαο ηηο 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνύ ηεο. 

Διζήγηζη 

Οη πεξηζζόηεξνη αλαπηπμηαθνί επηζηήκνλεο ζπκθσλνύλ (α) όηη ε ηάζε γηα παηρλίδη 

είλαη έκθπηε θαη (β) όηη αλαδύεηαη θπζηθά θαη κε κηα αιιεινπρία ζηα παηδηά πνπ δελ 

επηβαξύλνληαη από θάπνηα ζνβαξή εγθεθαιηθή δηαηαξαρή, από αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, όπσο ν απηηζκόο, από θνηλσληθό απνθιεηζκό ή από ςπρηθό ηξαύκα. Γηα 

λα αλαπηπρζεί όκσο ην παηρλίδη σο κία ραξνύκελε, γλσζηηθά θαη θνηλσληθά 

πξνζαξκνζκέλε αλζξώπηλε ηθαλόηεηα, απαηηεί ηελ ππνζηήξημε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 

ελδηαθεξόκελσλ ελειίθσλ (Singer, 2006).  

Οη πξώηνη, ινηπόλ, θαη νη ζεκαληηθόηεξνη «ζπκπαίρηεο» ηνπ παηδηνύ είλαη νη 

γνλείο. Ιδηαίηεξα ζηε βξεθηθή αιιά θαη ζηε λεπηαθή ειηθία, ην παηδί αιιειεπηδξά, 

κηκείηαη θαη παίδεη ηελ πεξηζζόηεξε ώξα κε ηνπο γνλείο ηνπ. Σε απηή ηελ ειηθία, ε 

ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη ηπρόλ δπζθνιίεο ζηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κπνξεί λα έρνπλ καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο γηα ην παηδί όπσο 



ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλσξηκόηεηα θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

(Horowitz, Logsdon & Anderson, 2005). 

Η ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ππνζηεξηθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο γνλέα-παηδηνύ θαη 

ζηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ έρεη ηεθκεξησζεί από πνιιαπιέο κειέηεο θαη νη 

εξεπλεηέο έρνπλ αλαγλσξίζεη νπζηώδε ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο 

(Wyly, 1997). Από ηελ άιιε πιεπξά, νη απνηπρεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ γνλέα 

θαη παηδηνύ έρνπλ ζπλδεζεί κε κεηαγελέζηεξα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα.  

Σηόρνο, ινηπόλ, ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο 

λα αλαπηύμνπλ ηερληθέο αληηκεηώπηζεο ησλ δπζθνιηώλ ηνπ παηδηνύ ηνπο, ηερληθέο 

ελίζρπζεο θαη επηβξάβεπζεο αιιά θαη ηερληθέο απηνπαξαηήξεζεο. Πξσηαξρηθόο 

ζηόρνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ δεζκνύ γνλέα-παηδηνύ πνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ ζηελ αιιειεπίδξαζε, έρεη δηαηαξαρζεί.  

Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο επηιέρηεθε έλα ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα ην 

Parent-Child Interaction Therapy-Θεξαπεία Αιιειεπίδξαζεο Γνλέα-Παηδηνύ (PCIT) 

ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηε δηεζλή αξζξνγξαθία ζαλ έλα από ηα πην επηηπρεκέλα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα 

αιιειεπίδξαζεο γνλέα-παηδηνύ.  

Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αιιαγή ηεο δπζιεηηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο 

γνλέα-παηδηνύ κέζσ άκεζεο εθπαίδεπζεο ηνπ γνλέα θαηά ηε δηάξθεηα παηρληδηνύ. Τν 

πξώην ζηάδην (Σηάδην Α΄) ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο 

θαη ηνπ δεζκνύ γνλέα-παηδηνύ ελώ ην δεύηεξν ζηάδην (Σηάδην Β΄) επηθεληξώλεηαη ζην 

λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο λα απνθηήζνπλ έιεγρν ησλ δηαηαξαρηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

ηνπ παηδηνύ ηνπο κε ηε ρξήζε ζσζηά δηαηππσκέλσλ, ειηθηαθά θαηάιιεισλ εληνιώλ 

θαη κε ηε ρξήζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ηε ζπκκόξθσζε θαη ηε κε 

ζπκκόξθσζε, αληίζηνηρα, ηνπ παηδηνύ ηνπο (Boggs, Eyberg, Edwards, Rayfield, 

Jacobs, Bagner & Hood, 2004). 

Παξόηη ηκήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηάθνξνπο 

ηύπνπο ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε παηδηά 

δηάθνξσλ ειηθηώλ, έρεη θπξίσο ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε παηδηά από δύν έσο 

επηά ρξνλώλ ηα νπνία είλαη επηζεηηθά θαη ∕ή κε ρξόληα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα 

(π.ρ. αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ππαθνή). 

 

Τν πξόγξακκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία ηξεηο ζπλερόκελεο ρξνληέο ζην 

Ιαηξνπαηδαγσγηθό θέληξν ηνπ Γ.Ν.Γ. Παπαληθνιάνπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πεξίπησζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζε κία κεηέξα κε ην γηό ηεο, Αλέζηε. Ο Αλέζηεο ήηαλ 

έλα αγόξη 4,5 ρξνλώλ πνπ πξνζήιζε ζην Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν γηα ηηο δπζθνιίεο 

πνπ εκθάληδε ζηελ εμέιημε ηνπ ιόγνπ ηνπ, ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζνρή ηνπ. 

Επίζεο, ζύκθσλα κε ην ηζηνξηθό, είρε ρακειό ζσκαηηθό βάξνο εμαηηίαο 

πξνβιεκάησλ ζηε δηαηξνθή ηνπ. Η δηάγλσζε ήηαλ δηαηαξαρή γισζζηθήο έθθξαζεο 

(ζνβαξήο κνξθήο) θαη αλσξηκόηεηα κε ζηνηρεία ππεξθηλεηηθόηεηαο θαη δηάζπαζεο. 



Σηελ επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν δηαπηζηώζεθαλ πξνβιήκαηα θαη ζην θνηλσληθό 

ηνκέα, αθνύ ν Α. παξνπζίαδε δπζθνιίεο ζηελ έληαμή ηνπ θαη ζηε ζπλεξγαζία ζηελ 

νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ παίδνληαο παξάιιεια θαη όρη ζπλεξγαηηθά θαη 

εθδειώλνληαο ελίνηε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε απνηέιεζκα λα έρεη δερηεί ηελ 

απόξξηςε από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα, ζηελ πρώηη ζυνάνηηζη πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ησλ γνλέσλ από ηε ςπρνιόγν ηνπ ηκήκαηνο ε νπνία 

δηήξθεζε κία ώξα πεξίπνπ. Σηε ζπλάληεζε απηή, νη γνλείο ππέγξαςαλ θαη ηηο θόξκεο 

ζπγθαηάζεζεο γηα ηηο βηληενζθνπήζεηο, ηηο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε ην ζρνιείν 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο κεηέξαο θαη ηνπ Αλέζηε ζην πξόγξακκα. Σηε θάζε απηή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε λεπηαγσγό ηνπ Αλέζηε. 

Η δεύηερη ζυνάνηηζη πεξηειάκβαλε ηελ εηθνζηπεληάιεπηε βηληενζθόπεζε 

(pretreatment) ηεο κεηέξαο θαη ηνπ Αλέζηε θαηά ηε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζήο ηνπο ζε 

δεθάιεπην ειεύζεξν, δεθάιεπην δνκεκέλν παηρλίδη θαη πέληε ιεπηά καδέκαηνο ησλ 

παηρληδηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηληενζθόπεζεο ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηώλ 

παξαθνινύζεζε ην παηρλίδη ηεο κεηέξαο κε ηνλ Αλέζηε πίζσ από κνλόδξνκν 

θαζξέθηε.  

Σηάδιο Α΄ 

Τν πξώην ζηάδην μεθίλεζε κε ηε θεωρηηική εκπαίδευζη ηεο κεηέξαο ζηηο 

δεμηόηεηεο ηνπ CDI. Η ζπλεδξία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηώλ 

θαη ηε κεηέξα θαη δηήξθεζε 2 ώξεο.  

Οη επόκελεο ζπλεδξίεο (4
ε
 έσο θαη 12

ε
) πεξηειάκβαλαλ ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε 

ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ (πξαθηηθή εθπαίδεπζε CDI). Όιεο νη ζπλεδξίεο ηεο πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπρλόηεηα κία θνξά/εβδνκάδα θαη δηάξθεηα κία 

ώξα ε θάζε κία. Η παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ, 

γηλόηαλ κέζσ κνλόδξνκνπ θαζξέθηε πνπ ππήξρε ζηελ αίζνπζα. 

Σηελ αξρή απηώλ ησλ ζπλεδξηώλ, πξαγκαηνπνηνύληαλ νιηγόιεπηε ζπδήηεζε κε ηε 

κεηέξα γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην θέληξν, ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Σηε 

ζπλέρεηα, ππήξρε βηληενζθόπεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ Αλέζηε 

ζε ειεύζεξν παηρλίδη γηα πέληε ιεπηά θαη έπεηηα, πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο 

ζηηο δεμηόηεηεο ηνπ CDI κε ηελ εξγνζεξαπεύηξηα κέζα ζηελ αίζνπζα λα θαηεπζύλεη 

ηε κεηέξα θαη ηελ ππόινηπε νκάδα λα παξαθνινπζεί από ην κνλόδξνκν θαζξέθηε. 

Σην ηέινο ησλ ζπλεδξηώλ, πξαγκαηνπνηνύληαλ δεθάιεπηε ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα 

θαη ηε κεηέξα γηα ηελ πνξεία ηεο θάζε ζπλεδξίαο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζην ζπίηη θαη δηλόηαλ ζηε κεηέξα ην θπιιάδην θαηαγξαθήο ηνπ παηρληδηνύ ζην ζπίηη. 

Η δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ παηρληδηνύ ζην ζπίηη ήηαλ πέληε ιεπηά θάζε κέξα. 

Οη δεμηόηεηεο πνπ δηδάρηεθε ε κεηέξα ζε απηό ην ζηάδην ήηαλ ε επηβξάβεπζε, ε 

ιεθηηθή αληαλάθιαζε, ε κίκεζε, ε ιεθηηθή πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ 



ρσξίο αλαηξνθνδόηεζε θαη ε αλαηξνθνδόηεζε κε ελζνπζηαζκό ελώ εθπαηδεύηεθε λα 

απνθεύγεη ζην ειεύζεξν παηρλίδη κε ηνλ Α. εξσηήζεηο, εληνιέο θαη θξίζεηο. 

Σηάδιο Β΄ 

Σ’ απηό ην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ηεο 

κεηέξαο (ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε PDI) ε νπνία δηήξθεζε 2 ώξεο. Αξρηθά, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο κεηέξαο ζην ζηάδην ηνπ CDI, κε ηε 

ρξήζε ησλ πεληάιεπησλ βηληενζθνπήζεσλ (επηιεγκέλεο νιηγόιεπηεο παξνπζηάζεηο) 

θαη κε ηελ νκάδα λα επηβξαβεύεη θαη λα εληζρύεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο. Σηε ζπλέρεηα, 

έγηλε από ηελ ςπρνιόγν ε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηα όξηα θαη ηε 

ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ θαη έπεηηα, ε 

εξγνζεξαπεύηξηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ςπρνιόγν (α) δίδαμαλ ζηε κεηέξα ηνλ ηξόπν 

δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ζσζηώλ εληνιώλ πξνο ην παηδί θαη (β) αλέιπζαλ ζηε 

κεηέξα ηερληθέο αληηκεηώπηζεο αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ παηδηνύ, όπσο ε 

αγλόεζε θαη ε ζηέξεζε επηβξάβεπζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ 

δηαιείκκαηνο. Σην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο, κέζα από παίμηκν ξόισλ, δεηήζεθε από ηε 

κεηέξα λα εθαξκόζεη ηηο ηερληθέο πνπ είρε κόιηο δηδαρζεί ζε έλα από ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ησλ εθπαηδεπηώλ πνπ είρε αλαιάβεη ην ξόιν ηνπ παηδηνύ. 

Μεηά ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ Σηαδίνπ Β’ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο ζπλεδξίεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ δεμηνηήησλ PDI, 

ζηηο νπνίεο ε κεηέξα έπξεπε λα εθαξκόζεη ηηο ηερληθέο πνπ δηδάρζεθε ζηε ζεσξεηηθή 

εθπαίδεπζε πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Σε απηέο ηηο ζπλεδξίεο, ε κεηέξα 

έπξεπε λα εθθξάζεη ζσζηά δηαηππσκέλεο εληνιέο θαηά ηε δηάξθεηα δνκεκέλνπ 

παηρληδηνύ κε ηνλ Αλέζηε θαη λα ρεηξηζηεί πηζαλή κε ππαθνή ηνπ.  

Οη πξώηεο δύν ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν ηνπ 

Παπαληθνιάνπ ζηελ αίζνπζα ηεο παηρληνζεξαπείαο θαη δηήξθεζαλ 1 ώξα. Σε απηέο 

ηηο ζπλεδξίεο αθνινπζήζεθε παξόκνηα δνκή κε απηήλ ησλ ζπλεδξηώλ ηεο πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Σηαδίνπ Α΄, κε νιηγόιεπηε ζπδήηεζε ζηελ αξρή γηα ην ζρεδηαζκό 

ηεο ζπλεδξίαο θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε από ηε κεηέξα γηα ην παηρλίδη ζην ζπίηη, ζηε 

ζπλέρεηα κηζάσξε πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο κε θαζνδήγεζε in vivo από ηελ 

εξγνζεξαπεύηξηα θαη δεθάιεπηε ζπδήηεζε ζην ηέινο γηα ηελ πνξεία ηεο ζπλεδξίαο, 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο θαη ηεο νκάδαο. 

Αθνινπζώληαο πάληα ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, νη επόκελεο δύν ζπλεδξίεο είραλ δηαθνξεηηθή δνκή, κε ζηόρν ηε 

γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ νξηνζέηεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ παηδηνύ από ην γνλέα. 

Έηζη, ζηελ ηξίηε ζπλεδξία πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ε ζπδήηεζε θαη ε 

αλαηξνθνδόηεζε γηα ην παηρλίδη ζην ζπίηη, ζηε ζπλέρεηα όκσο ε κεηέξα έπαημε κε 

ηνλ Αλέζηε γηα έλα εηθνζάιεπην ζηελ αίζνπζα ηεο παηρληνζεξαπείαο θαη ην επόκελν 

ηέηαξην όιε ε νκάδα κεηαθέξζεθε ζηελ αίζνπζα ηεο εξγνζεξαπείαο όπνπ ν Αλέζηεο 

έπξεπε λα ζπλερίζεη λα παίδεη κόλνο ηνπ θαη ε κεηέξα λα ζπδεηάεη κε ηελ νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηώλ επαηλώληαο ή ζέηνληαο όξηα θαηά δηαζηήκαηα ζην παηρλίδη ηνπ Αλέζηε.   



Σηελ ηέηαξηε ζπλεδξία, είρε πξνγξακκαηηζηεί έμνδνο ηεο νκάδαο, ηεο κεηέξαο θαη 

ηνπ Αλέζηε ζε γλσζηό πνιπθαηάζηεκα παηρληδηώλ. Σθνπόο απηήο ηεο ζπλάληεζεο 

ήηαλ ε εμάζθεζε ηεο κεηέξαο ζηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ PDI ζε έλα εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ θαη ζε κία θαζεκεξηλή, νηθεία ζπλζήθε ζηελ νπνία πξηλ ην πξόγξακκα 

ζα δπζθνιεπόηαλ λα ρεηξηζηεί ηνλ Αλέζηε. Όιεο νη παξαπάλσ ζπλεδξίεο 

βηληενζθνπήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ από ηνπο δύν παξαηεξεηέο.  

Όηαλ ε κεηέξα θαη ν Αλέζηεο νινθιήξσζαλ ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη πξηλ 

ηελ ηειηθή ζπλάληεζε δόζεθαλ μαλά εξσηεκαηνιόγηα γηα ηνπο γνλείο θαη ηελ 

λεπηαγσγό (CBCL, TRF, DuPaul). 

 Σηελ ηειηθή ζπλεδξία, δεηήζεθε αξρηθά από ηε κεηέξα λα αμηνινγήζεη ην 

πξόγξακκα ζπκπιεξώλνληαο ηνλ Καηάινγν Αμηνιόγεζεο ηνπ Θεξαπεπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα παίμεη κε ηνλ Αλέζηε ζην ρώξν ηεο 

παηρληνζεξαπείαο ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο εξγνζεξαπεύηξηαο-εθπαηδεύηξηαο 

ρξεζηκνπνηώληαο όιεο ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ δηδάρζεθε από ην 

πξόγξακκα. Τν παηρλίδη είρε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη δηήξθεζε δέθα ιεπηά 

(post-treatment). Η νκάδα ησλ εθπαηδεπηώλ παξαθνινπζνύζε κέζσ ηνπ κνλόδξνκνπ 

θαζξέθηε θαη θαηέγξαθε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-παηδηνύ ζηηο θόξκεο 

παξαηήξεζεο. 

Σηε ζπλέρεηα, ε νκάδα καδί κε ηε κεηέξα θαη ηνλ Αλέζηε ζπγθεληξώζεθε ζηελ 

αίζνπζα ηεο εξγνζεξαπείαο θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ην θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απηό πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

Αλέζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ επηβξάβεπζή ηνπο θαη ηνλ 

θαζνξηζκό ηεο πξώηεο επαλεθηίκεζεο.  

Επανεκηίμηζη-Follow up 

 Η επαλεθηίκεζε είρε δηάξθεηα κία ώξα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ελάκηζε κήλα κεηά 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σε απηή ηε ζπλεδξία, αθνινπζήζεθε παξόκνηα δνκή κε 

ηηο ζπλεδξίεο ηνπ  πξώηνπ ζηαδίνπ (CDI).  

Αποηελέζμαηα 

 Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε κεηέξα θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη 

ηελ αλάγθε γηα εγθαηάιεηςε ησλ κε επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ ήδε από ηε 

ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε. Σηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ ειεύζεξνπ παηρληδηνύ κείσζε 

θαηαθόξπθα ηηο εξσηήζεηο, ηηο εληνιέο θαη ηηο θξίζεηο ελώ ηαπηόρξνλα πξνζπάζεζε 

λα απηνκαηνπνηήζεη ηηο ζεηηθέο γνλετθέο δεμηόηεηεο. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα, λα 

εκπινπηίζεη ζην ηέινο ην κνηίβν αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ην γηό ηεο, εληζρύνληαο ηηο 

δεμηόηεηεο πνπ εγγελώο θαηείρε θαη αλαπηύζζνληαο λέεο γηα εθείλε δεμηόηεηεο 

ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο. 

 Σην δνκεκέλν παηρλίδη, όπνπ ε κεηέξα έπξεπε λα εθθξάζεη ζσζηέο εληνιέο, λα 

ζέζεη όξηα θαη λα ηα θξαηήζεη δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην 



παηδί, θάλεθε ε κεηέξα λα βνεζήζεθε από ηε ζεσξεηηθή αιιά θπξίσο από ηελ 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε όπνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα επηβξαβεύεη ζσζηά (βάδνληαο 

πάληα κεηά ηελ επηβξάβεπζε ηελ επεμήγεζε π.ρ. «κπξάβν πνπ..») θαη άκεζα ηνλ 

Αλέζηε κεηά από θάζε ππαθνή ηνπ ζε κία εληνιή ρσξίο λα ηελ θαηεπζύλεη ε 

εθπαηδεύηξηα.  

Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε απηή ηε κειέηε πεξίπησζεο, ζπκθώλεζαλ 

κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Hembree-Kigin & Bodiford McNeil, 1995), αθνύ ε 

κεηέξα εκπινύηηζε ην ξεπεξηόξην ησλ ζεηηθώλ δεμηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ ηεο κε ηνλ Αλέζηε, κείσζε ηηο κε 

επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ηεο θαη πηνζέηεζε λέεο δεμηόηεηεο αθξόαζεο, 

παξαηήξεζεο, κίκεζεο, ζπλνκηιίαο, ελίζρπζεο θαη νξηνζέηεζεο κε ην παηδί ηεο, 

βειηηώλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηε ζρέζε ηνπο.  

Τέινο, ε πςειή ηθαλνπνίεζε ηεο κεηέξαο από ην πξόγξακκα, ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Καηαιόγνπ Αμηνιόγεζεο ηνπ Θεξαπεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο αιιά 

θαη από ηελ ηειηθή ζπλάληεζε κε ηε κεηέξα, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηε γεληθόηεξε 

ζεηηθή αμηνιόγεζε ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πξόγξακκα 

παγθνζκίσο (Schuhmann, Foote, Eyberg, Boggs & Algina, 1998). 
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