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Η Θεξαπεπηηθή Κνιύκβεζε είλαη κηα πξνζαξκνζκέλε κνξθή άζθεζεο ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα όπσο θηλεηηθά 

(κπνζθειεηηθά),  λεπξνκπτθώλ δηαηαξαρώλ (ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία, κπνπάζεηα), 

αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ (απηηζκό, ζύλδξνκα), αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ 

(πξνζαλαηνιηζκνύ, ηδηνδεθηηθόηεηα), δηαηαξαρώλ ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο αιιά θαη 

δηαηαξαρώλ ζθέςεο θαη ιόγνπ.  

 Τν όιν πξόγξακκα βαζίζηεθε πάλσ ζηηο αξρέο ηεο κεζόδνπ Halliwick, ζηηο αξρέο 

ηεο πδξνζεξαπείαο, ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ αιιά θαη ηεο 

θηλεζηνζεξαπείαο κέζα ζην λεξό. Εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπόκελνο «δνπιεύνπλ» έλαο 

πξνο έλαλ κέρξηο όηνπ λα επηηεπρζεί ε απόιπηε αλεμαξηεζία ηνπ  θνιπκβεηή. Απηόο 

είλαη θαη ν απώηεξνο ζθνπόο, νη αζθνύκελνη λα κπνξέζνπλ λα θνιπκπήζνπλ κόλνη 

ηνπο, κε αζθάιεηα. Τν δεύγνο εθπαηδεπηήο- καζεηήο γίλεηαη κηα κνλάδα ζε κηα 

νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα, ώζηε ν αζθνύκελνο λα θεξδίζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο νκνίνπο ηνπ, πάληα ππό ηελ αζθαιή επίβιεςε ηνπ 

εθπαηδεπηή ηνπ (Halliwick).  

Με ηελ βνήζεηα ηεο άλσζεο, νη θηλήζεηο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαζώο θαη ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο γίλνληαη πην εύθνια θαη πην ειεύζεξα γηαηί ιείπεη ε θόξηηζε ζηηο 

αξζξώζεηο, πξνάγνληαο θαη δηαηεξώληαο έηζη ηελ κπνζθειεηηθή ιεηηνπξγία ζε 

παζήζεηο πνπ ε θόξηηζε δελ επηηξέπεηαη ή δελ είλαη δπλαηή. Επίζεο ππάξρεη 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο ζπκβάιινληαο ζηελ κείσζε ησλ 

νηδεκάησλ θαη ησλ αηκαησκάησλ. Με ηελ δύλακε ηεο αληίζηαζεο ηνπ λεξνύ βνεζάκε 

ηελ ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ κπώλ. Με ηελ ζεξκνθξαζία 

mailto:papageok@hotmail.com


ζηνπο 30-32 βαζκνύο κεηώλεηαη ν κπτθόο ζπαζκόο, ε επαηζζεζία ζηνλ πόλν θαη 

επέξρεηαη κηα ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε κπτθή ραιάξσζε (Υδξνζεξαπεία). 

Κιείλνληαο λα πνύκε όηη ε άζθεζε ζην λεξό απνηειεί κηα θαηάιιειε κέζνδν 

πξώηκεο παξέκβαζεο πνπ βνεζά ζηελ πξνώζεζε ηνπ θηλεηηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνκέα θαη ζηελ βειηίσζε ηεο δύλακεο, αληνρήο, ζπληνληζκνύ, 

εύξνπο θίλεζεο, ζσκαηνγλσζίαο, πξνζαλαηνιηζκνύ, απηναληίιεςεο, ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Επίζεο ε άζθεζε ζην λεξό βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηεο πξνζνρήο, ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο, ζην άγγηγκα θαη ζηελ ηζνξξνπία. Επνκέλσο 

ηα πξνγξάκκαηα ζεξαπεπηηθήο θνιύκβεζεο έρνπλ ζεκαληηθά ζεξαπεπηηθά αιιά θαη 

θνηλσληθά νθέιε. 

      

 

 

 


