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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων δηµιούργησε τη πρώτη στέγη εκπαίδευσης και 
διαβίωσης 12 ενηλίκων µε αυτισµό στην Ελλάδα.  Στόχος της η χρήση εκπαιδευτικού προγράµµατος 
βασισµένου στη δοµηµένη διδασκαλία (structured teaching) και τις αρχές της µεθόδου ΤEACCH. Η παρούσα 
µελέτη µε τη χρήση ειδικών ερωτηµατολογίων και συστηµατικής παρατήρησης, εξέτασε την 
αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης στη στέγη σε συγκεκριµένους τοµείς λειτουργικότητας, όπως 
λειτουργικής επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης. Είναι πολύ σηµαντικό να 
σηµειωθεί  ότι οι κάτοικοι της στέγης δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν κανενός είδους παρέµβαση και 
εκπαίδευση καθώς και ότι για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε µια τέτοια µελέτη στην Ελλάδα.. Μετά από µία 
περίοδο 6 µηνών τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν σηµαντική πρόοδο στους τρεις τοµείς λειτουργικότητας που 
εξετάστηκαν για  τα  άτοµα της στέγης. H ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσιάζει σηµαντική µείωση της 
συχνότητας προκλητικών συµπεριφορών µετά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Συνολικά, τα 
αποτελέσµατα της έρευνας δίνουν χρήσιµα συµπεράσµατα για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη ανάλογων 
δοµών και προγραµµάτων για τα άτοµα µε αυτισµό στην Ελλάδα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Ένα από τα µεγαλύτερα ζητήµατα που αντιµετωπίζει ο χώρος της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα είναι 

αυτό της αποασυλοποίησης. Η δηµιουργία προστατευµένων δοµών στην κοινότητα είναι πρωταρχικός 
σκοπός όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων µετά από 
µακρόχρονη προσπάθεια κατάφερε το 2001 να δηµιουργήσει την πρώτη της «Στέγη» για διαβίωση και 
εκπαίδευση 12 ατόµων µε διάγνωση στο φάσµα του αυτισµού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  των 12 αυτών 
ατόµων ήταν πως ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν βρεθεί σε ανάλογη δοµή ή παρακολουθήσει κάποιο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης. Πριν βρεθούν στο συγκεκριµένο χώρο ζούσαν σε κάποιο µεγάλο ψυχιατρικό 
νοσοκοµείο ή στην καλύτερη περίπτωση στο σπίτι µε την συνεχή υποστήριξη συγγενικών τους προσώπων.  
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθείτε στην Στέγη είναι βασισµένο στην δοµηµένη διδασκαλία και 
στις αρχές τις µεθόδου TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-
handicapped CHildren). Η παρούσα µελέτη εξέτασε αν και σε πιο βαθµό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της 
συγκεκριµένης δοµής συνέβαλε  στην βελτίωση συγκεκριµένων τοµέων λειτουργικότητας των κατοίκων 
της  Στέγης. 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEACCH 

Το πρόγραµµα TEACCH δηµιουργήθηκε από τους Eric Schopler  και  Gary Mesibov την δεκαετία του 
’70 και έχει δυο ψυχοεκπαιδευτικά χαρακτηριστικά,  την εξατοµικευµένη εκπαίδευση και την δηµιουργία 
ενός καλά δοµηµένου περιβάλλοντος. Είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να βοηθήσει τα άτοµα που εξαιτίας του 
αυτισµού έχουν πρόβληµα στην επικοινωνία, την κοινωνική συναναστροφή, στις γνωστικές δεξιότητες και 
την συµπεριφορά. Κύριος σκοπός του προγράµµατος TEACCH είναι να βοηθήσει το άτοµο µε αυτισµό να 
αναπτύξει δεξιότητες που θα το βοηθήσουν στην ανεξάρτητη – όσο είναι δυνατόν - ζωή του και γι’ αυτό το 
λόγο βασίζεται στην «κουλτούρα» του αυτισµού χρησιµοποιώντας την δοµηµένη διδασκαλία. Έτσι το 
πρόγραµµα TEACCH επικεντρώνεται  στο πως τα άτοµα µε αυτισµό σκέφτονται,  µαθαίνουν, και 
κατανοούν ώστε να προσαρµόζονται καλύτερα στις ανάγκες τους (Schopler, & Hearsey, 1995; Faherty & 
Hersey, 1996). Παράλληλα  διέπεται από πέντε αρχές που το καθοδηγούν κλινικά και ερευνητικά: 

1. Επικεντρώνεται στις δεξιότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόµου ξεχωριστά 
δίνοντας έµφαση στην εξατοµικευµένη αξιολόγηση έτσι ώστε να προκύψει και εξατοµικευµένο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Mesibov, 1997). 

2. Χρησιµοποιεί απαραίτητα τις εξής αξιολογικές µεθόδους: Childhood Autism Rating Scale 
(CARS) (Schopler, Reichler, & Renner, 1988), Psychoeducational Profile και  Adolescent and 
Adult Psychoeducational Profile (Mesibov, Schopler, & Schaffer, 1988), (Schopler et. al, 1990). 

3. Στο πρόγραµµα TEACCH περιλαµβάνονται γνωστική και συµπεριφορική θεραπεία οι οποίες 
έχουν προτεραιότητα ως στρατηγικές παρέµβασης. 

4. Αναπτύσσει δεξιότητες αποδεχόµενο την αναπηρία των ατόµων µε αυτισµό. 
5. Χρησιµοποιεί οπτικά ερεθίσµατα (π.χ. εικόνες) για καλύτερη εκπαίδευση εφόσον είναι ένα από 

τα δυνατά σηµεία του ατόµου µε αυτισµό. 

Επίσης το πρόγραµµα  TEACCH έχει ακρογωνιαίο λίθο την στενή συνεργασία του εκπαιδευτή µε τους 
γονείς του ατόµου µε αυτισµό και την ανταλλαγή πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο η γνώση και οι 
ικανότητες του εκπαιδευτή προσαρµόζονται  στα χαρακτηριστικά του κάθε ατόµου, µε την βοήθεια των 
πληροφοριών που δίνουν οι γονείς (Watson, 1985; Aarons & Gittens, 1999). Το TEACCH διαχειρίζεται το 
περιβάλλον του ατόµου χρησιµοποιώντας την δοµηµένη διδασκαλία και υποστηρίζει συνεχώς το άτοµο µε  
σκοπό να γίνει  ενεργό µέλος στην κοινωνία (Schopler, Mesibov, & Hearsey, (1995).  

Μελέτες που εξετάζουν την απόδοση του προγράµµατος  TEACCH 
Σύµφωνα µε τις  Jordan  και Jones (1990), δεν υπάρχουν πολλές µελέτες οι οποίες να εξετάζουν κατά 

πόσο το TEACCH βοηθά τα άτοµα µε αυτισµό. Όσες µελέτες είναι διαθέσιµες ακόµη και αν έχουν δείξει 
ότι το πρόγραµµα TEACCH  έχει θετική επίδραση  δεν µπορούν να είναι συµπερασµατικές για την 
απόδοση του διότι έχουν αδυναµίες στην µεθοδολογία τους  όσον αναφορά τη συλλογή τον δεδοµένων. 
Παρόλα αυτά οι πιο πολλές δείχνουν πως το πρόγραµµα TEACCH βοηθά στην βελτίωση των 
εκπαιδευµένων. Μία τέτοια µελέτη είναι των Schopler, Mesibov, Devellis & Short,(1981), όπου 
διαπίστωσαν µε την χρήση ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν γονείς παιδιών µε αυτισµό και βαριά 
νοητική υστέρηση,  ότι οι γονείς είχαν πολύ θετική άποψη για το πρόγραµµα και ότι ένα υψηλό ποσοστό 
ατόµων µε αυτισµό είχαν ενεργή συµµετοχή σε προγράµµατα στην κοινότητα. Επίσης δύο µελέτες που 
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διεξήχθησαν στην Ιταλία έδειξαν πως το TEACCH συνέβαλε στη µείωση προβληµάτων συµπεριφοράς και 
στη βελτίωση της αυθόρµητης επικοινωνίας των παιδιών που ακολουθούσαν το πρόγραµµα 
(Panerai,Ferrante, & Caputo,1997;  Panerai, Ferrante, Caputo, & Impellizeri 1998). ∆ιαπιστώθηκε ακόµη 
πως το TEACCH βοήθησε παιδιά µε αυτισµό να βελτιώσουν αρκετούς τοµείς δεξιοτήτων όπως της 
µίµησης και της µη λεκτικής επικοινωνίας (Ozonoff & Cathcart (1998). Σε µία πιο πρόσφατη µελέτη στην 
Ιταλία  έγινε σύγκριση µεταξύ παιδιών µε νοητική υστέρηση και αυτισµό που είχαν µόνο υποστήριξη 
πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού στο σχολείο και παιδιών τα οποία εκπαιδεύονταν µε το πρόγραµµα 
TEACCH. Η µελέτη έδειξε πως όσα παιδιά παρακολουθούσαν το πρόγραµµα TEACCH παρουσίαζαν 
καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και στους τοµείς λειτουργικότητας. Επίσης η µόνη µελέτη που 
πραγµατοποιήθηκε σε στέγη διαβίωσης και όχι σε σχολικό περιβάλλον έγινε στη Σουηδία  σε άτοµα µε 
αυτισµό και εξέτασε γενικές κατηγορίες  όπως γενικές δεξιότητες και ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν πως µετά από µία περίοδο 2.5 ετών υπήρξε  βελτίωση στην ανεξαρτησία και στις δεξιότητες των 
ατόµων (Person, 2000). Παρόλα αυτά, όπως προαναφέραµε, οι µελέτες αυτές είχαν µεθοδολογικές 
αδυναµίες και η συντριπτική τους πλειοψηφία επικεντρώνεται σε άτοµα παιδικής ηλικίας τα οποία 
εκπαιδεύονται µε την βοήθεια του προγράµµατος TEACCH είτε σε σχολικό περιβάλλον είτε σε κέντρα 
ηµερήσιας φροντίδας. ∆ιαθέσιµη υπάρχει µόνο µια µελέτη σε στέγη διαβίωσης όπου το πρόγραµµα 
λειτουργεί όλο το 24ωρο στην οποία τα αποτελέσµατα είναι πολύ γενικά χωρίς να δίνουν εξειδικευµένες 
πληροφορίες όσο αναφορά σε ποιους τοµείς βοήθησε η εκπαίδευση. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της «ΣΤΕΓΗΣ» 

Οι βασικές αρχές του εκπαιδευτικού προγράµµατος το οποίο λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια της µέρας 
στηρίζονται στις αρχές του ΤΕΑCCH και της δοµηµένης διδασκαλίας και περιλαµβάνει: 

• Σταθερή συνεργασία µεταξύ επιστηµονικού προσωπικού και οικογένειας. (Από την αρχή 
λειτουργίας της Στέγης οι γονείς είχαν ενηµέρωση σχετικά µε το πρόγραµµα της και αντάλλασσαν 
πληροφορίες µε τους θεραπευτές, κάτι το οποίο βοήθησε στην µεταφορά από το σπίτι στη Στέγη). 

• Όλοι οι χώροι της Στέγης  είναι φυσικά διαµορφωµένοι. (Υπάρχουν συνεχώς οπτικά ερεθίσµατα 
σχετικά µε την κάθε δραστηριότητα και τι αναµένεται από τους κατοίκους της στέγης. Όλοι οι 
χώροι είναι διαµορφωµένοι για διαφορετικές δραστηριότητες όπως οι χώροι εργασίας µε τους 
χώρους ψυχαγωγίας). 

• Υπάρχει πάντα ηµερήσιο πρόγραµµα. (Οι θεραπευτές δηµιουργούν ηµερήσιο πρόγραµµα εργασίας 
και ψυχαγωγίας για κάθε µέλος της στέγης το οποίο γνωστοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε το 
άτοµο µαθαίνει να παρακολουθεί και να ακολουθεί το ηµερήσιο πρόγραµµα του ανεξάρτητο). 

• Υπάρχει χώρος αλλαγής δραστηριότητας. (Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι κάθε µέρα αναρτηµένο σε 
ειδικό χώρο της Στέγης όπου το κάθε µέλος πηγαίνει και βλέπει τις δραστηριότητες της ηµέρας. 
Με αυτό τρόπο υπάρχει προβλεψιµοτητα από το άτοµο για τις δραστηριότητες που έχει να κάνει 
αλλά και στην µεταφορά από την µία δραστηριότητα στην επόµενη). 

• ∆οµηµένες δραστηριότητες. (Όλες οι δραστηριότητες έχουν συγκεκριµένη δοµή είτε έχουν να 
κάνουν µε εργασία προσωπική υγιεινή, εξωτερικές δραστηριότητες ή ώρες γευµάτων. Επίσης η 
εργασία  δοµείται µε συγκεκριµένη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά και το κάθε µέλος της 
στέγης ξέρει πως πρέπει να πάρει τα υλικά από το κουτί στα αριστερά του να  δουλέψει πάνω στο 
τραπέζι του  και όταν τελειώσει  τα πάντα πρέπει να µπουν στο κουτί δεξιά του).   

• Καλλιεργεί τις δεξιότητες και αποδέχεται µειονεξίες. (Κινήσεις και συµπεριφορές οι οποίες είναι 
προβληµατικές ο θεραπευτής δεν προσπαθεί να τις εξαλείψει αλλά να τις µετατρέψει σε κάτι 
θετικό για το άτοµο).  

• Οπτικές προτροπές. (Χρησιµοποιούνται οπτικές προτροπές µε εικόνες ή λέξεις σε σκοπό να 
µεγιστοποιηθεί η επιτυχία στις καθηµερινές δραστηριότητες). 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται σε ενήλικες µε αυτισµό. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάµε στην 
διεθνή βιβλιογραφία. Οι περισσότερες,  αν όχι όλες.  από τις λίγες διαθέσιµες έρευνες που εξετάζουν την 
απόδοση του  TEACCH επικεντρώνονται στη παιδική ηλικία και σε παιδιά τα οποία για πολλά χρόνια 
παρακολουθούν κάποιου είδους εκπαίδευση. Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε ενήλικες  οι οποίοι  
πριν αρχίσουν να παρακολουθούν το συγκεκριµένο πρόγραµµα στην Στέγη δεν είχαν κανενός είδους 
ανάλογη εκπαίδευση. Κάποιοι ήταν τρόφιµοι σε γενικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία και κάποιοι άλλοι ζούσαν 
στο σπίτι µε την υποστήριξη συγγενικών τους προσώπων. Επίσης  η µελέτη επικεντρώθηκε σε 
συγκεκριµένους τοµείς λειτουργικότητας προσπαθώντας να τους ερευνήσει λεπτοµερώς. Μελέτησε τρεις 
συγκεκριµένους τοµείς: 1)προσωπική ανεξαρτησία, 2) κοινωνικές δεξιότητες και 3) λειτουργική 
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επικοινωνία. Επίσης ένα σηµείο µε ενδιαφέρον είναι το µικρό χρονικό διάστηµα αξιολόγησης. Οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα αξιολογούνται στους παραπάνω τοµείς κατά την έναρξη του προγράµµατος 
και µετά από έξι µήνες ακολουθεί η επαναξιολόγηση. Η συγκεκριµένη µελέτη µπορεί να  καταστεί πολύ 
χρήσιµη διότι δεν έχει ξαναγίνει ανάλογη προσπάθεια ποσοτικής και ποιοτικής διερεύνησης της απόδοσης 
του TEACCH, παρότι η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα γνωστή και χρησιµοποιείται στην Ελλάδα. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Σχέδιο    
Το σχέδιο βασίστηκε σε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις µελετώντας διαφορές µε τη πάροδο του χρόνου 
(περίοδος 6 µηνών). Η ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν  το πρόγραµµα TEACCH και η εξαρτηµένη µεταβλητή 
είναι η οποιαδήποτε αλλαγή που τα άτοµα µε αυτισµό της Στέγης δείχνουν µε στις δεξιότητες που 
εξετάζονται.   
 
Συµµετέχοντες 
 Έλαβαν µέρος 12 άτοµα 16-30 ετών µε ηλιακό µ.ο. 21,3. Όλοι είχαν διάγνωση αυτισµού (διάχυτη 
διαταραχή στην ανάπτυξη). Κανένας δεν είχε δεχτεί κάποιου είδους εκπαίδευσης στο παρελθόν Η 
διάγνωση επιβεβαιώθηκε µε τη χρήση του Childhood Autism Rating Scale (CARS), (Mesibov, Schopler, 
Shaffer & Michal, 1989) Επίσης όλοι οι συµµετέχοντες είχαν ελαφρά έως βαριά νοητική  υστέρηση. 

 
Εργαλεία και διαδικασία συλλογής των δεδοµένων  

1) Ερωτηµατολόγιο-συνέντευξη εκπαιδευτών. Χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε 
στον εκπαιδευτή και τον  βοηθό εκπαιδευτή κάθε ατόµου και συµπληρώθηκε στην αρχή του 
προγράµµατος και µετά από έξι µήνες. Το ερωτηµατολόγιο ήταν βασισµένο στο Vineland Adaptive 
Behaviour Scale (Sparrow, Balla, & Cicceti, 1984), το οποίο είναι ένα καλό εργαλείο αξιολόγησης 
στον αυτισµό και στη νοητική υστέρηση  των τοµέων  που µας ενδιαφέρουν.  

 
2) ∆οµηµένη παρατήρηση των συµµετοχώντων. Πρόκειται για συστηµατική παρατήρηση όπου  το κάθε 
άτοµο που πήρε µέρος στη µελέτη παρακολουθήθηκε σε τρεις 10λεπτες  συνεδρίες κατά τη διάρκεια 
της µέρας  (πρωί µεσηµέρι απόγευµα).  Έτσι το κάθε άτοµο συνολικά κατά τη διάρκεια της µέρας 
παρακολοθουθηκε για 30 λεπτά στην αρχή του προγράµµατος και µετά από έξι µήνες. Συγκεκριµένα 
ποσοτικά κριτήρια (κατηγορίες συµπεριφορών) δηµιουργήθηκαν για συγκεκριµένες κινήσεις  και 
τύπους επικοινωνίας οι οποίες καταγράφηκαν σε δυο µεγάλες κατηγορίες  «∆ραστηριότητα»  και 
«Κοινωνική Συµπεριφορά». Η κάθε συγκεκριµένη κατηγορία συµπεριφοράς είχε και την δική της 
περιγραφή (ορισµό) (Beasley, Hewson, Mansell, Hughes & Stein, 1993). Χρησιµοποιήθηκε ειδική 
κωδικοποιηµένη φόρµα καταγραφής συµπεριφορών έτσι ώστε ο παρατηρητής κατέγραφε στη φόρµα 
όταν έβλεπε τον ανάλογο τύπο συµπεριφοράς σε κάθε χρονική στιγµή της παρατήρησης. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αποτελέσµατα Ερωτηµατολόγιο για τους τρεις τοµείς λειτουργικότητας 
Αναλύοντας και συγκρίνοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτών µεταξύ της πρώτης και δεύτερης 

µέτρησης διαπιστώνεται πως υπάρχει συγκεκριµένη διαφορά στις απαντήσεις. Τη δεύτερη φορά 
επιτυγχάνεται από τις απαντήσεις καλύτερος µέσος όρος για τους συµµετέχοντες και στους τρεις τοµείς 
λειτουργικότητας που εξετάζουµε: προσωπική ανεξαρτησία (z = 3.062, N = 12, p = 0.002), κοινωνικές 
δεξιότητες (z = 3.063, N = 12, p = 0.002) και λειτουργική επικοινωνία (z = 3.062, N = 12, p = 0.002). Αυτές 
τις διαφορές µπορούµε να τις δούµε καλύτερα στον Πίνακα 1 
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Πίνακας 1: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των απαντήσεων στην Μέτρηση Ι και στη Μέτρηση ΙΙ.  
 Μέτρηση I Μέτρηση II 

 Προσωπική 
Ανεξαρτησία 

Προσωπική 
Ανεξαρτησία 

M.Ο. 80.6 91.5 
Τ.Α. 26.2 21.7 

 Κοιν. ∆εξιότητες Κοιν.  
∆εξιότητες 

M.Ο. 60.8 71.8 
Τ.Α. 22.5 19.7 

 Λειτουργική 
Επικοινωνία 

Λειτουργική 
Επικοινωνία 

M.Ο. 61.5 70.6 
Τ.Α. 27.4 26.4 

M.Ο. = µέσος όρος; ΤΑ = τυπική απόκλιση; N = 12 
 
Σε µια πιο λεπτοµερή ανάλυση συγκρίνοντας της απαντήσεις ξεχωριστά σε κάθε ερώτηση του κάθε 

τοµέα µεταξύ Μέτρησης Ι και ΙΙ δεν διαπιστώνεται καµία διαφορά στην προσωπική ανεξαρτησία και 
λειτουργική επικοινωνία µε επίπεδο άλφα  p<0.01, παρόλα αυτά σε επίπεδο άλφα  p< 0.05 διαπιστώνεται 
πως αρκετές απαντήσεις διαφέρουν µεταξύ Μέτρησης Ι και ΙΙ στην κατεύθυνση βελτίωσης δεξιοτήτων  
των τοµέων λειτουργικότητας (Πίνακας 2) Πιθανόν ήταν αυτές οι απαντήσεις οι οποίες συνέβαλαν στην 
γενική διαφορά όλου του τοµέα. Όσο αναφορά τον τοµέα των κοινωνικών δεξιοτήτων µόνο ένα ερώτηµα 
παρουσίασε συγκεκριµένη διαφορά σε επίπεδο άλφα p<0.01, («Υπάρχει βλεµµατική επαφή όταν µιλά σε 
κάποιον»). Ενώ υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που παρουσιάζουν διαφορά σε επίπεδο άλφα  p< 0.05 
(Πίνακας 2), στην κατεύθυνση βελτίωσης της δεξιότητας στην Μέτρηση ΙΙ. 
 
Πίνακας 2: Ερωτήµατα του κάθε τοµέα του ερωτηµατολογίου που έδειξαν συγκεκριµένη διαφορά  σε 
επίπεδο άλφα p<0.05. 

Προσωπική Ανεξαρτησία Λειτουργική Επικοινωνία Κοιν. ∆εξιότητες 

Πίνει µε ποτήρι 
χωρίς βοήθεια 

 
p=0.046 

Ανταποκρίνεται 
χαµογελώντας σε 
γνωστά του 
πρόσωπα 

 
p=0.014 

Παίζει απλά 
παιχνίδια 
αλληλεπίδρασης 

 
p=0.020 

Αντιλαµβάνεται την 
επικινδυνότητα 
πολύ ζεστών 
αντικειµένων. 

p=0.035 Αντιλαµβάνεται την 
έννοια της λέξης 
«Όχι» 

 
p=0.021 

Μιµείται απλές 
χειρονοµίες (π.χ. 
χτυπά παλαµάκια)  

 
p=0.025 

Χρησιµοποιεί για 
ενούρηση την 
τουαλέτα 

 
p=0.046 

Αντιλαµβάνεται την 
έννοια των λέξεων 
«Ναι» & «Εντάξει» 

 
p=0.035 

Συµµετέχει 
τουλάχιστον σε µία 
δραστηριότητα µε 
άλλα άτοµα 

 
p=0.029 

Βουρτσίζει τα 
δόντια του χωρίς 
βοήθεια. 

 
p=0.038 

Χρησιµοποιεί τα 
ονόµατα των 
γνωστών του 
προσώπων & τα 
αναφέρει αν του 
ζητηθεί 

 
p=0.041 

Ακολουθεί απλά 
παιχνίδια χωρίς 
υπενθύµιση 

 
p=0.018 

Φορά τα σωστά 
παπούτσια χωρίς 
βοήθεια. 

 
p=0.024 

Χρησιµοποιεί 
προθέσεις στις 
φράσεις του όπως 
«ανάµεσα» & 
«µπροστά» 

 
p=0.046 

Ακολουθεί απλούς 
κανόνες της 
Στέγης.  

 
p=0.016 

    Αντιδρά κατάλληλα 
όταν συστηθεί σε 
κάποιον ξένο 

 
p=0.026 



                                                                                                                                                                   6
 

Αποτελέσµατα παρατηρήσεις (∆ραστηριότητα & Κοινωνική Συµπεριφορά) 
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τον µέσο όρο λεπτών της ώρας και την τυπική απόκλιση του χρόνου που τα 
άτοµα πέρασαν στην Μέτρηση Ι και στη Μέτρηση ΙΙ. 
 
 
Πίνακας 3: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση του αριθµού λεπτών της ώρας που οι συµµετέχοντες 
πέρασαν στην κάθε συµπεριφορά που παρατηρήθηκε U( U∆ραστηριότητα & Κοινωνική Συµπεριφορά) 
 στην Μέτρηση Ι και στη Μέτρηση ΙΙ.  

 M.Ο. = µέσος όρος; Τ.Α. = τυπική απόκλιση; N = 12. 
 
Όπως διαπιστώνεται στο Πίνακα 3 οι συµµετέχοντες στην µελέτη έχουν µεγαλύτερο διάστηµα χρόνου στη 
Μέτρηση ΙΙ σε ∆ραστηριότητα και Κοινωνικότητα σε σχέση µε την Μέτρηση Ι ( z = 3.074, N  = 12, p = 
0.002; z = 2.956, N  = 12,  p = 0.003 αντίστοιχα). 
Επίσης στο Πίνακα  4 φαίνεται ο αριθµός των λεπτών της ώρας που οι συµµετέχοντες πέρασαν σε κάθε 
είδος συµπεριφοράς από τις δύο κατηγορίες που παρατηρήθηκαν. Είναι εµφανές ότι υπάρχει  
διαφοροποίηση του χρόνου κατά την Μέτρηση ΙΙ στην κατεύθυνση αύξησης του χρόνου, µε µόνη εξαίρεση 
της κατηγορίες «αρνητικών» συµπεριφορών  «καµία δραστηριότητα» και «καµία κοινωνική ενέργεια» όπου 
έχουµε µείωση (z= 2.460, N=12, p=0.014 and z=3.088, N=12, p= 0.02 αντίστοιχα).  
 
Πίνακας 4:  Μέσος όρος και τυπική απόκλιση του αριθµού λεπτών της ώρας που οι συµµετέχοντες 
πέρασαν σε κάθε κατηγορία από τα δυο είδη συµπεριφοράς που εξετάστηκαν U( U∆ραστηριότητα & 
Κοινωνική Συµπεριφορά). 
 Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση 

∆ραστηριότητα Μέτρηση I 
 

Μέτρηση II Μέτρηση I Μέτρηση II 

Καµία δραστηριότητα 5.9 3.41 2.35 2.64 
Ελεύθερος χρόνος, ψυχαγωγία 3.08 4.66 2.5 2.34 
Αυτοεξυπηρέτηση 3.66 5.58 2.3 2.46 
Πρακτικές δραστηριότητες 2.41 3.75 1.56 1.76 
Άλλες δραστηριότητες 1.25 2.58 1.28 1.72 
Εργασία 3.58 4.91 1.44 1.5 
Εξωτερικές δραστηριότητες 2.33 3.5 1.37 1.31 

Κοινωνική Συµπεριφορά Μέτρηση I Μέτρηση II Μέτρηση I Μέτρηση II 
Καµία κοινωνική ενέργεια 4.66 3.08 2.8 2.06 
Κοινωνική ενέργεια 3 5.3 2.3 2.67 
Ασαφής κοινωνική ενέργεια 2.83 3.75 2.08 2 
Αντίδραση στον παρατηρητή 1.58 0.9 2.02 1.16 
N = 12  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Η παρούσα µελέτη, αν και είναι µικρής κλίµακας, δίνει χρήσιµες πληροφορίες για µελλοντικές έρευνες 

και για την ανάπτυξη ανάλογων προγραµµάτων και υπηρεσιών οι οποίες θα συµβάλουν στην 
αποασυλοποίηση ατόµων µε αναπτυξιακές  διαταραχές στη χώρα µας. 
Παρά το µικρό χρονικό διάστηµα αξιολόγησης των 6 µηνών οι συµµετέχοντες παρουσιάζουν σηµαντική 
βελτίωση στην προσωπική ανεξαρτησία, τις κοινωνικές δεξιότητες και την επικοινωνία κάτι που 
υποστηρίζεται µε τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης. Ακόµη κάνοντας σύγκριση σε κάθε 
ερώτηση ξεχωριστά διαπιστώνεται ότι ένας σηµαντικός αριθµός ερωτηµάτων παρουσιάζει βελτίωση στην 
Μέτρηση ΙΙ.  
 
 

Μέτρηση I 
 

∆ραστηριότητα 

Μέτρηση II 
  
∆ραστηριότητα  

Μέτρηση I 
 

Κοινωνική 
Συµπεριφορά 

Μέτρηση II 
 

Κοινωνική 
Συµπεριφορά 

M.Ο 16.3 25 7.4 10 
Τ.Α. 3.9 4.1 4.5 4.45 
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Ανάλογα αποτελέσµατα υπάρχουν και από τα δεδοµένα της  παρατήρησης. Όπου διαπιστώνεται πως 
υπάρχει καλύτερη κοινωνική συµπεριφορά αλλά και ότι υπάρχει καλύτερη δραστηριότητα. Ενώ στις δύο 
«αρνητικές» υποκατηγορίες  («Καµία δραστηριότητα» & «Καµία κοινωνική ενέργεια»)  διαπιστώνεται πως 
είναι σηµαντικά µειωµένες. Στην Μέτρηση ΙΙ η παρατήρηση διαπιστώνει πως µετά από 6 µήνες οι 
συµµετέχοντες δίνουν περισσότερο χρόνο κατά την διάρκεια της µέρας σε δηµιουργικές δραστηριότητες 
ενώ και η κοινωνική τους συµπεριφορά έχει σταθερή βελτίωση µε µείωση στα προβλήµατα συµπεριφοράς. 
Τα αποτελέσµατα της παρατήρησης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα που είχαµε από το ερωτηµατολόγιο. 
Το πρόγραµµα πραγµατικά βοήθησε τους κατοίκους τις Στέγης να παρουσιάσουν µια µικρή αλλά 
σηµαντική βελτίωση σε µια περίοδο 6 µηνών όσο για τα αποτελέσµατα τα οποία δεν µας έδωσαν 
συγκεκριµένη βελτίωση δεν πρέπει να ξεχνάµε τους περιορισµούς της παρούσας µελέτης. 

1) Θα έδινε πολύ πιο χρήσιµα συµπεράσµατα αν είχαµε µία ανάλογη οµάδα ατόµων που 
ακολουθούν  ένα άλλο πρόγραµµα  για να µπορέσουµε να κάνουµε καλύτερη σύγκριση.  Την 
περίοδο  όµως που κάναµε της µετρήσεις ο συγκεκριµένος χώρος ίσως να ήταν ο µοναδικός 
στην Ελλάδα. 

2) Η εξοικείωση των εκπαιδευτών της Στέγης µε το πρόγραµµα TEACCH και την δοµηµένη 
διδασκαλία. Οι εκπαιδευτές δεν εκπαιδεύτηκαν από κάποιο επίσηµο εκπαιδευτή TEACCH 
αλλά από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας που είχαν µεγάλη εµπειρία στη χρήση του  
προγράµµατος. Αυτό ίσως δηµιουργεί ερωτήµατα στο κατά πόσο  ήταν πιστή η εφαρµογή του 
TEACCH στη στέγη. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία του προγράµµατος που χρησιµοποιήθηκαν 
στη Στέγη ακολούθησαν  πιστά τις δηµοσιευµένες αρχές του TEACCH. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παρά τους οποιουσδήποτε περιορισµούς ή αδυναµίες που παρουσιάζει η συγκεκριµένη έρευνα  oι κάτοικοι 
της στέγης µέσα σε µία περίοδο 6 µηνών χωρίς να έχουν καµία προηγούµενη εκπαίδευση και όντας σε µία 
δύσκολη για εκπαίδευση ηλικιακή φάση κατάφεραν να είναι πιο ανεξάρτητοι, να βελτιώσουν τις 
κοινωνικές τους δεξιότητες και την επικοινωνία τους, γεγονός που συνέβαλε και στην µείωση των 
προβληµάτων συµπεριφοράς. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα και η δοµή της Στέγης µπορεί να αποτελέσει 
οδηγό για δηµιουργία ανάλογων δοµών από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων αλλά 
και από άλλους φορείς . Κάτι τέτοιο θα συµβάλει στα προγράµµατα αποασυλοποίησης ατόµων µε αυτισµό 
αλλά και την παροχή σωστής εκπαίδευσης και υπηρεσιών σε παιδιά ή ενήλικες µε αυτισµό και στις 
οικογένειες  τους οι οποίοι µπαίνουν σε ένα ατελείωτο λαβύρινθο από πολύ νεαρή ηλικία. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το ∆οιηκητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών 
Ατόµων τον επίτιµο πρόεδρο της Καθηγητή κ. Αλεξίου και τον ψυχολόγο της εταιρίας κ. Παντελή Πρώιο. 
Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την οµάδα εκπαιδευτών της Στέγης, τους κατοίκους της Στέγης και 
τους γονείς τους. Χωρίς την βοήθεια τους δεν θα ήταν δυνατό να διεξαχθεί αυτή η έρευνα. 
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