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  Στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης  οι συμμετέχοντες κάνουν οι ίδιοι την πρακτική τους άσκηση σε 

ομαδικά ή ατομικά θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία στελεχώνονται  από μαθητές με 

Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές.  Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, ώστε να εκπαιδεύσει άρτια  

επαγγελματίες και έχει το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ακόμη, αποτελεί το μοναδικό σχήμα στην 

Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει διαρκή και συστηματική εποπτεία. 

Συγκεκριμένα,  καθ’ όλη τη διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος παρευρίσκεται 

πιστοποιημένος επόπτης από τον διεθνή οργανισμό ΒΑCB 

http://info.bacb.com/o.php?page=100155&by=country.  Ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί και να δίνει 

επί τόπου ανατροφοδότηση στους μετεκπαιδευόμενους κατά την εφαρμογή των βασικών τεχνικών 

της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ). Επίσης, οι μετεκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μία 

φορά την εβδομάδα σε ομάδες εποπτείας άνευ μαθητών κατά την έναρξη και το κλείσιμο του 

προγράμματος, με σκοπό να γίνεται η σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης, να συζητιούνται τυχόν 

απορίες και να αναθέτονται εργασίες για την επόμενη συνεδρία. Οι συνεδρίες γίνονται εντός του 

Κέντρου αλλά και στην κοινότητα, όπου εκεί στόχοι είναι η συντήρηση και η γενίκευση των 

δεξιοτήτων και των επιθυμητών συμπεριφορών των μαθητών. 

  Η διάρκεια της κλινικής πρακτικής κυμαίνεται από 4 έως 8 ώρες ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα 

κλινικής πρακτικής ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση τουλάχιστον 250 ωρών μέσα σε ένα σχολικό 

έτος από την ημερομηνία έναρξης. Οι τομείς στους οποίους θα εξασκηθούν οι μετεκπαιδευόμενοι 

είναι οι εξής: 

- Παρατήρηση , αξιολόγηση και ορισμός συμπεριφορών 

- Μέτρηση συμπεριφορών, συλλογή δεδομένων και δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων  

- Οργάνωση και προετοιμασία θεραπευτικών συνεδριών 

- Εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων με βάση τους στόχους του πλάνου μαθήματος ενός 

μαθητή 

- Εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης (π.χ., σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών) και πλάνων 

παρέμβασης για τη μείωση απρόσφορων συμπεριφορών 

- Εφαρμογή βασικών τεχνικών διδασκαλίας για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όπως την 

εκπαίδευση στην εκτέλεση αλυσιδωτών δραστηριοτήτων ή τη διδασκαλία της διάκρισης.  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όποιος συμμετέχων επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει στη 

διαδικασία πιστοποίησης και να εγγραφεί ως θεραπευτής ΑΒΑ στη διεθνή λίστα του οργανισμού 

ΒACB.  
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