
  



  

Η Προσέγγιση TEACCH
Το TEACCH πρόκειται για ένα κρατικό 
πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το 1972 στην 
Ψυχιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ ως συνέχεια μίας 
ερευνητικής δουλειάς, που είχε αρχίσει από το 
1966. 



  

Το TEACCH  αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής 
εκπαίδευσης για τη δημιουργία  προγράμματος 
ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες του για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού 
φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε 
περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα,αντικείμενο 
εργασίας, και επικοινωνία.

  Προτεραιότητα του προγράμματος  είναι η :
● έμφαση στο άτομο’, 
● η κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης του αυτισμού, 
● η εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών 
● η εκτεταμένη στρατηγική παρέμβασης, η οποία 
στηρίζεται στις υπάρχουσες δεξιότητες και στα 
ενδιαφέροντα του ατόμου (Schopler, 1997).



  

Τα 4 βασικά στοιχεία του TEACCH

1. Την φυσική δόμηση του περιβάλλοντος :ο τρόπος 
που οργανώνεται ο χώρος, δίνει σε κάθε σημείο του 
χώρου συγκεκριμένη σημασία. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με αυτισμό 
να μπορούν να παραμένουν για κάποιο χρονικό 
διάστημα σε ένα μέρος.Στη δομημένη τάξη πρέπει να 
υπάρχει ένας χώρος για ομαδικές δραστηριότητες, 
όπως επίσης και ένας χώρος για ατομική 
απασχόληση ή εργασία  Τοποθετώντας κατάλληλα 
έπιπλα βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν τον χώρο, 
όπου θα κάνουν μία δραστηριότητα, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα συνθήκες εύκολης μετάβασης από τη μία 
δραστηριότητα σε άλλη.



  

2. το εξατομικευμένο ημερήσιο πρόγραμμα : 

Το ατομικό πρόγραμμα κατασκευασμένο ειδικά για 
το συγκεκριμένο άτομο, δείχνει τι δραστηριότητες και 
τι γεγονότα θα συμβούν, με ποια σειρά. Το 
πρόγραμμα είναι οπτικό, με αντικείμενα, 
φωτογραφίες, σκίτσα ή λέξεις, ανάλογα με το 
επίπεδο του ατόμου. Οργανώνει τη σκέψη του  
ενισχύοντας την έννοια των διαφορετικών γεγο-
νότων, πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουνΟι 
μεταβάσεις από ένα χώρο στον άλλο, από μια 
δραστηριότητα σε άλλη, είναι δύ-σκολες για τα άτομα 
με αυτισμό, επειδή σημαίνουν αλλαγή. Το 
πρόγραμμα βοηθά το άτομο να προβλέψει τις 
μεταβάσεις (αλλαγές) και να κατανοήσει τι ακολουθεί 
μετά



  



  

3. το σύστημα ατομικής εργασίας :
 Αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης μίας 
δραστηριότητας,  ώστε  το άτομο να μπορεί να την 
ολοκληρώσει.Τα ερωτήματα στα οποία δίνει απάντηση 
το σύστημα ατομικής εργασίας είναι:

- Τι δουλειά θα κάνω; 
- Πού και πότε θα την κάνω; 
- Πόση θα κάνω;
- Πώς ξέρω ότι τελείωσα;
- Τι ακολουθεί και τι κάνω μετά;



  

4. την οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων

Αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας για το παιδί 
που του επιτρέπει να κάνει μόνο του γνωστές τις 
ανάγκες του σε κάποιον άλλο.Παρουσιάζονται 
οπτικά ερεθίσματα, για να είναι σαφές το κάθε τι 
από το παιδί και για να δοθεί έμφαση στις 
σημαντικές πληροφορίες. Για να επιτευχθεί αυτό 
ακολουθούνται τα εξής 3 στάδια:

- Οπτική οργάνωση (τοποθέτηση των υλικών σε 
χωριστά κουτιά)

- Οπτικές οδηγίες (ο τρόπος που θα ασχοληθεί με 
τα υλικά)

- Οπτική σαφήνεια (σηματοδότηση σκοπού 
δραστηριότητας, π.χ. κωδικοποίηση με χρώματα, 
ετικέτες)



  

Οργάνωση προγράμματος ανάλογα με την ηλικία

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε 3 επίπεδα 
ανάλογα με την ηλικία:

Προκαταρκτικό Στάδιο (5 - 10 ετών): Τα παιδιά 
περνούν τον περισσότερο χρόνο στη τάξη.
Μεσαίο Στάδιο (10 - 15 ετών): Τα παιδιά περνούν 
περισσότερο χρόνο στο χώρο του σχολείου, όχι 
αναγκαία με παιδιά άλλων τάξεων.
Υψηλό Στάδιο (15 - 21 ετών): Οι έφηβοι περνούν 
περισσότερο χρόνο στην κοινότητα και στο χώρο 
εργασίας).
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