
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΒΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   

 

Η ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από όλους τους εταίρους έδειξε ότι έχει γίνει ήδη 

σημαντική προσπάθεια για να ενισχυθεί η εφαρμογή και η διάδοση των παρεμβάσεων και πολιτικής 

για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς και των οικογενειών τους. 
Πέρα από τις ιδιαιτερότητες του νομικού πλαισίου, ο στόχος είναι κοινός: να ενισχυθεί η ένταξη και η 

ενσωμάτωση όλων των ατόμων στην κοινωνία μέσω ορθής πρακτικής.   
 

Υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική και ευρεία εφαρμογή όλων 

αυτών των παραπάνω παρεμβάσεων ώστε να ενισχυθεί η μάθηση, η ανάπτυξη και η αυτονομία των 
παιδιών με αυτισμό και ειδικές ανάγκες. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στου δημόσιους 

φορείς και την υφιστάμενη δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας. 

 

Η εκπαίδευση στην μέθοδο ABA (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς), όπως και άλλα μοντέλα 

παρέμβασης, δεν είναι δωρεάν, αν και συστήνεται από διάφορους οργανισμούς. Εξαρτάται από τον 

εκπαιδευτικό ή τον ειδικό/επαγγελματία εάν θέλει να εκπαιδευτεί ή να μάθει περισσότερα για την 

μέθοδο ABA. Συνήθως γίνεται με προσωπική πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία των γονέων. 

 

Γενικά τα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης δεν απαιτούν την υποχρεωτική ή γενική εφαρμογή ενός 

μοντέλου παρέμβασης όπως η μέθοδος ΑΒΑ. Επίσης, παιδιά με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος 

δείχνουν μεγάλη αστάθεια στη συμπεριφορά τους και οι έρευνες δεν έχουν ακόμα διαπιστώσει μια 
απόλυτα αποτελεσματική παρέμβαση.   
Επίσης, η διάδοση αυτής της μεθόδου δεν είναι ομοιογενής ακόμα και στην ίδια χώρα, χωρίς να 

εγγυάται τη σωστή πρόσβαση στις μεθόδους θεραπείας και ειδικής εκπαίδευσης. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι οικογένειες είναι υπεύθυνες για την παροχή αυτής της μορφής παρέμβασης στα παιδιά 

τους και την συμβολή ενός εκπαιδευτή της μεθόδου ΑΒΑ στο σχολείο.   

 

Το πρόγραμμα «ABA – OUR NEW VIEW IN SPECIAL EDUCATION»  επισημαίνει τα θετικά 

σημεία στην ειδική εκπαίδευση και επιδιώκει τη διάδοση της αποκτούμενης εμπειρία μέσα στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. 
 

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της μελέτης μπορείτε να βρείτε στο: https://aba-

onv.eu/en/comparative-study/ στις γλώσσες των χωρώ εταίρων: Βουλγάρικα, Ελληνικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Λιθουανικά, Τούρκικα. 
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