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Σε λίγες μέρες ξεκινά το σχολείο! 

Οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν τόσο σύντομα που πριν το καταλάβουμε 

επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας και μια καινούρια σχολική χρονιά ξεκινάει. Η 

μετάβαση από το καλοκαιρινό καθημερινό πρόγραμμα, σε αυτό της νέας σχολικής 

χρονιάς, μπορεί να είναι μια πρόκληση για κάθε μαθητή. Για πολλά παιδιά με αυτισμό, 

η επιστροφή στο σχολείο μπορεί να είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία και αυτό 

συμβαίνει γιατί τα άτομα με αυτισμό (ΔΑΦ) δυσκολεύονται να προσαρμοστούν αμέσως 

στις αλλαγές. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

Για να κυλίσει πιο ομαλά η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο, σημαντικό κομμάτι είναι η 

κατάλληλη προετοιμασία και η επαναφορά της καθημερινής ρουτίνας. Είναι αρκετά 

βοηθητικό για τους μαθητές με αυτισμό να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα σχολική 

χρονιά πριν από την έναρξή της. Η συμμετοχή των γονέων σε αυτό το κομμάτι είναι 

σημαντική, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί αρκετή δουλειά. 
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Οι τεχνικές μετάβασης μπορούν να μειώσουν την αγωνία, να αυξήσουν τις 

επιθυμητές συμπεριφορές και να βοηθήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν με 

επιτυχία στο σχολικό περιβάλλον. Οι ανησυχίες μπορούν να μειωθούν ακολουθώντας 

μικρά βήματα κάθε φορά, ώστε ο μαθητής να μεταβεί ομαλά στην καινούρια 

κατάσταση, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Η αλλαγή της τάξης, της αίθουσας, των συμμαθητών και του δασκάλου μπορεί να 

προκαλέσουν άγχος στον μαθητή. Συζητήστε με το παιδί για το τι πρόκειται να 

συμβεί την καινούρια σχολική χρονιά. Είναι σημαντικό να γνωρίζει τι να περιμένει με 

την επιστροφή του στο σχολείο. Αυτό σίγουρα θα μειώσει την αγωνία και το άγχος 

που ίσως να νιώθει. Μην υποθέσετε ότι θυμάται την έναρξη της προηγούμενης 

σχολικής χρονιάς για να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να χρειαστεί να 

δημιουργήσετε μια κοινωνική ιστορία την οποία θα του διαβάζετε ξανά και ξανά για 

να μειωθεί η ανησυχία που ενδεχομένως να εμφανίζει. Η κοινωνική ιστορία είναι ένα 

εξατομικευμένο κείμενο που προσφέρει στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για 

καταστάσεις και δεξιότητες που δυσκολεύουν το συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να 

περιλαμβάνει οπτικοποιημένο υλικό για τη διευκόλυνση της κατανόησης του.  
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Βοηθάει το άτομο να οργανωθεί και να ερμηνεύσει γεγονότα, να γνωρίζει τι να 

περιμένει, καθώς και να αναπτύξει την ικανότητα αυτορρύθμισης.  

Φτιάξτε ένα ημερολόγιο που θα αναφέρει ξεκάθαρα την ημέρα που θα αρχίσει το 

σχολείο (αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε οπτικό υλικό). Μπορείτε απλά να σβήνετε τις 

ημέρες που περνάνε για να βοηθήσετε το παιδί σας να καταλάβει πότε αρχίζει το 

σχολείο. 

Μια συνηθισμένη δυσκολία είναι η επαναφορά του προγράμματος για τον ύπνο. Η 

προσαρμογή στην ώρα που πρέπει να πηγαίνει για ύπνο και στην ώρα που πρέπει να 

ξυπνάει το πρωί, είναι σημαντική ώστε να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις του σχολείου. Επαναφέρετε σιγά σιγά την πρωινή ρουτίνα πριν ξεκινήσει 

το σχολείο. Τις τελευταίες μέρες των διακοπών αρχίστε να ξυπνάτε το παιδί σας 

κάθε μέρα λίγο πιο νωρίς, ώστε να συνηθίσει να σηκώνεται νωρίτερα, πριν την 

πρώτη μέρα του σχολείου. Θυμίστε του και εξασκηθείτε στην διαδικασία που 

ακολουθούσε την προηγούμενη σχολική χρονιά. Αν ανταποκρίνεται καλύτερα σε 

οπτικά βοηθήματα, θα ήταν χρήσιμο ένα οπτικό πρόγραμμα από τη στιγμή που θα 

σηκωθεί, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στο σχολείο. 
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Επισκεφθείτε το σχολείο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου και να κανονίσετε να πάτε μαζί με το παιδί σας για να δει 

τους χώρους πριν την πρώτη μέρα. Δείτε όλες τις αίθουσες, γραφείο καθηγητών, 

τουαλέτες, γυμναστήριο, κυλικείο, βιβλιοθήκη, ή όποια άλλη αίθουσα περνάει χρόνο 

το παιδί σας. Μπορείτε να ζητήσετε άδεια και να βγάλετε φωτογραφίες τις οποίες θα 

του δείχνετε στο σπίτι, θυμίζοντάς του τι θα κάνει την καινούρια σχολική χρονιά. Αν 

το σχολείο είναι κλειστό παίξτε στην αυλή, ή κάντε μια βόλτα γύρω από αυτό, για να 

θυμηθεί τους ήχους και τα αξιοθέατα. Να μιλάτε συχνά για την επιστροφή στο 

σχολείο. Δείτε μαζί φωτογραφίες με δραστηριότητες και συμμαθητές από την 

προηγούμενη χρονιά και συζητήστε σχετικά με αυτές. 

Αν υπάρχει δυνατότητα, γνωρίστε τον δάσκαλο της τάξης και βγάλτε μια φωτογραφία 

την οποία επίσης θα δείξετε στο παιδί για να συνηθίσει το νέο πρόσωπο. Αν το παιδί 

σας πηγαίνει στο σχολείο με το ταξί, θα μπορούσε να γνωρίσει τον οδηγό πριν την 

πρώτη μέρα του σχολείου. Αυτό θα το βοηθούσε να νιώσει πιο άνετα και να μειώσει 

την αγωνία του. 
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Κάντε μια γραπτή λίστα με πληροφορίες σχετικά με τον μαθητή. Αναφέρετε, τις 

δυνατότητες του, τις δυσκολίες του, πράγματα που του αρέσουν, πράγματα τα οποία 

τον αναστατώνουν, ενδεχόμενες αισθητηριακές δυσκολίες, διατροφικές συνήθειες, ή 

πράγματα που τον ηρεμούν. Η λίστα αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2 σελίδες και 

θα αναφέρει πληροφορίες οι οποίες θα φανούν βοηθητικές όχι μόνο στον δάσκαλο 

της τάξης, αλλά και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι σημαντικό ο 

δάσκαλος της τάξης να γνωρίζει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί για τον μαθητή 

του. 

Αν είναι απαραίτητο, ενημερώστε για τον τρόπο ανταπόκρισής σας σε κάποια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά που εκδηλώνεται. Αν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος 

χειρισμού μιας συμπεριφοράς, τότε θα πρέπει να ενημερωθεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό ώστε να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση από όλους. Θυμηθείτε ότι οι 

περισσότεροι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο λιγάκι κουρασμένοι και δεν έχουν 

την καλύτερη διάθεση για συνεργασία στο μάθημα. 

Κάποιοι μαθητές με αυτισμό νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έχουν το δικό τους 

πρόγραμμα το οποίο τους καθοδηγεί μέσα στην ημέρα. Αυτό μπορεί να είναι γραπτό ή  
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οπτικό. Με την βοήθεια αυτού γνωρίζουν τι θα κάνουν, πόση ώρα θα διαρκέσει και 

πότε θα τελειώσει κάτι. Έτσι οδηγούνται ομαλά στο τέλος της σχολικής ημέρας. 

Ενημερώστε το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σχετικά με αυτό, καθώς 

επίσης, αν χρησιμοποιείται κάποιο οπτικό βοήθημα το οποίο ενισχύει την 

επικοινωνία του μαθητή. Είναι σημαντικό όλοι να γνωρίζουν και να κατανοήσουν τη 

χρήση του. 

Αν ο μαθητής επηρεάζεται από αισθητηριακά ερεθίσματα, φροντίστε να έχει κάποιο 

αγαπημένο αισθητηριακό αντικείμενο μαζί του την πρώτη ημέρα στο σχολείο. Πολλά 

παιδιά που νιώθουν αισθητηριακή υπερφόρτωση χαλαρώνουν όταν έχουν μαζί τους 

κάποιο αντικείμενο κατάλληλο για τον σκοπό αυτό. 

Όταν αρχίσει το σχολείο επισκεφθείτε το εκπαιδευτικό προσωπικό και δηλώστε το 

ενδιαφέρον σας για την πρόοδο του παιδιού σας. Προσπαθήστε να προγραμματίσετε 

τις συναντήσεις σας στη συχνότητα που επιθυμείτε, ώστε να διατηρήσετε στενή 

συνεργασία με τον δάσκαλο. Αν χρειαστεί ζητήστε βοήθεια για να μάθετε και να 

εξασκηθείτε σε νέες δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν το παιδί σας.  
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Μπορείτε να ζητήσετε να υπάρχει ένα τετράδιο επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο 

και την οικογένεια. Θα το έχει κάθε μέρα μαζί του για να ανταλλάσσονται 

πληροφορίες ανάμεσα στα δύο πλαίσια σχετικά με την πρόοδό του. Πρέπει να 

περιλαμβάνει πληροφορίες και από τις δύο πλευρές. Όπως οι γονείς θέλουν να 

γνωρίζουν τι κάνει κάθε μέρα το παιδί τους στο σχολείο, έτσι και οι εκπαιδευτικοί 

θέλουν να ξέρουν αν υπάρχει κάτι που μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά του 

στο σχολείο. Συζητήστε με τον δάσκαλο ή την δασκάλα και εξηγείστε του τι 

πληροφορίες θα θέλατε να σας δίνει και με ποιόν τρόπο. Ίσως ο δάσκαλος να έχει 

ήδη ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας με τους γονείς, για καθημερινή 

ενημέρωση.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Κάθε καινούρια σχολική χρονιά πρέπει να βασίζεται στην καλή συνεργασία και 

επικοινωνία των γονιών με το εκπαιδευτικό προσωπικό.  
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Η έναρξη των μαθημάτων μπορεί να είναι μια αγχωτική περίοδος και για τους 

δασκάλους, ειδικά όταν έχουν μαθητή με αυτισμό. Μικρές συμβουλές θα βοηθήσουν 

στην ομαλότερη επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. 

Ξεκινήστε τη χρονιά συζητώντας με τους γονείς σχετικά με το παιδί. Αυτοί θα σας 

ενημερώσουν για την γενικότερη συμπεριφορά, καθώς και για άλλες ανησυχίες που 

μπορεί να έχετε. Όσα περισσότερα γνωρίζετε για το μαθητή, τόσο πιο καλά θα 

συνεργαστείτε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Οι μαθητές με αυτισμό χρειάζονται οπτικά βοηθήματα για να προσαρμοστούν 

καλύτερα στο καινούριο πρόγραμμα. Τα οπτικά βοηθήματα μπορεί να είναι γραπτές, ή 

οπτικές οδηγίες για το κάθε μάθημα. 

Οι περισσότεροι μαθητές κατανοούν τους κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη, όπως 

ότι πρέπει να σηκώσω στο χέρι για να μιλήσω, ωστόσο, οι μαθητές με αυτισμό έχουν 

ανάγκη από σαφής οδηγίες. 

Οι συμμαθητές δέχονται και συμπεριλαμβάνουν έναν συμμαθητή τους στην παρέα 

τους, όταν πρώτα μάθουν και κατανοήσουν τον αυτισμό. Είναι σημαντικό να  
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δημιουργηθεί κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο θα καταφέρει να ενταχθεί ο μαθητής 

με αυτισμό. 

Όταν διαμορφώνετε την αίθουσα προσπαθήστε να θυμηθείτε τις ανάγκες του μαθητή 

με αυτισμό. Ίσως να χρειαστεί να καθίσει στην μπροστινή θέση, ή μακριά από 

πράγματα που του αποσπούν την προσοχή. Εάν είναι εφικτό, δημιουργήστε έναν 

μικρό χώρο όπου θα ξεκουράζεται όταν το έχει ανάγκη.  

Καλή σχολική χρονιά!!! 

Χρήσιμες ιστοσελίδες 

https://www.autismspeaks.org 

https://www.chla.org/blog/physicians-and-clinicians/back-school-tips-kids-

autism-spectrum-disorders-asd 

https://iancommunity.org/ssc/autism-back-to-school 

https://researchautism.org/education/teachers-corner/transition-back-to-

school-5-tips-for-teachers/ 

https://www.autismspeaks.org/
https://www.chla.org/blog/physicians-and-clinicians/back-school-tips-kids-autism-spectrum-disorders-asd
https://www.chla.org/blog/physicians-and-clinicians/back-school-tips-kids-autism-spectrum-disorders-asd
https://iancommunity.org/ssc/autism-back-to-school
https://researchautism.org/education/teachers-corner/transition-back-to-school-5-tips-for-teachers/
https://researchautism.org/education/teachers-corner/transition-back-to-school-5-tips-for-teachers/

