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Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

 

Αν είστε εκπαιδευτικός σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης και είναι η πρώτη φορά που 

θα έχετε στην τάξη σας μαθητή με αυτισμό ή είστε εκπαιδευτικός παράλληλης 

στήριξης, τότε το Newsletter μας μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. 

 

Κάθε μαθητής λειτουργεί και μαθαίνει με το δικό του τρόπο μέσα στην τάξη. Έτσι και 

ο μαθητής με αυτισμό έχει το δικό του προσωπικό τρόπο ανταπόκρισης και μάθησης. 

Αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο είναι σημαντικό να τον γνωρίζουμε και να τον σεβόμαστε 

για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τον μαθητή με αυτισμό να αναπτύξει τις 

δεξιότητές του. 

 

Η συμμετοχή του παιδιού στη σχολική τάξη σκοπό έχει την ενσωμάτωση του σε μια 

ομάδα και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επίσης, εκπαιδεύονται και 

αναπτύσσονται δεξιοτήτες οι οποίες είναι απαραίτητες για την μετάβασή του στην 

ενήλικη ζωή. 
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Οι μαθητές με αυτισμό, ανάλογα με το επίπεδο λειτοργικότητάς τους, μπορούν να 

φοιτούν στις σχολικές τάξεις του γενικού σχολείου υποστηριζόμενοι από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης και από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, ή μπορούν να 

φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης των γενικών σχολείων και να παρακολουθούν κοινό 

εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη. 

 

Α. Πριν τη γνωριμία με τον μαθητή 

Πριν ενταχθεί ο μαθητής με αυτισμό στην τάξη θα πρέπει να προηγηθεί μια 

συνάντηση με τους γονείς. Οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του παιδιού τους, τις συγκεκριμένες προτιμήσεις 

του, τις διάφορες συμπεριφορές, και τους τρόπους με τον οποίο τις διαχειρίζονται οι 

ίδιοι. 

Ζητήστε από τους γονείς να σας φέρουν σε επαφή με τους εκπαιδευτές (π.χ. 

λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος κ.α.) του παιδιού 

τους (εφόσον παρακολουθεί κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης) και 

επικοινωνήστε μαζί τους πριν συναντηθείτε για πρώτη φορά μαζί του/της.  
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Θα σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να 

προσεγγίσετε τον μαθητή για πρώτη φορά. Είναι σημαντικό να ρωτήσετε και να 

λάβετε πληροφορίες σχετικές με το γνωστικό επίπεδο του, τις δυσκολίες που 

εμφανίζονται στην επικοινωνία, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και τις αισθητηριακές 

ευαισθησίες, κάτι που θα σας βοηθήσει στη δόμηση του προγράμματος και των 

δραστηριοτήτων κατά την πρώτη σας συνάντηση με τον μαθητή. 

 

Διαβάστε βιβλία και δείτε ταινίες σχετικά με τον αυτισμό τα οποία εξηγούν με απλό 

τρόπο τις ιδιαιτερότητες αυτών των ατόμων.1 

Επίσης, σημαντικές πληροφορίες για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

μπορείτε να λάβετε από τα ΚΕΔΔΥ. Θα βρείτε πολύτιμο υλικό με πρακτικές 

συμβουλές και οδηγίες το οποίο θα προσαρμόσετε και θα χρησιμοποιήσετε με τον 

μαθητή σας.2 

 

Μετά τη γνωριμία με τον μαθητή είναι απαραίτητη η συνεργασία με το Σχολικό 

σύμβουλο ειδικής αγωγής, για τη δημιουργία εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 
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Β. Η πρώτη συνάντηση 

 

Είναι σημαντικό ο μαθητής να προετοιμαστεί κατάλληλα από τους γονείς για την 

πρώτη του επίσκεψη στον χώρο. Εαν είναι δυνατόν και το επιτρέπει η Διεύθυνση του 

σχολείου, ο μαθητής μπορεί να επισκευθεί το σχολικό κτήριο για να δει τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να δοθεί 

αντίστοιχο οπτικό υλικό από τους χώρους που θα συναντήσει στην πρώτη του 

επίσκεψη. 

 

Έχοντας λοιπόν ενημερωθεί για τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες του  

ξεκινήστε προετοιμάζοντας το χώρο στον οποίο θα υποδεχτείτε τον μαθητή. 

Συμβουλές σχετικά με ευαισθησίες στους έντονους ήχους, τα έντονα χρώματα, τις 

έντονες οσμές, την ανεκτικότητα σε ζεστό ή κρύο περιβάλλον, θα σας βοηθήσουν να 

τοποθετήσετε τον μαθητή σε μια θέση η οποία δεν θα του προκαλεί μεγαλύτερη 

δυσαρέσκεια και θα του επιτρέπει να παραμένει συγκεντρωμένος στις 

δραστηριότητες. 
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Ο χρόνος παραμονής στην τάξη κατά την πρώτη συνάντηση θα πρέπει να έχει μικρή 

χρονική διάρκεια. Θα πρέπει να υπάρχουν συχνά διαλλείμματα και ο χρόνος 

συμμετοχής θα αυξάνεται σταδιακά. 

Προσπαθήστε να παρουσιάσετε στο μαθητή δραστηριότητες οι οποίες θα είναι 

ανάλογες των ενδιαφερόντων του και θα αντιστοιχούν σε δεξιότητες τις οποίες έχει 

ήδη κατακτήσει. 

 

Κατά την πρώτη συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια αρχική άτυπη 

αξιολόγηση σχετικά με τις δεξιότητες και τις δυσκολίες του μαθητή. Οι τομείς που 

θα αξιολογηθούν αφορούν την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις γνωστικές 

ικανότητες και τη γενική συμπεριφορά. Σημαντικές παράμετροι είναι οι 

αισθητηριακές ευαισθησίες, η συγκέντρωση της προσοχής καθώς επίσης και ο 

τρόπος συμμετοχής του σε πολυπρόσωπες ομάδες. Υπάρχουν αντίστοιχες φόρμες 

αξιολόγησης και παρατήρησης που αφορούν σε αυτούς τους τομείς και θα βοηθήσουν 

στην καταγραφή σημαντικών πληροφοριών 3. Η συλλογή των πληροφοριών αυτών θα 

οδηγήσει στο γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή. 
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Το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Πρέπει να: 

• ανταποκρίνεται στις γνωστικές ανάγκες του μαθητή 

• αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του 

• λαμβάνει υπόψη τον τρόπο μάθησης του παιδιού 

• στηρίζεται σε κατακτημένες δεξιότητες 

• βοηθά στη γενίκευση 

 

Ειδικότερα, οι μαθητές με αυτισμό έχουν ανάγκη από: 

α) δομημένο μαθησιακό περιβάλλον, 

β) σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα, 

γ) ένας-προς-ένα διδασκαλία, 

δ) εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, 

ε) εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με επίκεντρο τις προτιμήσεις και 

τα ενδιαφέροντα τους. 
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Γ. Συνεργασία εκπαιδευτικού τάξης και εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης 

 

Αναγκαία είναι η συνεχής συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό της τάξης και τον 

εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης. 

 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός της τάξης να ενημερώνει τον εκπαιδευτικό της 

παράλληλης στήριξης για την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος και τον τρόπο 

διδασκαλίας. Αυτό θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης να 

προετοιμαστεί κατάλληλα και να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να 

διδαχθεί, στον τρόπο μάθησης του μαθητή με αυτισμό. 

 

Τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν δυσκολία στη γενίκευση των δεξιοτήτων που έχουν 

διδαχθεί. Η γενίκευση των δεξιοτήτων δεν εμφανίζεται αυθόρμητα, αλλά θα πρέπει 

να οργανωθεί απο τον εκπαιδευτικό σε συγκεκριμένα πλαίσια. Τόσο με τους 

εκπαιδευτικούς που έρχονται σε επαφή με το παιδί (εκπαιδευτικός τάξης, 

γυμναστής, κλπ.), όσο και με τους συμμαθητές του. 
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Δ. Χρησιμες ιστοσελίδες: 

(1) Προτεινόμενα Βιβλία –Ταινίες 

http://www.aspergerhellas.org/books-GRwriters.html   

http://www.noesi.gr/book/syndrome/autism/afieroma-vivlia 

http://blogs.sch.gr/ipatiou/archives/category/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83

%CE%BC%CE%BF%CF%83#.U80lyLFQ1Fc 

 

(2) Γενικές πληροφορίες και Φόρμες αξιολόγησης από το ΚΕΔΔΥ Κοζάνης 

http://dmaked.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2315&Itemid=20

6 

http://dmaked.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2377&Itemid=18

6 

(3) Εργαλείο Αξιολόγησης για παιδιά με Αυτισμό/ Κλίμακες Αξιολόγησης 

http://www.autismhellas.gr/el/EducationalIssues.aspx 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για μαθητές με Αυτισμό 

http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-autismos.pdf 

 

 

 

 

http://www.aspergerhellas.org/books-GRwriters.html
http://www.noesi.gr/book/syndrome/autism/afieroma-vivlia
http://blogs.sch.gr/ipatiou/archives/category/αυτισμοσ#.U80lyLFQ1Fc
http://blogs.sch.gr/ipatiou/archives/category/αυτισμοσ#.U80lyLFQ1Fc
http://dmaked.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2315&Itemid=206
http://dmaked.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2315&Itemid=206
http://dmaked.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2377&Itemid=186
http://dmaked.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2377&Itemid=186
http://www.autismhellas.gr/el/EducationalIssues.aspx
http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-autismos.pdf
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Σχετικά άρθρα για την ένταξη του μαθητή με αυτισμό στην τάξη 

http://www.autismhellas.gr/files/el/EntaxiPaidivn.pdf 

http://prezi.com/gapqdkuflgef/copy-of/ 

http://anagnostis.weebly.com/uploads/5/8/6/3/5863147/____________________.pdf 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

http://www.do2learn.com/ 

http://pappanna.wordpress.com/2013/01/31/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%

89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB/ 

http://www.eva-edu.gr/ 

http://ilektra.weebly.com/alphaupsilontauiotasigmamu972sigmaf.html 

 

 

http://www.autismhellas.gr/files/el/EntaxiPaidivn.pdf
http://prezi.com/gapqdkuflgef/copy-of/
http://anagnostis.weebly.com/uploads/5/8/6/3/5863147/____________________.pdf
http://www.do2learn.com/
http://pappanna.wordpress.com/2013/01/31/κοινωνικές-ιστορίες-εκπαιδευτικό-υλ/
http://pappanna.wordpress.com/2013/01/31/κοινωνικές-ιστορίες-εκπαιδευτικό-υλ/
http://pappanna.wordpress.com/2013/01/31/κοινωνικές-ιστορίες-εκπαιδευτικό-υλ/
http://pappanna.wordpress.com/2013/01/31/κοινωνικές-ιστορίες-εκπαιδευτικό-υλ/
http://pappanna.wordpress.com/2013/01/31/κοινωνικές-ιστορίες-εκπαιδευτικό-υλ/
http://www.eva-edu.gr/
http://ilektra.weebly.com/alphaupsilontauiotasigmamu972sigmaf.html

