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Καλοκαιρινές διακοπές και διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

1. Οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν! 

Με αφορμή το τέλος του σχολικού έτους που πλησιάζει σύντομα, όλες οι 

σκέψεις μας στρέφονται προς το καλοκαίρι. Είναι η εποχή όπου αφιερώνουμε 

χρόνο για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε οικογενειακές στιγμές, παρέα 

με φίλους και υπαίθριες δραστηριότητες. Μια δραστηριότητα που ξεχωρίζει 

πάνω από όλες τις άλλες – είναι η κατασκήνωση. 

Προετοιμάστε το παιδί με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού για τις 

καλοκαιρινές οικογενειακές διακοπές ή για την συμμετοχή του σε κάποιο 

κατασκηνωτικό πρόγραμμα. 

Το καλοκαίρι συνήθως διακόπτουμε τις δραστηριότητες του χειμώνα. Αυτή η 

αλλαγή στην καθημερινή ρουτίνα, μπορεί να είναι πιο δύσκολη για τα άτομα 

στο φάσμα του αυτισμού. 

Όταν θα πρέπει να διακόψετε την ρουτίνα και να αλλάξετε το καθημερινό 

πρόγραμμα που ακολουθούσατε έως τώρα, καλό θα ήταν να ενημερώσετε το 

παιδί εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε, προσπαθήστε να 

μιλάτε τακτικά με το παιδί σας για τον τρόπο που συμβαίνουν μερικές φορές οι 

αλλαγές στην ζωή μας.  

Είναι σημαντικό να προετοιμάσετε το παιδί με αυτισμό για τις αλλαγές προτού 

συμβούν όταν είναι δυνατόν. Μιλήστε αρκετά γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί. 

Με αυτό τον τρόπο, το παιδί θα έχει το χρόνο να επεξεργαστεί τις πληροφορίες 

και να κατανοήσει αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει.   
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Το παιδί στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να βρει δύσκολη αυτήν τη μετάβαση 

στο καλοκαίρι, αλλά με δοκιμές και λάθη, με συζήτηση και προγραμματισμό, 

μπορείτε να διευκολύνετε αυτή τη μετάβαση. 

2. Εάν επιλέξετε κάποιο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 

Η συμμετοχή στην κατασκήνωση παρέχει ευκαιρίες για υπαίθριες 

δραστηριότητες, σωματική άσκηση, νέες δραστηριότητες, επαφή με άλλα άτομα 

και εμπειρίες διαφορετικές συγκριτικά με την καθημερινότητα του χειμώνα. 

Τα παιδιά συνήθως ξεπερνούν την διαφορετικότητά τους και τις διαφορές τους, 

καθώς συνεργάζονται και συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες, κάνουν 

καινούργιους φίλους και οικοδομούν νέες δεξιότητες που χρειάζονται στη ζωή 

τους. 

Επιπλέον, η κατασκήνωση παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να καλλιεργήσουν 

τα ειδικά ενδιαφέροντά τους και να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που 

απολαμβάνουν. Επίσης, μέσω των ομαδικών δραστηριοτήτων στις οποίες 

εκτίθενται, αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους, αλληλεπιδρούν με τα 

υπόλοιπα άτομα της ομάδας, συχνά αυξάνουν την επικοινωνία καθώς 

μαθαίνουν να μοιράζονται τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες με άλλους.  

Τα παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να επωφεληθούν σε 

περιβάλλοντα κατασκήνωσης. Όταν υποστηρίζονται κατάλληλα, τα παιδιά με 

διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να συμμετέχουν πλήρως και να 

ενσωματωθούν στην εμπειρία που τους προσφέρει η κατασκήνωση.  

Μπορείτε να επιλέξετε μια κατασκήνωση ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, να επιλέξετε να συμμετέχετε σε μία γενική κατασκήνωση σε 
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περίοδο ένταξης ή να επιλέξετε να συμμετέχετε στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 

για ΑΜΕΑ (βλ. παράρτημα). 

 Κάποιες σημαντικές ερωτήσεις που είναι σημαντικό να θέσετε πριν 

αποφασίσετε που θα συμμετέχει το παιδί σας 

Πριν από την έναρξη της κατασκήνωσης, οι γονείς των παιδιών με διαταραχή 

στο φάσμα του αυτισμού πρέπει να ενημερωθούν και να γνωρίσουν το 

περιβάλλον στο οποίο σκοπεύουν να στείλουν το παιδί τους. Είναι χρήσιμο να 

επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης για να βεβαιωθούν οι ίδιοι 

και ο υπεύθυνος ότι γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες και σημαντικές 

λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν το παιδί να περάσει όμορφα τις διακοπές του 

εκεί.  

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν: 

• Ποιο είναι το μέγεθος της κατασκήνωσης; 

• Πόσα παιδιά θα συμμετέχουν; 

• Ποια είναι η αναλογία παιδιών- συνοδών; 

• Ποιο είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας; 

• Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα; 

• Ποιες προσαρμογές θα μπορούσαν να γίνουν εάν χρειαστεί; 

Αφιερώστε χρόνο για να εξηγήσετε τις ικανότητες και τις ανάγκες του παιδιού 

σας. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες που πιθανά να 

προκαλέσουν ένταση, δραστηριότητες που ηρεμούν και χαλαρώνουν το παιδί. 

Επιπλέον, ενημερώστε εάν το παιδί σας ακολουθεί συγκεκριμένο διαιτολόγιο ή 

διατροφικές επιλογές, εάν είναι αυτόνομο στη χρήση της τουαλέτας ή 

χρειάζεται κάποια βοήθεια-  συγκεκριμένη οδηγία που θα το βοηθήσει, όπως 
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και εάν ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Ακόμα, αναφερθείτε σε 

προσαρμογές που θα ήταν βοηθητικές να γίνουν και με ποιον τρόπο. 

Μπορείτε να προτείνετε την προσθήκη: 

• Οπτικών/ γραπτών οδηγιών 

• Ένα φορητό οπτικό/ γραπτό πρόγραμμα 

• Ένα άτομο, ως σημείο αναφοράς σε περίπτωση που το παιδί χρειάζεται να 

ρωτήσει κάτι ή θέλει βοήθεια 

• Σύντομα διαλείμματα όταν χρειάζεται 

• Αισθητηριακές προτιμήσεις 

• Ενημέρωση στο τέλος της ημέρας 

Όσο περισσότερες πληροφορίες μοιράζονται και συγκεντρώνονται πριν πάει το 

παιδί στην κατασκήνωση, τόσο πιο προετοιμασμένος θα είναι ο χώρος, το 

προσωπικό και φυσικά το παιδί για να απολαύσει αυτή την εμπειρία. 

 Προετοιμασία του παιδιού σας στο σπίτι πριν την κατασκήνωση 

Πριν το παιδί σας φύγει για την κατασκήνωση, εξηγήστε και δώστε του 

πληροφορίες σχετικά με το τι να περιμένει. Προετοιμάστε το με μία κοινωνική 

ιστορία όπου θα περιγράφονται οι δραστηριότητες και οτιδήποτε νέο μπορεί να 

το αγχώσει, όπως το να μοιραστεί ένα δωμάτιο με άλλα παιδιά που θα 

συμμετέχουν στην κατασκήνωση. 

Εφόσον, ενημερώσετε το παιδί με αυτισμό για την διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί μέχρι να ξεκινήσει στην κατασκήνωση, στη συνέχεια συζητήστε 
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και απαντήστε σε ερωτήσεις που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει μια 

απρόβλεπτη κατάσταση. Ενημερώστε το μέσω σχετικών καταστάσεων- 

σεναρίων που μπορεί να προκύψουν. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί να σκεφθεί, 

ώστε να επιλέξει τη σωστή λύση και να ανταποκριθεί κατάλληλα, δίχως να το 

οδηγήσει σε κάποιο ξέσπασμα ή κάποια άσχημη συμπεριφορά. 

Επιπλέον, μπορείτε να οργανώσετε μαζί με το παιδί τη βαλίτσα του, 

επιλέγοντας τα ρούχα που θα φοράει κάθε μέρα, καθώς επίσης και το σύνολο 

που μπορεί να φορέσει σε περίπτωση που λερωθεί. Ακόμα, χρήσιμο θα είναι το 

παιδί σας να έχει μαζί του κάποιο αγαπημένο αντικείμενο που το βοηθάει να 

είναι ήρεμο και να νιώθει ασφάλεια.  

Φυσικά, μην ξεχάσετε να ρωτήσετε τον υπεύθυνο εάν το αντικείμενο ή παιχνίδι 

που θα έχει μαζί του το παιδί επιτρέπεται στο χώρο της κατασκήνωσης και 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ασφάλειας που τηρούνται. 

 Απολαύστε την εμπειρία της κατασκήνωσης 

Αφού μιλήσετε διεξοδικά με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης και 

προετοιμάσετε το παιδί σας για το τι να περιμένει, χαλαρώστε και απολαύστε 

την εβδομάδα σας. Το παιδί σας είναι έτοιμο να συμμετέχει και να απολαύσει 

μια υπέροχη εμπειρία οργανωμένη κατάλληλα από ειδικούς. 

Το παιδί που συμμετέχει στην κατασκήνωση σίγουρα επωφελείται, διότι 

ενθαρρύνεται και εμπλέκεται σε ομαδικές δραστηριότητες που θα το βοηθήσουν 

να αναπτύξει τα ενδιαφέροντα του, την αλληλεπίδραση με άλλο άτομα, την 

επικοινωνία όπως και άλλες δεξιότητες. 
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3. Εάν επιλέξετε οικογενειακές διακοπές 

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να πάτε οικογενειακές διακοπές θα ήταν 

χρήσιμο να ακολουθήσετε κάποιες χρήσιμες συμβουλές. 

 Τρόποι για να δημιουργήσετε προβλεψιμότητα όταν ταξιδεύετε: 

1)Σχεδιάστε το ταξίδι σας σε χάρτη. Καθώς περνάτε από συγκεκριμένες πόλεις 

ή ορόσημα, μπορείτε να τα βλέπετε και να σχολιάζετε. 

2)Επιλέξτε φωτογραφίες από το διαδίκτυο και χρησιμοποιήστε τις για να 

δημιουργήσετε μια κοινωνική ιστορία για το πού θα μείνετε και τι θα κάνετε 

εκεί.  

3)Στην ιστοσελίδα του καταλύματος που θα επιλέξετε αναφέρονται επιπλέον 

πληροφορίες. Αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα διαμονής. Για 

παράδειγμα ώρες πισίνας, πρωινό, δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις. 

4)Εάν δεν επιλέξετε κάποιο ξενοδοχείο, προσπαθήστε να λάβετε φωτογραφίες 

και πληροφορίες για το πού θα μείνετε (κάμπινγκ, σπίτι συγγενών, καμπίνα 

κ.λπ.) Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες σε μια κοινωνική ιστορία για να 

μειώσετε το άγχος. 

5)Προγραμματίστε δραστηριότητες εκ των προτέρων και μοιραστείτε τις 

πληροφορίες ενώ βρίσκεστε στο σπίτι. Και πάλι, το διαδίκτυο είναι ένα 

εξαιρετικό εργαλείο, καθώς τα περισσότερα αξιοθέατα θα έχουν έναν ιστότοπο, 

επιτρέποντας τον προγραμματισμό. 

6)Αφήστε το παιδί σας να έχει μαζί του πράγματα που το χαλαρώνουν. Όπως 

παιχνίδια, αντικείμενα, τάμπλετ κλπ.  
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7)Προτείνετε να κάνετε κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιδί. Για 

παράδειγμα αν το παιδί σας λατρεύει την παραλία, μπορείτε να 

προγραμματίσετε δύο επισκέψεις για κολύμπι καθημερινά (πρωί και απόγευμα) 

ή επιλέξτε κάποιο κατάλυμα που διαθέτει πισίνα.  

8)Σκεφθείτε το ενδεχόμενο να ταξιδέψετε με τροχόσπιτο το οποίο μπορείτε να 

νοικιάσετε. Εξετάστε αυτήν την επιλογή με την οικογένεια σας. Είναι ένας 

τρόπος να διατηρήσετε το κατάλυμα σας “σταθερό- προβλέψιμο” ανεξάρτητα 

από το πού βρίσκεστε. 

9)Σκεφτείτε να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα του παιδιού μία ευχάριστη 

δραστηριότητα, όπως επίσκεψη σε κάποιο αγαπημένο μέρος ή σε κάποιο 

κατάστημα παιχνιδιών ενώ βρίσκεστε σε διακοπές. Με αυτό τον τρόπο το παιδί 

θα ανυπομονεί για τις διακοπές. 

 

Καλό Καλοκαίρι!!! 
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Παράρτημα 

Παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες κατασκηνώσεις στην Ελλάδα. 

https://pitsascamp.gr/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/ 

http://www.posgamea.gr/ 

https://yuppi.gr/giati-kataskinosi-gia-a-m-e-a/ 

https://www.alexandracamp.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%

CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/ 

https://www.tsaftsouf.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9%

cf%81%ce%b9-2020/ 

https://pitsascamp.gr/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/
http://www.posgamea.gr/
https://yuppi.gr/giati-kataskinosi-gia-a-m-e-a/
https://www.alexandracamp.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/
https://www.alexandracamp.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/
https://www.tsaftsouf.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9-2020/
https://www.tsaftsouf.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9-2020/

