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Το παιδί με αυηιζμό ζηο ζπίηι  

                                                                                            (Εκπ/κός Ε.Α  : Μάνου Ευαγγελία) 

 Τνπο ηειεπηαίνπο δύν κήλεο όινη δνύκε ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα ηεο “αβεβαηόηεηαο”. Η  

παγθόζκηα παλδεκία ηνπ covid-19” έρεη νδεγήζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ζεζκνύο  λα πξνβνύλ  ζε 

πνηθίιεο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Τα ζρνιεία έθιεηζαλ, νη κεηαθηλήζεηο θαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο καο πεξηνξίζηεθαλ.   

Αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ην πξόγξακκα ηνπο είλαη θαη νη καζεηέο κε απηηζκό  

πνπ θάπνηνη από απηνύο δπζθνιεύνληαη ηδηαίηεξα, θαζώο ην θνκκάηη ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηνπο  

ζπκπεξηθνξάο  πιήηηεηαη ζε ππεξβνιηθό βαζκό.  

  Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηώλ ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ 

κε απηηζκό  πξνηείλνληαη :   

  

 Ελεκεξώζηε ηνλ καζεηή κε απηηζκό γηα πνην  ιόγν ππήξμε ε  αιιαγή ζηελ ξνπηίλα ηνπ.  

Εμεγήζεηε κε απιό θαηαλνεηό ιεμηιόγην ηη ζεκαίλεη θαξαληίλα  δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, δίρσο ηελ ρξήζε δπζλόεησλ, αθεξεκέλσλ ελλνηώλ, νη νπνίεο κπνξεί    λα ηνπ 

δεκηνπξγήζνπλ   ζύγρπζε θαη εθλεπξηζκό. 

 Πξνζπαζήζηε λα δηαηεξήζεηε ηελ ξνπηίλα ηνπ παηδηνύ όζν απηό είλαη εθηθηό,  θαζώο κε 

απηό ηνλ ηξόπν ην παηδί ληώζεη αζθαιέο. Είλαη βνεζεηηθό  λα δηαηεξεζνύλ νη βαζηθέο 

ξνπηίλεο όπσο απηή ηνπ ύπλνπ, ηνπ θαγεηνύ, ηνπ κπάληνπ, ηεο ραιάξσζεο θ.νθ.  

 Δνκήζεηε ηηο λέεο ξνπηίλεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηελ κεηάβαζε ζε πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο.  Αθηεξώζηε ρξόλν γηα ηε  γλσξηκία κε ην λέν πιηθό,  ηνλ  ηξόπν ρεηξηζκνύ θαη 

ηελ δηδαζθαιία. 

 Οξγαλώζηε ην ρώξν εξγαζίαο, δεκηνπξγείζηε εκεξνιόγην  θαη νπηηθνπνηείζηε ην πξόγξακκα 

κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ παηδηνύ.  

 Αμηνπνηήζηε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν πνπ ζαο κέλεη κε  δξαζηεξηόηεηεο πνπ επραξηζηνύλ ην 

καζεηή θαη  βνεζνύλ ζηελ απηόλνκε δηαβίσζε (καγεηξηθή, δαραξνπιαζηηθή) . 

 Παίμηε καδί  εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα  πρ επηηξαπέδηα.  Δώζηε ηνπ επθαηξίεο λα πάξεη 

πξσηνβνπιίεο, αμηνπνηήζηε ηηο λεζίδεο δεμηνηήησλ  πξνο όθεινο ηνπ.  

 Οξγαλώζηε κία έμνδν γηα ζσκαηηθή άζθεζε ή βόιηα αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεηε ελεκεξώζεη 

ην παηδί γηα ην πνπ ζα πάηε θαη ηη ζα θάλεηε. 

 Δώζηε ρώξν θαη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο ζην παηδί κε απηηζκό λα εθθξάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ κέζσ ηνπ παηρληδηνύ, ηεο ηέρλεο, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο  ελαιιαθηηθήο 



επηθνηλσλίαο, ησλ  νπηηθνπνηεκέλσλ  δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξνβνιηθώλ παηρληδηώλ θ.α. 

 Είλαη απνιύησο θπζηνινγηθό λα πξνθύςνπλ εθξήμεηο ζπκνύ θαη επηζεηηθόηεηαο θπξίσο πξνο 

ηνλ γνλέα – θξνληηζηή. Σε  απηή ηελ πεξίπησζε ζπκόκαζηε: 

 Προέτεη ε αζθάιεηα ηοσ καζεηή . Γελ ζέηω απαηηήζεης εθείλε ηελ τροληθή ζηηγκή, όηαλ  

βρίζθεηαη ζε έληαζε. 

 Αποθεύγω οηηδήποηε ζα δηεγείρεη αθόκε περηζζόηερο ηο παηδί (θωλές, απεηιές, ζωκαηηθή 

εγγύηεηα, έληολες τεηρολοκίες, εθθράζεης προζώποσ). 

 Αποδεηώ ηελ βιεκκαηηθή επαθή. 

 Γίλω απιές οδεγίες κε ζηαζερό, ήρεκο ηόλο. 

 Βρίζθοκαη  θοληά ηοσ δείτλοληας ηοσ όηη  είκαη εθεί γηα ό,ηη τρεηαζζεί. 

 Αποκαθρύλω ηειείως από ηο οπηηθό ηοσ πεδίο όηη ελοτιεί ηο παηδί  λα ερεκήζεη. 

 Δηδάμηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο ζεξαπεπηέο ηνπ ζηξαηεγηθέο θαη 

δεμηόηεηεο ραιάξσζεο. Δνκήζηε έλα ρώξν ηνπ ζπηηηνύ εθόζνλ είλαη εθηθηό όπνπ ζα 

πεγαίλεη όηαλ βξίζθεηαη ζε έληαζε ή όηαλ έρεη αλάγθε λα κείλεη κόλνο ηνπ. 

 Ελζαξξύλεηε κέζσ ηεο ρξήζεο Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή ην καζεηή  λα επηθνηλσλεί κε 

ζπκκαζεηέο ηνπ κε ζθνπό ηελ εμ απνζηάζεσο αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ πνπ έρεη δηδαρζεί.  

 

                                

                            Μαθαίνουμε  ηους κανόνες υγιεινής  

 Οη καζεηέο κε απηηζκό, ιόγσ ηεο εζηίαζεο ηνπο θπξίσο ζε ιεπηνκέξεηεο ηείλνπλ λα 

θαηαλννύλ απνζπαζκαηηθά ή θαη ιαλζαζκέλα πιεξνθνξίεο. Γηα λα  κάζνπλ γηα ηνλ 

COVID-19, ηνλ ηξόπν εμάπισζεο ηνπ, ηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ γηα λα κελ 

λνζήζνπλ , δηδάμηε κε «Αλάιπζε έξγνπ» δειαδή  κε βήκαηα θαη νπηηθνπνίεζε ηνπο 

θαλόλεο πγηεηλήο (πιέλσ ρέξηα, βάδσ κάζθα , ρξεζηκνπνηώλ αληηζεπηηθό , βγάδσ κάζθα).    

 Ελαιιαθηηθά ε ρξήζε ησλ Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ βίληεν ή εηθόλσλ, κπνξνύλ λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ θαηαλόεζε (ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζην Internet- prosvasimo.gr). Σε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε ην αηνκηθό πξνθίι ηνπ παηδηνύ (γλσζηηθό, 

γισζζηθό, ζπλαηζζεκαηηθό) ώζηε λα επηιέγνπκε θαη λα πξνζαξκόδνπκε ηελ θαηάιιειε 

ηερληθή.  

 

 



Ενδεικηικό οπηικοποιημένο υλικό  :  

 

 

 

 

 



 

 


