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Λ Ο Γ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α  

Μετάβαση από το δηµοτικό σχολείο στο 
γυµνάσιο 

Μάθηµα… 
 Ο όρος “ ειδικές 
ανάγκες” µπορεί να 
αντικατασταθεί από  τη 
φράση “ κάθε  παιδί  έχει  την  
ανάγκη να  αισθάνεται  
ιδιαίτερο” και τότε οι γονείς 
θα µπορέσουν να  γίνουν οι 
χαρισµατικοί εκείνοι 
ενήλικες που θα µπορούν να 
βλέπουν τη µοναδική 
οµορφιά και δύναµη  στο 
παιδί τους προσφέροντας 
σ’αυτό και στους ίδιους το 
ακριβότερο δώρο, την 
χωρίς όρους αποδοχή… 

Σύνοψη... 
Η µετάβαση από το δηµοτικό σχολείο στο 
γυµνάσιο είναι πολύ σηµαντική αλλαγή για τη 
σχολική ζωή κάθε παιδιού και πιο συγκεκριµένα 
οι µαθητές µε αυτισµό χρειάζονται ιδιαίτερη 
υποστήριξη τη δεδοµένη στιγµή. To άρθρο 
περιλαµβάνει συµβουλές σχετικά µε τη βοήθεια 
που µπορεί να  προσφερθεί σ’ ένα παιδί µε 
αυτισµό τόσο από  τους ίδιους τους γονείς, αλλά 
και από τους δασκάλους/καθηγητές 
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Η καλή προετοιµασία µπορεί να βοηθήσει να 
ξεπεραστούν κάποιες από τις δυσκολίες ή 
τα άγχη που συναντούν οι µαθητές µε 

αυτισµό. 

Συνεργασία µεταξύ γονέων και 
δασκάλων 

 Κάθε παιδί µε αυτισµό είναι διαφορετικό 
για αυτό το λόγο οι υπεύθυνοι δάσκαλοι του 
γυµνασίου οφείλουν να λάβουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες για τις ιδιαίτερες 
ανάγκες που  έχει το παιδί από τους γονείς του, 
τους θεραπευτές µε τους οποίους έρχεται σε 
επαφή και µε τους δασκάλους του δηµοτικού 
σχολείου. 

 Τα παιδιά µε αυτισµό συνήθως 
πανικοβάλλονται όταν συναντούν αλλαγές στο 
πρόγραµµα τους, νέα περιβάλλοντα και  
ανθρώπους. 

 Πιθανόν να χρειάζονται περισσότερες 
τεχνικές υποστήριξης από το σχολείο, όπως για 
παράδειγµα οπτικά βοηθήµ ατα, θρανίο 
τοποθετηµένο µακριά από πόρτες και παράθυρα  
για την αποφυγή της διάσπασης προσοχής ή 
παράλληλη στήριξη στα πλαίσια του προαυλίου. 
Είναι πολύ σηµ αντικό να γίνουν κατανοητές οι 
ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού από το να 
σχεδιαστεί ένα γενικό µεταβατικό πλάνο.  
 Εάν είναι εφικτό, επισκεφτείτε το δηµοτικό 
σχολείο του παιδιού. Οι υπεύθυνοι εκεί θα  είναι 
σε θέση να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά µε 
τα άγχη και τις δυσκολίες του παιδιού. 
Λαµβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, µπορείτε να 
βγάλετε ένα  πλάνο  σχετικά µε την µετάβαση του 
παιδιού στο γυµ νάσιο. Ακόµη οι γονείς και οι 
θεραπευτές ή  το πλαίσιο µε το οποίο έρχεται σε 
επαφή το παιδί, είναι εξαιρετική πηγή 
πληροφοριών. 
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 Οι υπεύθυνοι του γυµνασίου µπορούν να προσκαλέσουν τους µαθητές να επισκεφτούν 
το καινούριο τους σχολείο περισσότερες από µια φορές πριν απ’ τον Σεπτέµβρη. Αυτό θα 
βοηθήσει πραγµατικά στο να νιώσουν πιο οικεία µε το µέρος και τους δασκάλους και να είναι 
καλύτερα προετοιµασµένοι. Επίσης είναι µια ευκαιρία να εξαλείψουν τυχόν απορίες. 

 Στο γυµνάσιο οι µαθητές µε αυτισµό πιθανόν να χρειαστούν βοήθεια µε τις καθηµερινές 
τους υποχρεώσεις, χρησιµοποιώντας  προγράµµατα  έτσι  ώστε  να  βρουν  ένα  τρόπο  να  
αντιµετωπίσουν δυσκολίες στ α πλαίσια του µαθήµατος, την ώρα του διαλείµµατος ή  του 
φαγητού.  
 
 Η παροχή αυτής της υποστήριξης µέρα µε τη µέρα αποτελεί µέρος της διαχείρισης των 
παιδιών για τη µετάβαση από  το δηµ οτικό στο γυµ νάσιο. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι 

Υποστήριξη των µαθητών µε αυτισµό στο γυµνάσιο 

 Για πολλούς νέους η  πρώτη φορά που πάνε 
στο σχολείο µόνοι, πιθανόν να είναι αυτή που πάνε 
στο γυµνάσιο. Εάν ένας µαθητής µε αυτισµό 
επρόκειτο να χρησιµοποιήσει σχολικό λεωφορείο ή 
κάποιο µέσο µαζικής µεταφοράς θα πρέπει να είναι 
προετοιµασµένος γι’ αυτό. 

Η διαδροµή προς το σχολείο 
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 Γνωρίζατε ότι... 
Υπάρχουν πειραµατικά σχολεία όπου παιδιά 

µε αυτισµό αλλά και παιδία τυπικής ανάπτυξης 
συνυπάρχουν στην ίδια τάξη. Για κάθε ένα 

παιδί µε αυτισµό αντιστοιχούν δυο χωρίς αυτή 
την αναπτυξιακή διαταραχή. Η βασική ιδεά 
προέρχεται από το γεγονός ότι το παιδί µε 

αυτισµό µπορεί να µάθει από τη συµπεριφορά 
των συµµαθητών του. Τα αποτελέσµατα είναι 

ενθαρρυντικά... 

Ο µαθητής πρέπει να γνωρίζει: 

• Που πρέπει να περιµένει το λεωφορείο (ή κάποιο άλλο µέσο µαζικής µεταφοράς) 
• Πως και πότε να χρησιµοποιεί την σχολική του κάρτα ή το εισιτήριό του  
• Τι ώρα φεύγει το λεωφορείο 
• Πόση ώρα κάνει το παιδί για να φτάσει στην στάση του λεωφορείου 
• Πόση ώρα διαρκεί η διαδροµή 
• Τι να κάνει εάν το λεωφορείο δεν φτάσει εγκαίρως 
• Σε ποια στάση πρέπει να κατέβει. 

Χρειάζεται ακόµα να γνωρίζει τις ίδιες πληροφορίες για τη διαδροµή προς το σπίτι.  
 
 Οι µαθητές χρειάζονται βοήθεια ακόµα για το πώς να αντιµετωπίσουν 
περιβαλλοντικές καταστάσεις που συναντούν στις διαδροµές όπως ο θόρυβος ή η κίνηση. 
Για τις πρώτες µέρες τουλάχιστον εάν είναι δυνατόν οι µαθητές να ταξιδέψουν µε κάποιον 
που γνωρίζουν. Ακόµα πολύ  βοηθητικό θα  ήταν να  κάνουν  τη συγκεκριµένη διαδροµή 
πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. 
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Ο χώρος του σχολείου 
 Το γυµνάσιο µπορεί να δείχνει µεγάλο 
σχολείο και δύσκολο στο να περιηγηθείς σ’ αυτό.  
 
 Για να βοηθήσετε τα άτοµα µε αυτισµό 
µπορείτε να τους δώσετε ένα χάρτη που  να 
περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες όπως τα 
διαφορετικά κτίρια, τους αριθµούς των κτιρίων και 
των αιθουσών. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 
απεικονίζονται στον χάρτη οπτικά, κάτι το οποίο 
θα φανεί πιο βοηθητικό για τα παιδιά. Οι µαθητές ακόµα 
µπορούν να µάθουν σηµεία που  κεντρίζουν εύκολα τη προσοχή για να µπορούν 
περιγράψουν τις τοποθεσίες  όπως  για  παράδειγµα  “η αίθουσα Α13 είναι η  αίθουσα των 
αγγλικών και βρίσκεται στον τελευταίο όροφο, δίπλα στην βιβλιοθήκη”. 

 Είναι καλύτερο να ξοδεύετε χρόνο στην περιήγηση του σχολείου µε τους µαθητές, 
µαθαίνοντας που  βρίσκονται τ α σηµ αντικά µέρη, όπως οι αίθουσες διδασκαλίας, η 
βιβλιοθήκη ή οι τουαλέτες.  

 Στο γυµνάσιο το καθηµερινό πρόγραµµα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα 
µε το οποίο πρέπει να εξοικειωθούν οι µαθητές. Στην αρχή µπορεί να φαίνεται περίπλοκο.  
Στο δηµοτικό τα µαθήµατα διδάσκονταν από µια δασκάλα σε µια τάξη. Αυτή η κατάσταση 
αλλάζει στο γυµνάσιο. 
 Πολλά παιδιά µε αυτισµό βρίσκουν τις πληροφορίες που απεικονίζονται οπτικά πολύ  
βοηθητικές. Γι’ αυτό τον λόγο  ένα  καθηµερινό πρόγραµµα πιο κατανοητό από  παιδιά µε 
αυτισµό µπορεί να διαµορφωθεί βάσει των παρακάτω µεθόδων : 

• αντικαθιστώντας  τους τίτλους των µαθηµάτων µε σύµβολα 
• χρησιµοποιώντας διαφορετικά  χρώµατα στη  γραµµατοσειρά  ή στα  σύµβολα  των  

µαθηµάτων 
• χρησιµοποιώντας αριθµούς έξω  από 
κάθε τάξη µαζί µε µικρές οδηγίες για 
κάθε µία 

• γράφοντας τα ονόµατα των δασκάλων 
έξω από κάθε µάθηµα 

Ακόµα αρκετά βοηθητικό είναι να 
περιλαµβάνονται µικρές οδηγίες για να 

καταλαβαίνουν τα παιδιά σε ποια τάξη και από ποιον διδάσκεται 

Ακολουθώντας το καθηµερινό πρόγραµµα 
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Η χρήση των ντουλαπιών 
Εάν η  τακτική του σχολείου ορίζει να 
χρησιµοποιούν οι µαθητές ντουλαπάκια 
αποθήκευσης προ σωπικών αντικειµένων, τότε 
χρειάζονται να :  
• Να τους δείξουν σε ποιο σηµείο είναι το δικό 
τους ντουλαπάκι 
• Να φυλάσσουν το κλειδί ασφαλείας σε 
συγκεκριµένο µέρος 
• Να έχουν κάποιον στον οποίο απευθύνονται 
σε περίπτωση που χάσουν το κλειδί τους. 

Η χρήση ηµερολογίου 

 Η διατήρηση ηµερολογίου (που να εµπεριέχει λίστες και µικρές οδηγίες) από τα 
παιδιά µε αυτισµό, µπορεί να  φανεί ιδιαίτερα αποδοτική. Τους δίνει τη δυνατότητα να 
έχουν ένα σηµείο αναφοράς καθώς επίσης και να γνωρίζουν εκ των προτέρων τυχόν 
αλλαγές στο πρόγραµµα τους.  
 
 Το ηµερολόγιο, µπορεί ακόµη να περιέχει πληροφορίες για τις ασκήσεις που το παιδί 
αναλαµβάνει να κάνει στο σπίτι αλλά  και για τα γεγονότα που  επρόκειτο να  συµβούν στα 
πλαίσια του σχολείου έτσι ώστε να  προετοιµάζεται καλύτερα το παιδί και να 
ενηµερώνονται και οι γονείς. 
 
 Εάν το ηµερολόγιο, περιλαµβάνει λίστες, προσπαθήστε να τις διατηρείτε κατανοητές 
και καθαρές. Μπορούν να  βοηθήσουν  στη µείωση της αβεβαιότητας και του στρες. Οι 
λίστες ακόµη, µπορούν να  περιλαµβάνουν κοινωνικές ιστορίες του  τύπου  «τι να  κάνω εάν 
χάσω τα χρήµατα για το  κολατσιό µου» ή « τι να κάνω εάν βρέχει την ώρα του 
διαλείµµατος».  
 
 Ακόµη θα ήταν βοηθητικό να περιλαµβάνεται µέσα στο ηµερολόγιο ένας χάρτης του 
σχολείου αλλά και το καθηµερινό πρόγραµµα του παιδιού. 
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 Μερικά παιδιά µε αυτισµό 
αδυνατούν να  οργανώσουν τις ντουλάπες 
τους και τον εξοπλισµό που χρειάζονται 
στο σχολείο. Καταλήγουν να µένουν χωρίς 
γραφική ύλη ή µεταφέροντας πολλά βιβλία 
όλη την ώρα. Εάν αυτό είναι πρόβληµα , ο 
σχολικός εξοπλισµό και τα βιβλία µπορούν 
να παραµένουν στο σπίτι και ο  γονέας  ή  ο 
θεραπευτής να βοηθάει το παιδί στο να 
επιλέγει τι του είναι απαραίτητο για την 
επόµενη ηµέρα. 

 Στο γυµνάσιο οι µαθητές είναι 
υπεύθυνοι για την κασετίνα τους, τα βιβλία 
τους, τον εξοπλισµό τους, το κολατσιό 
τους κτλπ. Για να  βοηθηθούν  τα  παιδιά µε 
αυτισµό στο να  οργανώσουν τα πράγµατα 
που χρειάζονται, χρησιµοποιούνται πάλι 
λίστες αντικειµένων. Μικρές κάρ τες, για 
παράδειγµα, µπορούν να  χρησιµοποιηθούν 
µε λίστες  για  το  χρειάζεται  το  παιδί  την  
ώρα του κολατσιού. Εναλλακτικά, αυτό  
µπορεί να υπάρχει και στο ηµερολόγιο του 
παιδιού εάν χρησιµοποιεί. 

Αυξάνοντας την υπευθυνότητα 

Δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 

• Διατηρείστε τις οδηγίες απλές και 
κατανοητές 

• Χρησιµοποιήστε οπτικά βοηθήµατα 
όπου είναι δυνατόν 

• Οι µαθητές µε αυτισµό 
δυσκολεύονται στο να  επιλέξουν 
κάτι για αυτό το λόγο  να  διακρίνετε 
τις επιλογές  σε δύο ή τρεις 

• Δώστε στους µαθητές  χρόνο  να  
ηρεµήσουν ύστερα από  στιγµές 
άγχους και πανικού 

Πολλοί µαθητές µε αυτισµό θα ωφεληθούν 
από ένα «καταφύγιο», ένα ήσυχο και 
ασφαλές µέρος όπου  θα  µπορούν να 
ηρεµήσουν και να δεχτούν τη βοήθεια από 
ανθρώπους που θα τους ακούσουν. 

Οι µαθητές µε αυτισµό µπορεί να 
παρεξηγήσουν τις εντολές ή  τις οδηγίες. 
Κάποιοι µαθητές µπορεί να φαίνονται ότι 
αδιαφορούν για τις οδηγίες των δασκάλων, 
στην πραγµατικότητα όµως µπορεί να µην 
έχουν καταλάβει τι τους ζητάτε να κάνουν. 
Αν για παράδειγµα η δασκάλα πει 
«κυκλώστε όλοι τον αριθµό 4», ο µαθητής 
µε αυτισµό µπορεί να µην ανταποκριθεί 
στην εντολή γιατί η  έννοια «όλοι» δεν 
είναι κατανοητή σε εκείνον. Ωφέλιµο θα 
ήταν από  τους δασκάλους να  επιδιώκουν 
την προσοχή των µαθητών αναφερόµενοι 
σε αυτούς µε το όνοµα τους.  
 
Στοιχεία που πρέπει να θυµάστε : 

• Η «κακή» συµπεριφορά µπορεί να 
συµβαίνει εξαιτίας δυσκολίας 
επικοινωνίας ή κατανόησης 

• «σπάστε» τις σύνθετες εντολές σε 
µικρότερες 
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Συµπέρασµατα... 
Η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, είναι µεγάλη 
υπόθεση και οι µαθητές µε αυτισµό χρειάζονται την 
κατάλληλη υποστήριξη όταν έρθει  αυτή η  στιγµή. Είναι 
σηµαντικό, οι δάσκαλοι του δηµοτικού και του γυµνασίου 
να συνεργαστούν µε τους 
γονείς και τους θεραπευτές 
του παιδιού για να υπάρξουν 
τα καλύτερα αποτελέσµατα 
στη διαδικασία της 
µετάβασης. 
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