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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ακόλουθους ανθρώπους, χωρίς τους 
οποίους αυτό το βιβλίο δεν θα ήταν εφικτό…

Την Οικογένεια Quellette
Την Οικογένεια Turnbull

Την Οικογένεια μου και τους Φίλους μου
Το προσωπικό και τους μαθητές του Parkview



Στο σχολείο μας, έχουμε πολλά 
ειδικά εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές μας. 
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Μερικοί μαθητές έχουν 
αυτισμό. Μπορεί να 
χρησιμοποιούν εικόνες 
για να βοηθηθούν να 
ολοκληρώσουν μια 
εργασία

Επίσης 
χρησιμοποιούν 
το Σύστημα 
Επικοινωνίας 
μέσω Ανταλλαγής 
Εικόνων 
PECS για να 
επικοινωνήσουν. 
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Για να γνωρίζουν τι πρόκειται να 
κάνουν, κοιτάζουν ένα πρόγραμμα με 

εικόνες. 

Όταν ολοκληρώσουν κάτι που 
κάνουν, θα ξέρουν να προχωρήσουν 

στο επόμενο χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα. 
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Ανταλλάσσουν 
εικόνες από ένα 
βιβλίο επικοινωνίας 
για να μας πουν 
τι θέλουν. Αυτό 
σημαίνει ότι 
χρησιμοποιούν 
εικόνες αντί για 
λέξεις. Οι εικόνες 
τους βοηθούν να 
επιλέξουν και να 
πουν τα λόγια τους. 
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Χρησιμοποιούν εικόνες για να 
επιλέξουν το φαγητό που θα φάνε,

τα πράγματα που 
θα κάνουν, 
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νερό



καθώς και για 
να μας πουν 
πώς νιώθουν. 

Εάν χρειάζονται βοήθεια, θα 
χρησιμοποιήσουν τις εικόνες τους.

7



Ο ήλιος είναι

Η σχολική εργασία  γίνεται πιο εύκολη 
όταν έχουν επιλογές για απαντήσεις.   
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κόκκινος κίτρινος μπλε



Οι μαθητές με αυτισμό μπορεί να κάνουν 
φασαρία, να χτυπήσουν τα χέρια τους 
ή να πέσουν στο πάτωμα, αλλά είναι 
απλώς επειδή είναι ενθουσιασμένοι.
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Δεν πρέπει να φοβάσαι γιατί μπορεί απλά 
να προσπαθούν να πουν γεια!
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Μπορείς να τους βοηθήσεις να 
τηρούν τη σειρά τους και να παίζουν 

με τους άλλους. 
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Θα μπορούσαν 
ακόμη και να σου 
ζητήσουν κάτι 
χρησιμοποιώντας 
τις εικόνες  τους.

Δεν θα ήταν 
διασκεδαστικό να 
τους δώσεις αυτό 

που θέλουν;
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Μερικές φορές μπορεί να μην σε 
κοιτάζουν. Είναι εντάξει αυτό. Μπορείς 
να υποθέσεις ότι ακούνε επειδή κάνουν 

ό, τι ζητάς.
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Είναι υπέροχοι φίλοι.
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Στα παιδιά με 
αυτισμό αρέσει 
να παίζουν και 
να διασκεδάζουν 
στην τάξη 
χρησιμοποιώντας 
λίγη βοήθεια 
από εικόνες και 
μερικές φορές 
ακόμη και από 
έναν ειδικό 
βοηθό.
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Ρώτησε τον δάσκαλό ή τη δασκάλα σου 
τι μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις 

τους φίλους σου. 
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