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Το μάθημα της Αυτόνομης Διαβίωσης αποτελεί ένα από τα βασικά εργαστήρια του 
Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής. Το εργαστήριο αυτό, προσαρμόζεται στις ανάγκες των 
μαθητών του με σκοπό την αυτοεξυπηρέτησή τους.  

Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω εργαστήρι, ο μαθητής ενεργοποιείται στην κατανόηση και 
εκτέλεση καθημερινών αναγκών της ζωής του, δηλαδή, στην απόκτηση δεξιοτήτων και 
γνώσεων, προκειμένου η διαβίωσή τους να είναι αυτόνομη.  

Απώτερος σκοπός των καταρτισμένων εκπαιδευτικών που διδάσκουν το συγκεκριμένο 
εργαστήριο, είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις 
που θα συμβάλλουν στην ικανότητα του να λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα ώστε να 
μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. 

Ωστόσο, η εκπαίδευση των παιδιών δεν σταματά μόνο στο σχολείο, αλλά συνεχίζεται και 
στο σπίτι. Όλοι οι γονείς και γενικά το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον γύρω από τα παιδιά 
δεν πρέπει να σταματούν την διαδικασία εκμάθησης γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που θα 
βοηθήσει τα παιδιά περισσότερο. Μέσα από διάφορα  ερεθίσματα στο σπίτι τους, 
συμμετέχοντας  σε διάφορες δραστηριότητες μέσα στο σπίτι ενεργά, δίνεται η ευκαιρία να 
κοινωνικοποιηθούν, αλλά και να αυτονομηθούν δηλαδή κατακτούν σιγά-σιγά τις δεξιότητες 
της αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 

  

Όταν λοιπόν, είστε στο σπίτι με το παιδί σας κάντε την καθημερινότητά σας όπως ακριβώς 
θα την κάνατε. Βάλτε τα να συμμετέχουν ενεργά πχ. Στο συγύρισμα του σπιτιού, στα ψώνια 
και άλλα. Αφού όμως έχετε κάνει το καθημερινό του πρόγραμμα όπως τουαλέτα (εκεί 
πάρτε όσο χρόνο χρειαστεί), μετά καλό πλύσιμο των χεριών και ντύσιμο (εκεί 
προσπαθήστε ώστε το παιδί να συμμετέχει ενεργά π.χ. δώστε του μία οδηγία να τραβήξει 
την μπλούζα του κ.α.).Η ενθάρρυνση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η σίτιση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό 
παιδιών. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να φάνε, να καταπιούν, ακόμα και να μασήσουν την 
τροφή τους. Πάντα όταν έχουμε τέτοια σημάδια αναζητούμε την βοήθεια ενός ειδικού. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε προσπαθούμε καθημερινά για την 
καλυτέρευση του παιδιού στην διαδικασία αυτή. Ενθαρρύνουμε πάντα, έχουμε κατανόηση 
και υπομονή. Μπορεί κάποιες φορές το παιδί να φοβάται να δοκιμάσει κάτι άγνωστο σε 
αυτό. Το προσεγγίζουμε με ηρεμία και ακουμπάμε την τροφή του κοντά στο στόμα (ίσως 



 

και να γευτεί λίγο για να καταλάβει την τροφή που του δίνετε). Δώστε χρόνο στο παιδί και 
μην εγκαταλείπετε. Κάποιες φορές ίσως να μην έχει όρεξη ή πολύ απλά να μην θέλει να 

γευτεί κάτι που το έτρωγε συνέχεια. 

 

 

 

Αυτό είναι πολύ καλό γιατί αρχίζει να έχει αίσθηση και προτίμηση στο τι του αρέσει και στο 
τι θα φάει. Εμπλουτίστε το γεύμα του καθημερινά με καινούριες τροφές όπως λαχανικά, 
όσπρια και φρούτα (ειδικά αν έχουμε πρόβλημα με τον σίελο του. Αυτές οι σκληρές τροφές 
θα βοηθήσουν να αρχίσει τα να συγκρατεί καλύτερα.  



 

 

 

Τέλος, μην ξεχνάτε να έχετε υπομονή και ότι σιγά-σιγά όλα μπορούν να γίνουν. Με διάφορα 
ερεθίσματα και πολύ υπομονή και αγάπη όλα θα τα καταφέρουμε. Θέλει χρόνο μην το 

ξεχνάτε, αλλά πότε μην σταματήσετε την καθημερινότητά σας, ούτε να την αλλάξετε. 

Μην ξεχνάτε πάντα το χαμόγελο και την αγάπη σας. Γιατί  τα παιδιά τα καταλαβαίνουν και 

τα ξέρουν όλα….. 
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