
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ
«ιστορία βήµα βήµα»

–  Αυτή η ιστορία δηµιουργήθηκε για να διδάξει την “ρουτίνα”
του αεροδροµίου στα άτοµα µε αυτισµό που ταξιδεύουν 
για πρώτη φορά.

Περιγράφει όλα τα βήµατα πριν από την πτήση, 
κατά την διάρκεια της πτήσης και µετά την πτήση.

∆ιαβάστε αυτή την ιστορία µε το παιδί σας πριν ταξιδέψετε 
για να το προετοιµάσετε για το τι να περιµένει.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαβάσετε την ιστορία 
καθώς κινείστε στο αεροδρόµιο. Ενηµερώστε το παιδί σας 
για το τι να περιµένει σε κάθε “βήµα” του ταξιδιού. 

–  

–  

– 

 

Σηµείωνε -
καθώς

προχωράς!

Το να πηγαίνεις ταξίδι µπορεί να είναι 
πολύ διασκεδαστικό! Μπορώ να ταξιδέψω
και µε αεροπλάνο.
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Τα αεροδρόµια µπορεί να έχουν πολύ κόσµο. 
Όταν είµαι στο αεροδρόµιο είναι πολύ σηµαντικό 
να µένω κοντά στην οικογένεια µου.  

 

Αεροδρόµιο
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Αναχωρήσεις

1

ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ
— Ιστορία - βήµα προς βήµα —

ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ

— χρήσιµες συµβουλές —
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΠΑΦΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ
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–  Αυτό είναι ένα διαδραστικό εργαλείο, µε το οποίο οι γονείς 
ή/και τα άτοµα µε αυτισµό µπορούν να ελέγξουν κάθε βασικό 
βήµα της “ρουτίνας” του αεροδροµίου καθώς ολοκληρώνεται 
ενώ διακινούνται στο αεροδρόµιο.

Οι γονείς µπορούν να επιλέξουν να παρακινήσουν το παιδί τους, 
προσφέροντας κάποια “ανταµοιβή” στο τέλος της Λίστας Ελέγχου, 
εάν όλα τα στοιχεία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς         
(π.χ. ειδικό σνακ ή κάποια δραστηριότητα).

–  

ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ

— Λίστα Ελέγχου - βήµα προς βήµα —

CHECK—IN  

Wait in line 

Give your passport / ID 

Say where you are going 

Put luggage on luggage belt  

Staff tag your luggage  

Luggage goes to the airplane

Get your ticket  
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Περίµενε στην γραµµή.

∆ώσε το ∆ιαβατήριο/Ταυτότητα σου 
στο προσωπικό της αερογραµµής.

Πες στο προσωπικό της αερογραµµής 
που ταξιδεύεις.

Βάλε την βαλίτσα σου στον ιµάντα.

Το προσωπικό της αερογραµµής
βάζει ετικέτα στην αποσκευή σου.

Πάρε την κάρτα επιβίβασης σου.

Η βαλίτσα πάει στο αεροπλάνο.

Τελειώσαµε.

Ζύγιση Αποσκευών

ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ

— χρήσιµες συµβουλές —
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΠΑΦΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ
«λίστα ελέγχου βήµα προς βήµα»

Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε 
σε συνεργασία µε



 

ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ

— συµβουλές για τους γονείς —
πριν ταξιδέψουν
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Προετοιµαστείτε για το ταξίδι εκ των προτέρων.

Παρέχετε στο άτοµο µε αυτισµό αρκετές 
πληροφορίες σχετικά µε το τι να περιµένει 
κατά την διάρκεια του ταξιδιού. ∆ιαβάστε την 
ιστορία βήµα προς βήµα, αρκετές φορές 
πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι σας.

Χρησιµοποιήστε ένα ηµερολόγιο για 
την αντίστροφη µέτρηση των ηµερών που 
µένουν µέχρι το ταξίδι σας, έτσι ώστε το 
παιδί σας να µην εκπλαγεί όταν αρχίσετε 
να ετοιµάζετε τις αποσκευές σας.

Κάντε ένα «δοκιµαστικό» ταξίδι, όπως µια 
νύκτα µακριά από το σπίτι µε φίλους 
ή οικογένεια.

Αφιερώστε χρόνο µε το παιδί σας κοιτάζοντας 
φωτογραφίες και βίντεο του προορισµού σας 
πριν από το ταξίδι σας, καθώς και τους 
τρόπους µεταφοράς που θα χρησιµοποιήσετε 
για να φτάσετε εκεί. Μιλήστε για τις 
διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα 
κάνετε στο ταξίδι.

 

Επικοινωνήστε µε την αεροπορική σας 
εταιρεία και ενηµερώστε τους ότι το παιδί 
σας έχει αυτισµό. Μερικές αερογραµµές 
ενδέχεται να έχουν ειδικές υπηρεσίες 
υποστήριξης ή να προτείνουν ειδικές θέσεις 
στο αεροσκάφος. 
Αν η αερογραµµή προσφέρει αυτή την 
υπηρεσία, µπορείτε επίσης να ζητήσετε να 
τοποθετηθούν ‘Priority Baggage Tags’ 
(Ετικέτες Προτεραιότητας) στις αποσκευές σας, 
κάτι το οποίο θα µειώσει τον χρόνο αναµονής 
για τις βαλίτσες σας στο αεροδρόµιο 
προορισµού σας.

 

Επικοινωνήστε µε το ξενοδοχείο σας και 
ενηµερώστε τους ότι το παιδί σας έχει αυτισµό. 
Ζητήστε ένα ήσυχο δωµάτιο.

Φροντίστε να εξοικειωθείτε µε το τι µπορείτε και 
δεν µπορείτε να µεταφέρετε από τον έλεγχο 
ασφαλείας. Μπορείτε να βρείτε χρήσιµες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Hermes Airports 
www.hermesairports.com ακολουθώντας στους 
συνδέσµους: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Για την άνεση και διευκόλυνση σας σχετικά µε το 
που είναι καλύτερα να καθίσετε στο αεροσκάφος, 
συστήνουµε όπως συζητήσετε το θέµα αυτό µε την 
αερογραµµή σας κατά της διαδικασία κράτησης 
εισιτήριου. Με το να κλείσετε µπροστινές θέσεις στο 
αεροσκάφος, θα είστε σε θέση να αποβιβαστείτε 
πρώτοι από το αεροσκάφος - και ως εκ τούτου 
να βοηθηθείτε αποφεύγοντας την παρατεταµένη 
αναµονή, συµφόρηση και τον θόρυβο που 
εµπεριέχει η διαδικασία αποβίβασης. Είναι όµως 
εξίσου σηµαντικό να λάβετε υπόψιν και την 
τοποθεσία των τουαλετών στο συγκεκριµένο 
αεροσκάφος, έτσι ώστε να αποφασίσετε αν είναι 
καλύτερα να καθίσετε κοντά στις τουαλέτες στο 
πίσω µέρος του αεροσκάφους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Αν και µε βάση τον “Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
1107/2006” τα άτοµα µε αναπηρία & άτοµα µε
µειωµένη κινητικότητα επιβιβάζονται πρώτοι στο 
αεροσκάφος, όταν είστε στην Πύλη Επιβίβασης 
µπορείτε να προσεγγίσετε το προσωπικό της 
αερογραµµής και να τους ενηµερώσετε ότι ταξιδεύτε 
µε άτοµο µε Αυτισµό, και να τους ζητήσετε όπως 
σας επιτρέψουν να επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος 
τελευταίοι, µιας και αυτό θα σας βοηθήσει να 
διατηρήσετε ήρεµο το άτοµο µε Αυτισµό, 
αποφεύγοντας την αναµονή, την συµφόρηση και 
θόρυβο που εµπεριέχει η διαδικασία επιβίβασης 
στο αεροσκάφος. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Παρακαλούµε ενηµερώστε την αερογραµµή 
σας κατά την διαδικασία κράτησης εισιτηρίου 
για οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις σε 
σχέση µε τα γεύµατα στο αεροσκάφος.



Χρησιµοποίησε τις “χρήσιµες συµβουλές” 
σε όλη την διαδροµή του ταξιδιού για να αυξήσετε 
την προβλεψιµότητα και να µειώσετε το άγχος.

 

1

Φέρτε ΠΟΛΛΕΣ δραστηριότητες για την πτήση, 
συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων καινούργιων 
υλικών (π.χ., βιβλία ζωγραφικής, περιοδικά, ταινίες) 
και εξετάστε το ενδεχόµενο να τα παρουσιάσετε 
σιγά- σιγά κατά την διάρκεια της πτήσης. 

4

Πακετάρετε ακουστικά ακύρωσης θορύβου, 
γλυκά/τσίχλες και οικεία αντικείµενα που θα 
βοηθήσουν το παιδί σας να νιώθει άνετα.

3

Έχετε έτοιµες δραστηριότητες που µπορούν 
να απασχολήσουν το παιδί σας κατά την διάρκεια 
µεγάλης αναµονής (π.χ. αναµονή στη πύλη επιβίβασης).
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ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ

— συµβουλές για τους γονείς —
πριν ταξιδέψουν

Κατά την διαδροµή

Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε 
σε συνεργασία µε


