Λίγα λόγια για το πρόγραμμα…
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), έχει
δημιουργήσει μια κινητή μονάδα με σκοπό την
αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά
που φοιτούν στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού
σχολείου και την παροχή βραχείας συμβουλευτικής
υποστήριξης στην οικογένειά τους. Το έργο
επιδιώκει να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς
τους να διαχειριστούν σωστά τη μαθησιακή
δυσκολία και να βελτιώσουν την καθημερινότητά
τους. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλούς
εκπαιδευτικούς στόχους με κατάλληλες
παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους και με την
κατάλληλη καθοδήγηση των γονέων τους.

Ποιοί μπορούν
να δηλώσουν
συμμετοχή;
Όσοι έχουν παιδιά
που φοιτούν στην Γ’
έως και ΣΤ’ δημοτικού
και δεν έχουν
αξιολογηθεί απο άλλη
υπηρεσία τα
προηγούμενα 2
χρόνια.
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Πώς να
δηλώσετε
συμμετοχή;
Καλέστε στο
τηλέφωνο του Δήμου,
στον οποίο ανήκετε
και η κινητή μονάδα
θα σας συναντήσει
κατόπιν συνεννόησης
μαζί σας.

Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει στη
σωστή αντιμετώπιση
Μια διεπιστημονική ομάδα σας περιμένει για να
εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του
προβλήματος για να αξιολογήσει τυχόν δυσκολίες
και να βοηθήσει εσάς και το παιδί σας. Ειδικευμένοι
ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές,
κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές καταρτίζουν
εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης με στόχο την
μαθησιακή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη
του παιδιού για τη σωστή αντιμετώπιση της
μαθησιακής δυσκολίας.

Εmail. lahers@hmu.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης
Δήλωσε συμμετοχή στο Δήμο σου
ΔΗΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρχανών/Αστερουσίων
τηλ 2813401150
Βιάννου τηλ 2895340177
Γόρτυνας τηλ 2892340350
Ηρακλείου (μέσω ΕΛΜΕΠΑ
τηλ 2810379514/516/528)
Μαλεβιζίου τηλ 2810823547
/2813400684
Μινώα Πεδιάδας τηλ 2891041193
Φαιστού τηλ 2892340217
Χερσονήσου τηλ 2897340045/47

ΔΗΜΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
Αποκορώνου τηλ 2825340322
Γαύδου τηλ 2823043031
/6945100393
Καντάνου/Σελίνου
τηλ 2823340303
Κισσάμου τηλ 2822083105
Πλατανιά τηλ 2821341033
/2821341040
Σφακίων τηλ 2825340000/40021
Χανίων τηλ 2821341689/41695

ΔΗΜΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αγίου Βασιλείου τηλ 2832340203
Αμαρίου τηλ 2833340103/40212
Ανωγείων τηλ 2834031484
Μυλοποτάμου τηλ 2834023144
Ρεθύμνου τηλ 2831341256/41261

ΔΗΜΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αγίου Νικολάου τηλ 2841091391
Ιεράπετρας τηλ 2842340400
/2842340401
Οροπεδίου τηλ 2844340152
Σητείας τηλ 2843028013

Σας προβληματίζει κάτι στο
παιδί σας;
Φαίνεται…..
Να δυσκολεύεται στην ανάγνωση;
Να προφέρει με δυσκολία ασυνήθιστες ή
πολυσύλλαβες λέξεις;
Να προφέρει λανθασμένα εύκολες λέξεις;
Να μην κατανοεί ένα απλό κείμενο;
Να μη γνωρίζει απλές λέξεις που άλλα παιδιά
στην ηλικία του γνωρίζουν;

Τι περιλαμβάνει το
πρόγραμμα;
Δωρεάν συνεδρίες
αξιολόγησης και στήριξης
παιδιού και οικογένειας

Φαίνεται…..
Να δυσκολεύεται στη γραφή;
Να είναι δυσανάγνωστα αυτά που γράφει;
Να προσπαθεί να αποφύγει το γράψιμο;
Να είναι ανορθόγραφο ή να ανακατεύει μικρά
με κεφαλαία γράμματα μέσα στις λέξεις;
Να είναι ακατάστατα αυτά που γράφει στο
τετράδιό του;

Φαίνεται…..
Να δυσκολεύεται να μετρήσει ή να διακρίνει τους
αριθμούς και τη σειρά τους;
Να δυσκολεύεται στις αριθμητικές πράξεις;
Να δυσκολεύεται στην κατανόηση των
μαθηματικών προβλημάτων;
Να επιλέγει τυχαία τις ενέργειες για την επίλυση
μαθηματικών προβλημάτων χωρίς να ακολουθεί
συγκεκριμένους κανόνες και βήματα;
Να μη μπορεί να θυμηθεί εύκολα, γνωστές
αριθμητικές πράξεις;

Υπηρεσίες για το παιδί:
• Ακοολογικός και οφθαλμολογικός
προέλεγχος για την εκτίμηση της
αναγνωστικής του ικανότητας
• Αξιολόγηση γραπτού λόγου
(ανάγνωσης και γραφής)
• Αξιολόγηση λόγου και ομιλίας
• Αξιολόγηση μαθηματικής επάρκειας
• Εκτίμηση νοητικού δυναμικού
• Αξιολόγηση συμπεριφορικών
δυσκολιών

Υπηρεσίες για τους γονείς:
• Εκτίμηση αναγκών υγείας.
• Αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών.
• Εκτίμηση δυσκολιών στην άσκηση του
γονεϊκού ρόλου.

Γιατί να συμμετάσχετε στο
πρόγραμμα;
Μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί…
Να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη
μάθηση.
Να βελτιώσει το λόγο και την ομιλία του.
Να βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα
και τη λογικομαθηματική του σκέψη.
Nα αυξήσει το εύρος της προσοχής του.
Να αυξήσει την αυτοεκτίμηση και την
αυτοπεποίθησή του.
Να αναπτύξει πρωτοβουλία και υπευθυνότητα
όσον αφορά τη μελέτη και την εκτέλεση των
κατ’οίκον εργασιών του.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς
παρέχοντας…..
Συναισθηματική υποστήριξη από ψυχολόγους με
ειδικευση στη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
Καθοδήγηση απο ειδικευμένους κοινωνικούς
λειτουργούς για την ενίσχυση του γονεϊκού
ρόλου.
Καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς ειδικής
αγωγής και λογοθεραπευτές για την οργάνωση
της μελέτης του παιδιού στο σπίτι παράλληλα με
έντυπο υποστηρικτικό υλικό.
Καθοδήγηση από ψυχολόγους για τη διαχείριση
δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού στο σπίτι
και το σχολείο.
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων στην
οικογένεια.
Τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας με το
παιδί.
Καθοδήγηση σε ζητήματα υγείας και
προσωπικής υγιεινής.

