
Αναγνωρίστε τα τυπικά συμπτώματα των Μαθησιακών Δυσκολιών

Ο όρος "μαθησιακές δυσκολίες" χρησιμοποιείται, για να καλύψει μια μεγάλη και
ποικιλόμορφη γκάμα δυσκολιών. Τα παρακάτω σημεία δείχνουν ποιά είναι η εικόνα
παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στη τάξη:

 Μαθαίνουν και κατακτούν νέες δεξιότητες με αργό ρυθμό.
 Η ικανότητα να μιλούν και να κατανοούν την γλώσσα-ομιλία είναι λιγότερο

αποτελεσματική σε σχέση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας.
 Έχουν περιορισμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τα καθήκοντα

τους (διάβασμα, εκπόνηση μιας εργασίας κ.ά.). Πιθανότατα έχουν δυσκολίες στο
πώς πρέπει να ξεκινήσουν, τί τους ζητείται να κάνουν, πώς να συγκεντρωθούν και
πώς να τα θυμούνται.

 Συνήθως δεν μπορούν να εντοπίσουν τις σημαντικές πληροφορίες (σε ένα κείμενο
ή μια συζήτηση), αλλά ούτε ποιες από αυτές είναι περιττές

 Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και κοιτάζουν ή μετακινούνται γύρω στη τάξη
παρακολουθώντας τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να αφιερώνουν λιγότερο
χρόνο στις ασκήσεις και στις δραστηριότητες που γίνονται μέσα στη τάξη.

 Και τέλος, αρκετά από αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν κοινωνική ανωριμότητα,
δηλαδή συμπεριφέρονται όπως παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Ειρήνη Γιαμούκη – λογοθεραπεύτρια

Πως να επικοινωνήσεις με το παιδί σου μέσα από το παιχνίδι

Το να είσαι γονιός και πόσο μάλλον μητέρα, είναι μια πολύ σημαντική και

ταυτόχρονα δύσκολη υπόθεση. Έχεις την ευθύνη να μεγαλώσεις το παιδί σου και

να του δώσεις όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί μεγαλώνοντας για να

αντεπεξέλθει στη ζωή

Το θέμα όμως είναι το πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με ένα παιδί το οποίο δεν

θέλει να ακούσει και είναι αντιδραστικό; Ο καλύτερος τρόπος που συστήνουν όλοι

οι παιδαγωγοί εδώ. και χρόνια, είναι το παιχνίδι

Υπάρχουν τρεις πολύ αποτελεσματικές, εύκολες αλλά και ευέλικτες στρατηγικές για

να κάνεις το παιχνίδι εκπαιδευτικό. Μπορείς να χρησιμοποιείς και παραλλαγές

τους, κάθε φορά που θα θέλεις να περάσεις στο παιδί σου κάποιο μήνυμα.

Αυτοί οι 3 τρόποι είναι οι εξής:

 Πες του μια ιστορία



Τα παιδιά λατρεύουν τις ιστορίες επειδή, εξάπτουν την φαντασία τους και τους

κάνουν να ονειρεύονται. Απορροφούνται τόσο πολύ από τα όμορφα λόγια, που

μετά βίας καταλαβαίνουν ότι τους έκανες να σταματήσουν αυτό που κάνανε, για να

ακολουθήσουν αυτό που ήθελες εσύ.

 Ξεκίνα μαζί του ένα παιχνίδι

Τα παιχνίδια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι ιστορίες. Μόνο

που εδώ του δίνεις ένα μήνυμα ότι θα πρέπει πάντα να προσπαθεί για το καλύτερο

και να θέτει στόχους.

 Τραγουδήστε μαζί ένα τραγούδι.

Η μουσική είναι πολύ ισχυρή ειδικά όταν χρειάζεται να αποσπάσεις την προσοχή

των μικρών παιδιών. Υπάρχουν πολλά προσχολικά τραγουδάκια τα οποία έχουν

εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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