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Γενικά 

• Οι δυςκολίεσ είναι κακθμερινό και αναπόςπαςτο 
κομμάτι τθσ ηωισ μασ 

• Όταν ζνα παιδί ζχει δυςκολίεσ, δεν ςθμαίνει ότι 
απαραίτθτα οι γονείσ είναι οι υπεφκυνοι για τθ 
δθμιουργία των δυςκολιϊν αυτϊν. 

• Οι γονείσ μπορεί να ενιςχφςουν τθν εμφάνιςθ 
δυςκολιϊν ι να μειϊςουν τθν εμφάνιςθ των δυςκολιϊν, 
γι’ αυτό και ο ρόλοσ τουσ είναι πολφ ςθμαντικόσ 

• Ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ των δυςκολιϊν κρίνεται ωσ 
ιδιαίτερα ςθμαντικόσ. 

• Παιδιά των οποίων οι δυςκολίεσ εντοπίηονται πολφ 
γριγορα, ζχουν μεγάλεσ πικανότθτεσ ςτθ ςυνζχεια να 
αντεπεξζλκουν των δυςκολιϊν αυτϊν. 



• Η επιςτιμθ τθσ παιδαγωγικισ και τθσ ψυχολογίασ, ζχει 
προχωριςει ςε τόςο μεγάλο βακμό, που ο ςωςτόσ και 
ζγκαιροσ εντοπιςμόσ, δίνει πολφ καλζσ ευκαιρίεσ ςτον 
μακθτι/τρια να αντιμετωπίςει με επιτυχία τισ δυςκολίεσ 
αυτζσ. 

• Ακόμα και ςε περιπτϊςεισ που παρουςιάηονται ςοβαρότερεσ 
δυςκολίεσ, ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ, αυξάνει τθ 
λειτουργικότθτα ςτθ ηωι του ατόμου και των γφρω του. 

• Οι γονείσ δεν πρζπει να βιϊνουν τθν εμφάνιςθ των 
δυςκολιϊν αυτϊν, με ματαιωτικό τρόπο, ωσ μια δικι τουσ 
αποτυχία.  

• Εκείνο που ζχει ςθμαςία είναι θ αναδιοργάνωςθ των γονζων 
και θ οργάνωςθ των παρεμβάςεων που κα πρζπει να γίνουν. 



• Πολλοί γονείσ πιςτεφουν ότι κα πρζπει να 
περιμζνουν μζχρι το παιδί τουσ να πάει ςτο 
Δθμοτικό χολείο, ϊςτε να αντιμετωπίςουν 
τισ δυςκολίεσ που κα αντιμετωπίςει, γιατί 
τότε μόνο το παιδί είναι ζτοιμο να 
αντιμετωπίςει τισ δυςκολίεσ. Αυτό αποτελεί 
μφκο. 

• Οι γονείσ αν δυςκολεφονται να αποδεχτοφν 
τισ δυςκολίεσ του παιδιοφ τουσ, κα πρζπει να 
δεχκοφν βοικεια, γι’ αυτό, γιατί αυτό κα ζχει 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο παιδί τουσ. 

 



Πότε ανθςυχώ; 

• Ξεκινώ να ανθςυχώ όταν: 

– Οι δυςκολίεσ δεν είναι παροδικζσ, αλλά ςυμβαίνουν 
εδϊ και αρκετό καιρό 

– Οι δυςκολίεσ φαίνεται να επθρεάηουν ςε μεγάλο 
βακμό το παιδί μου 

– Όταν δεν υπάρχουν άλλεσ αλλαγζσ ςτθν οικογενειακι 
ηωι και το παιδί παρουςιάηει τισ δυςκολίεσ αυτζσ 

– Οι δυςκολίεσ παρουςιάηονται ςε διάφορα πλαίςια, 
δθλαδι και ςτο ςχολείο ςτο οποίο φοιτά το παιδί, 
αλλά και ςτο ςπίτι. 



Νθπιακι θλικία 

• Η θλικία του νθπιαγωγείου, αποτελεί τθν πιο 
ςθμαντικι περίοδο ςτθ ηωι ενόσ παιδιοφ. 

• Άρα το νθπιαγωγείο ωσ ςχολικό πλαίςιο είναι 
εκείνο το οποίο κα δϊςει τισ βάςεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ για το παιδί, κα του διδάξει δθλαδι 
τισ τεχνικζσ και τισ δεξιότθτεσ για να προςεγγίςει 
το παιδί ςτθ ςυνζχεια τθ γνϊςθ.  

• Γιϋαυτό πρζπει το νθπιαγωγείο να επιλζγεται με 
μεγάλθ προςοχι και επίςθσ οι γονείσ κα πρζπει να 
είναι προςεχτικοί ςτον εντοπιςμό τυχόν δυςκολιϊν 
που κα εντοπίςουν οι νθπιαγωγοί. 



Δυςκολίεσ ςτθ νθπιακι θλικία 

• Δυςκολίεσ προφορικισ ζκφραςθσ 

• Δυςκολίεσ λεπτισ κίνθςθσ 

• Δυςκολίεσ αδρισ κίνθςθσ 

• Δυςκολίεσ ςυγκζντρωςθσ 

• Δυςκολίεσ κοινωνικοποίθςθσ 

• Δυςκολίεσ κατανόθςθσ 

• Δυςκολίεσ πρωμακθματικϊν εννοιϊν 

• Δυςκολίεσ προςαρμογισ 

• υναιςκθματικοφ τφπου δυςκολίεσ 



Δυςκολίεσ προφορικισ ζκφραςθσ 

• Φτωχό λεξιλόγιο 

• Δυςκολία ανάκλθςθσ λζξθσ 

• Δυςκολία ςτθν οργάνωςθ τθσ ςκζψθσ του για 
να αναφζρει κάτι 

• υντακτικοφ τφπου δυςκολίεσ 

• Ηχολαλία 

• Προβλιματα άρκρωςθσ 

• Σραυλιςμόσ 

 

 



Δυςκολίεσ λεπτισ κίνθςθσ 

• Ζνα παιδί θλικίασ προδθμοτικισ αν δεν μπορεί να κάνει τα 
ακόλουκα κα πρζπει οι γονείσ να παρατθριςουν επιςταμζνα 
τθ ςυμπεριφορά του και να απευκυνκοφν ςε Εργοκεραπευτι: 
– Δεν μπορεί να κρατιςει καλά το μολφβι και δεν μπορεί να ελζγξει τθν 

κίνθςθ του μολυβιοφ 
– Όταν δεν μπορεί να χρωματίςει ςτο πλαίςιο 
– Όταν πιάνει ζνα ποτιρι με νερό και δεν μπορεί να ρίξει το 

περιεχόμενό του ςε ζνα άλλο ποτιρι 
– Όταν δεν μπορεί να γυρίηει τισ ςελίδεσ μια-μία 
– Όταν δεν μπορεί να βγάηει ι να βάηει αντικείμενα ςε ζνα κουτί και του 

πζφτουν ςυνεχϊσ 
– Όταν δεν μπορεί να φτιάξει ζνα πφργο με τουλάχιςτον πζντε πφργουσ 

ςτθ ςειρά 
– Όταν δεν μπορεί να ξεκουμπϊνει ι να κουμπϊνει κουμπιά 
– Όταν δεν μπορεί να ελζγξει τθν κίνθςθ του ψαλιδιοφ 



Δυςκολίεσ αδρισ κίνθςθσ 

• Ζνα παιδί μζχρι τθν θλικία των ζξι ετϊν κα πρζπει: 
– Να μπορεί να εκτελεί ςφνκετεσ ςτοχοκατευκυνόμενεσ 

κινιςεισ που απαιτοφν ακρίβεια και διαδοχι, όπωσ για 
παράδειγμα 

• Να κάνει κοφνια 

• Να ςκαρφαλϊνει 

• Να πθδάει ψθλά 

• Να πετά και να πιάνει τθ μπαλίτςα 

• Να ςτοχεφει κατάλλθλα, βάηοντασ καλάκια 

• Να κλωτςά κινοφμενθ μπάλα με επαρκι δφναμθ και κατάλλθλο 
ςτόχο 



Δυςκολίεσ Συγκζντρωςθσ 

• Σο παιδί δεν μπορεί να παρακολουκιςει μια 
ιςτορία 

• Σο παιδί δεν μπορεί να μείνει ςυγκεντρωμζνο ςε 
ζνα διάλογο 

• Δεν μπορεί να ολοκλθρϊςει μια δραςτθριότθτα με 
τθν οποία αςχολείται 

• Λειτουργεί ςυνικωσ ςε πολλά επίπεδα, 
παρακολουκεί τθ νθπιαγωγό, ςκζφτεται τι κα φάει 
το διάλειμμα, ακοφει τον ιχο μιασ μοτοςυκλζτασ 
απϋζξω και ςκζφτεται τθν μοτοςυκλζτα.  



Δυςκολίεσ Κοινωνικοποίθςθσ 

• Σο παιδί δεν ευχαριςτιζται με τθν επαφι του με 
άλλα παιδιά 

• Επιλζγει να παίηει μόνοσ του 

• Δεν κζλει να πάει ςε μζρθ ςτα οποία βρίςκονται 
άλλα παιδιά, όπωσ παιγνιδότοποι 

• Αντζχει να παίηει ςτον ίδιο χϊρο με άλλα παιδιά 
αλλά απλά ςυνυπάρχει μαηί τουσ  

• Δεν παίρνει πρωτοβουλίεσ για παιγνίδι με άλλα 
παιδιά 

• Μπορεί να είναι πολφ καλφτεροσ με τουσ ενιλικεσ 



Δυςκολίεσ κατανόθςθσ 

• Διαβάηουμε ςτο παιδί μια ιςτορία και 
παρατθροφμε ότι παιδί ενϊ φαίνεται ότι μασ 
παρακολουκεί δεν μπορεί να κατανοιςει τθν 
ιςτορία, άρα ζχει δυςκολία με τισ ερωτιςεισ 
που του υποβάλλονται.  

• Μπορεί επίςθσ να αντιμετωπίηει δυςκολία ςτθν 
αναδιιγθςθ τθσ ιςτορίασ 

• Δυςκολία ςτθν εκτζλεςθ εντολϊν 



Δυςκολίεσ Πρωτομακθματικών Εννοιών 

• Αναμζνεται ότι ζνα παιδί που ολοκλθρϊνει τθ 
φοίτθςι του ςτθ Προδθμοτικι τάξθ κα πρζπει: 

– Να αναγνωρίηει τα ςφμβολα των αρικμϊν, 
τουλάχιςτον μζχρι το πζντε 

– Να αντιλαμβάνεται τθν ζννοια του πλθκικοφ αρικμοφ 

– Να γνωρίηει όλεσ τισ πρωτομακθματικζσ ζννοιεσ π.χ. 
Μεγάλο-μικρό, πάνω-κάτω, χρϊματα, ςχιματα, 
ταξινόμθςθ, αντιςτοίχθςθ 

 

 



Δυςκολίεσ Προςαρμογισ 

• Σο παιδί δεν μπορεί να  μείνει ςτο ςχολείο 
χωρίσ κάποιο από τουσ δφο γονείσ 

• Κλαίει ζντονα 

• Ζχει διάφορα ψυχοςωματικά κζματα, π.χ. 
Πονεί τθν κοιλιά του 

• Δεν μπορεί να εκτελζςει οδθγίεσ, κανόνεσ 



Συναιςκθματικοφ τφπου δυςκολίεσ 

• Παιδιά τα οποία είναι πολφ ντροπαλά 

• Παιδιά τα οποία δεν επιηθτοφν τθν κοινωνικι 
επαφι είτε με ενιλικεσ είτε με παιδιά 

• Παιδιά τα οποία κυμϊνουν πολφ εφκολα και 
δεν μποροφν να χειριςτοφν το κυμό τουσ 

• Παιδιά τα οποία είναι ςυνεχϊσ κλιμμζνα 

• Παιδιά τα οποία  δεν μποροφν να εκφράςουν 
τα ςυναιςκιματά τουσ.  



Δυςκολίεσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο 

• Αναγνωςτικοφ τφπου δυςκολίεσ 

• Δυςκολίεσ Κατανόθςθσ 

• Δυςκολίεσ γραπτισ ζκφραςθσ 

• Δυςκολίεσ Μακθματικϊν Εννοιϊν 

• Δυςκολίεσ ςτθν Ορκογραφία 

• Δυςκολίεσ ςτθν προφορικι επικοινωνία 

• Δυςκολίεσ ςτο τομζα τθσ μνιμθσ 

• Δυςκολίεσ ςτθ Κριτικι κζψθ και ςτθ Λογικι κζψθ 

• Δυςκολίεσ ςε κζματα κοινωνικοποίθςθσ 

• Δυςκολίεσ ςε κζματα λεπτισ και αδρισ κίνθςθσ 

 

 



Δυςκολίεσ Αναγνωςτικισ 
Ικανότθτασ 

• Δυςκολεφεται ςε αναγνϊριςθ φωνθμάτων 

• Δυςκολία ςτθν αναγνϊριςθ ςυμπλεγμάτων, διφκόγγων 

• Αργόσ ρυκμόσ ανάγνωςθσ 

• Μθ χρωματιςμόσ φωνισ 

• Αφαιρείται φϊνθμα/φωνιματα κατά τθν ανάγνωςθ 

• υμπλιρωςθ φωνιματοσ ςε λζξθ 

• υμπλιρωςθ ςυλλαβισ ςε λζξθ 

• Αλλαγι λζξθσ κατά τθν ανάγνωςθ 

• το παιδί χάνει ςυνεχϊσ τθ γραμμι τθν οποία διαβάηει 



Δυςκολίεσ κατανόθςθσ 

• Παιδί το οποίο διαβάηει ζνα κείμενο, μερικζσ φορζσ και πολφ 
καλά, αλλά δεν μπορεί να κατανοιςει πολλζσ από τισ 
πλθροφορίεσ του κειμζνου. 

• Μπορεί να κατανοεί μόνο τισ πολφ βαςικζσ πλθροφορίεσ 

• Μπορεί να μθν μπορεί να οργανϊςει τισ πλθροφορίεσ ενόσ 
κειμζνου 

• Μπορεί να μθν κατανοεί τισ οδθγίεσ που υπάρχουν 

• Μπορεί να μθν κατανοεί τισ εντολζσ που του δίνονται ειδικά 
όταν αυτζσ είναι ςφνκετεσ. 

• Μεγάλθ δυςκολία ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων κατανόθςθσ 



Δυςκολίεσ Γραπτισ Ζκφραςθσ 

• Σο παιδί μπορεί: 

• Να μθν είναι ςε κζςθ εκφράςει γραπτϊσ τισ ςκζψεισ του 

• Να μθν είναι ςε κζςθ να οργανϊςει γραπτϊσ τισ ςκζψεισ του 

• Να μθν μπορεί να αναπτφξει επαρκϊσ τισ ςκζψεισ του 

• Να χρθςιμοποιεί πολφ περιοριςμζνο λεξιλόγιο και να κάνει 
πολλά ορκογραφικά και ςυντακτικά λάκθ. 

• Εκείνα τα οποία γράφει το παιδί, μπορεί να μθν ζχουν νόθμα 

• Να κουράηεται πολφ εφκολα ςτισ δραςτθριότθτεσ γραπτισ 
ζκφραςθσ 

 



Δυςκολίεσ Μακθματικών Εννοιών 

• Οι μακθτζσ μπορεί να δυςκολεφονται: 

– τθν αυτοματοποίθςθ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ μζχρι το 
είκοςι 

– τθ ςειροκζτθςθ αρικμϊν 

– τθν αντίλθψθ τθσ δεκάδασ, μονάδασ, εκατοντάδασ  κ.ο.κ. 

– τθν πρόςκεςθ, ςτθν υπερπιδθςθ τθσ δεκάδασ μπορεί να εμφανιςτεί 
δυςκολία 

– τθν αφαίρεςθ ςτο χάλαςμα τθσ δεκάδασ μπορεί να εμφανιςτεί 
δυςκολία 

– ςτθν εκμάκθςθ τθσ προπαίδειασ 

– ςτθν αντίλθψθ του πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ διαίρεςθσ ωσ πράξεισ 

– τθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων 

– τθν επίλυςθ αςκιςεων κλαςμάτων, ποςοςτϊν, δεκαδικϊν  

 



Πότε ανθςυχώ 

• Όταν οι δυςκολίεσ αυτζσ υφίςτανται για ζνα 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα, μεγαλφτερο από ζξι 
μινεσ. 

• Όταν δεν υπάρχουν άλλεσ περιβαλλοντικζσ 
αλλαγζσ ςτθ ηωι ενόσ παιδιοφ, π.χ. Διαηφγιο, 
κάνατοσ, ερχομόσ ενόσ παιδιοφ, κ.ο.κ. 

• Όταν οι δυςκολίεσ αυτζσ εξακολουκοφν να 
υφίςτανται και μετά από κάποιεσ απλζσ 
παρεμβάςεισ που μπορεί να κάνω ωσ γονιόσ, ι 
ωσ εκπαιδευτικόσ 



Τί κάνω 

• φμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία «Ο 
περί Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Νόμοσ 
του 1999» παιδί το οποίο υποψιαηόμαςτε ότι 
μπορεί να παρουςιάηει δυςκολίεσ πρζπει να 
παραπεμφκεί για αξιολόγθςθ ςτθν Επαρχιακι 
Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. 

• Η παραπομπι μπορεί να γίνει είτε από τουσ 
γονείσ, είτε από το ςχολείο. 

• Μπορεί να γίνει και αξιολόγθςθ από τον 
ιδιωτικό τομζα, αν δεν επικυμοφμε τθν 
αξιολόγθςθ αυτισ τθσ μορφισ. 

 



Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μποροφν 
να αξιολογιςουν το παιδί μου 

• Δθμόςιοσ Τομζασ 

– Εκπαιδευτικόσ Ψυχολόγοσ 

– Ειδικόσ Δάςκαλοσ 

– Λογοκαπακολόγοσ 

– Εκπαιδευτικόσ Γενικισ τάξθσ 

• Ιδιωτικόσ Τομζασ 

– Εκπαιδευτικόσ Ψυχολόγοσ, ο οποίοσ είναι γραμμζνοσ ςτο 
Μθτρϊο των Εγγεγραμζνων Ψυχολόγων Κφπρου 

– Ειδικι Παιδαγωγόσ-Μακθςιακι Αξιολόγθςθ 

– Λογοκεραπεφτρια-Αξιολόγθςθ Λόγου 

– Εργοκεραπεφτρια-Αξιολόγθςθ λεπτϊν και αδρϊν κινιςεων 



Τι βοικεια μπορεί να χρειάηεται το 
παιδί μου 

• Μακθςιακι βοικεια-Ειδικό Παιδαγωγό 

• υναιςκθματικι Βοικεια-Κλινικό ι 
υμβουλευτικό Ψυχολόγο 

• Δυςκολία ςτθ λεπτι, αδρι κίνθςθ, ςυντονιςμό, 
αιςκθτθριακά ηθτιματα-Εργοκεραπευτι 

• Φαρμακευτικι βοικεια-Παιδοψυχίατρο, 
Παιδονευρολόγο 

 



Τί πρζπει να προςζξω αν το παιδί 
μου χρειάηεται βοικεια 

• Αν παρατθριςετε κάτι που ςασ ανθςυχεί ψάξτε το !!! 

• Πολφ καλι επιλογι ςτουσ ειδικοφσ, οι οποίοι κα εργαςτοφν 
με το παιδί μου 

• Θα πρζπει να παραμείνω ςτακερόσ ςτουσ ειδικοφσ με τουσ 
οποίουσ κα εργάηεται το παιδί μου 

• Ειναι πολφ ςθμαντικόσ ο ςυντονιςμόσ των διαφόρων ειδικϊν 
μεταξφ τουσ 

• Δεν κα πρζπει να φορτϊςω το παιδί μου με όλων των ειδϊν 
τθσ κεραπείεσ, αυτό δεν κα βοθκιςει το παιδί. Αντίκετα κα 
το δυςκολζψει 

• Ο ςυντονιςμόσ με τον εκπαιδευτικό είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικόσ. Δεν κα πρζπει να αποκρίπτονται πλθροφορίεσ 
από τον εκπαιδευτικό 



Γονείσ παιδιών με αναπθρίεσ 

• Για κάκε γονζα θ απόκτθςθ ενόσ παιδιοφ αποτελεί προζκταςθ 
τθσ ηωισ και μια δεφτερθ ευκαιρία εκπλιρωςθσ των 
προςωπικϊν και κοινωνικϊν τουσ προςδοκιϊν 

• Οι γονείσ επενδφουν ςε ζνα παιδί, το πλιγμα όταν αυτό 
ζρχεται με δυςκολίεσ, είναι μεγάλο. 

• Αιςκιματα ματαίωςθσ, ανικανότθτασ και ενοχοποίθςθσ 
ακολουκοφν τθν αποτυχία για αυτοεπιβεβαίωςθ και 
ολοκλιρωςθ μζςα από το παιδί (Κοντοποφλου, 2001). 

• Η ζντονθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ που ςυνοδεφει τουσ 
γονείσ, κυρίωσ κατά τθν περίοδο που ζρχονται για πρϊτθ 
φορά αντιμζτωποι με το πρόβλθμα, οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ 
αμυντικϊν μθχανιςμϊν όπωσ θ άρνθςθ του προβλιματοσ 
που εξωτερικεφεται με τθν αμφιςβιτθςθ τθσ διάγνωςθσ ι 
των γνϊςεων του εκπαιδευτικοφ. 

 



• Για το κυμό που νοιϊκουν προσ το παιδί τουσ, προχωροφν ςε 
διορκωτικζσ πράξεισ, όπωσ θ υπερπροςταςία, με αποτζλεςμα 
θ ςχζςθ γονζων και παιδιοφ να διαταράςςεται κακϊσ αυτοί 
τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν μποροφν να κατανοιςουν και να 
χειριςτοφν τα αμφικυμικά τουσ ςυναιςκιματα απζναντι ςτο 
παιδί 

• τθ κακθμερινι ηωι θ οικογζνεια αντιμετωπίηει αρκετζσ 
δυςκολίεσ που ςυνδζονται με τισ υψθλζσ απαιτιςεισ ςε 
χρόνο και ςε κόςτοσ που ςυνεπάγεται θ φπαρξθ ενόσ παιδιοφ 
με ειδικζσ ανάγκεσ.  

• Η επαγγελματικι και θ κοινωνικι ηωι των γονιϊν 
προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του παιδιοφ και οι 
προτεραιότθτζσ τουσ αλλάηουν. 

 

 



• Οι γονείσ χρειάηονται χρόνο. Η διάκεςθ χρόνου δεν ςυνδζεται 
αποκλειςτικά με τθ φάςθ τθσ ανακοίνωςθσ αλλά και με τθ διαρκι 
προςπάκεια των γονιϊν να ιςορροπιςουν ανάμεςα ςε εςωτερικά 
αντιφατικά ςυναιςκιματα και εξωτερικζσ απαιτιςεισ. Η 
προςπάκεια αυτι ζχει δφο κατευκφνςεισ: προςαρμογι προσ τθν 
ανεπάρκεια και προςαρμογι προσ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ 
ανατροφισ του και αποτελεί μια ιςόβια διαδικαςία για τουσ 
γονείσ (Κοντοποφλου, 2001) 

• Οι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ που απαιτεί θ ανατροφι ενόσ παιδιοφ 
με αναπθρίεσ οδθγοφν τουσ γονείσ ςε αναηιτθςθ πρακτικϊν και 
μεκόδων που κα μπορζςουν να χρθςιμοποιιςουν ςτο ςπίτι για να 
βοθκιςουν το παιδί.  

• Οι γονείσ δεν πρζπει να αποκλείονται από τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία ι οποιαδιποτε άλλθ κεραπευτικι παρζμβαςθ. 

• Οι γονείσ ζχουν ανάγκθ ψυχολογικισ ςτιριξθσ και κακοδιγθςθ 
πάνω ςε κζματα εκπαίδευςθσ και ςυμπεριφοράσ. 

 



Εν κατακλείδι 

• Οι δυςκολίεσ είναι κακθμερινζσ και 
ςυνεχόμενεσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου. 

• Σο κζμα είναι πόςο κα επιτρζψουμε ςτισ 
δυςκολίεσ αυτζσ να υφίςτανται 

• Θυμόμαςτε ότι όςο πιο νωρίσ ανακαλφψουμε 
και παρζμβουμε ςτισ δυςκολίεσ, τόςο πιο 
γριγορα και αποτελεςματικά κα 
αντιμετωπίςουμε τισ δυςκολίεσ. 

• Η ΡΩΜΗ ΔΕΝ ΧΣΙΣΗΚΕ Ε ΜΙΑ ΜΕΡΑ!!!! 


