
 

 

ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

Γενικά οι γονείς, θα πρέπει να λειτουργούν  έχοντας υπόψη τους όχι την πυροσβεστική 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο θέμα του λόγου, αλλά την 

πρόληψη του κτισίματος των δυσκολιών. Με βάση το γενικό αυτό κανόνα, οι γονείς όπως και οι 

εκπαιδευτικοί παιδιών μικρής ηλικίας, θα πρέπει να είναι σε θέση, μόλις εντοπίσουν κάποιες 

δυσκολίες, να παραπέμψουν ένα παιδί για αξιολόγηση σε ένα λογοπαθολόγο. Με τον τρόπο 

αυτό ενεργούν αποτελεσματικά, προληπτικά και ιδιαίτερα ευοίωνα για το μέλλον του παιδιού.  

Τι να αποφύγετε 

Γύρω από το θέμα της ανάπτυξης του λόγου ενός παιδιού υπάρχει μια σειρά από μύθους οι 

οποίοι θα πρέπει να διασαφηνιστούν: 

 Μη μιλάτε μωρουδίστικα, όσο χαριτωμένο και αν είναι αυτό, χρησιμοποιείτε σωστό 

λεξιλόγιο 

 Μην απαιτείτε από το παιδί να επαναλαμβάνει συνεχώς καινούριες λέξεις τις οποίες 

έμαθε 

 Μην περιμένετε να πάει το παιδί σας σχολείο για να κάνετε παρέμβαση 

 Μη φοβάστε να διερευνήσετε τις δυσκολίες του παιδιού σας γιατί πιθανόν να οφείλονται 

μόνο σε γλωσσικές δυσκολίες, οι οποίες αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να 

δημιουργήσουν μειωμένη αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση στο παιδί 

 Μην υποβιβάζετε τη σημασία των προβλημάτων επικοινωνίας γιατί μπορεί να έχουν 

αντίκτυπο στη μελλοντική σχολική μάθηση του παιδιού, όπως επίσης και στην 

αποτελεσματική επικοινωνία του 

Τι  να  κάνετε : 

 Εμπλουτίστε το γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού σας με βιβλία, σωστό πρότυπο 

ομιλίας, π.χ. λεξιλόγιο, ταχύτητα 

 Κάντε πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση: η ταχύτητα εξέλιξης του λόγου απαιτεί τη 

συνεχή  σας εγρήγορση 

 Υποβάλλετε ανοικτές ερωτήσεις για να προκαλέσετε διάλογο με το παιδί σας 

 Βοηθήστε το παιδί σας να οργανώσει τη σκέψη του, υποβάλλοντάς του διαβαθμισμένες 

ερωτήσεις π.χ. ποιος, πού, πότε, γιατί, κ.λ.π. 

 Αποδεχτείτε τις δυσκολίες του παιδιού σας στο λόγο και συζητήστε με το λογοπαθολόγο 

σας τους λογοθεραπευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται από 

κοινού, ώστε να είναι διασφαλισμένη η καλύτερη δυνατή πρόγνωση  των προβλημάτων 

λόγου που αντιμετωπίζει το παιδί σας 

https://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/good-parent
https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/meleti-paidi


 


