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ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

• Οπτικά ερεθίσματα (π.χ. Να υπάρχουν βιβλία για παιδιά, περιοδικά, 
εφημερίδες, αθλητικές εφημερίδες, μαγειρικές κτλ.) 

• Πρότυπα (π.χ. Οι γονείς να διαβάζουν στο σπίτι.) 

• Απτικά ερεθίσματα (Τα βιβλία να είναι προσβάσιμα στα παιδιά, δηλ. να 
μπορούν να τα πιάσουν ότι ώρα θέλουν και να τα διαχειριστούν όπως 
θέλουν.) 

• Eνθάρρυνση (Να διαβάζουν με δικά τους λόγια ένα βιβλίο, χωρίς να 
φοβούνται ότι θα πουν κάτι λάθος, ότι θα το χαλάσουν και αν αυτό γίνει, να 
μην τους φωνάξουμε.) 



ΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Παρέχουμε σωστό πρότυπο γλώσσας. 

Απαντούμε στα παιδιά με πλήρεις προτάσεις. 

Κάνουμε δηλώσεις, που θα δημιουργήσουν συνομιλία. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να μας διηγηθεί κάτι που του συνέβη ή που το 
ενθουσίασε. 

Είμαστε καλοί ακροατές για το παιδί. 

Συζητούμε κάτι που βλέπουμε. 



Μιλούμε στο παιδί με εμπλουτισμένο, διευρυμένο λεξιλόγιο. 

Αξιοποιούμε την τεχνολογία.  

Επισκεπτόμαστε με το παιδί μας Βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και του εξηγούμε 
ότι μια δραστηριότητα που είναι μορφωτική και πολιτιστική, μπορεί 
ταυτόχρονα να είναι και ψυχαγωγική. Να επιλέξει όποιο βιβλίο θέλει. 

Επισκεπτόμαστε με το παιδί μας πολιτιστικούς χώρους, πινακοθήκες, μουσεία, 
γκαλερί, μνημεία κτλ. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να διαβάσει βιβλία διαφορετικών συγγραφέων με το 
ίδιο θέμα ή βιβλία του ίδιου συγγραφέα, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, μυθολογία, 
μύθους κ.ά. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να διαβάσει βιβλία Κύπριων και Ελλήνων λογοτεχνών, 
βιβλία ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνίας 



Διαβάζουμε ιστορίες και παραμύθια στο παιδί. 

Το ενθαρρύνουμε να διαβάζει. 

Αγοράζουμε βιβλία. 

Ζητούμε από το παιδί να μας διηγηθεί κάτι που διάβασε. 

Το ενθαρρύνουμε να γράφει για κάτι που του άρεσε, του έκανε εντύπωση, 

διάβασε, έκανε, είδε κτλ. 

 



Γράφει τις  προσκλήσεις των γενεθλίων του. 

Γράφει τους καταλόγους του ψωνίσματος. 

Γράφει τις ευχετήριες κάρτες.. 

Έρχεται σε επαφή με διάφορα είδη βιβλίων και ανακαλύπτει ποια  του αρέσουν. 

Ενθαρρύνεται να διατυπώνει προσωπικές απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα και 

αισθητική κρίση πάνω σε κείμενα που έχει διαβάσει ή ακούσει ή σε έναν ζωγραφικό 

πίνακα κτλ. 

Ταυτίζεται με ήρωες βιβλίων. 

 



ΓΟΝΕΙΣ/ΣΠΙΤΙ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΣΧΟΛΕΙΟ 

• Αν οι γονείς δημιουργήσουμε τα θεμέλια στο σπίτι, τότε θα μπορούν οι δάσκαλοι να 

κτίσουν. Τα θεμέλια δεν φαίνονται σε ένα σπίτι, αλλά είναι τα πιο σημαντικά. 

• Οι δάσκαλοι ως ειδικοί της γνώσης, θα δώσουν κίνητρα και ερεθίσματα στα παιδιά 

και αν υπάρχει η προϋπάρχουσα γνώση, η θετική συμπεριφορά και δεξιότητες από το 

σπίτι, τότε υπάρχει το προζύμι για μια θετική μαθησιακή πορεία. 

• Εάν θεωρήσουμε πως όλα αυτά υπάρχουν σε ένα παιδί, αλλά αυτό δεν 

ανταποκρίνεται στις σχολικές απαιτήσεις, τότε πολύ πιθανόν να υπάρχουν κάποια 

ιδιαίτερα προβλήματα μαθησιακής φύσεως, όπως: 



 
 • Δυσλεξία 

• Δυσγραφία 

• Δυσορθογραφία 

• ΔΕΠ και ΔΕΠ/Υ 

• Μαθησιακές Δυσκολίες γραπτού και προφορικού λόγου 

• Δυσκολίες φωνολογικής ενημερότητας 

• Δυσκολίες στα μαθηματικά 

• Συναισθηματικοί λόγοι 

• Προβλήματα προσοχής, μνήμης και συγκέντρωσης κ.ά. 

Η προσοχή είναι η βασική προϋπόθεση της αντίληψης. Όσον αφορά τη μνήμη 
υπάρχει η βραχυπρόθεσμη (20 δευτερόλ.) και η μακροπρόθεσμη, η οπτική, η 
ακουστική και η λειτουργική. 



ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τα τμήματα στο σύγχρονο σχολείο χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια με 

διαφορετική προϋπάρχουσα γνώση στο κάθε παιδί. (Όταν μιλούμε για γνώση, 

θεωρούμε την άτυπη και τυπική γνώση).  

Οι γενικοί δάσκαλοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διαφοροποιούν τη 

διδασκαλία τους, ούτως ώστε να γίνεται κατανοητό το μάθημα στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό για κάθε μαθητή. 

Τι κάνουμε ως γονείς, για να βοηθήσουμε το παιδί μας; 

Τι πρέπει να υπάρχει μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών; 



ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ: 
• Συνεννόηση 

• Στενή Συνεργασία 

• Κοινή πορεία 

• Αλληλοστήριξη 

• Κοινό όραμα για τη μάθηση 

• Κοινός στόχος 

• Όχι επίρριψη ευθυνών 

• Κατανόηση, Σεβασμός, Εμπιστοσύνη 

 

 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Όταν εντοπίσουμε ένα παιδί με δυσκολίες στη μαθησιακή του πορεία, πρέπει να 

απευθυνθούμε στους κατάλληλους ειδικούς, αφού πρώτα προηγηθεί συνεννόηση από 

τους δύο φορείς, σχολείο και οικογένεια. 

Ποιοι είναι οι ειδικοί; 

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών  του 

παιδιού από εκπαιδευτικό ψυχολόγο. Στη συνέχεια, για τη θεραπεία θα απευθυνθούμε 

στους θεραπευτές, οι οποίοι είναι οι λογοθεραπευτές και οι ειδικοί παιδαγωγοί. Είναι 

όπως π.χ. ο ορθοπεδικός, ο οποίος κάνει τη διάγνωση και ο φυσιοθεραπευτής 

αναλαμβάνει την αποθεραπεία. 

 



 Η ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

• Κατ΄οίκον εργασία είναι η ευκαιρία διατήρησης της σχέσης εκπαιδευτικού και γονιού, σχολείου και 
οικογένειας, αλλά και μέσο επικοινωνίας παιδιού και γονιού. Οι δάσκαλοι βάζουν στα παιδιά κατ΄οίκον 
εργασία: 

•  1. Για να βλέπει ο γονιός τι κάνει ο δάσκαλος μαζί με τα παιδιά τη συγκεκριμένη μέρα μέσα στην τάξη 
και  

• 2.  Για να βλέπουν οι γονείς κατά πόσο τα παιδιά τους έμαθαν ή κατά πόσο κατάλαβαν το μάθημα της 
ημέρας. Έτσι παρακολουθούν την πρόοδο τους στο σχολείο. 

 

Η κατ΄οίκον εργασία πρέπει να γίνεται από τα παιδιά στον πιο υψηλό βαθμό ποιότητας που μπορούν και 
να ελέγχεται από τους γονείς. Δεν μετατρέπεται σε συνδιδασκαλία γονιού-εκπαιδευτικού. Πρέπει να είναι 
μια ευχάριστη δραστηριότητα και  να μην δημιουργεί άγχος. 

Η κατ΄οίκον εργασία δεν είναι αυτοσκοπός.  



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

• Ανάγνωση: Η ανάγνωση δεν είναι ποίημα προς εκμάθηση ούτε αγγαρεία. Η 
ανάγνωση δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές, είναι πολύ πιο 
ωφέλιμο το παιδί να διαβάσει ένα άγνωστο κείμενο. 

• Επεξήγηση οδηγιών: Αποφεύγουμε να λέμε στο παιδί τι πρέπει να κάνει 
απευθείας. Το ρωτάμε να μας πει τι κατάλαβε πώς πρέπει να κάνει. Επίσης 
ρωτάμε το παιδί να μας πει αν γνωρίζει κάποιες λέξεις-έννοιες της οδηγίας, 
όπως π.χ. Τράβηξε δύο ίσες γραμμές, βρες στον χάρτη δύο λιμάνια κτλ. 

• Επεξήγηση άγνωστων λέξεων-εννοιών: Σε κείμενα που μελετά το παιδί, το 
ρωτάμε σε κάθε παράγραφο εάν υπάρχει φραστικό πρόβλημα και εξηγούμε 
τις άγνωστες λέξεις. 

 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 • Το περιβάλλον να είναι οργανωμένο. 

• Να υπάρχει σχετική ησυχία. 

• Να μην υπάρχουν παρεμβολές και άλλα άτομα. 

• Να μην υπάρχει αναμμένη τηλεόραση στον χώρο μελέτης. 

• Να είναι η ίδια ώρα περίπου που διαβάζουμε. 

• Να υπάρχουν χρονικά πλαίσια. 

• Να υπάρχει υπομονή. 

• Να υπάρχει ήρεμη ατμόσφαιρα. 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

• Το παιδί να μην πεινά. 

• Να μην έχει προσλάβει πολλή ποσότητα ενέργειας, η οποία προέρχεται από 
βιομηχανοποιημένα προϊόντα, όπως σοκολάτες, καραμέλες, γαριδάκια, 
χυμούς, πατατάκια κτλ. 

• Να μην έχουν φάει πολλές χρωστικές ουσίες. 

• Τρέφεται υγιεινά. 



ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Gardner) 

Η νοημοσύνη µας χωρίζεται σε εννέα τομείς οι οποίοι βρίσκονται σε 
διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου µας. Είναι εξίσου σημαντικοί, όχι όμως και 
το ίδιο αναπτυγμένοι σε κάθε άτομο. Υποστηρίζεται, λοιπόν ότι η νοημοσύνη 
είναι προϊόν μιας μακράς και συμμετοχικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της φύσης 
(βιολογικές δυνάμεις και κληρονομικότητα) και της ανατροφής (περιβαλλοντικές 
δυνάμεις και εμπειρίες της ζωής).  

Η νοημοσύνη δημιουργείται βιολογικά, αλλά ο βαθμός ανάπτυξής της εξαρτάται 
από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός. Όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύει 
κανείς στη χρήση και ενίσχυση της νοημοσύνης και όσο καλύτερη καθοδήγηση 
και ενθάρρυνση δέχεται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανάπτυξης του 
συγκεκριμένου τομέα νοημοσύνης. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF


ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Gardner) 

Είδη Eυφυίας: 

1. Μουσική 

2. Χωρική 

3. Ενδοπροσωπική 

4. Διαπροσωπική 

5. Φυσιογνωστική 

6. Σωματική-Κιναισθητική 

7. Υπαρξιακή 

8. Γλωσσική 

9. Λογικομαθηματική 

 

 

 



Σάς ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Μαρία Μούζουρου-Ζαννεττίδου 

 

 

«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, 
τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει.»  

Maria Montessori, Ιταλίδα παιδαγωγός 

 

 


