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Η συμβολή της οικογένειας στην αποδοχή και 

διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών των 

μαθητών



 Η οικογένεια των παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με 

αρκετές προκλήσεις και δυσκολίες, οι οποίες 

οφείλονται στα προβλήματα που εκείνα 

αντιμετωπίζουν μέσα και έξω από το σχολείο.

 Τα παιδιά αυτά μαθαίνουν πιο δύσκολα από 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

 Μάλιστα, οι δυσκολίες που παρουσιάζουν 

εντοπίζονται συχνά όχι μόνο στη μάθηση αλλά 

και στις κοινωνικές συναναστροφές. Κατ’ 

επέκταση, αυτές οι δυσκολίες διαταράσσουν 

και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.



Ο γονιός, για να μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά το 

παιδί του, θα πρέπει να περάσει διαδοχικά κάποια στάδια, 

που είναι: 

 Η άρνηση: ο γονιός άμεσα ή έμμεσα δε δέχεται ότι υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα και υποστηρίζει πως έχει γίνει λάθος εκτίμηση των 

δυσκολιών του παιδιού.

 Οι ενοχές: Ο γονιός αισθάνεται υπεύθυνος για κάθε πρόβλημα του 

παιδιού του.

 Ο θρήνος: Στο στάδιο αυτό, ο γονιός αποδέχεται τον πόνο του και 

βιώνει μια κατάσταση θρήνου. Σηματοδοτείται έτσι η αρχή, ώστε να 

φτάσει σταδιακά στην αποδοχή. 

 Η ενεργητική στάση: Αποτελεί το τελευταίο στάδιο. Ο γονιός έχει 

πλέον αποδεχθεί την κατάσταση. Έχει εκτονωθεί από τις άσκοπες 

αναζητήσεις και διαψεύσεις, καθώς και τις ενδεχόμενες εκρήξεις 

θυμού.  Εμφανίζει την επιθυμία να διοχετεύσει όλη του την ενέργεια 

στην προσπάθεια να βοηθήσει το παιδί του να αποδεχτεί και το ίδιο 

και ακολούθως να αντιμετωπίσει δυναμικά τις δυσκολίες του.



Οι γονείς έχουν συχνά  γνωστικές και συναισθηματικές 

ανάγκες, για τη διαχείριση των οποίων χρειάζονται 

βοήθεια από τους ειδικούς αλλά και τις ομάδες 
γονέων. Τέτοιες ανάγκες μπορεί να είναι:

 Η ενημέρωση για τις δυσκολίες των παιδιών τους. 

 Η ενημέρωση για τις δυνατότητες των παιδιών τους. 

 Η πληροφόρηση για παρεχόμενες υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση και την υποστήριξη 

των παιδιών τους. 

 Να δεχθούν και οι ίδιοι κατάλληλη εκπαίδευση και 

υποστήριξη. 

 Να αποδεχθούν την ιδιαιτερότητα του προβλήματος.

 Να αποκτήσουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τα 

παιδιά τους.



Η συμβολή της οικογένειας στην 

αποδοχή-διαχείριση των 

μαθησιακών δυσκολιών από τον 

μαθητή



 Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αφήνουν 

ανεπηρέαστο τον ψυχικό κόσμο των παιδιών. 

 Τα συναισθήματα που θα βιώσει ο/η μαθητής 

/τρία εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, 

όπως η έγκαιρη διάγνωση, το οικογενειακό, 

κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. 

 Όταν το παιδί διαγνωστεί με κάποια 

μαθησιακή δυσκολία, οι γονείς είναι αυτοί που 

πρώτοι θα πρέπει να το βοηθήσουν να 

κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει.



 Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την αποδοχή, 
τον σεβασμό, την κατανόηση αλλά και τη 
γνώση για το τι ακριβώς είναι οι δυσκολίες 
αυτές. 

 Αντίθετα, οι κατηγορίες, οι επιθέσεις, και οι 
υπερβολικές και μη ρεαλιστικές προσδοκίες 
από μέρους των γονέων προκαλούν στο 
παιδί φόβο και έλλειψη αυτοπεποίθησης, με 
άμεσο αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστεί 
επιτυχώς η μαθησιακή δυσκολία. 

 Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα παιδιά να 
νιώθουν τη συνεχή ενθάρρυνση και 
υποστήριξη από το οικογενειακό και σχολικό 
περιβάλλον. 



Ο γονιός μπορεί να βοηθήσει με τους παρακάτω 

ενδεικτικούς τρόπους:

 Να αξιολογεί την προσπάθεια του παιδιού και 

όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα.

 Να επαινεί ακόμα και τις μικρές επιτυχίες του 

παιδιού.

 Να μη συγκρίνει το παιδί του με άλλα παιδιά, 

είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, 

προσδοκώντας ότι με αυτήν την τακτική θα το 

κινητοποιήσει. Το παιδί θα πρέπει να ξέρει ότι ο 

μόνος που πρέπει να ξεπεράσει είναι ο ίδιος του 

ο εαυτός.

 Να βοηθά το παιδί στις εργασίες και όχι να κάνει 

ο ίδιος τη δουλειά του παιδιού. 



 Να διαχωρίζει τα δικά του όνειρα και τις 
επιθυμίες από τα όνειρα και τις επιθυμίες του 
παιδιού του.

 Να προσέχει τους χαρακτηρισμούς  τύπου 
“είσαι τεμπέλης” ή “είσαι χαζός”, που μπορούν 
να βλάψουν την αυτοεικόνα του παιδιού.

 Να βοηθάει το παιδί του να οργανώνει τον 
χώρο και τον χρόνο του.

 Να βρίσκεται σε σταθερή επαφή με το σχολείο, 
ούτως ώστε να ενημερώνει και να 
ενημερώνεται για τη σχολική επίδοση του 
παιδιού. Επιπλέον, να συνεργάζεται  με 
τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και κατ’ 
επέκταση τους εκπαιδευτικούς των 
ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει συχνή 
επιβράβευση και ενίσχυση.



● Το παιδί θα πρέπει να νιώθει και να βιώνει την επιτυχία σε
κάποιον τομέα της ζωής του. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό οι
γονείς να ενθαρρύνουν δραστηριότητες στις οποίες
παρατηρούν ότι το παιδί τα καταφέρνει, όπως αθλήματα,
ζωγραφική κ.α.

● Να δημιουργεί ένα κλίμα αποδοχής και ασφάλειας, όπου το
παιδί θα αισθάνεται σεβασμό, έτσι ώστε να πιστέψει και το
ίδιο στον εαυτό του.

● Να αποδεχθεί πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
παρουσιάζουν συχνά προβληματική συμπεριφορά. Μια
συμπεριφορά, ωστόσο, που οφείλεται σε εγγενείς
αδυναμίες.

● Να συνειδητοποιήσει πως το παιδί του έχει ανάγκη από
ασφάλεια, αγάπη, αναγνώριση, καινούριες εμπειρίες,
υποστήριξη, την ένταξη και την αίσθηση του ανήκειν σε μια
ομάδα και παράλληλα όρια, ανάληψη ευθυνών και
αυτοέλεγχο.
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Ηλεκτρονικές πηγές

 Ελληνική εταιρία δυσλεξίας 
https://www.dyslexia.gr/

 http://dyslexiaathome.blogspot.com/2012/05/20.
html

 https://eidikospaidagogos.gr/pos-mporo-na-
voithiso-mathites-me-disleksia-a/

 https://parentsgo.kidsgo.com.cy/pos-mporoun-
oi-goneis-na-voithisoun-to-dyslektiko-mathiti/

 https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-
sxoleio/dyslexia

 https://www.parentshelp.gr

https://www.dyslexia.gr/
http://dyslexiaathome.blogspot.com/2012/05/20.html
https://eidikospaidagogos.gr/pos-mporo-na-voithiso-mathites-me-disleksia-a/
https://parentsgo.kidsgo.com.cy/pos-mporoun-oi-goneis-na-voithisoun-to-dyslektiko-mathiti/
https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/dyslexia
https://www.parentshelp.gr/
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