•
γονείς
Θεωρούμε
σημαντικά:
•
μαθητές
και μαθήτριες
1.•την εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι,
οικειοθελή προσέλευση:
Δε σαςδιευθυντές
υποχρεώνει
κανείς να
σχολείων
και οι
μιλήσετε
μαζίσυνεργάτες
μας.
ειδικοί
τους.
2. τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών:
Δεν
έχετε καμία
οικονομική
Θεωρούμε
σημαντικά:
επιβάρυνση.
1. την οικειοθελή προσέλευση:
3.Δε
τησας
διασφάλιση
απορρήτου:
υποχρεώνει
κανείς να
Δεν
επιτρέπεται
να μεταφέρουμε σε
μιλήσετε
μαζί μας.
τρίτους
οτιδήποτε
μας εμπιστευτείτε.
2. τη δωρεάν
παροχή
υπηρεσιών:
Εσείς
και μόνο
εσείς
αποφασίζετε
Δεν έχετε
καμία
οικονομική
ποιος
και για ποιες πληροφορίες
επιβάρυνση.
επιτρέπεται
να ενημερωθεί.
3. τη διασφάλιση
απορρήτου:
Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουμε σε
τρίτους οτιδήποτε μας εμπιστευτείτε.
Εσείς και μόνο εσείς αποφασίζετε
ποιος και για ποιες πληροφορίες
επιτρέπεται να ενημερωθεί.
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επιβάρυνση.
3. τη διασφάλιση απορρήτου:
Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουμε σε
τρίτους
μαςαπευθυνθούν:
εμπιστευτείτε.
Σε μαςοτιδήποτε
μπορούν να
Εσείς
μόνο εσείς αποφασίζετε
• και
γονείς
ποιος
για ποιες
πληροφορίες
• και
μαθητές
και μαθήτριες
επιτρέπεται
να ενημερωθεί.
•
εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι,
διευθυντές σχολείων και οι
ειδικοί
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Το παιδί σας είναι μαθητής,-τρια.
Κατά τη φοίτησή του ίσως
παρουσιαστούν δυσκολίες ή
προβλήματα όπως:

Πολλά προβλήματα μπορεί να διαχειριστεί η δασκάλα/ο δάσκαλος.
Μερικές φορές όμως αυτό δεν είναι
αρκετό.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μαθησιακές δυσκολίες στην
ανάγνωση, γραφή ή αρίθμηση.

Πρόβλημα συγκέντρωσης.

Συμπεριφορικές δυσκολίες.

Σχολική φοβία.

Ελάτε σε μας,
στην υπηρεσία σχολικών
ψυχολόγων!
Συνεργαζόμαστε με σχολεία και
γονείς.
Ο ρόλος μας είναι όλοι μαζί να:
•
αναζητήσουμε απαντήσεις
•
σκεφτούμε νέες ιδέες
•
λύσουμε προβλήματα

Ο στόχος μας είναι:
Η ευημερία και η μεγιστοποίηση
μάθησης του παιδιού σας.
Αντιμετώπιση:
Συζήτηση με σας και το παιδί σας
παρουσία διερμηνέα εάν χρειάζεται.

Ίσως χρειαστεί να παρακολουθήσουμε το παιδί σας στο σχολείο.
Εστιάζουμε στα παρακάτω:
•
γενική εικόνα του παιδιού
•
αιτίες προβλημάτων
•
τι έχει μάθει μέχρι τώρα;
•
τι πρέπει να μάθει ακόμα;

