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Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με 
Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Το πρόγραμμα αφορά στις Μαθησιακές Δυσκολίες παιδιών και εφήβων και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί 
μετά από αίτημα πολλών γονέων και εκπαιδευτικών στους ανθρώπους της HumanAid, αφού υπάρχει ένα πολύ 
μεγάλο κενό στην Ελλάδα. Λειτουργούν μόνο ιδιωτικά κέντρα στα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
οικονομικά χιλιάδες οικογένειες Ελλήνων και Ομογενών με τραγικό αποτέλεσμα να αδυνατούν να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους.  
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και συγκροτούν την 
πολυπληθέστερη κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Σύμφωνα με τα τελευταία αριθμητικά δεδομένα, στη χώρα μας περίπου το 10% του συνολικού σχολικού 
πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες ενώ παράλληλα, οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 
αποτελούν πάνω από το 56% του συνόλου των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Επίσης, οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν αποκλειστικό πρόβλημα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά 
διαπερνούν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 
Όραμα της HumanAid είναι η δημιουργία ενός δωρεάν θεραπευτικού κέντρου στην Αθήνα με άρτια επιστημονική 
βάση για την κάλυψη των όποιων θεραπευτικών απαιτήσεων, το οποίο είναι παράλληλα φιλικό και προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες παιδιών και γονέων. Στελεχώνεται από ειδικούς επιστήμονες (Εργοθεραπεύτρια, Λογοθεραπεύτρια, 
Ειδική Παιδαγωγός, Παιδοψυχολόγος, Λογοπεδικός) και μπορεί ο καθένας να αναζητήσει βοήθεια χωρίς καμία 
απολύτως οικονομική επιβάρυνση.  
Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 
 

• Δωρεάν Παροχή Επιστημονικών Υπηρεσιών στα παιδιά και στους γονείς τους,  

• Πρόληψη (μέσω δράσεων που περιλαμβάνουν εκστρατείες και εκδηλώσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών),  

• Αποκατάσταση (τίθενται θεραπευτικοί στόχοι και πραγματοποιούνται ατομικές 45λεπτες 

συνεδρίες από εξειδικευμένους θεραπευτές στα παιδιά και τους γονείς τους)  

Στόχος της δράσης του προγράμματος είναι:  
 

1. Η Δωρεάν Παροχή Επιστημονικών Υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους με:  
 

• Διαταραχές ομιλίας, λόγου, φωνής.  

• Μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, κ.α)  

• Υπερκινητικότητα / Ελλειμματική προσοχή.  

• Τραυλισμό  

• Διαταραχές επικοινωνίας  

• Διαταραχές συμπεριφοράς  

• Βαρηκοΐα –Κώφωση  

• Νοητική Υστέρηση.  

• Αισθητηριακές Δυσλειτουργίες.  

• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Asperger).  

• Νευρολογικές διαταραχές  

 

 



 

2. Η Πρόληψη μέσω δράσεων που περιλαμβάνουν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων 
και εκπαιδευτικών μέσω:  

 
• Ομιλιών και σεμιναρίων συμμετεχόντων από την Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση και 

ενός διεθνούς συνεδρίου με θέμα τη δυσλεξία όπου θα λάβουν μέρος πολλές χώρες με 
αποτέλεσμα την Αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς και 
της εικόνας της σε ευαίσθητα κοινωνικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

• Ενημερωτικών φυλλαδίων με συμβουλές ,  

• Ιστοσελίδας, newsletters  

• Δωρεάν προληπτικό έλεγχο της ανάπτυξης των παιδιών σε σχολεία και παιδικούς 
σταθμούς  

3. Η Αποκατάσταση: Βάσει του αποτελέσματος της αξιολόγησης τίθενται οι θεραπευτικοί στόχοι οι οποίοι 
κοινοποιούνται γραπτώς στους γονείς. Πραγματοποιούνται ατομικές 45λεπτες συνεδρίες από 
εξειδικευμένους θεραπευτές. Σε κάθε συνεδρία δίνονται ασκήσεις και οδηγίες για το σπίτι ενώ όλο το 
ιστορικό των συνεδριών καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του παιδιού. Κατά την διάρκεια της 
συνεργασίας και μέχρι την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων πραγματοποιείται συστηματική 
ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού και επαναξιολόγηση του δυναμικού του.  
Έτσι, εξασφαλίζεται τόσο η έγκαιρη παρέμβαση, όσο και ο σωστός τρόπος παραπομπής για τις 
περιπτώσεις εκείνες που χρειάζονται αξιολόγηση και βοήθεια.  
Επιμέρους τμήματα:  
Τμήμα συμβουλευτικής γονέων. Πρόκειται για πρόγραμμα που στοχεύει στην συστηματική 
ψυχοπαιδαγωγική ενημέρωση των γονέων, έτσι ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται με επιτυχία στο ρόλο 
τους για κάλυψη ψυχικών, κοινωνικών, πνευματικών και υλικών αναγκών των παιδιών τους και  να 
βελτιώσουν την επικοινωνίας τους με το παιδί, την κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού και των 
σχέσεων στην οικογένεια.  
Τμήμα Λογοθεραπείας. Ασχολείται με την Διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση διαταραχών λόγου και 
ομιλίας (πρωτογενών και δευτερογενών), όπως διαταραχές που σχετίζονται με, καθυστέρηση στην 
εξέλιξη της ομιλίας, βαρυκοϊα, διγλωσσία, σχιστίες, εγκεφαλικά τραύματα, τραυλισμός και νευρολογικές 
διαταραχές.  
Τμήμα ειδικής αγωγής. Ασχολείται με την διάγνωση και αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης που 
οφείλονται σε προβλήματα όπως: Δυσλεξία, Δυσγραμματισμός, Δυσαριθμησία, Προβλήματα αντίληψης, 
Δυσγραφία, Διαταραχές στην κατανόηση και έκφραση προφορικού και γραπτού λόγου, Έλλειψη 
συγκέντρωσης Εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών σε γνωστικό και επικοινωνιακό επίπεδο ώστε να 
είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των πλαισίων εκπαίδευσης.  
Τμήμα Ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία έχει στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού και 
την προσαρμογή του στο περιβάλλον. Βοηθά στην αντιμετώπιση κρίσεων της ζωής του παιδιού, όπως π.χ 
ένα διαζύγιο των γονιών του ή μπορεί να έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα σε παιδιά με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση ή με δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
 
Συνολικά για αυτό το πρόγραμμα θα απασχοληθούν 10 άτομα, επιστήμονες. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 
τον Απρίλιο στην Αθήνα και θα διαρκέσει για 12 μήνες. Θα υπάρχει το τμήμα πρόληψης, το τμήμα 
δωρεάν παροχής επιστημονικών υπηρεσιών και το τμήμα αποκατάστασης. Κάθε τμήμα θα έχει από 1 
Υπεύθυνο, ο οποίος θα οργανώνει, ελέγχει και παρακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων.   



 

 

 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για αυτό το πρόγραμμα για 12 μήνες είναι 45.000 €. 
 

  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Δράση 1: 
Πρόληψη μέσω δράσεων που 
περιλαμβάνουν ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση γονέων και 
εκπαιδευτικών 

• Αριθμός επαφών (σχολεία που θα μοιραστούν  τα Ενημερωτικά 

φυλλάδια με συμβουλές  και ενημέρωση για το πρόγραμμα. 

(200.000 επαφές)  

• Αριθμός ημερίδων και ομιλιών σε σχολεία για τις μαθησιακές 

δυσκολίες. (5 ημερίδες και 10 ομιλίες) 

• Σύνολο κόσμου που θα τις παρακολουθήσει: 3.500 άτομα  

Δράση 2:  
Δωρεάν Παροχή Επιστημονικών 
Υπηρεσιών από εξειδικευμένους 
επιστήμονες  

• Αριθμός οικογενειών που ήρθαν σε επαφή με τη HumanAid να 

πληροφορηθούν για  το πρόγραμμα, ώστε να αναζητήσουν 

βοήθεια για τα παιδιά τους και ψυχολογική υποστήριξη για τους 

ιδίους. (προβλέπεται ότι θα αναζητήσουν βοήθεια  1.000  

οικογένειες)  

Δράση 3: Αποκατάσταση  

• Αριθμός ατομικών 45λεπτων συνεδριών. Σε κάθε συνεδρία 

δίνονται ασκήσεις και οδηγίες για το σπίτι ενώ όλο το ιστορικό 

των συνεδριών καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του 

παιδιού. 

• Κατά την διάρκεια της συνεργασίας και μέχρι την επίτευξη των 

θεραπευτικών στόχων πραγματοποιείται συστηματική 

ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού και επαναξιολόγηση 

του δυναμικού του.  


