ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ...
... όταν θέλετε να ενημερώσετε τους γονείς για πιθανές ΕΜΔ που επηρεάζουν το παιδί τους.

Αρχικός εντοπισμός ΕΜΔ
Δεδομένου ότι εσείς ως εκπαιδευτικός δεν είστε εξουσιοδοτημένος για οποιαδήποτε επίσημη
αξιολόγηση, μπορείτε να συζητήσετε μόνο με τους γονείς σχετικά με τις διαδικασίες που
διεξάγονται από επίσημους φορείς και τα πιθανά βήματα (μετά από μία επίσημη
αξιολόγηση) στο σχολείο και στο σπίτι.
Είναι σημαντικό να παρέχονται λεπτομέρειες που να υποδεικνύουν ΕΜΔ, αλλά να έχετε κατά
νου ότι οι γονείς πρέπει να φύγουν από αυτή την πρώτη συνάντηση με αρκετές
πληροφορίες για τις ΕΜΔ και να ενθαρρυνθούν, μιας και η λήψη τέτοιων ειδήσεων αποτελεί
πρόκληση για υποστήριξη του μαθητή και όχι το τέλος του κόσμου!
Με άλλα λόγια, ως εκπαιδευτικός οφείλετε να παρέχετε ασφάλεια προς αυτούς, δεδομένου
ότι αυτή η συνάντηση μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της
διαδικασίας εκμάθησης του ίδιου του μαθητή τα επόμενα χρόνια.

Συνιστώμενες ενέργειες
Παρακάτω, παρουσιάζουμε ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εισαγάγετε
τους γονείς στα δεδομένα των ΕΜΔ:
 Δείτε τους γονείς μετά το μάθημα. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να δώσετε πληροφορίες
και απαντήσεις
 Εξηγήστε στους γονείς ότι οι ΕΜΔ είναι κάτι συνηθισμένο σήμερα
 Χρησιμοποιήστε θετική γλώσσα και έχετε παραδείγματα έτοιμα από επιτυχημένους
ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με ΕΜΔ
 Εξηγήστε στους γονείς ότι είναι απαραίτητη μια τυπική διαδικασία (διάγνωση) για να
αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τις ΕΜΔ. Στο σημείο
αυτό, να έχετε υπόψη σας ότι τα κρατικά νοσοκομεία παίδων, τα ΚΕΣΥ, πιο πρώιμα οι
εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης, μπορούν να χορηγήσουν ένα τεστ, απαραίτητο για
την επιβεβαίωση των ΕΜΔ
 Βεβαιώστε τους γονείς ότι θα είστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε άλλη
πληροφόρηση
 Προτείνετε ορισμένους σχετικούς πόρους ενημέρωσης (για παράδειγμα την πλατφόρμα
MOOCDys) για να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις ΕΜΔ

 Εξασφαλίστε στους γονείς ότι σε αυτή την πορεία, ακόμη και αν φαίνεται δύσκολη, η
συμβολή και η συνεργασία τους, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
των ΕΜΔ.

Προτεινόμενα εργαλεία:
 Η πλατφόρμα MOOCDys (οδηγίες και εργαλεία)
 Σχετικά φόρουμ στο Facebook με τις ΕΜΔ
 Έντυπα επικοινωνίας δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση ΕΜΔ

