ενίσχυση συμμετοχής στο σχολείο
(σχολική τάξη & διάλειμμα)
ενδυνάμωση (ανάδειξη ικανοτήτων
& επιτυχιών)
ενίσχυση θετικής αυτοεκτίμησης
& αυτοπεποίθησης
ενίσχυση γνωστικών, γλωσσικών
& ακαδημαϊκών δεξιοτήτων
ενίσχυση της αυτονομίας
& πρωτοβουλίας
ενδυνάμωση κινήτρων για την σχολική
μάθηση
διαχείριση μη λειτουργικών
συναισθημάτων (άγχος, ανησυχία,
φόβος, θυμός)
ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας επίλυση προβλημάτων
εφαρμογή γονεϊκών στρατηγικών
που βελτιώνουν την επικοινωνιακή
λειτουργικότητα και τις σχέσεις
στην οικογένεια
μείωση της γονεϊκής ανησυχίας

Περισσότερες πληροφορίες:

www.eulegein.net

Το Π.Υ.Σ.Μ.Α. ολοκληρώνεται
σε διάστημα 12 εβδομάδων.
Το συνολικό όφελος
της παρέμβασης δεν διακόπτεται
με το πέρας των συναντήσεων,
αντιθέτως, ενισχύεται σημαντικά
και μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος, σύμφωνα
με τις μαρτυρίες παιδιών,
γονέων & εκπαιδευτικών.
Περισσότερες πληροφορίες
& ανατροφοδότηση
παιδιών & γονιών
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:
www.eulegein.net

Λογοθεραπεία:
Κλινικό Έργο
Έρευνα
Εκπαίδευση
Βόλος:
Σπυρίδη 2
2421033320
Λάρισα:
Χρυσοστόμου Σμύρνης 7
2410231333
info@eulegein.net

www.eulegein.net

Π.Υ.Σ.Μ.Α. Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης

οργάνωση της μελέτης

Π.Υ.Σ.Μ.Α. Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης

Οι στόχοι του Π.Υ.Σ.Μ.Α.
επιτυγχάνουν αλλαγές
για το παιδί & την οικογένεια:

σηκώσει
Α χ ! Μ η μ ε ίν
!
στον π ακα
Ωχ! Διαγώνισμα αύριο!
Πάλι χάλια θα γράψω...

Πω-πω !
Διάβασμα
που έχω !
Δεν τα
προλαβαίνω!
μου
Στο σχολείο
άφω
είπαν να γρ
περισσότερα
!!!;;;;
στην έκθεση

Διαβάζ
τόσες φω
το ίδιο ορές
και το ίδ
ιο και
δεν θυμ
ά
μαι
τίποτα!
Αυτή την
‘Ιστορία’ ,
καθόλου δεν
την μπορώ!!!

Δυ σ κ ο λίες;

Π.Υ.Σ.Μ.Α. Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης

Το Π.Υ.Σ.Μ.Α. αναδεικνύει
κίνητρα, γνώσεις,
ικανότητες & δυνάμεις
που το ίδιο το παιδί και
η οικογένεια που το υποστηρίζει
ήδη διαθέτουν
και επομένως
εύκολα ενεργοποιούν.
Με τον τρόπο αυτό
επιλύονται αποτελεσματικά
οι προσωπικές δυσκολίες
του μαθητή
στην καθημερινότητα
και επέρχονται αλλαγές
στην συμπεριφορά οι οποίες
βελτιώνουν την επικοινωνιακή
& ακαδημαϊκή του
λειτουργικότητα.

Το Π.Υ.Σ.Μ.Α. είναι ευέλικτο
και προσαρμόζεται
στο παιδί και τις ανάγκες του,
έτσι όπως το ίδιο & η οικογένεια
τις αντιλαμβάνονται
και τις βιώνουν, αφού
η στόχευση και το περιεχόμενό του
σχεδιάζονται συνεργατικά.

Δεν σηκώνει χέρι με τίποτα!!!
Όλο παράπονα είναι
οι καθηγητές, ότι αδιαφορεί

Με τίποτα δεν οργανώνεται !
Όλο τελευταία στιγμή αφήνει
το διάβασμα!
Όπως πάει στο
σχολείο, έτσι και
γυρνάει, σα να μην
νοιάζεται!

χε αυτό
Αν δεν υπήρ
’ κάθε μέρα,
α
μ
σ
α
β
ιά
‘δ
το
καβγάδες!!!
ε
μ
α
ίχ
ε
α
θ
δεν

Ενώ τα ήξερε δεν
έγραψε καλά στο
διαγώνισμα!

Ξεκινάει να διαβάσει και
όλο βρίσκει αφορμές να
σηκωθεί..... και μας πιάνει
το βράδυ!!!

Μεγάλωσε πια!
Πότε επιτέλους
θα σταματήσω να
είμαι ‘από πάνω’
στο διάβασμα;

Ποια αλλαγή επιθυμείτε;
Το Π.Υ.Σ.Μ.Α. σχεδιάστηκε από το Κέντρο Λόγου ΕΥΛΕΓΕΙΝ (Βόλος &
Λάρισα) και εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους στο πρόγραμμα
θεραπευτές. Βασίζεται στο Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο (ICF) το οποίο
προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υιοθετεί ολιστική
θεώρηση της επικοινωνιακής και ακαδημαϊκής λειτουργικότητας,
λαμβάνοντας υπόψη ατομικούς & περιβαλλοντικούς παράγοντες
που επηρεάζουν καθοριστικά τη διαδικασία της σχολικής μελέτης
& απόδοσης. Aξιοποιεί τη φιλοσοφία και τις πρακτικές της
Βραχείας θεραπείας με Εστίαση στη Λύση.

