Μαθαίνω
για το παιδί

 Χρθςιμοποιοφν αν χρειάηεται κάποιον ςυγγενι

Η προςαρμογι ςτο ςχολικό περιβάλλον, όπου οι
ςυνκικεσ και οι απαιτιςεισ είναι διαφορετικζσ
από αυτζσ τθσ οικογζνειασ, αποτελεί μια
ςθμαντικι αλλαγι ςτθ ηωι του παιδιοφ όπωσ
και τθσ οικογζνειασ, θ οποία είναι απαραίτθτθ
για τθν κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ.
Όταν είναι θ πρϊτθ φορά που αποχωρίηονται τα
παιδιά τουσ γονείσ μπορεί να προβλθματίηονται
για τον τρόπο που κα αντιδράςει το παιδί τουσ,
για τθν αποδοχι του από τον/τθν εκπαιδευτικό
που κα το αναλάβει αλλά και για τθν αποδοχι
του από τα υπόλοιπα παιδιά.
Τα περιςςότερα παιδιά δυςκολεφονται το
πρϊτο διάςτθμα να αποχωριςκοφν τουσ δικοφσ
τουσ, να ενταχκοφν ςε ζνα πρόγραμμα με
κανόνεσ και ςε μια ομάδα με άγνωςτα
πρόςωπα. Η δυςκολία αυτι δεν πρζπει να
ανθςυχεί τουσ γονείσ γιατί με κατάλλθλουσ
χειριςμοφσ μπορεί να ξεπεραςκεί.
Τι μποροφν να κάνουν οι γονείσ για να
διευκολφνουν την προςαρμογή του παιδιοφ:
 Πριν ξεκινιςει θ ςχολικι χρονιά, κάνουν μαηί

με το παιδί τουσ μια επίςκεψθ γνωριμίασ ςτο
χϊρο του ςχολείου, προκειμζνου να
εξοικειωκεί με αυτόν αλλά και να ζρκει ςε
μια πρϊτθ προςωπικι επαφι με τον/τθν
εκπαιδευτικό.

ι φίλο (και όχι το παιδί) για να τουσ βοθκιςει
ςτθν επικοινωνία με τον/τθν εκπαιδευτικό ςε
περίπτωςθ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθ
χριςθ τθσ γλϊςςασ.
 Συνοδεφουν το παιδί τθν πρϊτθ μζρα τθσ

ςχολικισ χρονιάσ και μζνουν μαηί του όςο
χρειαςκεί εωσ ότου αιςκανκεί αςφάλεια.
 Δείχνουν κατανόθςθ για τισ αντιδράςεισ του

παιδιοφ τισ πρϊτεσ μζρεσ (π.χ. παράπονα,
δυςκολία ςτθν προετοιμαςία).
 Ενκαρρφνουν το παιδί να γνωριςκεί με κάποια

παιδιά τθσ τάξθσ του με τα οποία εκτιμοφν ότι
κα ιταν πιο πικανό και πιο εφκολο να
εξοικειωκεί (μζνουν κοντά τουσ ι γνωρίηονται
με τουσ γονείσ του).
 Προετοιμάηουν

το παιδί για τθ ςχολικι
πραγματικότθτα μιλϊντασ του ρεαλιςτικά γι’
αυτιν και χωρίσ να το φοβίηουν. Δεν τονίηουν
τισ απαιτιςεισ αλλά τα κετικά ςτοιχεία, π.χ. δεν
του λζνε ότι ο δάςκαλοσ/θ δαςκάλα κα είναι
αυςτθρόσ/ι αλλά ότι ςτο ςχολείο κα μάκει
καινοφργια
πράγματα,
κα
γνωρίςει
καινοφργιουσ φίλουσ για να παίηει κ.ά.

 Το

κακθςυχάηουν ωσ προσ τισ πικανζσ
ανθςυχίεσ που μπορεί να ζχει (π.χ. του λζνε ότι
οτιδιποτε χρειαςκεί μπορεί να το ηθτιςει από
το δάςκαλο/τθ δαςκάλα, το διαβεβαιϊνουν ότι
κα ζρκουν να το πάρουν τθν ϊρα που πρζπει).

 Του δείχνουν ότι το εμπιςτεφονται (π.χ. του

λζνε «είμαι ςίγουροσ/θ ότι κα τα καταφζρεισ
μόνοσ/θ και κα ότι κα περάςεισ πολφ καλά»).

 Κάνουν οι ίδιοι μια προςωπικι ςυνάντθςθ με

τον/τθν εκπαιδευτικό για να του/τθσ
μιλιςουν για τισ προτιμιςεισ του παιδιοφ
τουσ αλλά και για τισ δυςκολίεσ που
πιςτεφουν πωσ κα αντιμετωπίςει. Οι
πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι χριςιμεσ ςτον/
θν εκπαιδευτικό για να δθμιουργιςει μια
πρϊτθ εικόνα για το παιδί αλλά και για τισ
δικζσ τουσ απόψεισ.

*Πρέπει να θυμόμαςτε ότι: το κάκε άτομο βιϊνει
διαφορετικά τισ δυςκολίεσ, αντιδρά διαφορετικά και
χρειάηεται διαφορετικό χρόνο για να προςαρμοςκεί ςε
νζεσ ςυνκικεσ. Ζτςι κάποια παιδιά παρουςιάηουν
επίμονεσ και ζντονεσ δυςκολίεσ προςαρμογισ και
χρειάηονται κάποια επιπλζον ςτιριξθ. Θα πρζπει να
είμαςτε ςε κζςθ να αναγνωρίςουμε αλλά και να
ςεβαςτοφμε τισ δυςκολίεσ αυτϊν των παιδιϊν.

Θεωροφμε ότι ζνα παιδί δυςκολεφεται όταν για μεγάλο
διάςτημα:
 Δε κζλει να αποχωριςκεί το γονιό που το ςυνοδεφει ςτο
ςχολείο και φαίνεται κλιμμζνο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
ςχολικοφ προγράμματοσ.
 Αντιδρά ζντονα όταν πρόκειται να πάει ςτο ςχολείο,
κλαίει, διαμαρτφρεται ι παραπονιζται για διάφορουσ
πόνουσ (π.χ. κοιλιά ι κεφάλι).
 Παρουςιάηει διαταραχζσ ςτον φπνο ι ςτισ διατροφικζσ
του ςυνικειεσ, τισ οποίεσ δεν είχε πριν πάει ςτο ςχολείο.
 Παραπονιζται για αδυναμία να τα βγάλει πζρα ι
παρουςιάηει προβλιματα ςτθν ενοφρθςθ ι/και
ενκόπρθςθ.
 Ζχει ζντονθ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά του (π.χ.
επικετικότθτα, εςωςτρζφεια).
 Παραπονιζται για τθ ςτάςθ των άλλων παιδιϊν ι του/τθσ
εκπαιδευτικοφ απζναντι του και αποφεφγει να τουσ
πλθςιάςει κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο
ςχολείο.
 Αρνείται να μιλιςει για ό,τι ςυμβαίνει ςτο ςχολείο.
Τί μποροφν να κάνουν οι γονείσ για να βοηθήςουν το παιδί
που δυςκολεφεται;












Να μθν ανθςυχοφν υπερβολικά. Συνικωσ οι δυςκολίεσ
είναι παροδικζσ και θ/ο νθπιαγωγόσ κα τουσ βοθκιςει να
τισ αντιμετωπίςουν από κοινοφ.
Συηθτοφν με τον/τθ νθπιαγωγό για να βροφν ζναν τρόπο
βακμιαίασ προςαρμογισ του παιδιοφ. Δε διςτάηουν να
του/τθσ μιλιςουν για τισ δικζσ τουσ ανθςυχίεσ και
προβλθματιςμοφσ. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να
βοθκιςει τα παιδιά αλλά και τουσ γονείσ και όχι να τουσ
κρίνει.
Ακοφν με προςοχι αυτό που απαςχολεί το παιδί και
προςπακοφν να βροφν λφςεισ (π.χ. «μπορεί να μθν είμαι
εγϊ μαηί ςου αλλά ό,τι χρειαςκείσ μπορείσ να το ηθτιςεισ
από το δάςκαλο/τθ δαςκάλα ι να μου τθλεφωνιςει αν
είναι ανάγκθ») .
Συμμερίηονται τα ςυναιςκιματα του παιδιοφ αλλά του
κζτουν με ςαφινεια όρια (π.χ. του λζνε «καταλαβαίνω
ότι λυπάςαι αλλά εγϊ πρζπει να φφγω. Δεν επιτρζπεται
να μζνουν οι γονείσ ςτο ςχολείο»).
Δεν υποτιμοφν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει το παιδί
και δεν το ςχολιάηουν αρνθτικά (π.χ. δε λζνε «δεν
ντρζπεςαι να κλαίσ; είςαι μεγάλοσ τϊρα, δεν πρζπει να
ςτενοχωριζςαι»).
Δεν το ςυγκρίνουν με άλλα παιδιά (π.χ. δεν του λζνε «δεσ
τα άλλα παιδιά πόςο χαίρονται ι πόςο καλά κάκονται»).

 Το παρθγοροφν και του λζνε ότι κα το βοθκιςουν ςε
ό,τι χρειαςκεί (π.χ. «μθν ανθςυχείσ, αν κάτι ςε
ενοχλιςει κα δοφμε τι κα κάνουμε»).
 Ενκαρρφνουν τθ δθμιουργία ςχζςεων με τα άλλα
παιδιά τθσ τάξθσ. Καλλιεργοφν ςχζςεισ και εκτόσ
ςχολείου, αν είναι εφικτό π.χ. καλοφν κάποιο παιδί ςτο
ςπίτι ι οργανϊνουν μια ςυνάντθςθ ςε κάποια παιδικι
χαρά.
 Του δθλϊνουν με ςαφινεια ότι κάποια πράγματα
είναι αδιαπραγμάτευτα παρότι μπορεί να μθν είναι
ευχάριςτα (π.χ. του λζνε ότι δε γίνεται να μθν πθγαίνει
ςτο ςχολείο).
 Του προτείνουν αντικείμενα που κα μποροφςε να
πάρει μαηί του από το ςπίτι για να αιςκάνεται
αςφάλεια
(π.χ.
ζνα
αρκουδάκι,
κουκλάκι,
αυτοκινθτάκι).
 Προτείνουν ςτο παιδί και ςτο/ςτθ νθπιαγωγό κζματα ι
παραμφκια που το ενδιαφζρουν για να ςυηθτθκοφν
ςτθν τάξθ (π.χ. άγρια ηϊα, αυτοκίνθτα).
 Τονίηουν ευχάριςτα πράγματα που μποροφν να κάνουν
μετά το ςχολείο (π.χ. «μετά το ςχολείο κα πάμε να
παίξουμε»).
 Του μιλάνε για δικζσ τουσ δφςκολεσ εμπειρίεσ και τον
τρόπο που τισ αντιμετωπίςανε (π.χ. «κι εγϊ
ςτενοχωριόμουν όταν κα ερχόμαςταν να μείνουμε
εδϊ αλλά μετά γνϊριςα φίλουσ και ιμουν
ευχαριςτθμζνθ»).
 Του διαβάηουνε βιβλία με προβλθματιςμοφσ
ςχετικοφσ με τουσ δικοφσ του (π.χ. «Η πρϊτθ μζρα ςτο
ςχολείο», «Αχ αυτι θ πρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο!», «Ο
Πάκι πρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο» κ.ά.).
 Του μιλοφν κετικά αλλά και ρεαλιςτικά για τον/τθν
εκπαιδευτικό και τα άλλα παιδιά. Του λζνε π.χ. «είμαι
ςίγουρθ ότι ενδιαφζρεται ο δάςκαλοσ/θ δαςκάλα ςου
για ςζνα αλλά ίςωσ εκείνθν τθ ςτιγμι δεν κατάλαβε τι
ικελεσ» ι «ςτο παιχνίδι μπορεί να ςε ςπρϊξει κάποιοσ
χωρίσ να το κζλει».
Οι γονείσ αφοφ ςυηθτιςουν με τον/τθν εκπαιδευτικό
καλό θα ήταν να ςυμβουλευτοφν κάποιον ειδικό (π.χ.
ψυχολόγο) όταν:
 Οι δυςκολίεσ του παιδιοφ είναι ζντονεσ και επίμονεσ
και δε ξζρουν πωσ να τισ αντιμετωπίςουν.
 Το παιδί δυςκολεφεται να ανταποκρικεί
ςτα
ερεκίςματα που του δίνονται.
 Το παιδί
παρουςιάηει ςωματικά ςυμπτϊματα
(εμετοφσ, πόνουσ κ.α.).
 Το παιδί παρουςιάηει δυςκολίεσ ςτισ ςχζςεισ του με
τα άλλα παιδιά, π.χ. είναι απομονωμζνο ι πολφ
επικετικό.
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