Μαθαίνω
για το παιδί

 Χρηςιμοποιούν κϊποιο ςυγγενό ό φύλο
(και όχι το παιδύ) για να τουσ βοηθόςει
ςτην επικοινωνύα με τον/την εκπαιδευτικό
αν δυςκολεύονται με τη γλώςςα.

Το δημοτικό ςχολεύο ϋχει διαφορετικϋσ
απαιτόςεισ από το νηπιαγωγεύο όπωσ
επύςησ και ϊλλον τρόπο λειτουργύασ. Ωσ εκ
τούτου χρειϊζεται μια εκ νϋου προςαρμογό
από πλευρϊσ του παιδιού αλλϊ και των
γονϋων.
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείσ για να
διευκολύνουν την προςαρμογή αυτή:
 Δεύχνουν χαρϊ που το παιδύ τουσ μεγϊλωςε
και θα πϊει ςτο ςχολεύο.
 Προετοιμϊζουν μαζύ με το παιδύ τα
αντικεύμενα και το χώρο που θα χρειαςθεύ για
τη μελϋτη.
 Εφαρμόζουν ϋνα ςταθερό πρόγραμμα ςτην
καθημερινότητα (π.χ. ώρα ύπνου, ρύθμιςη του
τρόπου μετϊβαςησ από το ςπύτι ςτο ςχολεύο κι
αντύςτροφα).
 Δεύχνουν εμπιςτοςύνη ςτο παιδύ τουσ – και
του το λϋνε - ότι θα τα καταφϋρει.

 Κϊνουν μια επύςκεψη γνωριμύασ με το χώρο
του ςχολεύου και τον/την εκπαιδευτικό.

 Συζητούν με τον/την εκπαιδευτικό και
δηλώνουν τισ πιθανϋσ δυςκολύεσ του παιδιού ό
και τισ δικϋσ τουσ ωσ προσ την γλώςςα ό και
ϊλλα θϋματα.

 Συνοδεύουν το παιδύ την πρώτη μϋρα τησ
ςχολικόσ χρονιϊσ και ανταλλϊςςουν
εντυπώςεισ.
 Προςπαθούν να φϋρουν ςε επαφό το
παιδύ με ϊλλα παιδιϊ του ςχολεύου ό τησ
τϊξησ του.
 Του μιλούν θετικϊ αλλϊ και ρεαλιςτικϊ
για τον/την εκπαιδευτικό και τα ϊλλα
παιδιϊ (π.χ. «μπορεύ να ςε μϊλωςε αλλϊ
εύναι γιατύ ενδιαφϋρεται»).
 Το προετοιμϊζουν για τη ςχολικό
πραγματικότητα μιλώντασ ρεαλιςτικϊ γι’
αυτόν, χωρύσ να το φοβύζουν. Δεν τονύζουν
τισ απαιτόςεισ αλλϊ τα θετικϊ ςτοιχεύα
(π.χ. ότι θα μϊθει καινούργια πρϊγματα, θα
μπορεύ να διαβϊζει μόνο του τα παραμύθια,
θα ϋχει φύλουσ για να παύζει).
 Δεύχνουν ενδιαφϋρον για ό,τι ςυμβαύνει
ςτο ςχολεύο και για ό,τι μαθαύνει το παιδύ.
Το ρωτούν γενικϊ αν πϋραςε καλϊ αλλϊ
του κϊνουν και πιο ςυγκεκριμϋνεσ
ερωτόςεισ, όπωσ π.χ. «για ποιό πρϊγμα
μιλόςατε;», «τύ ςου ϊρεςε περιςςότερο;».
 Το επιβραβεύουν για τισ επιτυχύεσ του
ενώ θεωρούν φυςιολογικϋσ κϊποιεσ
αποτυχύεσ ό δυςκολύεσ.
 Το ενθαρρύνουν να προετοιμϊζει μόνο
του τα ςχολικϊ του καθόκοντα αλλϊ και να
ετοιμϊζει την τςϊντα του.

Οι γονεύσ αφού ςυζητόςουν με τον/την
εκπαιδευτικό
καλό
θα
ήταν
να
ςυμβουλευτούν κάποιον ειδικό (π.χ.
ψυχολόγο) όταν:

 Το παιδύ για μεγϊλο διϊςτημα αρνεύται
επύμονα να πϊει ςτο ςχολεύο, εμφανύζει
ϋντονουσ φόβουσ ό παρουςιϊζει ςωματικϊ
ςυμπτώματα.
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 Οι
γονεύσ
δυςκολεύονται
να
αντιμετωπύςουν τισ όποιεσ δυςκολύεσ του
παιδιού.
 Το παιδύ δυςκολεύεται να ανταποκριθεύ
ςτισ μαθηςιακϋσ απαιτόςεισ.
 Το παιδύ παρουςιϊζει δυςκολύεσ ςτισ
ςχϋςεισ με τα ϊλλα παιδιϊ, π.χ. εύναι
απομονωμϋνο ό πολύ επιθετικό.
 Το παιδύ δυςκολεύεται να ςυγκεντρωθεύ
προκειμϋνου να ολοκληρώςει τα ςχολικϊ
του καθόκοντα.
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