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Ο ρόλος των γονέων στη διαδικασία της μάθησης και της σωστής
συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού

Εσείς οι γονείς είστε οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών σας. Εσείς βάζετε όχι μόνο τα πρώτα
θεμέλια της ανάπτυξης του παιδιού σας, αλλά και της επιτυχημένης εξέλιξης τους ως μαθητές σε
συνεργασία και με το σχολείο
 Είναι καλό να αφιερώνετε χρόνο καθημερινά στα παιδιά.
 Συζητάτε με τα παιδιά για ό,τι τα ενδιαφέρει και ό,τι τα προβληματίζει –τώρα που θα γίνουν
έφηβοι οι ανησυχίες τους θα αυξηθούν. Απαντάτε στα παιδιά με όση υπομονή έχετε και μην
υποτιμάτε τα ερωτήματα και τις αγωνίες τους.
 Ακούτε όσα θέλουν να μοιραστούν μαζί σας και δείξετε ότι τους υπολογίζετε ως ίσους
συνομιλητές.
 Διαβάζετε μαζί τους όχι μόνο λογοτεχνία αλλά και εφημερίδες, παιδικά βιβλία . Όταν τελειώνετε
το διάβασμα, συζητάτε με τα παιδιά σας για το τι τους άρεσε, ποιο πρόσωπο τους εντυπωσίασε,
αν μπορούν να περιγράψουν κάτι. Διαβάζετε και εσείς, για να έχουν ένα ζωντανό πρότυπο.
 Επισκέπτεστε με τα παιδιά μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, κινηματογράφο και θέατρο, μουσικές
εκδηλώσεις. Συζητήστε μαζί τους για τις εμπειρίες τους αυτές.
 Προσπαθήστε να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την παρακολούθηση της τηλεόρασης,
των ηλεκτρονικών παιγνιδιών και του υπολογιστή. Ό,τι δηλαδή απομονώνει το παιδί στον εαυτό
του και μειώνει κάθε δυνατότητα επικοινωνίας. Αν είναι δύσκολο να το επιτύχετε, θέστε όρους
με το παιδί π.χ. ποιες ώρες, ποιες μέρες, σε ποιες περιπτώσεις.
 Βοηθήστε τα παιδιά να αποκτήσουν πρόγραμμα διαβάσματος και μελέτης, έτσι ώστε να μην
ταλαιπωρούνται χωρίς αποτέλεσμα.
 Ταυτόχρονα, εξασφαλίστε τους ένα ήσυχο χώρο στον οποίο να μην αποσπάται η προσοχή τους
από διάφορους θορύβους και ομιλίες.
 Κάνετε ένα διακριτικό έλεγχο στα τετράδια και τις εργασίες τους όπου μπορεί ο καθηγητής να
έχει σημειώσει παρατηρήσεις που σας αφορούν.
 Μπορείτε ακόμα, όταν τα παιδιά το έχουν ανάγκη, κυρίως κατά την προετοιμασία για
διαγώνισμα, να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να τους υποβάλετε ερωτήσεις ελέγχοντας τις γνώσεις
τους.
 Επισκέπτεστε το σχολείο και έχετε επικοινωνία με τους καθηγητές των παιδιών σας για
ενημέρωση της επίδοσής τους αλλά και της συμπεριφοράς τους ώστε, εάν χρειάζεται, να τα
βοηθήσετε να βελτιωθούν.
 Ενθαρρύνετε τα παιδιά ν΄ αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους και μιλάτε γι΄ αυτά.
 Επαινείτε κάθε τους προσπάθεια, ώστε να έχουν κίνητρο να συνεχίσουν.
 Πείστε τα παιδιά και με δικά σας παραδείγματα ότι η αποτυχία είναι μέρος της ζωής αλλά και της
μάθησης. Διδάξτε τα τρόπους, ώστε να μπορούν να ξεπερνούν την αποτυχία και να μαθαίνουν
από αυτή.
 Κατανοήστε και εσείς και τα παιδιά σας ότι η σημασία της εκπαίδευσης είναι η διαδικασία της
μάθησης και όχι ο βαθμός, που είναι η επιβράβευση της προσπάθειας. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς
να μαθαίνουν στο σχολείο αλλά και στη ζωή και δε δουλεύουν μόνο για έναν καλό βαθμό του
τετραμήνου. Ο γενικότερος σκοπός τους οφείλει να είναι η καλλιέργεια του νου και του ψυχικού
τους κόσμου.

