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Αο ζπλερίζνπκε, ινηπόλ, κε ηηο πξαθηηθέο θη εύθνιεο ιύζεηο γηα λα θάλνπκε πην
ζωζηή ηε κειέηε ζην ζπίηη.
Όηαλ ην παηδί καο θάλεη ιάζνο, ζε θακία πεξίπηωζε δελ θαηαθεύγνπκε ζηηο
θωλέο. Πξνζπαζνύκε λα ηνπ ζπκίζνπκε ό,ηη εθείλν έρεη μεράζεη κε ήξεκν θαη
γιπθό ηόλν ζηε θωλή καο. Οη θωλέο ζα ηνπ δώζνπλ ηελ αίζζεζε όηη γηα άιιε
κηα θνξά απνγνήηεπζε ηνλ ελήιηθα αιιά θαη θπζηθά ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό.
Μηιώληαο ζην παηδί γιπθά θαη ήξεκα, ηνπ πεξλάκε ην κήλπκα «Εγώ είκαη εδώ
γηα εζέλα θαη κόλν. Είζαη ην παηδί κνπ θαη ην κόλν πνπ ζέιω είλαη λα
πξννδεύεηο.»
Πνηέ δελ ζπγθξίλνπκε ην παηδί καο κε άιια παηδηά ηα νπνία είλαη «θαιύηεξα»
ζηα Αγγιηθά ή ζηα καζήκαηα από εθείλν. Τα παηδηά κε Μαζεζηαθέο
Δπζθνιίεο ήδε βηώλνπλ αηζζήκαηα θαηωηεξόηεηαο. Δε ρξεηάδεηαη νη γνλείο λα
ηα εληζρύνπλ πηζηεύνληαο όηη έηζη ζα κάζεη λα πξνζπαζεί πεξηζζόηεξν. Τν
αληίζεην κάιηζηα…Θα ληώζεη γηα άιιε κηα θνξά απνηπρεκέλν.
Θπκίδνπκε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη ζην παηδί ηα θαζήθνληα ηνπ θαη εάλ δελ
είλαη ζε ζέζε λα ηεξαξρήζεη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ , ην βνεζάκε εκείο. Εάλ δε
γλωξίδεη ηελ ώξα, ηνπ βάδνπκε ζεκαδάθηα ζην ξνιόη, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα
ελεκεξώλεηαη θαη ην ίδην. Σην ζεκείν όκωο απηό, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν
νη γνλείο λα κάζνπλ ζηα παηδηά ηελ ώξα. Οη ιόγνη είλαη άπεηξνη….
Όζν κειεηάκε κε ην παηδί, δελ θάλνπκε άιιεο δνπιεηέο κέζα ζην ζπίηη γηαηί
έηζη θαη ην ίδην ην παηδί ζα απνζπάηαη θαη ζα ληώζεη όηη αθνύ ε κακά δηαβάδεη
θαη ζηδεξώλεη, πηζαλόλ θαη ην ίδην ζα δηαβάδεη θαη ζα παίδεη ηαπηόρξνλα! Η
ώξα ηεο κειέηεο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην παηδί.
Δε ράλνπκε ηελ επθαηξία λα επηβξαβεύνπκε ην παηδί αθόκε θη αλ εκείο δε
βιέπνπκε ην «θαηόξζωκά» ηνπ. Γηα εθείλν θάζε κηθξό βήκα, θαληάδεη
ηεξάζηην ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ!
Εκείο, ωο θαζεγεηέο θαη παηδαγωγνί, έρνπκε ηελ ππνρξέωζε θάπνηεο θνξέο λα
«θάλνπκε θαη κάζεκα» ζηνπο γνλείο κε κνλαδηθό ζθνπό λα ηνπο έρνπκε αξωγνύο ζην
πνιύηηκν έξγν καο. Δελ είλαη ζε θακία πεξίπηωζε ράζηκν ρξόλνπ. Ιδαληθά ηέηνηνπ
είδνπο ελεκεξώζεηο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε έηζη ώζηε λα
έρνπλ θαη νη ίδηνη ηε δπλαηόηεηα λα καο κεηαθέξνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο θαη
λα κπνξνύλ λα βξεζνύλ γόληκεο θη εθηθηέο ιύζεηο.

