10 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ Ε ΜΙΑ ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΟΙΣΟΤΝ
ΝΕΑΡΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ.
1.

Θα πρζπει οι μακθτζσ μασ να γνωρίηουν από τθν πρϊτθ κιόλασ θμζρα ποιοσ είναι
εκείνοσ που ορίηει τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ και ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ. Ακόμθ κι αν δεν αιςκανόμαςτε άνετα με τον ςυγκεκριμζνο
ρόλο μασ, πρζπει να τον υπθρετιςουμε με αυτοπεποίκθςθ.

2. Επαινοφμε τουσ μακθτζσ μασ ςε κάκε δυνατι ευκαιρία χωρίσ αυτό να είναι
υπερβολικό ι ψεφτικο και φυςικά χωρίσ να τουσ βάηουμε «ταμπζλεσ».
3. Αποφεφγουμε ςε κάκε περίπτωςθ τισ φωνζσ (πόςο μάλλον τα ουρλιαχτά!) και τθν
ειρωνεία. Κάτι τζτοιο κα αποκάρρυνε ακόμθ περιςςότερο μακθτζσ με ηθτιματα
ςυγκζντρωςθσ, αυτοπεποίκθςθσ και γενικά προςαρμογισ.
4. Αποφεφγουμε τθν οποιαδιποτε μάχθ που ξζρουμε ότι είναι μάχθ χαμζνθ!
5. Αναφζρουμε πάντα ςτουσ μακθτζσ μασ ποιεσ είναι οι προςδοκίεσ μασ από εκείνουσ.
Δίνουμε πάντα ξεκάκαρουσ ςτόχουσ και μιλάμε τθ γλϊςςα που καταλαβαίνουν τα
παιδιά, κυριολεκτικά και μθ!
6. τουσ μακθτζσ με τισ πιο εμφανείσ δυςκολίεσ (ειδικά ςτθ ςυμπεριφορά), δίνουμε
εναλλακτικζσ λφςεισ και τουσ φζρνουμε αντιμζτωπουσ με τισ πικανζσ ςυνζπειεσ.
7. Ρίχνουμε το βάροσ του επαίνου μασ ςτο πόςα καλά πράγματα ζχουν παράγει οι
μακθτζσ μασ και όχι ςτα πόςα λάκθ ζκαναν. Ζτςι κα ζχουμε μακθτζσ που αξίηουν
και τουσ το δείχνουμε ςε κάκε δυνατι ευκαιρία.
8. Περιγράφουμε ακριβϊσ ςτα παιδιά ποια είναι θ ενδεδειγμζνθ ςυμπεριφορά για
εκείνα. Με άλλα λόγια κα ιταν προτιμότερο να ποφμε ςτον ανιςυχο μακθτι μασ…
«Γιάννθ, κα ικελα εςφ ςιμερα να…» από τα πζςουμε ςτθν παγίδα να τον
επιπλιξουμε όταν βλζπουμε ότι δεν ζπραξε όπωσ κα ζπρεπε.
9. Γινόμαςτε εμείσ οι ίδιοι τα πρότυπα για τουσ μακθτζσ μασ. Ζνασ κακθγθτισ που
ςζβεται τουσ μακθτζσ του, είναι βζβαιο πωσ κα ειςπράξει ςεβαςμό και από τον ίδιο
αλλά και από τουσ γονείσ αργότερα.
10. Μζνουμε ςτουσ αρχικοφσ μασ ςτόχουσ και δεν αλλάηουμε κατά περίπτωςθ και κατά
το δοκοφν των μικρϊν μασ μακθτϊν. Όλοι μασ γνωρίηουμε πολφ καλά, πόςο
«χειριςτικά» μπορεί να είναι τα μικρά παιδιά. Εμείσ οφείλουμε να τουσ δείχνουμε
τον δρόμο και όχι να μασ κατευκφνουν εκείνα.
Πολφ ςυχνά λζω ότι ο κακθγθτισ ι ο κάκε παιδαγωγόσ διαμορφώνει χαρακτιρεσ πζρα
από το να διδάςκει απλά. Η δουλειά μασ είναι κάτι πιο πάνω από ενςτάλαξθ ξερών και
κενών γνώςεων – γνώςεων χωρίσ νόθμα κανζνα. Χρειάηεται να ζχουμε πρόγραμμα,
ςτόχουσ και αποφαςιςτικότθτα για να ζχουμε όλοι μασ μια επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι
ςχολικι χρονιά!

