ΕΝΙΥΤΣΕ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ:
ια ηα παηδηά ρξεηάδνληαη έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ
ζεηηθά. Ιδηαηηέξσο όκσο ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε/νξγάλσζε
σθεινύληαη ηα κάια από έλα εμαηξεηηθά δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζην ζρνιείν θαη ην
ζπίηη. Υπό ζπλήζεηο ζπλζήθεο ε εγθεθαιηθή εθπαίδεπζε ζηακαηά όηαλ
«απνθαζίζνπκε» όηη γλσξίδνπκε πιένλ ηα πάληα κι αυηό ήηαν όλο. Από
εμαλαγθαζκέλν πξνγξακκαηηζκό ζε πξώην ζηάδην θαη από πξνζσπηθή αδηαθνξία ζηε
ζπλέρεηα, ζηακαηάκε λα εμειίζζνπκε ηελ αληίιεςε καο θαη ηα όξηα καο παύνπλ λα
δηεπξύλνληαη θαη θαινππώλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν γηα ηνλ θαζέλα καο, θόζκν.
κσο απηό δελ ζεκαίλεη πσο ν Κόζκνο ζηακαηά εθεί όπνπ θαίλεηαη ή λνκίδνπκε όηη
ζηακαηά ν νξίδνληαο ηνπ θαζελόο από εκάο.
Γη’ απηό νη πξνζπάζεηεο, ηόζν ησλ γνληώλ όζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζα πξέπεη
λα έρνπλ σο γλώκνλα θαη ηειηθό ζηόρν:
Τε δηακόξθσζε ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν ελόο πεξηβάιινληνο πνπ ζπληειεί όρη κόλν
ζην λα πεηύρεη ην παηδί, αιιά θαη λα βηώζεη απηή ηνπ ηελ επηηπρία σο απνηέιεζκα
θπξίσο ησλ δηθώλ ηνπ πξνζπαζεηώλ θαη ηθαλνηήησλ. Γηα λα ζπκβεί απηό πξέπεη λα
ελδπλακώζνπκε ην παηδί θαη λα εληζρύζνπκε ηελ αίζζεζε όηη έρεη ην ίδην πξνζσπηθά
ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζύλε γηα ηε δσή ηνπ. Τε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ
εληζρύεη ηελ πεπνίζεζε ζην παηδί όηη ηα ιάζε θαη νη απνηπρίεο δελ είλαη κόλν
απνδεθηά, αιιά είλαη αλακελόκελα, θαη πξέπεη λα ηα βιέπνπκε ζαλ επθαηξίεο γηα
κάζεζε. Με άιια ιόγηα, λα επηδηώθνπκε ην δύζθνιν πξάγκαηη θαζήθνλ, λα
πείζνπκε ηα παηδηά πνπ είλαη επάισηα ζε απνηπρίεο -πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ληώζνπλ
εηηεκέλα θαη θνπξαζκέλα κεηά από ρξόληα απνγνεηεύζεσλ θαη απνηπρηώλ- όηη νη
απνηπρίεο ηνπο κπνξεί λα ηα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία.


Καζηεξώζηε κηα θαζεκεξηλή ξνπηίλα ζηελ ηάμε/ζην ζπίηη. Τα παηδηά
ρξεηάδνληαη ηελ αζθάιεηα ελόο ζηαζεξνύ θαη νξγαλσκέλνπ
πεξηβάιινληνο, εμσηεξηθά, πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα αλαπηύμνπλ θαη
εζσηεξηθά ηελ ηάμε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ
επηηπρεκέλα.



Γξάςηε θαζεκεξηλά ην πξόγξακκα (ζχολικό/δραζηηριοηήηων/ευθυνών
ηου) ζηνλ πίλαθα ή ζε έλα άιιν εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζπηηηνύ.
Σπδεηήζηε καδί ηνπ ηηο ελδερόκελεο αιιαγέο θαη δώζηε ηνπ νδεγίεο
θαιύηεξεο πξνζαξκνγήο ζε απηέο.



Δείμηε ζηα παηδηά πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ νξγάλσζε, δίλνληαο
ηνπο πέληε ιεπηά ηελ εκέξα, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζνπλ ην
ζξαλίν/γξαθείν θαη ηα βηβιία ηνπο. Εληζρύζεηε ηελ νξγάλσζε
επηβξαβεύνληαο λ.χ. καθημερινά ηην πιο οργανωμένη ζειρά μαθηηών
ζηο ζχολείο. Δηδάμηε ζηα παηδηά/καζεηέο ζαο κε πνηνπο ηξόπνπο ζα ην
επηηύρνπλ (κε ιηγόηεξν θόπν θαη ρξόλν).



Με θνβάζηε λα βάιεηε όξηα, πξόγξακκα αιιά θαη ππνρξεώζεηο
ζην παηδί πνπ πξέπεη λα αληηιεθζεί όηη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
θαζνξίδεη ην κέιινλ ηνπ & επεξεάδεη ηόζν ηελ νηθνγελεηαθή
ηζνξξνπία όζν & ηελ πξόνδν ηεο ηάμεο ηνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο.

Κάληε ην λα κάζεη λα αλαιακβάλεη ηηο επζύλεο ηνπ σο κέινο ηεο
θνηλσλίαο & λα επηδηώθεη ηελ απηνβειηίσζε & ηε ζπλεξγαζία.


Να είζηε ζηαζεξνί ζηηο απόςεηο ζαο ώζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη
ζύγρπζε ζην παηδί/καζεηή ζαο.



Έρεηε δηθαίσκα λα θάλεηε ιάζνο αιιά θαη ππνρξέσζε λα δεηήζεηε
ζπγλώκε. Τν λα είκαζηε αλζξώπηλνη βνεζά ζην λα εγθαζηδξύεηαη
κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε αλάκεζα ζε ζαο θαη ην παηδί/καζεηή ζαο.



Ωο γνλείο δελ πξέπεη λα θάλεηε «επ’ νπδελί ηξόπσ» ηε δνπιεηά ηνπ
παηδηνύ, αιιά λα ην βνεζήζεηε λα νξγαλώζεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο
δπλάκεηο ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηύρεη ην ίδην, ην επηζπκεηό ή
παξαπιήζην απνηέιεζκα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηθνηλσλείηε ζην παηδί
ηελ απνδνρή θαη ηελ εθηίκεζή ζαο, εληζρύεηε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ,
βνεζάηε ζηελ εζσηεξηθή ηνπ εξεκία, ην θηλεηνπνηείηε λα πεηύρεη
πεξηζζόηεξα, ελώ ελζαξξύλεηε ηελ απηνλνκία ηνπ.



Αληί λα πείηε σο γνλείο ή σο εθπαηδεπηηθνί ζην παηδί: «εάλ
πξνζπαζνύζεο πεξηζζόηεξν ζα ηα πήγαηλεο θαιύηεξα ...», ή «εάλ
έδεηρλεο πην ζπρλά ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή θαη δελ ηεκπέιηαδεο, ζα
είρεο θαιύηεξεο επηδόζεηο ζην ζρνιείν», ζα ήηαλ κάιινλ πην
απνηειεζκαηηθό λα ηνπ πείηε: «Ννκίδσ όηη πξνζπαζείο, πηζηεύσ όκσο
όηη ην πξόβιεκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όηη νη ηξόπνη/ ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηείο γηα λα κάζεηο, ή νη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη αθόκε
ζηα ζρνιεία δελ είλαη νη θαιύηεξεο δπλαηέο ...». Τέηνηνπ είδνπο ζρόιηα
από ηε κηα δελ σζνύλ ην παηδί ζε ακπληηθόηεηα θη από ηελ άιιε
κπνξεί λα ην θάλνπλ λα αλαξσηεζεί ηη ζεκαίλεη «ηερληθή» κάζεζεο,
θαη λα απνηειέζνπλ έηζη αθεηεξία ελόο δεκηνπξγηθνύ δηαιόγνπ κε ην
παηδί, πνπ ζα εληζρύζεη ην θξηηηθό ηνπ πλεύκα θαη ηελ πιεξνθόξεζή
ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθώλ ηερληθώλ κάζεζεο θη
επηθνηλσλίαο.



Επηβξαβεύζηε άκεζα ηε ζύκθσλε κε ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξά.



Τηνζεηήζηε έλα ζύζηεκα αληακνηβήο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηώλ. Τόζν νη θνηλσληθνί εληζρπηέο (επηδνθηκαζία), όζν θαη νη
πιηθέο ακνηβέο (παηρλίδηα, ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαη πξνλόκηα) είλαη
θαιό λα πξνζθέξνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό θάζε θνξά πνπ ην παηδί
ζπλεξγάδεηαη ή έρεη θάπνηα επηηπρία. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα παηδηά
κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δέρνληαη ζπλήζσο ιηγόηεξεο ζεηηθέο
εληζρύζεηο από όηη ηα αδέξθηα ηνπο. Πξέπεη, ινηπόλ, νη γνλείο λα
πξνζπαζνύλ λα θξαηήζνπλ θάπνηα ηζνξξνπία. Μελ «ραξίδεζηε» ή
«θάλεηε εθπηώζεηο» ζηνπο πξνζπκθσλεκέλνπο όξνπο ηεο ζπκθσλίαο



ζαο ζρεηηθά κε ηηο αληακνηβέο γηαηί ηόηε όιν ην πξόγξακκα ράλεη ηελ
αμία ηνπ.
«Σάηκηλγθ»: Οη ζπλέπεηεο -ηόζν νη ακνηβέο, όζν θαη νη ηηκσξίεο- πνπ
ηα παηδηά απνθνκίδνπλ από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξέπεη λα κελ
απέρνπλ ρξνληθά από ηελ ζπκπεξηθνξά θαη λα αθνινπζνύλ ηε
ζπκπεξηθνξά θάζε θνξά πνπ ην παηδί ελεξγεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν
(ηαρύηεηα & ζπλέπεηα).



Πξόγξακκα παξνρήο-αθαίξεζεο ακνηβώλ: Σύκθσλα κε απηό,
παξέρεηε από ηελ αξρή ηεο εκέξαο όινπο ηνπο ζεηηθνύο εληζρπηέο
(ακνηβέο) ζην παηδί ζαο θαη ην παηδί ζα πξέπεη επηδεηθλύνληαο ηελ
επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά λα ηνπο δηαηεξήζεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε
αθαηξνύληαη. Ή κπνξεί ην παηδί λα μεθηλήζεη από ην κεδέλ, δίλνληάο
ηνπ όκσο ηελ επθαηξία λα θεξδίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 3 ή
θαη 5 θνξέο πεξηζζόηεξνπο εληζρπηέο σο αληάιιαγκα γηα ηε ζεηηθή
ηνπ ζπκπεξηθνξά, ζε ζρέζε κε απηέο ηηο ακνηβέο πνπ ζα ράζεη εάλ
ζπκπεξηθεξζεί αξλεηηθά. (π.ρ. κηα καζήηξηα ζα πάξεη 3 ιαζηηράθηα γηα
ηα καιιηά ηεο εάλ θάλεη θάηη ζσζηά, ελώ ζα ράζεη κόλν 1 εάλ θάλεη
θάηη ιάζνο). Επίζεο, νη πην ζπρλέο (θαζεκεξηλέο) επθαηξίεο γηα
επηβξάβεπζε βνεζνύλ πεξηζζόηεξν από ηηο ακνηβέο πνπ δίλνληαη
γηα ηελ επηηπρία καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ.



Με ην λα ιέηε ζηα παηδηά ηη λα θάλνπλ, παξά ηη λα κελ θάλνπλ ηνπο
δίλεηε έλαπζκα θαη θίλεηξα γηα δξάζε, ρσξίο λα ηα απνηξέπεηε. Ο
ζηόρνο ζαο πνπ είλαη λα ρηίζεηε ηηο δπλάκεηο ηνπ παηδηνύ, θη όρη λα
κεγεζύλεηε ηηο αδπλακίεο ηνπ, επηηπγράλεηαη πνιύ θαιύηεξα κε
ηέηνηνπ είδνπο πξνηξνπέο



Οη θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε/ζπίηη πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη
απινί. Παξακείλεηε ήξεκνη, επαλαιάβεηε ηνλ θαλόλα/ζπκθσλία
όπνηε ρξεηάδεηαη απνθεύγνληαο λα έξζεηε ζε αληηπαξάζεζε κε ην
παηδί/καζεηή.



Αλ είλαη εθηθηό, κπνξείηε λα θάλεηε κηα ζπκθσλία ζε αηνκηθή βάζε
κε ηε κνξθή «ζπκβνιαίνπ»*.



Μπνξείηε λα ζέζεηε εβδνκαδηαίνπο ή κεληαίνπο ζηόρνπο αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή.



Επαηλέζηε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ι.ρ. πείηε «ζπγραξεηήξηα,
έγξαςεο ζσζηά όιε ηελ άζθεζε», «κπξάβν, είκαη πνιύ
ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ ηξόπν πνπ ηαθηνπνίεζεο ην γξαθείν ζνπ»
παξά λα πείηε έλα ζθέην «κπξάβν».



Να είζηε ζε επηθπιαθή γηα ηελ θίλεζε πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ην
παηδί ζαο ή νη καζεηέο ζαο, ι.ρ. κπνξείηε λα ηνλ/ηελ ζηέιλεηε ζην
γξαθείν λα θέξεη νξηζκέλν πιηθό γηα ην κάζεκα, θηκσιίεο ή λα
ηνλ/ηελ εκπιέθεηε σο βνεζό ζαο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο
κέζα ή έμσ από ηελ ηάμε θ.ά..



Η επηβξάβεπζε πξέπεη λα είλαη ζπρλόηεξε από ηελ ηηκσξία ή ηελ
επίπιεμε.
Ίζσο ρξεηαζηεί λα «θαηαζθεπάζεηε» θάπνηεο αθνξκέο επηβξάβεπζεο
ζηελ αξρή γηα λα ην ελζαξξύλεηε λα πξνζπαζήζεη θαη λα πηζηέςεη
ζηνλ εαπηό ηνπ.



Τα παηδηά απνγνεηεύνληαη ζπρλά. Πην εύθνια εθείλα πνπ
δπζιεηηνπξγνύλ ζε θάπνηνπο ηνκείο εμαηηίαο εγγελώλ δηαθνξώλ ή
εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ ην επεξεάδνπλ. Τν άγρνο, ε πίεζε θη ε
θνύξαζε κπνξεί λα αλαζηείινπλ ηνλ απηνέιεγρν ηνπο θαη λα
νδεγήζνπλ ζε δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο.



Ωο γνλείο πξέπεη λα ζπκάζηε πσο ε ζρέζε ζαο κε ην παηδί κπνξεί λα
πεξάζεη δνθηκαζίεο. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα μνδεύεηε αξθεηό
ρξόλν κε ην παηδί γηα λα δηαηεξήζεηε ηε ζρέζε ζαο δσληαλή θαη
ιεηηνπξγηθή. Καιό ζα ήηαλ λα βξείηε -κέζα από ηε ζπδήηεζή ζαο κε
ην παηδί- κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα θαη λα αιιειεπηδξάηε έηζη,
ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα.



Ωο γνλείο πξέπεη λα ελεκεξώλεζηε γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη θαη νξηνζεηνύλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ ζαο:
αλαπηπμηαθά, καζεζηαθά, ζπκπεξηθνξηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Η
γλώζε & ε θαηαλόεζή ηνπο ζα ζαο βνεζήζεη λα απνβάιεηε ην δηθό
ζαο άγρνο & λα κελ ηνπ ην κεηαδίδεηε αλεπεμέξγαζην είηε ιεθηηθά
είηε κε άιινπο ηξόπνπο. Τν παηδί ζαο κπνξεί λα έρεη καζεζηαθέο
δπζθνιίεο… αιιά βεβαίσο δελ είλαη «θνπηό» & ην εηζπξάηηεη όιν
δηθό ηνπ!



Πξέπεη επίζεο λα παξαηεξείηε ην παηδί ζε όιεο ηεο εθδειώζεηο ηεο
δσήο ηνπ, ώζηε λα έρεηε κία όζν ην δπλαηόλ πην νινθιεξσκέλε
εηθόλα γηα ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, γλσζηηθέο ή
θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ην βνεζήζεηε λα
ηηο αλαπηύμεη ή λα ηηο απνδερζεί αληίζηνηρα.

ηέιια Πνιίηνπ
Δαζθάια εηδηθήο αγσγήο

