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Απειροελάχιστες επεξηγήσεις…
 Ως κοινωνικός ρόλος ορίζεται ένα πλέγµα προσδοκιών, που
αναφέρονται στη στον κάτοχο της συγκεκριµένης κοινωνικής
θέσης ή οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν απ’
αυτή την ιδιότητα ή, αλλιώς, η µορφή που παίρνει η δράση του
ατόµου,, δηλαδή αν δρα αποκλειστικά µε βάση τους κανόνες που
ατόµου
ορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, τους αγνοεί
συστηµατικά η τους ανασυγκροτεί δηµιουργικά
 ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις για το σχολείο. Το σχολείο ως
µοναστήρι (Commenius
(Commenius),
), ως ατελιέ εργασίας, θέατρο, θεσµός
αναπαραγωγής, χώρος προετοιµασίας για την ενήλική και
επαγγελµατική ζωή, κοµµάτι της πραγµατικής δύσκολης ζωής
 Ανάλογα:
 ο εκπαιδευτικός ως ιερέας, µεταδότης γνώσεων (Εβαρτιανή
παιδαγωγική), πανίσχυρος και αυτεξούσιος διοργανωτής
διαδικασιών µάθησης (Σχολείο Εργασίας), διαµορφωτής
συµπεριφορών (Μπιχεβιορισµός) ή βολονταριστικά
συµπεριφερόµενος αυτόνοµος φορέας κοινωνικοκοινωνικο- οικονοµικών
αλλαγών (Μαρξιστική Παιδαγωγική).








Ποιος ο γλωσσικός κώδικας των γονιών του σχολείου µου; ∆ηλαδή σε
ποια κοινωνική τάξη ανήκουν, ποιο το µορφωτικό τους επίπεδο και
ποιες είναι οι προσδοκίες τους απέναντι στο σχολείο;
Ποια είναι η δική µου παιδαγωγική – εκπαιδευτική ιδεολογία για το
σχολείο, ταυτίζεται η ρητορική µου µε αυτή και σε ποιο βαθµό αυτές
σχετίζονται µε τη κοσµοθεωρία µου;
Ποια είναι τα µη γλωσσικά µηνύµατα που επικοινωνώ στους άλλους;
Γνωρίζω ακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου;
Ποιο είναι το κόστος αποδοχής και ποιο αυτό της δηµιουργικής
ανασυγκρότησής τους µε βάση τη δική που παιδαγωγική - εκπαιδευτική
ιδεολογία
Έχω επιστηµονική αντίληψη του ρόλου µου; Σε ποιο από τα παρακάτω
«µοντέλα» εκπαιδευτικών επιθυµώ να ανήκω και αναγνωρίζω τον εαυτό
µου;

σώζω το τοµάρι µου,
 συγκεντρωµένος στην ύλη και την αξιολόγηση,
 αναστοχαστικός εκπαιδευτικός (µετανεωτεριστική): ο εκπαιδευτικός ως
αναστοχαστικός επαγγελµατίας που ασκεί ένα επιστηµονικό επάγγελµα


σε πολυδιάστατο και αβέβαιο περιβάλλον.

Γνωρίζω τους τύπους των γονέων;











Οι αποστασιοποιηµένοι γονείς.
Οι επικριτικοί – αποδοκιµαστικοί γονείς.
Οι επιτρεπτικοί – παραχωρητικοί γονείς.
Οι συναισθηµατικοί γονείς.
Απαιτητικοί γονείς
Οικογένεια µπάχαλο
Οικογένεια σε αβεβαιότητα
Οικονοµικοί Μετανάστες
Μονογονεϊκή οικογένεια
Χωρισµένοι γονείς

Οι πατεράδες µας και
οι πατεράδες τους….
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αυταρχικός πατέρας
αδύνατος πατέρας
ορθολογικός πατέρας
συναισθηµατικός πατέρας
δηµοκρατικός πατέρας
ανύπαρκτος πατέρας
νεκρός πατέρας

Οι µανάδες µας και
οι µανάδες τους….
 Η φιλόδοξη µητέρα: είναι σχολαστική, ιδιαίτερα δογµατική
και σταθερά ετεροκαθορίζει τις παιδικές «πρωτοβουλίες».
 Η αβέβαιη µητέρα: προτάσσει τις «βιολογικές» ανάγκες
του παιδιού (φαγητό), δεν επικεντρώνεται στην
ολοκλήρωσή του (πνευµατική – σωµατική0, αδυνατεί να
παρακολουθήσει τις εξελίξεις).
 Η υστερική µητέρα: προκαλεί συνεχή αβεβαιότητα και
ανασφάλεια στο παιδί, το µετατρέπει σε επιθετικό ή
υστερικό µε µεγάλη ταχύτητα
 Μητέρα ευνούχος
 Maman poule
 Η “ιδανική”
ιδανική” µητέρα: προετοιµάζει το παιδί για να φύγει…

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

 Ουδείς εκ των προηγουµένων
«τύπων» κυκλοφορεί αυτούσιος και
ελεύθερος…

Τι αποτελεί ένα συγκροτηµένο
σχολείο










Έχει βαθιά πεποίθηση ότι µάχεται µαζί µε τους γονείς (όποιοι κι αν είναι
αυτοί) για την ανάπτυξη των παιδιών.
Αν υπάρξει παροδική σύγκρουση σχολείου – γονέων συνειδητά επιλέγει
το ρόλο του «ενήλικα» σ’ αυτή τη σύγκρουση.
∆ιερευνά σταθερά τα «οµαδικά» στερεότυπα που πιθανόν υπάρχουν στα
µέλη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων σχετικά µε τους γονείς (Οι γονείς ως
ευάλωτοι πελάτες, ασθενείς, ως υπεύθυνοι για την κατάσταση του
παιδιού τους, ως λιγότερο νοήµονες από τους εκπαιδευτικούς, ως
αντίπαλοι –ετικετοποίηση των γονιών: αγχωτικός, εχθρικός, απαιτητικός
κ.ά.).
∆ιερευνά τις στάσεις των εκπαιδευτικών τόσο ως προς την
επαγγελµατική συµπεριφορά όσο και ως προς τους γονείς: απόσταση
ασφαλείας –ταύτιση µε το πρόβληµα των µαθητών, αδιαφορία,
ανασφάλεια για την εικόνα, αγνόηση βασικών επαγγελµατικών κανόνων,
έλεγχος του πεδίου, επιστηµονικές και εκπαιδευτικές γνώσεις,
ενθάρρυνση αποθάρρυνση γονέων, προσδοκίες).
Ορίζει συχνές συναντήσεις και προγραµµατισµένες (διµηνιαίες(διµηνιαίεςεβδοµαδιαίες, οµαδικές ατοµικές), αναλυτική πληροφόρηση για το
σύνολο της προόδου των παιδιών (ως τάξη και άτοµα), στοχευµένη
πληροφόρηση (γενικοί - ειδικοί στόχοι), κατάλληλη στάση εκπαιδευτικών
και διεύθυνσης, καθοδήγηση γονέων για δουλειά στο σπίτι, γνώση και
χρήση πλαισίου (ρόλος εκπαιδευτικοί, διεύθυνσης, σχολικού
συµβούλου).
Θέτει σαφή όρια προς όλους.



Χρήσιµες γενικές συµβουλές

Η καθορισµός, αναγνώριση και τήρηση των «ορίων» κάθε πλευράς
Οι γονείς δεν υποκαθιστούν το δάσκαλο
Εξηγεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς τον τρόπο εργασίας του στην τάξη
Καθώς και τα όρια και τις συνθήκες τέλεσης της εργασία στο σπίτι
Όταν µιλά µε το γονιό δίνει συγκριµένες πληροφορίες
Επιµένει ότι η επίδοση και βαθµολογία είναι µια από τις όψεις τις προσωπικότητας
των µαθητών
∆εν αγνοεί τα προβλήµατα των µαθητών, τα αναδεικνύει και τα συζητά µε τους
Γονείς, τη διεύθυνση του σχολείου και το Σχολικό Σύµβουλο
Γνωρίζει το πρωτόκολλο συνεργασία Κ∆ΑΥΚ∆ΑΥ- σχολικών µονάδων
Ενθαρρύνει τη συµµετοχή των αντρών – γονέων στις συγκεντρώσεις ενηµέρωσης
των γονέων και παίρνει µέτρα για τη συµµετοχή των οικονοµικών µεταναστών

∆είγµατα διαταραχών στην επικοινωνία…
Σχόλιο εκπαιδευτικού

Ερµηνεία γονέα

∆εν εκτελεί τις εργασίες του.

∆εν τον βοηθάω αρκετά µε τη µελέτη στο σπίτι.

∆εν ζητάει βοήθεια όταν τη χρειάζεται.

Τον έχω κάνει να είναι πολύ ανεξάρτητος

Του αρέσει πολύ ο Νταλάρας.

Τον αφήνω και ακούει πολύ µουσική.

Μαλώνει εύκολα µε τα άλλα παιδιά

Μητέρα: Τον έχω κάνει νευρικό. Εγώ φταίω
Πατέρας: Ευτυχώς βγήκε τσαµποιυκάς, όχι κότα θα τον
έκανα

Αντί να πεις

Πες

∆ιότι

Έχετε άδικο να ανησυχείτε
αφού θα τα καταφέρει.

Μπορείτε να µου πείτε γιατί
ανησυχείτε;

Αποφεύγεται η ακύρωση
της άποψης του γονέα.

Έχει την τάση να
τεµπελιάζει.

Την ενθαρρύνω αρκετά στην
τάξη. Εξηγήστε µου τι
την ενδιαφέρει
περισσότερο στο σπίτι;

Αποφεύγεται η ετικέτα και
αναζητούνται λύσεις σε
συνεργασία µε το γονέα.

∆εν είναι δυσλεξικός. Ούτε
υπερκινητικός. Θα δούµε.

Για να δούµε τις δυσκολίες
και τις δυνατότητές του.
Τι έχετε παρατηρήσει
εσείς;

Αποφεύγουµε την παγίδα
της ετικέτας και
επικεντρωνόµαστε στις
πραγµατικές ανάγκες
του παιδιού.

Είναι αδιάφορος.

Θα ήθελα να δούµε τι
µπορεί να τον
κινητοποιήσει.

Είναι µια άλλη εκδοχή του
«είναι τεµπέλης».

Σας ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή σας
 Καλό κουράγιο
 Απολαύστε το σήµερα για το αισιόδοξο
µήνυµα είναι:
 «το αύριο θα είναι µάλλον δυσκολότερο,
αλλά εγώ θα είµαι καλύτερος»

