ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
Τα παιδιά αναπτύσσουν από τη γέννησή τους μια δραστηριότητα
εξερεύνησης της πραγματικότητας που σταθερά δοκιμάζουν. Έτσι, κάθε
γνώση αφομοιώνεται προοδευτικά και καθετί αποκτημένο ανασκευάζεται
αδιάκοπα: κάθε ανακάλυψη οδηγεί σε νέες διερευνήσεις.
Το περιβάλλον αποτελεί πηγή απαντήσεων και ερεθισμάτων. Έτσι,
τίθεται από την πρώτη στιγμή σε λειτουργία μια διαδικασία επικοινωνίας,
στην οποία το κάθε παιδί ωθείται να αναπτύξει τρόπους συμπεριφοράς
που του επιτρέπουν να θέτει ερωτήματα και να κατακτά τον κόσμο. Μέσα
από την διαδικασία αυτή αναπτύσσονται τρόποι σκέψης και
συμπεριφοράς. Στη συνέχεια τα παιδιά εξειδικεύουν τόσο τον τρόπο
σκέψης όσο και τις γνώσεις τους. Σιγά – σιγά οι αποκτημένες γνώσεις
γίνονται σταθερά σημεία αναφοράς και μετά γεννιέται η περιέργεια για
καινούργια πράγματα.
Η διανοητική αυτή ενέργεια των παιδιών βελτιώνεται, εξελίσσεται
και αλλάζει μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες τα
«αναγκάζουν» να διατυπώσουν σκέψεις και επιχειρήματα, να
ανιχνεύσουν τις προθέσεις των άλλων, να λύσουν προβλήματα που
αντιμετωπίζουν κ.λπ.
Όλα τα παραπάνω είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην
οικογένεια, στο σχολείο και στον ευρύτερο φιλικό περίγυρο της
οικογένειας. Εκεί τα παιδιά αλληλεπιδρούν κι εκεί αποκτούν τις πρώτες
τους γνώσεις.
Ποιο είναι όμως το περιεχόμενο της «επιτυχίας» που περιμένουμε
από τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου;
 Γνωστική μάθηση
 Ηθική
Είναι όμως λίγο συγκεχυμένα αυτά τα δύο στο Δημοτικό σχολείο…
Ο άλλος ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του σχολείου είναι η
προσφορά του στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, μέσα από τη
συναναστροφή με τους συνομηλίκους, την εκμάθηση συμπεριφορών και
κανόνων από τους δασκάλους κ.λπ.
Η αποτυχία στο σχολείο βλέπουμε ότι έχει πολλές διαστάσεις. Γι’
αυτό πρέπει να θυμόμαστε:
 Η άριστη βαθμολογία δεν είναι το παν
 Το τι θέλουμε εμείς για το παιδί δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να
γίνεται
 Όταν δεν γίνεται δεν σημαίνει ότι είμαστε «κακοί γονείς»
 Να σεβόμαστε τα παιδιά όπως είναι
 Να τους δημιουργούμε κίνητρα
 Να διαμορφώνουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μάθησης και
διαβάσματος (τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι)
 Να συνεχίζουμε να ελπίζουμε…
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