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Βασική Αρχή!!! 

• Ο ενήλικας καθοδηγεί το παιδί κατά τη φοίτηση 
του στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

• Ο ρόλος του είναι επικουρικός 

• Το παιδί μαθαίνει από τις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού να είναι υπεύθυνο για τη μελέτη των 
μαθημάτων του σχολείου. 

• O ρόλος της βοήθειας από τους γονείς θα 
πρέπει να είναι πολύ λίγος 

• Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο λιγοστεύει και 
η βοήθεια 



Διάθεση παιδιού-γονέα 

• Φτιάξτε τη διάθεση του παιδιού 

• Όχι νεύρα πριν αρχίσει το διάβασμα 

• Δημιουργήστε ένα ευχάριστο κλίμα 

• Ενθαρρύνετε το παιδί να ολοκληρώσει μια εργασία 

• Δείξτε θετική στάση 

• Αποφύγετε αρνητικά σχόλια, ειρωνείες και 
μορφασμούς 

• Χαρακτηρίζετε τις πράξεις και όχι το παιδί 

• Δώστε κίνητρα στα παιδιά 



Διαχείριση χρόνου 
• Το ημερήσιο πρόγραμμα πρέπει να είναι σαφές για το παιδί 

• Πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σταθερό 

• Η σταθερότητα δημιουργεί συναισθηματική ασφάλεια στο 
παιδί 

• Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
άξονες: 

– Επιστροφή από το σχολείο 

– Φαγητό 

– Λειτουργικός διάλογος 

– Ξεκούραση 

– Μελέτη  

– Παιγνίδι 

– Εξωσχολική δραστηριότητα 

 



Με ποιον διαβάζω 

• Διαβάζω πάντα μόνος 
μου 

• Αν έχω δυσκολίες τότε 
με βοηθά η μαμά ή ο 
μπαμπάς μου 

• Προτιμούμαι να μην 
ανακατεύονται 
πολλοί στο 
διάβασμα!!! 
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Πότε Διαβάζω 

• Διαβάζω πάντα όσο 
γίνεται πιο νωρίς, 
για να μπορώ μετά 
να κάνω ότι 
θέλω!!!! 
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Πριν ξεκινήσω να διαβάζω 

• Πίνω νερό 

• Πηγαίνω τουαλέτα 

• Τρώγω κάτι που θέλω 
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Πριν ξεκινήσω να διαβάζω 

• Ξύνω τα μολύβια 
μου 

• Αδειάζω τη βαλίτσα 
μου 

• Βάζω τα φυλλάδια 
μου στα φάιλς-
διαφορετικό χρώμα 
για κάθε μάθημα 
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Εκπαιδεύοντας την αυτόνομη 
μελέτη 

• Ενθαρρύνετε το παιδί σας να αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τη μελέτη του 

• Εξηγήστε του ότι θα είστε εδώ για ότι χρειαστεί 

• Εξηγήστε του τι πρέπει να κάνει και αφήστε το να 
δουλέψει μόνο του. Είναι σημαντικό να μάθει να 
στηρίζετε στις δυνάμεις του.  

• Επανέρχεστε μόνο στην περίπτωση που το παιδί 
ζητήσει βοήθεια, επεξηγώντας και ενισχύοντας το να 
συνεχίσει 

• Κάνετε έναν απλό έλεγχο των εργασιών 

• Μην κάνετε συνέχεια επαναλήψεις!!! 



• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, 
επιβραβεύστε το παιδί 

• Ενθαρρύνεται το παιδί να ρωτά κυρίως τη 
δασκάλα για τις απορίες του και για ότι το 
δυσκολεύει 

• Μάθετε το παιδί να βάζει στόχους και να τους 
χρησιμοποιεί 



Γιατί είναι απαραίτητη η οργάνωση 
της καθημερινής μελέτης 

• Η οργάνωση της καθημερινής μελέτης είναι καθοριστικής 
σημασίας: 

– Για τη σχέση που θα αναπτύξει με το διάβασμα γενικότερα 

– Για να ολοκληρώνει τις σχολικές εργασίες σε σύντομο 
χρόνο 

– Για να αποκτήσει αυτονομία και να συνειδητοποιήσει τις 
ευθύνες του 

– Για να αποκτήσει υπευθυνότητα , ώστε αργότερα να 
οργανώνει τις υποχρεώσεις και τη ζωή του 

– Για να έχει ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθεί με 
εξωσχολικές δραστηριότητες 

– Για να αθληθεί ή να ενεργοποιηθεί σε νοητικό ή σε 
συναισθηματικό επίπεδο 



Xώρος μελέτης 

• Ο χώρος είναι αποκλειστικά χώρο δικός του παιδιού 

• Αν τον μοιράζεται θα πρέπει να ξέρει πότε είναι η σειρά του 

• Ο χώρος θα πρέπει να εξασφαλίζει ησυχία, ηρεμία, και όσο το 
δυνατό λιγότερα ερεθίσματα 

• Η καρέκλα θα πρέπει να είναι άνετη και ανατομική-σωστό 
κάθισμα 

• Θα πρέπει να στριφογυρίζει και να κινείται αν έχει συσταθεί 
κάτι τέτοιο από κάποιο επαγγελματία 

• Σωστός φωτισμός δωματίου 



Μικρές Συμβουλές για το χώρο 

• Κατάλληλα έπιπλα 

• Το δωμάτιο δεν θα πρέπει να είναι υπερφορτωμένο με 
πράγματα 

• Ζωηρά χρώματα αλλά προσοχή να υπάρχει μια ισορροπία 

• Στο γραφείο να υπάρχουν τα απαραίτητα αντικείμενα 

• Να υπάρχουν πολλοί αποθηκευτικοί χώροι και να εκπαιδευτεί 
το παιδί πώς να τους χρησιμοποιεί 

• Το γραφείο δεν πρέπει να βρίσκεται απέναντι από παράθυρο 

• Καλύτερα να μην υπάρχει τηλεόραση στο δωμάτιο του 
παιδιού 

 



Πώς οργανώνω το γραφείο μου και το 
δωμάτιό μου 
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Οργάνωση μελέτης 

• Το παιδί πρέπει να γνωρίζει το πρόγραμμα του 

• Η τήρηση του προγράμματος πρέπει να είναι σταθερή 

• Θα πρέπει το διάβασμα να ξεκινά καθορισμένη ώρα και μέρα 

• Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά 

• Η τηλεόραση πριν από τη μελέτη δεν βοηθάει 

• Αν το παιδί κοιμηθεί θα πρέπει να περιμένει λίγο αφού 
ξυπνήσει για να ξεκινήσει το διάβασμα 

• Πρώτα πρέπει να τελειώνει τα μαθήματά του και μετά θα έχει 
άπλετο χρόνο για παιγνίδι 

• Λίστες οργάνωσης μελέτης βοηθούν το παιδί να διαχειριστεί 
και το χρόνο και την αγωνία του για το πότε θα παίξει 

• Κάποια παιδιά μπορεί να χρειαστούν και εικονοποιημένο 
πρόγραμμα βδομάδας ή μέρας 



Οργάνωση Μελέτης 

• Ιεραρχήστε τις εργασίες 

• Ξεκινήστε από αυτά τα οποία το παιδί θα επιλέξει 

• Ορίστε το χρόνο αν το χρειάζεται το παιδί 

• Δείξτε τα βήματα 

• Απομακρυνθείτε σιγά-σιγά 

• Αφήστε το παιδί σας να κάνει και λάθη 

• Βοηθήστε με προθυμία 

• Μάθετε το παιδί σας να σβήνει το μάθημα το οποίο 
ολοκληρώνει 



Όταν διαβάζω 

• Δεν κάθομαι απέναντι από την τηλεόραση. 
Κλείνω την τηλεόραση και το ραδιόφωνο 
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• Έχω δίπλα μου όλα τα πράγματα που θα 
χρειαστώ 
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• Δεν διαβάζω ποτέ μέσα στη κουζίνα ή στο 
καθιστικό 
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Ρουτίνα διαβάσματος 

•Καθαρίζω το γραφείο μου από τα περιττά 
αντικείμενα.  
Αφήνω σε αυτό μόνο τη βαλίτσα μου, ένα 
μολύβι, ένα σβηστήρι,  και τη ρίγα μου. 
 



•Ανοίγω τη βαλίτσα και βγάζω το τετράδιο ή  
την ανακοίνωση με τη σχολική εργασία.  
Βρίσκω τα ανάλογα βιβλία 

•Βάζω σε σειρά τα βιβλία και τα τετράδιά μου 
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•Ξεκινώ να κάνω τα μαθήματά μου 

•Μένω στο γραφείο μου μέχρι να τελειώσω όλες μου  
τις εργασίες 
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Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τελειώσει την Σχολική  
μου Εργασία. Τα έχω καταφέρει!!! 

•Συγυρίζω τη βαλίτσα μου 
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Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για την ανάπτυξη και 
την ενίσχυση του κινήτρου κατά τη μελέτη των 

σχολικών μαθημάτων στο σπίτι; 
• Αυξήστε την προσδοκία σας σχετικά με τις ικανότητες των 

παιδιών 

• Αξιοποιείστε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους κατά τη μελέτη 

• Δημιουργήστε ένα περιβάλλον και ένα πρόγραμμα μελέτης 
που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

• Χρησιμοποιήστε την ενθάρρυνση και τη λεκτική επιβράβευση 
σε κάθε προσπάθεια του μαθητή 

• Επιβραβεύστε όχι πάντα με υλική αμοιβή 

• Δώστε έμφαση στις επιτυχίες, όχι στα λάθη και στις 
αποτυχίες του 

• Αξιοποιείστε εναλλακτικά μέσα μάθησης όπως κουκλοθέατρο 
κ.λ.π. 



Θυμάμαι 

• Ότι το παιδί μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και 
με λάθη!!! 

• Το παιδί θα πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες 
του στο σχολείο και να δέχεται τις συνέπειες 
όταν δεν είναι υπεύθυνο 

• Κατανοήστε τις ικανότητες του παιδιού σας και 
μην πιέζετε το παιδί σας υπερβολικά 

• Συνεργαστείτε με το σχολείο, το οποίο είναι 
συνέταιρος και όχι αντίπαλός σας 


