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Όλοι γνωρίζουμε ότι το σχολικό σύστημα, σε γενικές γραμμές, δεν δίνει στα παιδιά μας τις
κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι ανταγωνιστικά στον τομέα της υψηλής
τεχνολογίας εργατικού δυναμικού της επερχόμενης γενιάς. Αλλά υπάρχουν περισσότερα
στην ζωή από τα βασικά που μαθαίνουν και αν δεν έχουν έναν εξαιρετικό δάσκαλο που είναι
πρόθυμος να ξεφύγει από τα βασικά, το παιδί σου δεν πρόκειται να μάθει τα κρίσιμα
πράγματα που πρέπει να μάθει στην ζωή.
Σκέψου την δικιά σου εμπειρία για μια στιγμή. Όταν τελείωσες το λύκειο, ήξερες όλα όσα
χρειάζονται για να επιβιώσεις στην ζωή; Πόσο μάλλον για να πετύχεις σε αυτή.. Αν ήσουν
τυχερός, ήξερες να διαβάζεις και είχες κάποιες βασικές γνώσεις ιστορίας και μαθηματικών.
Αν ήσουν ακόμα πιο τυχερός θα είχες κάποιες καλές συνήθειες μελέτης που θα σε
εξυπηρετούσαν στο πανεπιστήμιο.
Αλλά ήσουν έτοιμος για την ζωή; Το πιθανότερο είναι όχι, εκτός και αν είχες γονείς που σε
προετοίμασαν. Στην πραγματικότητα, πολλοί από εμάς τα «σκατώσαμε» στην πρώιμη
ενήλικη ζωή μας, επειδή δεν γνωρίζαμε αυτές τις δεξιότητες και τώρα πληρώνουμε τις
συνέπειες. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι το να μαθαίνεις από τα λάθη σου είναι μέρος της
ζωής. Αλλά είναι επίσης πιθανό να προετοιμάσεις το παιδί σου λίγο πριν βγει και δει την
πραγματική ζωή. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα σχολεία να τους μάθουν αυτές τις
δεξιότητες, ας το κάνουμε μόνοι μας.
Αυτό που ακολουθεί είναι ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών στη ζωή, που κάθε παιδί πρέπει να
γνωρίζει πριν φτάσει στην ενηλικίωση. Θα υπάρξουν πιθανώς και άλλες δεξιότητες που
μπορείς να προσθέσεις σε αυτή τη λίστα, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ένα ξεκίνημα.
Μια σημείωση για το πώς να διδαχθούν αυτά τα πράγματα: Αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να
διδάσκονται μέσα από διαλέξεις και βιβλία. Μπορούν να διδαχθούν μόνο μέσα από
παραδείγματα, συνομιλία και συζητήσεις. Επέτρεψε στο παιδί (έφηβο) να κάνει πράγματα
από μόνο του (με εποπτεία στην αρχή). Αφού μιλήσεις για την ικανότητα, δείξε του πώς να
το κάνει μόνο του και να μαθαίνει από τα λάθη του. Έλεγχε και μίλα μαζί του για να δεις τι
έχει μάθει.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Αποταμίευση: Ξόδεψε λιγότερα από όσα βγάζεις. Είναι τόσο απλό απόφθεγμα και όμως πολύ
λίγοι ενήλικες το καταλαβαίνουν ή ξέρουν πώς να το κάνουν. Δίδαξε το παιδί σου από μικρή
ηλικία να αποταμιεύει μέρος των χρημάτων που του δίνουν ή κερδίζει στην τράπεζα. Δίδαξε
του πώς να βάλει ένα στόχο και να εξοικονομήσει χρήματα έτσι ώστε μόλις τα μαζέψει, να
τον εκπληρώσει.
Προϋπολογισμός: Πολλοί από εμάς το φοβόμαστε ως ενήλικες και υποφέρουμε επειδή μας
λείπει η κατανόηση και οι δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνει παιχνιδάκι. Δίδαξε στο
παιδί σου απλές ικανότητες προϋπολογισμού και το τι συμπεριλαμβάνει και δεν θα έχει
πρόβλημα αργότερα ως ενήλικας. Θα μπορούσες να περιμένεις μέχρι τα εφηβικά του χρόνια
να το κάνεις αυτό.
Πληρωμή Λογαριασμών: Δώσε τους να πληρώσουν λογαριασμούς, είτε online είτε σε
κανονικά καταστήματα. Μάθε τους να πληρώνουν τους λογαριασμούς στην ώρα τους και να
μην τους καθυστερούν.
Επένδυση: Τι είναι η επένδυση και γιατί είναι απαραίτητη; Πως μπορεί να το κάνει και ποιοι
διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν να για να γίνει; Πως κάνεις έρευνα για μια επένδυση; Πως
εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου; Αυτή είναι μια καλή κουβέντα να κάνεις με το παιδί
σου
Λιτότητα: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διδαχθεί από μικρή ηλικία. Πώς να φροντίζει να
βρίσκει προσφορές, να συγκρίνει προϊόντα, ποιότητα και τιμές, να παίρνει πράγματα που
χρειάζονται, να μαγειρεύει σπιτικό φαγητό αντί να τρώει συνέχεια έξω. Όταν βγαίνουμε έξω
για «σαφάρι» αγορών, συμπεριλαμβανομένων και των Χριστουγέννων, τους δείχνουμε
ακριβώς το αντίθετο.
Συνταξιοδότηση: Είναι καλύτερα να δουλέψεις σκληρά και να συνταξιοδοτηθείς ή να κάνεις
μικρές συνταξιοδοτήσεις σε όλη σου την ζωή; Αυτό είναι μια προσωπική ερώτηση, αλλά το
παιδί σου θα πρέπει να γνωρίζει τις επιλογές του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
τους και να πώς να το κάνει. Γιατί είναι σημαντικό να κάνει μια επένδυση που θα τον
βοηθήσει στην συνταξιοδότηση του και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνει.
Φιλανθρωπία: Γιατί είναι μια σημαντική χρήση των χρημάτων σου και πως μπορεί να γίνει
μια τακτική συνήθεια. Αυτό θα πρέπει να είναι όχι μόνο ένα οικονομικό ζήτημα αλλά και
κοινωνικό. Δίδαξε στα παιδιά σου πως μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την
βοήθεια τους.
ΣΚΕΨΗ

http://sep4u.gr & Kalodimos D./ 27 δεξιότητες που το παιδί σου πρέπει να γνωρίζει | 2

27 δεξιότητες που το παιδί σου πρέπει να γνωρίζει | 3

Κριτική Σκέψη: Μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που δεν διδάσκεται στο σχολείο. Την
σημερινή εποχή, σου μαθαίνουν να είσαι ρομπότ, να ακούς τον δάσκαλο και να μην κάνεις
ερωτήσεις, να δέχεσαι ότι σου λένε και να μην σκέφτεσαι, να είσαι καλός υπάλληλος και να
το μην μιλάς. Αν είσαι εργοδότης, μπορεί να θέλεις οι υπάλληλοι σου να είναι έτσι και αν
είσαι πολιτικός μπορεί να θέλεις οι πολίτες σου να είναι έτσι. Αλλά θέλεις το παιδί σου να
είναι έτσι; Ένας τυφλός, αφελής, αδαής πολίτης/ εργαζόμενος/ φοιτητής; Αν ναι, συνέχισε
έτσι. Αν όχι, δίδαξε στο παιδί σου την έννοια της αμφισβήτησης, την ικανότητα να βρίσκει
απαντήσεις και το πώς να αμφισβητεί την εξουσία όταν πρέπει. Δεν υπάρχει μόνο μια σωστή
απάντηση. Η συνομιλία είναι ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η ικανότητα.
Ανάγνωση: Σίγουρα, έχεις διδαχθεί να διαβάζεις. Αλλά συνήθως τα σχολεία το κάνουν
βαρετό. Δείξε στο παιδί σου πόσοι υπέροχοι, φανταστικοί κόσμοι υπάρχουν εκεί έξω. Δείξε
τους πώς να ψάχνουν πράγματα στον κόσμο μέσω του διαδικτύου και πώς να αξιολογούν τα
πράγματα που διαβάζουν, σχετικά με την αξιοπιστία τους και την λογική.
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Θετική Σκέψη: Ενώ η κριτική ικανότητα είναι μια σημαντική δεξιότητα, πρέπει να έχουμε και
μια θετική προοπτική για την ζωή. Σίγουρα, τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά, αλλά αυτό
πάντα μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Ψάξε για λύσεις αντί να παραπονιέσαι. Και πάνω
απ’ όλα, μάθε να πιστεύεις στον εαυτό σου και διώξε μακριά τις αρνητικές σκέψεις.
Κίνητρα: Μάθε του ότι δεν είναι η πειθαρχία το κλειδί για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά το
κίνητρο. Δίδαξε στο παιδί σου πώς να δίνει κίνητρα στον εαυτό του, να χρησιμοποιεί
στρατηγικές και το πόσο καλά θα αισθάνεσαι όταν πετυχαίνεις ένα στόχο. Ξεκίνησε τα με
μικρούς, επιτεύξιμους στόχους και άφησε τα να αναπτύξουν αυτή την ικανότητα.
Αναβλητικότητα: Είναι ένα πρόβλημα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε σαν ενήλικες (ακόμα
και σαν παιδιά). Πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει χρόνος για τεμπέλιασμα και
διασκέδαση. Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να γίνει, πως βάζουμε τον εαυτό μας να
το κάνει; Μάθε του τους λόγους της αναβλητικότητας και πώς να τους αντιμετωπίσει. Πώς
να νικήσει την αναβλητικότητα.
Πάθος: Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για να είσαι επιτυχής είναι να βρεις κάτι με
το οποίο έχεις πάθος και να κάνεις αυτό για να ζήσεις. Το παιδί σου δεν θα ξέρει την
απάντηση σε νεαρή ηλικία, αλλά μπορείς να του δείξεις πώς να ανακαλύψει τι του αρέσει,
πιο είναι το πάθος του, πώς να το κυνηγήσει και γιατί είναι σημαντικό.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
Αντί-ανταγωνισμός: Σαν παιδιά μας μαθαίνουν να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι
συμπεριφερόμαστε στον κόσμο των ενηλίκων. Αυτό οδηγεί σε πισώπλατα μαχαιρώματα,
μειώσεις μισθών, αισθήματα εχθρότητας και άλλα πράγματα σαν αυτά. Αντί αυτού, μάθε
στο παιδί σου πως υπάρχει χώρος για πολλούς ανθρώπους να είναι ευτυχισμένοι. Πως έχεις
περισσότερες πιθανότητες να είσαι επιτυχής αν βοηθήσεις άλλους να είναι επιτυχείς και
πως θα σε βοηθήσουν σε αντάλλαγμα. Μάθε του ότι το να κάνει φίλους είναι καλύτερο από
το να κάνει εχθρούς και πως μπορεί να το κάνει αυτό. Δίδαξε του την συνεργασία και το
ομαδικό πνεύμα πριν από τον ανταγωνισμό.
Συμπόνια: Δεν διδάσκεται καθόλου στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, αντί να διδάσκουν
στα παιδιά πώς να συμπάσχουν με τους άλλους και να προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο
τους, συχνά τους μαθαίνουν το αντίθετο. Μάθε τους να μπαίνουν στην θέση του άλλου, να
προσπαθούν να κατανοήσουν τον πόνο τους και αν μπορούν να βοηθάνε.
Αγάπη: Ο δίδυμος αδερφός της συμπόνιας. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί να θέλεις να
απαλύνεις τον πόνο των άλλων, να θες να είναι ευτυχισμένοι. Και τα δυο είναι ζωτικής
σημασίας.
Ακρόαση: Έχουν μάθει τα παιδιά μας να ακούνε στο σχολείο; Ή πώς να μιλήσουν σε κάποιον;
Ίσως αυτό φταίει για το γεγονός ότι πολλοί ενήλικες δεν έχουν αναπτύξει αυτή την κρίσιμη
δεξιότητα. Δίδαξε τους πως πραγματικά να ακούνε κάποιον και να συμπάσχουν.
Συνομιλία: Πάει παρέα με την ακρόαση, αλλά η τέχνη της συνομιλίας είναι κάτι που δεν
διδάσκεται στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά διδάσκονται ότι η συνομιλία είναι
κακιά στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό που
χρειάζεται είναι συζήτηση και όχι μια διάλεξη. Είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική
δεξιότητα που πρέπει να ξεκινήσει από το σπίτι. Μάθε να συζητάς με το παιδί σου αντί απλά
να του μιλάς.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αυτοκίνητο: Γιατί χρειάζεται το αυτοκίνητο, πώς να αγοράσεις ένα πρακτικό αμάξι και πώς
να το φροντίσεις. Πως δουλεύει ο κινητήρας, πως μπορεί να χαλάσει και πως επισκευάζεται.
Θα πρέπει να διδάσκεται και στα αγόρια και στα κορίτσια.
Νοικοκυριό: Πώς να διορθώσεις πράγματα στο σπίτι και πώς να τα συντηρείς. Υδραυλικά,
ηλεκτρικά, θέρμανση, ψύξη, βάψιμο, κηπουρική. Είναι πράγματα απαραίτητα που πρέπει να
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γνωρίζουν. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν πότε έχει έρθει η στιγμή να καλέσουν έναν
επαγγελματία..
Καθάρισμα: Πολλοί ενήλικες μεγαλώνουν χωρίς να ξέρουν πώς να βάλουν πλυντήριο, να
καθαρίσουν ένα σπίτι και να έχουν ένα εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα καθαριότητας.
Δίδαξε στο παιδί σου αυτά τα πράγματα, αντί απλά να τους λες τι να κάνουν.
Οργάνωση: Πώς να κρατήσεις την χαρτούρα οργανωμένη, πώς να κρατήσεις τα πράγματα
στην θέση τους, πώς να φτιάξεις μια λίστα με τα πράγματα που έχεις να κάνεις και πώς να
επικεντρωθείς στα σημαντικά θέματα.
ΕΥΤΥΧΙΑ
Ζήσε το Παρόν: Για κάποιο λόγο, αυτή η εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα ποτέ δεν μας την
έμαθαν όταν ήμασταν παιδιά. Στην πραγματικότητα, όσο νεότεροι ήμασταν, τόσο πιο φυσική
ήταν αυτή η ικανότητα. Όσο γερνάμε, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον και το παρελθόν
και το παρόν γλιστράει μακριά μας.
Απόλαυσε την Ζωή: Τα παιδιά δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα με αυτό, αλλά μια ενημέρωση για
το πώς να το κάνουμε ακόμα και δεν ενήλικες, δεν θα έβλαπτε. Όρισε ένα καλό παράδειγμα
αυτού και τα παιδιά θα ακολουθήσουν.
Βρες Νόημα: Είτε είναι ένας υψηλότερος θρησκευτικός σκοπός, είτε ο σκοπός να κάνεις την
οικογένεια σου ευτυχισμένη, το να έχεις ένα σκοπό στη ζωή σου είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Μάθε στο παιδί σου την σημασία αυτού και δείξε του πώς να το κάνει.
Ανέπτυξε Οικίες Σχέσεις: Ο καλύτερος τρόπος να το διδάξεις αυτό είναι να αναπτύξεις μια
στενή σχέση με το παιδί σου και να την επεκτείνεις με την σύζυγο ή άλλα σημαντικά άτομα.
Μάθε του τις δεξιότητες για την ανάπτυξη αυτού του τύπου σχέσεων, μίλησε του για την
σημασία τους και πώς να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
Υπάρχουν άσχημες στιγμές σε κάθε σχέση, αλλά με τις σωστές ικανότητες επικοινωνίας,
κατανόησης και συμβιβασμού μπορούν να ξεπεραστούν.
Πηγή
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