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În acest iureș al vieții, acționăm de multe ori din
inerție, luăm decizii atât pentru noi cât și pentru
copiii noștri în speranța că acestea vor fi și cele
mai bune.

C

are sunt deciziile pe care le luați pentru copiii dumneavoastră: ce sporturi
să practice, ce limbi străine să învețe,
ce haine să poarte, cu cine să se joace, la ce filme să meargă, ce familii ne vin în
vizită, unde mergem în concediu?
Câți dintre noi cunosc direcția în care
acționează, sau câți fac cunoscută această
direcție și copiilor.
Să luăm exemplul unei zile obișnuite: începem de dimineață, când după un “bună
dimineața” începe iureșul: repede la masă!
Hai la spălat pe dinți, repede! Îmbrăcarea, repede! VOM ÎNTÂRZIA!
După ce ne facem ieșirea din casă, la câteva ore luăm copilul de la grădiniță/școală și
începem din nou, hai să mergem iute acasă,
mâncăm repede că ne așteaptă profesorul de
engleză sau antrenorul de fotbal, etc. cât durează? 1-2 ore după care fugim iarăși, luăm
copilul și începem: lecțiile, curățenia, mâncarea, spălatul și toate astea repede, repede...
că acum se întunecă. Recunoașteți acest scenariu? Sunt convinsă că DA.
Ce înțelege copilul? Hmmm… că
nu a semnat niciun contract cu
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părinții prin care aceștia să se proclame șefi iar
el supus. Mic, mic dar are și el drepturi. Copilul
se simte neînțeles, nervos, lipsit de importanță,
și se revoltă, face grevă pe bună dreptate. Țipă,
fuge, vorbește urât, protestează, și surpriză părintele îl acuză de comportament inadecvat și îl
pedepsește.
Haideți să ne întoarcem la titlul acestui articol.
De ce sunt importante întâlnirile de familie? Care
este scopul lor?
Întâlnirile de familie sunt exact ce are nevoie
un copil pentru a reuși. Acestea îl ajută să coopereze, să acționeze, să fie responsabil, învață să
asculte, să vorbească la subiect, să descopere
valorile reale, să simtă că și el contează, învață
să rezolve probleme, să soluționeze conflicte, săși asume, să fie curajos și lista poate continua.
PORNIM LA DRUM
Într-o familie, fiecare contează!
Explicăm copilului că într-o familie fiecare contează, prin urmare familia se reunește și
propune de comun acord o zi, o oră și locul de
desfășurare al întâlnirii. Important este să fie toți
prezenți și să se poată exprima fiecare. Aceste
lucruri se prezintă de la început.
Conectare
Fiecare își prezintă ideile, ex. dacă unul dintre
membri dorește să meargă în weekend la pizza,
va prezenta sugestia și celorlalți. Dacă se dorește
împodobirea bradului, că tot vin sărbătorile, poate
fi un frumos proiect comun. Cum alegem bradul,
cine instalează bradul, cine leagă bomboanele, ce
culoare vor avea ornamentele anul acesta.
Capabil
Copilul va simți că poate contribui și este capabil să facă. Orientare, va alege bomboanele și
le va lega, chiar le va pune frumos pe ramurile
mai joase. Ce frumos va ieși poza de familie

când bradul va fi gata. Tipăriți-o și notați pe ea
emoțiile vis-a-vis de acest proiect comun.
Curajul
Întâlnirile sunt o bună oportunitate pentru rezolvarea problemelor și ajută copiii să învețe să
ceară ajutor, sau să ofere, să comunice și să accepte soluții. Am un exemplu recent, când băiatul
meu a avut curajul
să ne împărtășească
problema lui legată
de profesoara de biologie, pe care o caracteriza ca fiind severă și “dă note foarte
mici”. I se părea prea
mult ce i se cerea și
se declara incapabil să învețe atât și
oricum nu contează,
pentru că profesoara
oricum dă note mici.
Încurajare
Am discutat problema în ședința de
familie, am ales tatăl
ca fiind cel care putea să-l ajute, acesta
având o pasiune pentru biologie. După 2
zile de muncă, a venit și ziua în care a fost ascultat la oră. A luat 10.
Profesoara i-a zis “Bravo! Ține-o tot așa”. Eu am
primit pe telefon mesaj de la soțul meu “Băiatul
nostru a luat 10 la biologie. Este zecele nostru”.
Am fost foarte mândră de noi. Ce a învățat? Să nu
ascundă o problemă și să nu se resemneze, să nu
eticheteze un profesor, să muncească și să se bucure de rezultatul muncii lui.
Întâlnirea viitoare
Aveam nevoie să știm ce am făcut bine și ce
puteam îmbunătăți sau aduce nou. Ne-am dat
feedback și ne-am felicitat. Apoi băieții mei au
ales să ne uităm la un film “filmele alea, ale
tale”. Într-adevăr am o listă de filme educative. Puteți încerca de exemplu, Copiii Paradisului
pentru copii care nu pun preț pe ceea ce le oferă
părinții. Noi folosim mult filmele în educație.

Stabilirea sarcinilor
În fiecare familie treburile trebuie împărțite
în funcție de puterile sau talentele fiecăruia.
Desigur mereu vor fi lucruri ce vor trebui negociate sau făcute prin rotație, dar este necesar să fie discutate, pentru a nu se lăsa cu
discursuri epuizante, reproșuri, atunci când nu
sunt făcute.

Revenim la sarcini: cumpărăturile mici, dusul gunoiului, plimbatul cățelului, ordinea în
cameră, împerecherea șosetelor, ștersul prafului sau pusul rufelor în coșul de rufe sunt
câteva exemple.
Toate aceste treburi casnice se vor discuta
și se vor SCRIE sau DESENA pentru cei mici
ca să evităm discuții ulterioare.
Copiii pot cere lucruri pentru care probabil
sunt prea mici. Nu-i descurajați, ei au nevoie
de inițiere, chiar dacă le vor face stângaci la
început, vor fi fericiți că au încercat.
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Cu respect, consecvență, implicare,
încurajăm stima de sine și respon
sabilitatea. Întâlnirile de familie an
trenează copiii pentru o societate
democratică.

