
Φανταστείτε δύο εικόνες ...

Η μία ...παιδιά ηλικίας 2;6 έως 5 ετών να κάθονται
υπομονετικά ή όχι υπομονετικά να περιμένουν στο τραπέζι
τους να τους σερβίρουν το πρωινό τους ...
Να τα ρωτάνε αν θέλουν ας πούμε το ψωμί σκέτο ή με μέλι ,αν
θέλουν γάλα κλπ...
- Γάλα γάλα γάλα ...ακούμε να λένε τα παιδιά στο προσωπικό
που σερβίρει .Περιμένουν να έρθει η σειρά τους ...

Η άλλη εικόνα ...Τα παιδιά έρχονται στην τραπεζαρία με το
φίλο τους ή με παιδιά από τα άλλα τμήματα και
κατευθύνονται σε ένα μικρό ή λίγο μεγαλύτερο μπουφέ ...

Παίρνουν το πιάτο τους ...περιεργάζονται λίγο τι υπάρχει
διαθέσιμο ...επιλέγουν ...και σερβίρονται μόνα τους ...
Πιάνουν την κουτάλα και βάζουν κορν φλέικς στο πιάτο
τους ...όσα θέλουν ...έπειτα παίρνουν το μπουκάλι με το γάλα ,
ξεβιδώνουν το καπάκι και βάζουν ...Το ξαναβάζουν στη θέση
του...
Κατευθύνονται τώρα εκεί όπου τα ίδια επιθυμούν να
κάτσουν ...Το κλίμα είναι ευχάριστο ...ακούγονται γέλια και
συζητούν μεταξύ τους .
Όσα θέλουν να φάνε κι άλλο ,σηκώνονται και βάζουν...Άλλα
μας λένε ότι έχουν φάει πρωινό στο σπίτι τους και δεν θέλουν
τώρα
Φυσικά ...,απαντάμε .
Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά την Παρασκευή Είναι η
μέρα που υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο πρωινό ...
Τα παιδιά επιλέγουν διαφορετικά πράγματα και κάνουν
γευστικούς συνδιασμούς που ούτε και εμείς δεν είχαμε
σκεφτεί .



Τα πράγματα για εμάς ,έχοντας στο μυαλό αυτές τις δυο
εικόνες ήταν μονόδρομος .Η διαχείρηση του πρωινού από τα
ίδια τα παιδιά έπρεπε να καθιερωθεί ...Και έγινε .
Γιατί ;



Γιατί απλά θέλουμε παιδιά αυτόνομα που επιλέγουν ,που
αυτοεξυπηρετούνται, που ανακαλύπτουν, που αποφασίζουν
πότε ,τι και πόσο θέλουν να φάνε .
Γιατί ξεκινώντας από τέτοιες καλές πρακτικές αργότερα θα
είναι πιο εύκολο να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους ..
Ακόμα και οι ατυχείς στιγμές που υπήρχαν όταν κάτι έπεφτε
κάτω ή χυνόταν ήταν ένα σπουδαίο μάθημα ...Κανείς δεν
θύμωνε και κανείς δεν αισθανόταν άσχημα για αυτό ...Γιατί
απλά πάλι τα ίδια τα παιδιά συμμετείχαν στη διαδικασία να
μαζευτεί το φαγητό που είχε πέσει ή το γάλα που είχε χυθεί ,
μαθαίνοντας στα παιδιά ότι όλα διορθώνονται ...
Και φυσικά γιατί θέλουμε τα παιδιά να τα βλέπουμε όσο το
δυνατόν πιο χαρούμενα
Και εμείς ;;;
Εμείς απλά συγκινημένοι και πολύ περήφανοι για τα παιδιά
μας
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