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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ;
Αγαπητοί γονείς, θεώρησα χρήσιμο ότι ένα πρώτο άρθρο που θα έπρεπε να ανέβει
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης μας, θα μπορούσε να αφορά στο ζήτημα των
Κέντρων Μελέτης γενικά. Τι είναι τα Κέντρα Μελέτης; Ποιος είναι ο πραγματικός
τους σκοπός και ρόλος;
Τα Κέντρα Μελέτης λοιπόν, με την έννοια που είναι δομημένο το Κέντρο Μελέτης
Έξυπνη Ανάπτυξη, είναι κάτι νέο στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό κλάδο της χώρας μας.
Φυσικά υπάρχουν εδώ και καιρό ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που αποκαλούνται "Κέντρα
Μελέτης" αλλά, συνήθως, δεν είναι τίποτε άλλο από Φροντιστήρια για παιδιά
Δημοτικού ή πολλές φορές και Παιδικοί Σταθμοί που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν
εναλλακτικές μεθόδους διαπαιδαγώγησης γι' αυτό και τα λένε "Κέντρα Μελέτης".
Ωστόσο, ελάχιστα είναι τα πραγματικά Κέντρα Μελέτης που υπάρχουν μέχρι στιγμής
στη χώρα μας και προσφέρουν όντως εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φύλαξη, ειδικά εκπαιδευτικά πακέτα για παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα Θεραπευτικά Κέντρα,
όπως για παράδειγμα τα Κέντρα Λογοθεραπείας και άλλα παρεμφερή, ουδεμία σχέση
έχουν με τα Κέντρα Μελέτης. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο ότι τα Κέντρα
Μελέτης εντοπίζουν επακριβώς τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών ενός παιδιού
(πολλές φορές με τη βοήθεια κάποιου παιδοψυχολόγου) και μέσω της ειδικής
εκπαιδευτικής διαδικασίας παρεμβαίνουν στο παιδί με σκοπό να του μάθουν πώς να
διαβάζει τα μαθήματα του σχολείου. Αντιθέτως, τα Θεραπευτικά Κέντρα προσπαθούν
να εντοπίσουν το πρόβλημα και όταν και αν τα καταφέρουν προσπαθούν να το
διορθώσουν αντιμετωπίζοντας το σαν μια παθογόνα νόσο. Αξίζει να αναφερθεί ότι
την τελευταία οχταετία έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι τα μαθησιακά προβλήματα
δεν επιλύονται, απλά μπορείς να βελτιώσεις τον τρόπο σκέψης του παιδιού όσο
γίνεται περισσότερο με σκοπό να μπορεί να ζήσει όσο γίνεται καλύτερα ως ενήλικας.
Ως εκ τούτου, πολλές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα Θεραπευτικά Κέντρα
είναι ήδη ξεπερασμένες.
Βάσει των παραπάνω, τα Κέντρα Μελέτης επιχειρούν κάτι πολύ δύσκολο στις μέρες
μας και ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ακόμα λιγάκι
απαρχαιωμένο: Προσπαθούν να διαπαιδαγωγήσουν την μαθήτρια και τον μαθητή με
μια διαδικασία που θα του επιτρέψει να μάθει και όχι να παπαγαλίσει, να καταλάβει
πώς να σκέπτεται και όχι τι να σκέπτεται. Το "φιλτράρισμα" της γνώσης και του
καταιγισμού των πληροφοριών που λαμβάνει ένα παιδί στις μέρες μας, είναι μια
διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει και να σμιλευθεί από την προσχολική ηλικία.
Συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθειά μας για μια ουσιαστική εκπαίδευση και παιδεία
που θα βάλει ένα μικρό λιθαράκι στην προετοιμασία των μικρών μας φίλων για να
αντιμετωπίσουν τη δαιδαλώδη κοινωνία που έρχεται κατά πάνω τους.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.
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