Θ διαδικαςία εκμάκθςθσ τθσ «ςωςτισ ςυμπεριφοράσ» είναι μια δφςκολθ διαδικαςία,
ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ ο γονιόσ καλείται πολλζσ φορζσ να ςυγκρατιςει τα νεφρα του
και να μετριςει τθν υπομονι του. Από τθν άλλθ, κανζνα παιδί δεν τα ‘παρατάει’
εφκολα όταν διεκδικεί τθν πραγματοποίθςθ μιασ επικυμίασ του. Οπότε, ο
Μαθαίνω
γονιόσ χρειάηεται να γνωρίηει κάποιουσ τρόπουσ που κα τον βοθκιςουνε να
χειριςτεί τισ «δφςκολεσ ςυμπεριφορζσ» του παιδιοφ του.

για το
παιδί

Υπάρχουν δφο ερωτιςεισ που πρζπει να απευκφνει ςτον εαυτό του ζνασ
γονιόσ, οι οποίεσ αφοροφν το παιδί του: 1) Θζλω ζνα παιδί «εφκολο» ι ζνα
παιδί «ςτρατιωτάκι»; και 2) κάκε φορά που το παιδί μου φζρεται με ζναν τρόπο
αντίκετο από αυτόν που εγϊ κζλω, ςκζφτομαι γιατί φζρεται ζτςι; Αναηθτϊ τισ αιτίεσ
τθσ ςυμπεριφοράσ του;
Θ ςωςτι απάντθςθ ςτθν 1 θ ερϊτθςθ, εάν ζνασ γονιόσ κζλει ζνα «εφκολο παιδί» ι ζνα
«ςτρατιωτάκι», είναι ότι καμιά από τισ δφο περιπτϊςεισ δεν είναι ψυχικά ωφζλιμθ για
το παιδί.
Το «υγιζσ ςυναιςκθματικά παιδί» είναι το παιδί που κα κάνει τισ επικυμίεσ του
πράξεισ, αλλά παράλλθλα κα γνωρίηει και κα τθρεί τα όρια που του κζτουν οι γονείσ!
Θ 2θ ερϊτθςθ, αν ο γονιόσ ψάχνει τθν αιτία πίςω από τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ
του, προχποκζτει ζνα γονιό που ενδιαφζρεται για το παιδί του ςυνολικά και για τθν
υγεία του και για τθ ψυχικι του ιςορροπία.
Ο γονιόσ πάντα πρζπει να ςκζφτεται: «Γιατί το παιδί μου φζρεται ζτςι; Τι ςφάλμα
ζγινε και τι μπορϊ να κάνω για να το διορκϊςω;» .

Τι κάνω, ωσ γονιόσ, όταν το παιδί μου ζχει νεφρα;
 Δεν αρχίηω να του φωνάηω κι εγϊ.
 Το ρωτάω ιρεμα τι το ενοχλεί ι τι το ενόχλθςε.
 Του εξθγϊ ιρεμα ότι με τισ φωνζσ και τισ απότομεσ κινιςεισ (π.χ. πζταγμα
αντικειμζνων, κλωτςιζσ, ςπρωξιζσ, κ.ά.) δεν μποροφμε να βροφμε λφςεισ και το μόνο
που πετυχαίνουμε είναι να ςυνεχίηουμε να ζχουμε νεφρα.
 Όταν το παιδί μοιάηει κάπωσ να ζχει θρεμιςει, το παίρνω αγκαλιά και ςυηθτϊ μαηί
του για αυτό που το ενόχλθςε.
 Aν παρ’ όλα αυτά το παιδί ςυνεχίηει να ζχει νεφρα και να τα εκδθλϊνει ζντονα, του
εξθγϊ ότι κα αςχολθκϊ μαηί του μόνο όταν ςταματιςει να φζρεται ζτςι και
εγκαταλείπω το χϊρο. Επανζρχομαι μόνο όταν το παιδί θρεμιςει και ςυηθτϊ μαηί του.
 Καλό είναι, όποτε το παιδί φζρεται νευρικά, να ζχουμε τθν ίδια αντιμετϊπιςθ
απζναντι του.

Τι κάνω ωσ γονιόσ όταν το παιδί μου είναι αφθρθμζνο (είτε όταν του μιλώ,
είτε όταν βρίςκεται με άλλο κόςμο ι ςτα μακιματα του) ι όταν το παιδί
ζχει χάςει το κζφι του ι αλλάηει ςυχνά θ διάκεςθ του;
 Σκζφτομαι αν κα μποροφςε να το απαςχολεί κάποιο γεγονόσ που αφορά τθ ηωι τθσ
οικογζνειασ (π.χ. απουςία προςϊπου, ςυγκροφςεισ, αρρϊςτια, ταξίδι, γζννθςθ) και το
ςυηθτϊ μαηί του ιρεμα. Σε κάκε περίπτωςθ, δε κα πρζπει να υπάρχει

πιεςτικι

απαίτθςθ από πλευράσ του γονιοφ, προκειμζνου να εκμαιεφςει αυτά που επικυμεί από
το παιδί του.
 Αν το παιδί δείχνει να μθ κζλει να μου πει, προςπακϊ ξανά μετά από μζρεσ και
παρατθρϊ αν υπάρχουν και άλλεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά του (π.χ. ςτο φαγθτό,
ςτον φπνο, αν κλαίει πιο εφκολα, αν κυμϊνει πιο ςυχνά, αν αποφεφγει να παίξει με
άλλα παιδιά, κ.ά.).
 Συμβουλεφομαι τον/τθν εκπαιδευτικό του παιδιοφ και διερευνϊ πϊσ φζρεται ςτο
ςχολείο και αν χρειάηεται ςυνεργάηομαι μαηί του/τθσ ι και με κάποιον ειδικό.

Τι κάνω όταν το παιδί μου «αντιμιλάει»;
 Του εξθγϊ ότι αυτι θ ςυμπεριφορά δεν οδθγεί ςε μια λφςθ και ότι καταλαβαίνω τθν
ενόχλθςθ του. Συηθτϊ ιρεμα μαηί του ςχετικά με το κζμα για το οποίο ζχει κυμϊςει.
 Του ηθτϊ να μου εξθγιςει γιατί διαφωνεί ςε αυτό που το λζω ι του ηθτϊ.
 Αν το αντιμίλθμα είναι βριςιά, του εξθγϊ ότι δεν είναι τρόποσ αυτόσ να
εκδθλϊνουμε τθ διαφωνία μασ ι το κυμό μασ. Παραμζνω ιρεμοσ/θ και ςυηθτϊ μαηί
του μζχρι να βρεκεί λφςθ ςτθ διαφωνία μασ.

Τι κάνω όταν το παιδί μου γίνεται επικετικό (ςτο ςχολείο, ςτο ςπίτι) ι
ανυπάκουο ςε υπερβολικό βακμό;
 Σκζφτομαι ότι ςυνικωσ ζνα παιδί αντιδρά με αυτόν τον τρόπο για να τραβιξει τθν
προςοχι, οπότε αναρωτιζμαι μιπωσ εγϊ ι ο άλλοσ γονιόσ το ζχουμε παραμελιςει
τελευταία.
 Σκζφτομαι ότι για να φζρεται ζτςι ςίγουρα ενοχλείται από κάτι ι ζχει κυμϊςει από
κάτι, οπότε το ρωτάω ιρεμα αλλά επίμονα τι ςυμβαίνει.
 Του εξθγϊ ότι θ επικετικι ςυμπεριφορά δεν είναι λφςθ, ότι είναι καλφτερα να ηθτάμε
αυτό που κζλουμε από τον άλλον και ότι ο άλλοσ ζχει δικαίωμα να μασ αρνθκεί. Του
υπενκυμίηω επίςθσ ότι θ επικετικι ςυμπεριφορά προκαλεί επικετικότθτα και αυτό δεν
είναι κάτι που κα του αρζςει εάν ζχει αποδζκτθ τον ίδιο.
 Προςζχω ςτο ςπίτι να υπάρχει ιρεμθ ςυμπεριφορά μεταξφ τθσ οικογζνειασ και κάνω
ςυχνά ςυηθτιςεισ για το πόςο πολφτιμο πράγμα είναι θ θρεμία για τισ ανκρϊπινεσ
ςχζςεισ.
 Συνεργάηομαι με τον/τθν εκπαιδευτικό για τθν επικετικότθτα ι τθν ανυπακοι ςτο
ςχολείο.

Τι κάνω όταν το παιδί μου κλζβει «μικροπράγματα»;
 Σκζφτομαι ότι αυτι θ ςυμπεριφορά δείχνει ότι το παιδί μου επικυμεί πράγματα που δε μου
τα ηθτάει, οπότε το ςυηθτϊ μαηί του και του εξθγϊ γιατί δεν μπορεί να ζχει όλα όςα επικυμεί.
 Σκζφτομαι ότι το παιδί μου κζλει περιςςότερθ αγάπθ και προςοχι από όςθ του δείχνουμε
ςαν οικογζνεια.
 Του ηθτϊ ςτακερά να επιςτρζψει αυτά που πιρε τθν επόμενθ μζρα και ελζγχω αν το ζκανε.

Τι κάνω όταν το παιδί μου είναι ιδιαίτερα αγχωμζνο για το διάβαςμα ι για τουσ
βακμοφσ του ι δυςκολεφεται να πει μάκθμα, ενώ ζχει διαβάςει (π.χ. τρζμει,
ξεχνάει, κλαίει, «βρζχεται», κάνει εμετό);
 Αναρωτιζμαι αν εγϊ, ωσ γονιόσ, το πιζηω να είναι καλόσ μακθτισ/μακιτρια.
 Αλλάηω ςτάςθ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ μου για το ςχολείο, δθλαδι, γίνομαι πιο ελαςτικόσ (π.χ.
δεν το μαλϊνω αν δεν ζχει διαβάςει καλά το μάκθμα του, αλλά το βοθκϊ όπου χρειάηεται, του
λζω ότι αν προςπακιςει μπορεί να τα καταφζρει, ότι πιςτεφω ςτισ ικανότθτεσ του κ.ά.).
 Του εξθγϊ ότι ζχει δικαίωμα ςτθν αποτυχία και ότι δε χάλαςε ο κόςμοσ αν δεν μπορεί να
μάκει κάτι αμζςωσ, γιατί εγϊ το βλζπω να προςπακεί.
 Διαβάηω μαηί του και το επιδοκιμάηω ςε κάκε προςπάκεια του.
 Ηθτϊ τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ και ςυνεργάηομαι μαηί του/τθσ.

Τι κάνω όταν το παιδί μου αρνείται να διαβάςει ι αλλάηει ςτάςθ ςτο διάβαςμα;
 Προςζχω να μθν το πιζηω πολφ για το διάβαςμα.
 Του εξθγϊ γιατί είναι απαραίτθτο οι άνκρωποι να ζχουν κάποια μόρφωςθ.
 Με τθ βοικεια ειδικοφ ι του/ τθσ εκπαιδευτικοφ προςπακϊ να κάνω τθν ϊρα του
διαβάςματοσ πιο ευχάριςτθ (π.χ. να του λζω ιςτορίεσ από δικά μου πακιματα ςτο ςχολείο, να
παίηω μαηί του ςτο διάλειμμα από το διάβαςμα, να ζχω ζναν ευχάριςτο, κακαρό και ιςυχο
χϊρο, που να είναι ο δικόσ του χϊροσ για να διαβάηει).
 Προςπακϊ να καταλάβω αν το παιδί δε διαβάηει επειδι είναι αγχωμζνο – ρωτάω αν υπάρχει
κάτι που το αγχϊνει ι αν εγϊ κάνω κάτι που του δθμιουργεί άγχοσ.
 Κάνω μαηί του πρόγραμμα διαβάςματοσ και ελζγχω αν το τθρεί διαβάηοντασ μαηί του και
επιδοκιμάηοντασ το για κάκε μικρι επιτυχία του.
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