Απηά είλαη ηα δέθα πξάγκαηα πνπ έλα παηδί πξέπεη
λα αθνύεη από ηνπο γνλείο ηνπ!
Πεγή: http://www.mothersblog.gr/o-kosmos-toy-paidioy/item/24148-afta-einai-tadeka-pragmata-pou-ena-paidi-prepei-na-akoyei-apo-tous-goneis-tou#ixzz3V8S0S5sU
Πνιιέο θνξέο όινη νη γνλείο αλαξσηηόκαζηε, «κα γηαηί δελ κε αθνύεη απηό ην παηδί»;
Μήπσο θηαίεη όκσο ην γεγνλόο όηη πνηέ ίζσο, δελ ηνπ κηιήζαηε γηα λα κάζεη λα ζαο
αθνύεη; Υπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ έλαο γνληόο πξέπεη λα ιέεη ζην παηδί ηνπ.
Πξάγκαηα πνπ έλα παηδί έρεη αλάγθε λα αθνύεη, θαη πξάγκαηα πνπ ζα ην θάλνπλ έλαλ
θαιύηεξν ελήιηθα γηα ην κέιινλ. Γείηε παξαθάησ πνηα είλαη απηά ηα δέθα πξάγκαηα πνπ
έλα παηδί πξέπεη λα αθνύεη από ηνπο γνλείο ηνπ.
1.

«Σε θακαξώλσ γηαηί είζαη εζύ!»

2. «Δίκαη πάληα εδώ!»
3. «Μπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο...»
4. «... Μα θαη αλ δελ κπνξείο ζηέθνκαη ζην πιάη ζνπ!»
5. «Σε εκπηζηεύνκαη!»
6. «Γελ πεηξάδεη θαη λα θάλεηο ιάζνο... απιά πξνζπάζεζε!»
7. «Δδώ έθαλεο ιάζνο, αιιά πηζηεύσ όηη κπνξείο λα ην δηνξζώζεηο!»
8. «Μίια κνπ, ζε αθνύσ θαη ζε θαηαιαβαίλσ!»
9. «Όρη, απηό δελ κπνξεί λα γίλεη επεηδή...»
10. «Καη αλ δελ ζην είπα "Σ'αγαπώ"!»
Να ηα ιέηε πνύ θαη πνύ ζηα παηδηά ζαο... έρνπλ αλάγθε λα ηα αθνύλε... έηζη ζα κάζνπλ λα
ζαο αθνύλε θαη λα ζαο εκπηζηεύνληαη!
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Οη θξάζεηο πνπ δε ζα έπξεπε λα ιέκε πνηέ ζηα
παηδηά καο!
Όζνη είζηε γνλείο ζα έρεηε παξαηεξήζεη όηη έρεηε θάπνηεο αγαπεκέλεο θξάζεηο πνπ
θαζεκεξηλά ιέηε αζπλαίζζεηα ζηα παηδηά ζαο. Φξάζεηο πνπ ζίγνπξα δελ πεξλάεη από ην
κπαιό ζαο όηη θάλνπλ πεξηζζόηεξν θαθό από όηη θαιό. Πνηεο όκσο είλαη απηέο;
«Δελ έπαζες ηίποηα, είζαη κηα ταρά!»
Τα παηδηά ιαηξεύνπλ ην παηρλίδη, πεξηεξγάδνληαη ό,ηη ππάξρεη γύξσ ηνπο θαη δελ έρνπλ
ζρεδόλ θαζόινπ ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδύλνπ! Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ην παηδί ζαο έρεη
ρηππήζεη, θιαίεη απαξεγόξεην θαη εζείο αζπλαίζζεηα ην παίξλεηε ζηελ αγθαιηά ζαο,
ιέγνληάο ηνπ όηη δελ έρεη ηίπνηα θαη όηη είλαη κία ραξά! Όζν θαιέο όκσο θαη αλ είλαη νη
πξνζέζεηο ζαο, ζύκθσλα κε θάπνηνπο παηδνςπρνιόγνπο ην πην πηζαλόλ είλαη λα ην
θάλεηε λα αηζζαλζεί ρεηξόηεξα. Φηύπεζε θαη θιαίεη επεηδή πνλάεη, νπόηε απηό πνπ
πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα ην βνεζήζεηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη αηζζάλεηαη θαη λα
δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ! Βέβαηα απηό ρσξίο ππεξβνιέο θαη κε ςπρξαηκία!
«Μπράβο, ηο θαιό παηδί!»
Απηή, ίζσο είλαη ε θξάζε πνπ επαλαιακβάλεηε πην πνιύ από θάζε άιιε, από όηαλ αθόκα
ην παηδί ζαο είλαη κσξό! Όζν όκσο ην κηθξό ζαο κεγαιώλεη θαη απνξξνθά όζα αθνύεη
ζαλ ζθνπγγάξη, ηέηνηνπ είδνπο επηβξάβεπζε κπνξεί λα γίλεη ην κόλν θίλεηξν γηα θαιή
ζπκπεξηθνξά. Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ηη είλαη θαιό θαη γηαηί δέρεηαη ηελ
επηβξάβεπζή ζαο θαη απηό λα είλαη ην θίλεηξό ηνπ γηα λα επαλαιάβεη κία ελέξγεηα. Αληί
ινηπόλ λα ιέηε έλα απιό «κπξάβν», επεμεγήζηε ηνπ γηαηί ην επηβξαβεύεηαη! Έηζη ζα
απνθηά απηνπεπνίζεζε θαη ηαπηόρξνλα ζα γλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θάζε ηνπ πξάμεο.
«Κάλε γρήγορα!»
Οη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλόηεηαο κπνξεί λα είλαη ηόζν γξήγνξνη γηα εζάο πνπ αθόκα θαη ην
έλα δεπηεξόιεπην λα έρεη ζεκαζία! Τν λα ιέηε όκσο ζην παηδί ζαο λα βηαζηεί, λα
πεξπαηάεη πην γξήγνξα, λα θάεη πην γξήγνξα, ηνπ κεηαδίδεη άγρνο πνπ είλαη θαθό γηα ηελ
ειηθία ηνπ. Φξεζηκνπνηείζηε θξάζεηο όπσο «Αο βηαζηνύκε», ή «Γηαηί δελ θάλνπκε έλαλ
αγώλα λα δνύκε πνηνο ζα θάλεη πην γξήγνξα;» θαη ην παηδί ζαο ζα αθνινπζεί ηνπο
ξπζκνύο ζαο πην επράξηζηα θαη ρσξίο ζηξεο!
«Δελ έτοσκε ιεθηά γηα λα αγοράζοσκε ασηό ηο παητλίδη»
Γηαλύνπκε κία δύζθνιε επνρή ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δπζηπρώο ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεη ε θξάζε απηή αιεζεύεη. Σε θάπνηεο άιιεο όκσο πεξηπηώζεηο, ε θξάζε απηή
είλαη κία δηθαηνινγία πνπ ζύκθσλα κε ηνπο παηδνςπρνιόγνπο δεκηνπξγεί ππνζπλείδεηα
ζην παηδί ηελ εληύπσζε όηη νη γνλείο ηνπ δε κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ζσζηά ηα ρξήκαηά
ηνπο. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα πείηε «Γε ζα ην αγνξάζνπκε γηαηί καδεύνπκε ρξήκαηα γηα
θάηη πην αλαγθαίν» θαη είλαη κία επθαηξία λα «αγγίμεηε» ζηγά ζηγά ην ζέκα ηεο
δηαρείξηζεο ρξεκάησλ.

«Με κηιάς ζε αγλώζηοσς!»
Η ζπγθεθξηκέλε θξάζε, δελ είλαη αθξηβώο «ιάζνο», κπνξεί όκσο εύθνια λα
παξεξκελεπζεί από ην παηδί ζαο! Μία έξεπλα πνπ έγηλε πξόζθαηα έδεημε όηη ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απαγσγήο ή παξελόριεζεο αλειίθσλ, νη ζύηεο ήηαλ γλσζηνί
ησλ παηδηώλ. Ο «άγλσζηνο» κπνξεί λα είλαη θάπνηνο αζηπλνκηθόο ή θάπνηνο πνπ κπνξεί
λα βνεζήζεη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε. Αζθαιώο ε ιύζε δελ είλαη λα εκπηζηεύεηαη ηνπο
πάληεο, ην ηδαληθό όκσο είλαη λα εμεγήζεηε ζην παηδί ζαο ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη θαη λα ηνπ ππνδείμεηε ηη λα θάλεη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο.
«Πρόζετε!»
Μία θξάζε πνπ νη κακάδεο ιαηξεύνπλ αθόκα θαη όηαλ ην παηδί ηνπο δε δηαηξέρεη θάπνην
θίλδπλν! Τν μέξαηε όκσο όηη όηαλ ην παηδί ζαο παίδεη, ή θάλεη ην νηηδήπνηε απαηηεί
ζπγθέληξσζε, ην άθνπζκα απηή ηεο θξάζεο κάιινλ έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα
θαζώο απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ;
«Αλ δε θας όιο ηο θαγεηό ζοσ δελ έτεη γισθό!»
Η απεηιεί απηή κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δηαηξνθή ηνπ κηθξνύ ζαο!
Δίλαη πνιύ πηζαλό δπζαλαζρεηεί όηαλ θηάλεη ε ώξα ηνπ θαγεηνύ θαη ε ιαρηάξα ηνπ γηα
γιπθό λα κεγαιώζεη. Γνθηκάζηε κε ήξεκν ηξόπν λα ηνπ πείηε όηη πξώηα ηξώκε ην θαγεηό
θαη κεηά ην γιπθό. Βέβαηα κία θνξά δελ αξθεί, νπόηε πξέπεη λα επηκείλεηε κέρξη λα ην
πεηύρεηε!
«Άζε κε λα ζε βοεζήζφ»
Έλαο γνληόο είλαη πάληα πξόζπκνο λα βνεζήζεη ην παηδί ηνπ ζε νηηδήπνηε θάλεη. Όηαλ
όκσο ε βνήζεηά πξνεγείηαη ηεο πξνζπάζεηαο, είλαη πνιύ πηζαλό λα ηνπ θόςεηε ηα θηεξά
θαη λα κελ ην αθήζεηε λα ζηαζεί ζηα πόδηα ηνπ.

Πεγή: http://www.mothersblog.gr/eimai-mama/item/24058-oi-fraseis-pou-de-thaeprepe-na-leme-pote-sta-paidia-mas#ixzz3V8PivpEf

Πώο λα αληηκεησπίζεη ν γνληόο ην παηδί ηνπ όηαλ θαηαιάβεη όηη
απηό παξελνριεί άιια παηδηά.
Σσλεζίδοσκε λα κηιάκε περηζζόηερο γηα ηο γοληό ηοσ
ζύκαηος, γηα ηο πώς κπορεί λα αλαγλφρίζεη αλ ηο παηδί
ηοσ έτεη πέζεη ζύκα ζτοιηθού εθθοβηζκού, πφς ζα ηο
βοεζήζεη.
Τη γίλεηαη όκφς ζηελ αληίζεηε πιεσρά; Πφς αληηκεηφπίδεη
ο γοληός ηο παηδί ηοσ αλ θαηαιάβεη ή αλ ηοσ ποσλ (από ηο
ζτοιηθό θσρίφς περηβάιιολ) όηη παρελοτιεί θαη εθθοβίδεη
άιια παηδηά;
Σίγοσρα δελ είλαη κία εύθοιε θαηάζηαζε, θαζώς εθείλο
κπορεί ζηελ αρτή λα αρλεζεί ηα πάληα.
Φξεηάδεηαη ινηπόλ ν γνληόο λα κελ ζηαζεί απέλαληί ηνπ επηθξηηηθά, αιιά λα πξνζπαζήζεη
κε ήξεκν ηξόπν λα ηνπ εμεγήζεη, όηη απηό πνπ θάλεη δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ην θάλεη.
Μπορεί λα ηοσ σπελζσκίζεη αλ έτεη περάζεη από περηζηαηηθά ποσ θάποηος ηο
θορόηδευε ή αλ ζσκάηαη λα θορόηδευαλ θάποηολ θίιο ηοσ.


Να ην ξσηήζεη πσο αηζζάλζεθε ηόηε θαη λα ηνπ εμεγήζεη όηη έηζη άζρεκα ληώζεη θαη
ην θάζε ππνςήθην ζύκα ηνπ.



Να ην ξσηήζεη ηη θεξδίδεη κε ην λα είλαη γύξσ ηνπ νη άλζξσπνη, νη θίινη ηνπ, νη γνλείο
ηνπ δπζηπρηζκέλνη. Να ηνπ δώζεη λα θαηαιάβεη όηη κε ηηο πξάμεηο ή θαη ηα ιόγηα ηνπ
θάλεη ηα άιια παηδηά δπζηπρηζκέλα.



Να ηνπ κηιήζεη γηα ηελ ηζόηεηα θαη ην δηθαίσκα ζηελ ίζε κεηαρείξηζε γηα όινπο.



Να πξνζέμεη αλ ην παηδί ηνπ αληηγξάθεη θαη κηκείηαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ
κπνξεί κέζα από ην νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ.



Να ηνπ δείμεη όηη είλαη δίπια ηνπ θαη ην ζηεξίδεη ζηηο θαιέο ηνπ ζηηγκέο θαη είλαη
επίζεο δίπια ηνπ λα ην ζηεξίμεη θαη λα ην βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηηο θαθέο.



Να ην επαηλεί όηαλ πξνζπαζεί λα βειηηώζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.



Να ηνπ δείμεη όηη ην αγαπάεη θαη ην λνηάδεηαη



Να ην ελεκεξώζεη γηα ηελ πηζαλή πνξεία εμέιημήο ηνπ, θαζώο θαη λα ην σζήζεη λα
αξρίζεη λα απνθηά ζεηηθά πξόηππα θαη λα θάλεη ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηνπ.



Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα κηιήζεη κε ηνπο δαζθάινπο ή ηνπο θαζεγεηέο ηνπ.
Τέινο, λα ηνπ κηιήζεη γηα ηνλ ζεβαζκό κέζα από παξαδείγκαηα ή αθόκα θαιύηεξα καδί
λα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ηζηνξίεο, ηαηλίεο ή νηηδήπνηε κηιάεη γηα ηελ πξνζσπηθή
ειεπζεξία, ηελ δηαθνξεηηθόηεηα, ηνλ εμεπηειηζκό, ηελ βία, ηελ ππνηίκεζε, νπνηαδήπνηε
αλζξώπηλε αμία πνπ πιήηηεηαη θαη θαηαδπλαζηεύεηαη.
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