
Πως οι γονείς μπορούν να βοηθήζοσν ηο παιδί ηοσς 

Γηα ηνπο γνλείο αληί γηα ζπκβνπιέο, παξνπζηάδνπκε έλα εξσηεκαηνιόγην, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη 

ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ αλαγθώλ ηνπ παηδηνύ θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ην 

ζρνιείν. 

Έηζη αο αλαξσηεζεί ν θαζέλαο: 

Α. Σηην καλλιέργεια ηης γλώζζας και ηης ζκέψης 

Αθνύσ πξνζεθηηθά ην παηδί κνπ; 

Γείρλσ ελδηαθέξνλ ζε ό,ηη κνπ ιέεη ην παηδί κνπ; 

Απαληώ ζε εξσηήζεηο ηνπ παηδηνύ κνπ; 

Σπδεηώ κε ην παηδί κνπ ή απαληώ ζε εληνιέο κόλν; 

Απαληώ ζην παηδί κνπ κε πιήξεηο πξνηάζεηο ή ζεσξώ πνιιά πξάγκαηα απηνλόεηα; 

Κάλσ δειώζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ζπλνκηιία; 

Σπδεηώ κε ην παηδί κνπ απηά πνπ βιέπεη ζηελ ηειεόξαζε; 

Σπδεηώ κε ην παηδί κνπ πάλσ ζηηο εκπεηξίεο πνπ θνπβαιά από ην ζρνιείν; 

Γηαβάδσ ηζηνξίεο, παξακύζηα ή άιια ζην παηδί κνπ; 

Γίλσ ηελ επθαηξία ζην παηδί κνπ λα κε βιέπεη λα δηαβάδσ; 

Φέξλσ βηβιία ζην παηδί κνπ, αγνξάδσ βηβιία κε ην παηδί κνπ γη’απηό ην ίδην; 

Μαζαίλσ ζην παηδί κνπ λα θξνληίδεη ηα βηβιία ηνπ; 

Γεκηνπξγώ κηα ήξεκε αηκόζθαηξα γηα δηάβαζκα; 

Δμεγώ ζην παηδί κνπ ην γηαηί πξέπεη λα γίλεη θάηη έηζη ή αιιηώο ώζηε λα ζπλδέεη ηελ αηηία κε ην 

απνηέιεζκα θαη λα γίλεη ηθαλό γηα ζπιινγηζκνύο; 

Υπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα ελδηαθέξεηαη θαη λα ππεξεηεί θνηλέο επζύλεο θαη ζπκθέξνληα θαη όρη 

κόλν ηα ηνπ εαπηνύ ηνπ; 

Βνεζώ ην παηδί κνπ λα έρεη νκαιή ζρέζε κε ηε θύζε θαη λα ηελ πξνζηαηεύεη ηόζν όζν απηό είλαη 

ζηηο δπλάκεηο ηνπ; 

Β. Σηην καλλιέργεια ηης λογικομαθημαηικής ζκέψης 

Γεκηνπξγώ θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνύ πνπ λα θαιιηεξγνύλ ηε καζεκαηηθή ζθέςε; 

Παίξλσ ην παηδί κνπ καδί γηα ςώληα, ώζηε λα γίλεηαη ε εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθώλ ζηε δσή; 



Γηδάζθσ ζην παηδί κνπ ηε ζνθία ηεο νηθνλνκίαο κε ην λα ηεθκεξηώλσ γηαηί πξέπεη λα αγνξάζσ απηό 

ην πξντόλ θαη όρη θάπνην άιιν; 

Γηδάζθσ ζην παηδί κνπ λα εθηηκά ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηελ εξγαζία πνπ θξύβεη θάζε αγαζό; 

Γ. Σηη ζσναιζθημαηική ηοσ ιζορροπία 

 Φακνγειώ ζπρλά κέζα ζην ζπίηη; 

Δπαηλώ ην παηδί κνπ γηα όιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ πνπ απνβιέπνπλ ζε ζεηηθέο πξάμεηο; 

Σπδεηώ κε ην παηδί κνπ γηα ηα ιάζε ηνπ, γηα ην θαιό θαη ην θαθό, γηα ην αιεζηλό θαη ην ςεύηηθν, γηα 

ην σξαίν θαη ην άζρεκν; 

Απνθεύγσ λα ην ζπγθξίλσ κε άιια παηδηά; 

Υπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα γίλεη ππεύζπλν; 

Δλζαξξύλσ ην παηδί κνπ λα δνθηκάδεη λέα πξάγκαηα; 

Σηέιλσ ην παηδί κνπ ζην ζρνιείν κε ραξνύκελε δηάζεζε; 

Απνθεύγσ λα ζπδεηώ, κπξνζηά ζην παηδί κνπ γηα ηα ιάζε, πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ , έρεη θάλεη ν 

δάζθαινο, ζπδεηώληαο απηά κόλν κε ην δάζθαιν, απνθεύγνληαο έηζη ηε ζύγθξνπζε ζηα πξόηππα; 

Γ. Σηις ζσνανηήζεις με ηοσς γονείς 

Παξαθνινπζώ ηηο ζπλειεύζεηο ησλ γνλέσλ; 

Γλσξίδσ ην ζθνπό ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ; 

Πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ σο εζεινληήο; 

Βνεζώ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο; 

Δ. Γεληθόηεξα 

Σηέιλσ ην παηδί κνπ ζην ζρνιείν θαζεκεξηλά θαη ζηελ ώξα ηνπ; 

Βάδσ ην παηδί κνπ ζην θξεβάηη, ζε κηα ινγηθή ώξα; 

Δθθξάδσ κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν; 

Δπηθνηλσλώ κε ην δάζθαιν ηαθηηθά, καζαίλνληαο γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ κνπ; 

Παξαθνινπζώ ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη αλαθνηλώζεηο πνπ θέξλεη ην παηδί κνπ ζην ζπίηη; 

Η ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ γνλέσλ θαη ζρνιείνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ παηδηνύ γηα ηνλ εαπηό ηνπ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπεκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ελόο ζηαζεξνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηε δσή 

 



Οικογένεια: Μαθαίνονηας ζσναιζθημαηική Αγωγή 

Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο, έθθξαζεο θαη ρεηξηζκνύ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζηνλ απηνέιεγρν, ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηελ πνηνηηθή επηθνηλσλίαο, ζηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, ζηε δηεθδηθεηηθή ζηάζε, ζηελ πξνζσπηθή ππεπζπλόηεηα, 

ζηελ απηεπίγλσζε θαη απηναπνδνρή. 

Πώο κπνξεί έλαο γνλέαο λα θαιιηεξγήζεη θαη λα εθαξκόζεη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή; Να κάζεη ηηο 

δεμηόηεηεο εθείλεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθή, δειαδή 

«ζπλαηζζεκαηηθή», επηθνηλσλία κε ην παηδί ηνπ; Μπνξεί έλαο γνλέαο λα κάζεη πώο λα γίλεη έλαο 

«ζπλαηζζεκαηηθόο κέληνξαο»; 

Σπλαηζζεκαηηθνί κέληνξεο, ζύκθσλα κε ηελ ηππνινγία ηνπ Gottman (1997) είλαη νη γνλείο, νη 

νπνίνη: 

Έρνπλ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηώλ ηνπο. 

Áθνύλ πξνζεθηηθά, δείρλνπλ ελζπλαίζζεζε θαη αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ. 

 Βνεζνύλ ην παηδί λα ιεθηηθνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

Θέηνπλ όξηα θαη εμεηάδνπλ πηζαλέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Παξαδείγκαηα εθκάζεζεο δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζηελ πξάμε 

Δλεξγεηηθή αθξόαζε – αλαηξνθνδόηεηεζε 

Πώο κπνξείηε λα αθνύζεηε ην παηδί ζαο, λα αλαγλσξίζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα ην βνεζήζεηε 

λα ηα ιεθηηθνπνηήζεη; 

Βξείηε ρξόλν λα αθνύηε ην παηδί ζαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνδεηθλύεηε ζηα παηδηά ζαο όηη νη γνλείο 

ηνπο ηα λνηάδνληαη, ηνπο ζπκπαξαζηέθνληαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά θαη 

ηνπο βνεζνύλ λα μεθαζαξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Η αθνή-αλαηξνθνδόηεζε εκπεξηέρεη ηελ αλάγθε λα αθνύζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ ζαο θαη 

απηό πνπ ελλνεί – θαη λα ην ιεθηηθνπνηήζεηε – ώζηε ην παηδί λα ληώζεη όηη ην θαηαιαβαίλεηε. Με 

ηελ αλαηξνθνδόηεζε γίλεζηε έλαο θαζξέθηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνθαινύλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζην παηδί ζαο. 

Έλαο απνηειεζκαηηθόο αθξναηήο θαιό είλαη λα πξνζπαζεί λα «αθνύεη» θαη ηα ιεθηηθά θαη ηα κε 

ιεθηηθά κελύκαηα. 

Γηα λα ελζαξξύλεηε ην παηδί ζαο λα κνηξαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ καδί ζαο: 

Πξνζπαζήζηε λα καληέςεηε ηα κε ιεθηηθά κελύκαηα θαη μεθηλήζηε από απηά. Αλ, γηα παξάδεηγκα, 

βιέπεηε όηη ην παηδί ζαο είλαη θαθόθεθν ή αλαζηαησκέλν, κπνξείηε λα πάξεηε ηελ αθνξκή θαη λα 

μεθηλήζεηε ηε ζπδήηεζε κε ην παηδί ζαο. 



Να γίλεηε ην πξόηππν πνπ ζέιεηε ηα παηδηά ζαο λα αθνινπζήζνπλ. Αλ εζείο κάζεηε λα εληνπίδεηε θαη 

λα εθθξάδεηε ην ζπλαίζζεκα ζαο, είζηε ην θαιύηεξν παξάδεηγκα γηα λα κάζεηε ζηα παηδηά  λα ζαο 

πώο λα ην θάλνπλ θαη εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο. 

Μελ πξνζπαζείηε λα πηέζεηε ην παηδί ζαο λα κνηξαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Γώζηε ηνπ ρξόλν, 

δείρλνληάο ηνπ όηη ην ζέβεζηε. Γείμηε ηνπ όηη είζηε δηαζέζηκνη λα ην αθνύζεηε όηαλ ζα είλαη έηνηκν. 

Μελ θάλεηε πνιιέο εξσηήζεηο. 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζε ππεξβνιηθό βαζκό ηελ αλαηξνθνδόηεζε, ζα θαηαληήζεη θνπξαζηηθό, 

ελδερνκέλσο θαη γξαθηθό. 

Μελ έρεηε ηελ απαίηεζε λα γίλεηε μαθληθά ηέιεηνο αθξναηήο. 

Δπηθνηλσλία – εθθνξά κελπκάησλ ζε πξώην πξόζσπν. Πώο κπνξείηε κε άιια ιόγηα, λα εθθξάζεηε 

απηό πνπ ζαο πξνθαιεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, λα ιεθηηθνπνηήζεηε πώο αηζζάλεζηε, ρσξίο λα 

ην θαηεγνξείηε ή λα ην επηθξίλεηε; Αο ππνζέζνπκε όηη κηιάηε κε ην δηεπζπληή ζαο ζην ηειέθσλν. Τα 

παηδηά ζαο ηξέρνπλ γύξσ-γύξσ θσλάδνληαο θαη γειώληαο δπλαηά. Γπζθνιεύεζηε λα αθνύζεηε ην 

ζπλνκηιεηή ζαο. Πώο κπνξείηε λα αληηδξάζεηε; 

Πεξηγξάςηε ηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζαο εκπνδίδεη/ζαο ελνριεί δελ π.ρ.  Όηαλ θσλάδεηε ηελ ώξα 

πνπ ηειεθσλώ…. 

Δθθξάζηε πώο ληώζεηε γηα ηε ζπλέπεηα πνπ έρεη ζε ζαο απηή ε ζπκπεξηθνξά: 

 

ΑΥΤΟΠΔΠΟΙΘΗΣΗ 

Σηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ κήλα νη εθπαδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

πεξηειάκβαλαλ κηα ζεηξά από καζήκαηα-παηρλίδηα πνπ ζηόρν είραλ λα κάζνπλ ζηα παηδηά λα 

αλαγλσξίδνπλ όηη θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθό θαη μερσξηζηό , όηη πξέπεη λα θξνληίδνπκε 

θαζεκεξηλά ην ζώκα καο θαη λα κηιάκε γηα ηα ζπλαηζζήκαηά καο. 

Τα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ κηα εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κηα εηθόλα πνπ ζα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ή όρη ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. Τν έξγν ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

δαζθάισλ είλαη λα βνεζήζνπκε ώζηε απηή ε εηθόλα λα είλαη ζεηηθή. Απηό πνπ επηδεηνύκε είλαη ηα 

παηδηά λα ληώζνπλ ηθαλά λα ηα βγάινπλ πέξα κε θαηλνύξγηεο θαηαζηάζεηο ή πξνβιήκαηα, κε άιια 

ιόγηα λα έρνπλ απηνπεπνίζεζε. Τν πξώην βήκα γηα ην ρηίζηκν ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο είλαη λα 

βνεζήζνπκε λα ληώζνπλ όκνξθα κε ηνλ εαπηό ηνπο. Ο έπαηλνο θαη ε ελζάξξπλζε βνεζά ηα παηδηά λα 

δνθηκάδνπλ θαηλνύξγα πξάγκαηα. Η αίζζεζε όηη έρνπλ θαη απηά θάηη λα πξνζθέξνπλ ζην ζπίηη, ζην 

ζρνιείν θαη ζην παηρλίδη, ηνπο δίλεη έλα αίζζεκα αμίαο θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο. 

 

 

 



Μερικές πρακηικές ζσμβοσλές 

 Σην ζπίηη λα αλαζέηεηε ζηα παηδηά απιά πξάγκαηα, όπσο λα καδεύνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο, λα θξεκνύλ 

ηα ξνύρα ηνπο ή λα ζαο βνεζνύλ ζε θάηη πνπ θάλεηε θαη λα ηα επαηλείηε όηαλ ην θάλνπλ, έζησ θαη αλ 

ζηελ πνξεία θάλνπλ κεξηθά ιάζε. 

Όπνηε είλαη δπλαηόλ, αθήλεηε λα παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ ηα αθνξνύλ. Όπσο λα απνθαζίδνπλ ηη ζα 

θνξέζνπλ, λα δηαιέγνπλ πνηά ηζηνξία ζα ηνπο δηαβάζεηε ή ζε πνην κέξνο πξνηηκνύλ λα παίμνπλ. 

Θα πξέπεη λα απνθεύγεηε λα θάλεηε ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζην παηδί θαη ηα αδέιθηα ηνπ ή άιια 

παηδηά. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ε πξνζπάζεηα είλαη πνιύ πην ζεκαληηθή από ην απνηέιεζκα. 

Φξεζηκνπνηείηε πην ζπρλά ηνλ έπαηλν γηα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά, θαζώο βνεζά πνιύ πεξηζζόηεξν, 

από ηελ αξλεηηθή θξηηηθή γηα ηελ κε θαιή ζπκπεξηθνξά. Η δηαξθήο επίπιεμε θάλεη ην παηδί λα 

ληώζεη όηη δελ κπνξεί λα θαηαθέξεη λα θάλεη θάηη ζσζηά. 

  

  

 


