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Πρόλογος από τους συγγραφείς
Οι οικογένειες αποτελούν τον πυρήνα του ιστού των κοινωνιών μας. Αποτελούν φυσικές δικλείδες
ασφαλείας, κοινωνικές και οικονομικές μονάδες στις οποίες κάθε άτομο θα πρέπει να μπορεί να
βασίζεται. Αλλά για να εκπληρώσουν αυτό το ρόλο, πρέπει να υποστηρίζονται. Η ευημερία ενός
παιδιού που μεγαλώνει σε μια οικογένεια είναι στενά συνδεδεμένη με την ευημερία των γονέων και
ολόκληρης της οικογένειας.
Φυσικά, μέρος αυτής της ευθύνης ανήκει στα κράτη και στις δημόσιες δομές που πρέπει να στηρίξουν
τις οικογένειες στην εκπλήρωση του ρόλου τους, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στους απαραίτητους πόρους, να ρυθμίζουν το χρόνο και να έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας
υπηρεσίες με βάση την κοινότητα. Και σε κάποιο βαθμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δράση
για να συμβεί αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ιδίως με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγυήσεων για το Παιδί που πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή τη δεκαετία και το
οποίο θα πρέπει να στηρίξει όλα τα παιδιά ώστε να ξεφύγουν από τον κύκλο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού. Πράγματι, το πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των οικογενειών
και των γονέων στην επίτευξη αυτού του στόχου. Το ίδιο πρέπει να ειπωθεί και για τις προσπάθειες
που καταβάλλονται για την υποστήριξη των οικογενειών ώστε να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η στήριξη προς τις οικογένειες και τα παιδιά συμπληρώνεται
επίσης μέσω της εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής) και από την άποψη αυτή, το πρόγραμμα
Erasmus+ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση των οικογενειών στο ταξίδι τους ως
γονείς.
Ως έξι οργανισμοί που εργάζονται καθημερινά σε διαφορετικούς τομείς της γονικής μέριμνας και της
εκπαίδευσης, ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ αυτών των τομέων.
Δεδομένης της τεχνογνωσίας μας, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τους γονείς και τις οικογένειες να
αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν στο ταξίδι της γονικότητας (και στη ζωή τους),
προκειμένου να τους υποστηρίξουμε στην επιθυμία τους να αναπτύξουν ένα γαλήνιο και ασφαλές
περιβάλλον για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να καλλιεργήσουν ουσιαστικές και στοργικές
σχέσεις στην οικογένειά τους. Ως εκ τούτου, συναντηθήκαμε στο πρόγραμμα Skills4Parents και
είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε εδώ το πρώτο αποτέλεσμα που απευθύνεται στους γονείς:
Τον οδηγό αυτό-εκπαίδευσης Skills4Parents!
Ελπίζουμε ότι ο οδηγός αυτός μπορεί να αποτελέσει στήριγμα για όλους τους γονείς και τους
κηδεμόνες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες.
Αυτός ο οδηγός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της οικογένειας, θείους, νονές,
οικογενειακούς φίλους κ.λπ. που είναι περίεργοι για το πρόγραμμα και θέλουν να ελέγξουν την
κατανόησή τους σχετικά με την επικοινωνία, την ενδυνάμωση, την επίλυση προβλημάτων, τη
διαμεσολάβηση και τις ψηφιακές δεξιότητες.
Τα μαθησιακά πακέτα αυτού του οδηγού είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους!
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Τι είναι το Skills4Parents;
Το Skills4Parents είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας
καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη των γονέων που μαθαίνουν στο
ταξίδι τους ως γονείς. Συγκεντρώνοντας την τεχνογνωσία 6 οργανισμών-εταίρων σε 5
ευρωπαϊκές χώρες, το έργο Skills4Parents βασίζεται σε 6 βασικές αξίες:
o
o
o
o
o
o

Ανθρώπινα δικαιώματα,
Μη διάκριση,
Κοινωνική ένταξη,
Ισότητα των φύλων,
Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,
Ενδυνάμωση των γονέων, σεβασμός όλων των οικογενειών.

Ο οδηγός Skills4Parents είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν που περιέχει όλες τις σχετικές
πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα μάθησης που θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα μέχρι το τέλος του 2022. Ταυτόχρονα, στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των
γονέων που προτιμούν να έχουν το μαθησιακό υλικό διαθέσιμο σε μορφή που μπορεί να
μεταφορτωθεί, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν μια επισκόπηση όλων όσων μπορεί να
προσφέρει η πλατφόρμα Skills4Parents εκτός σύνδεσης.

Γιατί αναπτύχθηκε το Skills4Parents;
Με την ταχεία ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών, πολλοί γονείς χρειάζονται
περισσότερη υποστήριξη, καθοδήγηση και καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουν τις
καθημερινές προκλήσεις στην ανατροφή των παιδιών τους. Μέσω αυτού του έργου, ορίσαμε
αυτούς τους γονείς που έχουν κίνητρα και χρειάζονται υποστήριξη ως ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.
Με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη γονέων που μαθαίνουν, οι εταίροι του προγράμματος
Skills4Parents συμφώνησαν να αναγνωρίσουν ότι οι γονείς συχνά αγωνίζονται με κοινά
ζητήματα που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των οικογενειών. Η λύση σε αυτό βρίσκεται
στην "αναβάθμιση" των γονέων, η οποία οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των
παιδιών και της αμοιβαίας σχέσης τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει περαιτέρω σε καλύτερη
ποιότητα ζωής των οικογενειών - των παιδιών, αλλά και των ίδιων των γονέων. Παρέχει
γονική υποστήριξη, η οποία μπορεί να οριστεί ως η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γονέων, ώστε να μπορούν να
φροντίζουν επαρκώς τα παιδιά τους και να ανταποκρίνονται στις σωματικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες.
Και όλοι οι γονείς θα χρειαστούν κάποιου είδους υποστήριξη σε κάποιο στάδιο του γονικού
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τους ταξιδιού. Ενώ οι δημιουργοί αυτού του οδηγού τάσσονται υπέρ της κατάλληλης
κρατικής υποστήριξης των γονέων ώστε να έχουν πρόσβαση στους κατάλληλους, πόρους,
χρόνους και υπηρεσίες για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τον γονικό τους ρόλο στο
καλύτερο δυνατό περιβάλλον, αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη παροχής εκπαιδευτικού
υλικού για τους γονείς ώστε να αναπτύξουν ορισμένες συγκεκριμένες δεξιότητες και γι' αυτό
το λόγο συγκεντρωθήκαμε για να δημιουργήσουμε αυτόν τον οδηγό.
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Πώς μπορεί το Skills4Parents να με υποστηρίξει;
Όπως δείχνουν ολοένα και περισσότερες έρευνες, οι γονείς και οι κηδεμόνες επηρεάζουν την
ανάπτυξη των παιδιών με πολλούς τρόπους. Μεταξύ πολλών νομικών εγγράφων και
εγγράφων εμπειρογνωμόνων, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του
παιδιού1 (η βασική διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα του παιδιού μεταξύ των χωρών)
αναγνωρίζει ότι οι γονείς και η οικογένεια έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή, την
εκπαίδευση και την ευημερία του παιδιού. Κατά συνέπεια, η σύγχρονη επιστήμη της
πρόληψης υπογραμμίζει τη σημασία της υιοθέτησης διαφόρων θετικών γονικών δεξιοτήτων
ως παράγοντα που ενισχύει τις πιθανότητες του παιδιού να εξελιχθεί σε ένα ευτυχισμένο,
ψυχολογικά υγιές και λειτουργικό μέλος της κοινωνίας, διατηρώντας παράλληλα υγιείς και
ικανοποιητικές οικογενειακές σχέσεις. Μέσω των διαφόρων πακέτων μάθησης που
περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, οι γονείς και οι κηδεμόνες θα έχουν μια επισκόπηση
ορισμένων από τις δεξιότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν στην πορεία τους προς τη
δημιουργία του καλύτερου δυνατού οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά τους.

Είμαι γονέας
Το πρόγραμμα Skills4Parents υιοθετεί μια προσέγγιση αυτό-εκπαίδευσης, επιτρέποντας σε
όλους τους γονείς που μαθαίνουν να επιλέξουν το περιεχόμενο που χρειάζονται για να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως γονείς με τον δικό τους ρυθμό. Το να
είσαι γονιός δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν υπάρχει καθολική μέθοδος για το πώς να γίνετε
καλός γονέας... αντίθετα, υπάρχουν πολλαπλές μέθοδοι! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
το Skills4Parents απευθύνεται σε όλους τους γονείς ανεξάρτητα από το στυλ τους, τον τύπο
της οικογένειας, τον αριθμό των παιδιών... σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν, είναι
περίεργοι για ορισμένα θέματα, θέλουν να βρουν έμπνευση για το πώς να δουλέψουν πάνω
στη σχέση τους με τα παιδιά τους και την οικογενειακή τους ζωή... Γι' αυτό ο οδηγός είναι
χωρισμένος σε διαφορετικά κεφάλαια και περιέχει επεξηγήσεις, συμβουλές,
δραστηριότητες, προτάσεις για συζήτηση, ώστε να μπορέσουν οι γονείς να δημιουργήσουν
το πρόγραμμα αυτό-εκπαίδευσης που ταιριάζει καλύτερα στην οικογένειά τους. Με αυτόν
τον οδηγό, στοχεύουμε να σας υποστηρίξουμε στο ταξίδι σας ως γονείς, ώστε να ενισχύσετε
τους οικογενειακούς σας δεσμούς και να μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε συγκεκριμένες
καταστάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

5
Οδηγός Skills4Parents- Δεκέμβριος

Είμαι επαγγελματίας που εργάζεται με γονείς

Η προσέγγιση της αυτό-εκπαίδευσης Skills4Parents θεωρήθηκε από την αρχή ως κάτι που
μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε εκπαιδεύσεις. Εκτός από τις γενικές συμβουλές και
γνώσεις που προσφέρουν τα διάφορα πακέτα μάθησης, μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό για
επαγγελματίες που μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπο Skills4Parents, ο οποίος θα
σας υποστηρίξει στην ανάπτυξη του περιεχομένου του οδηγού σε μια κατάρτιση.

1 Ηνωμένα

Έθνη

(1989)Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC). Γενεύη: Ηνωμένα Έθνη.
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Τι μπορώ να μάθω;
Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα οδηγό έχουν επιλεγεί μετά
από προσεκτική διαδικασία επιλογής. Πρώτον, οι εταίροι βασίστηκαν στην εμπειρία τους σε
συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτές ενηλίκων και σε μια ενδελεχή βιβλιογραφική
ανασκόπηση για να προεπιλέξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, ο κατάλογος αυτός
υποβλήθηκε σε "δοκιμή της πραγματικότητας", καθώς όλοι οι εταίροι διοργάνωσαν
συνεδρίες ομάδων εστίασης για να δοκιμάσουν τα σύνολα δεξιοτήτων σε πέντε χώρες. Όλοι
οι οργανισμοί της κοινοπραξίας ολοκλήρωσαν το έργο τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία
μιας διευρωπαϊκής ομάδας εστίασης με διαφορετικά προφίλ γονέων και εκπαιδευτών.
Οι μαθητευόμενοι γονείς που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης προέρχονταν από
διαφορετικά υπόβαθρα και ο καθένας από αυτούς αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις
στην καθημερινή του ζωή. Από διαζευγμένους και ανύπαντρους γονείς, μετανάστες γονείς,
γονείς με ειδικές ανάγκες με προβλήματα ακοής ή όρασης μέχρι γονείς από μεγαλουπόλεις,
προάστια και αγροτικές περιοχές. Η ομάδα ήταν ισορροπημένη ως προς το φύλο και
εκπροσωπούσε διαφορετικές μορφές οικογένειας και γεωγραφική προέλευση. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των μαθησιακών πακέτων, μπορείτε να
δείτε την έκθεσή μας.
Οι 5 δεξιότητες που επιλέχθηκαν (επικοινωνία, ενδυνάμωση, διαμεσολάβηση, επίλυση
προβλημάτων και ψηφιακή τεχνολογία) αναλύθηκαν στη συνέχεια σε συγκεκριμένα
μαθησιακά αποτελέσματα, εξετάζοντας ποιο μέρος αυτών των θεμάτων θα ήταν ιδιαίτερα
σημαντικό για την εκμάθηση των γονέων. Στη συνέχεια, όλοι οι εταίροι χρησιμοποίησαν την
εμπειρία και τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν μαθησιακά πακέτα που αντιστοιχούσαν σε
κάθε δεξιότητα, τα οποία περιείχαν θεωρητικό υπόβαθρο (αναφερόμενα σε γνωστούς
ειδικούς σε θέματα γονέων, όπως ο D.W. Winnicott και η θεωρία του "αρκετά καλής γονικής
μέριμνας", καθώς και η "θεωρία γονέων" της Alice Van Der Pas), μελέτες περιπτώσεων και
ιστορίες που βοηθούσαν στην ανάπτυξη των εννοιών και των συμβουλών, και φυσικά
δραστηριότητες και συγκεκριμένες συμβουλές για την εφαρμογή τους στην πράξη!
Είμαστε βέβαιοι ότι τα πέντε πακέτα που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν κάτι για κάθε
γονέα, δίνοντάς του ένα μείγμα νέων γνώσεων και νέων δεξιοτήτων. Ρίξτε και εσείς μια ματιά
στο περιεχόμενο:
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Πακέτο
Δεξιότητες
επικοινωνίας

Γνώση
-

-

-

-

Δεξιότητες
ενδυνάμωσης

Να περιγράφετε την έννοια της
επικοινωνίας και της
αποτελεσματικής
επικοινωνίας
Να
αναφέρετε
τις
συμβουλές
και
τις
στρατηγικές
για
αποτελεσματική επικοινωνία με
τα παιδιά και τους εφήβους σας
Να εφαρμόσετε στην πράξη τις
δεξιότητες αποτελεσματικής
επικοινωνίας με τα παιδιά και
τους εφήβους σας για να
αντιμετωπίσετε ευαίσθητα
θέματα στην καθημερινή
οικογενειακή ζωή.
Να εφαρμόσετε στην
πράξη τις
διαπραγματευτικές σας
δεξιότητες με τα παιδιά
και τους εφήβους σας

Μάθετε και κατανοήστε:
- Θετικές γονικές πρακτικές
και αποτελεσματικούς
τρόπους ενασχόλησης με το
παιδί σας
- Τις ανάγκες του παιδιού σας
- Τη συμπεριφορά του
παιδιού σας, ιδίως τη
προκλητική συμπεριφορά
- Πώς να οικοδομήσετε
ψυχολογική ανθεκτικότητα
στο παιδί σας μέσω της
χρήσης δεξιοτήτων
ενδυνάμωσης

Δεξιότητες
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Να εντοπίζετε την
αναποτελεσματική ή
επιθετική επικοινωνία και
να την αποτρέψουν
Να βελτιώνετε τις
επικοινωνιακές τους
δεξιότητες και με αυτόν τον
τρόπο να επηρεάζουν θετικά
τις επικοινωνιακές δεξιότητες
των εφήβων τους
Να δημιουργείτε
υγιείς διαύλους
επικοινωνίας με τα
παιδιά και τους
εφήβους τους
Να κατανοείτε και να έχουν
σαφή εικόνα για το τι θέλουν
και χρειάζονται τα παιδιά
τους

Να αναγνωρίζετε και
να ανταποκρίνεστε
καλύτερα στις ανάγκες
του παιδιού σας
να αντιμετωπίζετε
αποτελεσματικά ένα πολύ
ευρύτερο φάσμα θεμάτων και
καταστάσεων ως γονέας
Να επιδεικνύετε μια μη
επικριτική στάση και να
σεβαστείτε τις αυθεντικές
απόψεις και γνώμες του
παιδιού.
Να οικοδομήσετε
ψυχολογική ανθεκτικότητα
στο παιδί σας στην
καθημερινή ζωή
Να καλλιεργείτε μια
ποιοτική, περιποιητική,
ζεστή και κατανοητή
σχέση με το παιδί.
Να αυξήσετε τη
συμμετοχή του παιδιού
στα θέματα που είναι
σημαντικά για το ίδιο
8
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Δεξιότητες
διαμεσολάβησης

-

-

Ικανότητες επίλυσης
προβλημάτων και
καθορισμού στόχων

-

-

-

Μάθετε πώς να θέτετε όρια
Κατανοήστε όλες τις
φάσεις της
διαμεσολάβησης
Να γνωρίζετε πώς να
συμπεριφέρεστε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όταν
τα παιδιά βρίσκονται σε
σύγκρουση
Κατανοήστε και απαριθμήστε
τις διάφορες ενέργειες κατά την
αντιμετώπιση παιδιών που
τσακώνονται ασταμάτητα

Περιγράψτε την έννοια
της επίλυσης
προβλημάτων και του
καθορισμού στόχων
Αναφέρετε τις φάσεις
επίλυσης προβλημάτων
Ορίστε τους όρους που
σχετίζονται με το θέμα
Καταγράψτε τους διάφορους
τύπους επίλυσης προβλημάτων

-

-

-

-

Να διαμεσολαβείτε μεταξύ
των παιδιών όταν είναι
απαραίτητο
Να ελέγχετε τη δική σας
συμπεριφορά, ώστε να μην
προβάλλετε τα δικά σας
αρνητικά συναισθήματα στα
παιδιά σας.
Να εφαρμόζετε όλες τις φάσεις
της διαμεσολάβησης
Να εφαρμόζετε τις
μεθόδους για την
επίλυση αδελφικών
συγκρούσεων

Να προσδιορίζετε ένα
πρόβλημα-κατάσταση
Εφαρμόστε λύσεις
σύμφωνα με την
προσέγγιση επίλυσης
προβλημάτων
Δημιουργείτε ισχυρή
δέσμευση με τους
συγγενείς τους
Αναγνώριση και
πρόληψη των
προβλημάτων
Να αισθάνεστε ότι εργάζεστε
ως ομάδα

1
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Ψηφιακές δεξιότητες

-

-

-

Να περιγράφετε την
έννοια του Digital
Parenting
Αναφέρετε τα σημάδια και τις
επιπτώσεις
υπερβολική χρήση οθόνης
Να περιγράφετε τα
οφέλη που μπορεί να
έχει η τεχνολογία για
τις οικογένειες
Να γνωρίσουν τους τρόπους
με τους οποίους η
υποστηρικτική τεχνολογία
μπορεί να ωφελήσει τη ζωή
των παιδιών με αναπηρίες και
μαθησιακές δυσκολίες.
Ορίστε τους όρους Cyber
security, Malware και
Phishing και απαριθμήστε
τους διάφορους τύπους
κακόβουλου λογισμικού.

-

-

-

Να εντοπίζετε αν το παιδί τους
εκτίθεται σε
υπερβολική
χρήση οθόνης
Να εφαρμόζετε λύσεις για
το πώς να διαχειρίζονται
τον χρόνο τα παιδιά σας
στην οθόνη
Να χρησιμοποιείτε την
τεχνολογία για να
βελτιώσετε την ανάπτυξη
του παιδιού σας
Να δημιουργήσετε
ισχυρούς κωδικούς
πρόσβασης
Να αναγνωρίσετε και
προλάβετε επιθέσεις
κυβερνοασφάλειας

1
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Τώρα είναι στο χέρι σας να φτιάξετε το δικό σας πρόγραμμα και να πάρετε ό,τι καλύτερο μπορεί να
σας προσφέρει το Skills4Parents! Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο μαθησιακό ταξίδι μέσα από τον
οδηγό μας
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πακέτο μάθησης 1

Εισαγωγή



Τοποθέτηση Σκηνικού




Ορθές Εφαρμογές




Αυτοαξιολόγηση



Επισκόπηση του περιεχομένου του πακέτου
μάθησης, του κοινού-στόχου και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας:
Τι είναι η επικοινωνία;
Κατηγορίες επικοινωνίας.
Πώς να δουλέψετε τις δεξιότητες λεκτικής
επικοινωνίας με την οικογένειά σας.
Πώς να ενισχύσετε τις δεξιότητες μη λεκτικής
επικοινωνίας με την οικογένειά σας.
Κουίζ για τον έλεγχο των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του πακέτου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εκπαιδευτικό πακέτο "Επικοινωνιακές δεξιότητες" απευθύνεται σε γονείς που
επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σχετικά με την
αποτελεσματική επικοινωνία. Μέσω αυτού του πακέτου οι γονείς θα μπορέσουν να
εντοπίσουν τα σημάδια της αναποτελεσματικής επικοινωνίας και να λάβουν ορισμένες
συμβουλές για το πώς να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας.
Επιπλέον, θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν "ευαίσθητα θέματα" και να βελτιώνουν τη
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία με τα παιδιά τους.
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση
Αφού μελετήσουν το πακέτο
μάθησης, οι γονείς θα είναι σε
θέση να:
- Περιγράψουν την έννοια
της επικοινωνίας και της
αποτελεσματικής
επικοινωνίας,
- Να
αναφέρουν
τις
συμβουλές
και
τις
στρατηγικές
για
αποτελεσματική επικοινωνία
με τα παιδιά και τους
εφήβους τους,
- Να εφαρμόσουν στην πράξη
τις δεξιότητες
αποτελεσματικής
επικοινωνίας τους με τα
παιδιά και τους εφήβους
τους για να αντιμετωπίσουν
ευαίσθητα θέματα στην
καθημερινή οικογενειακή
ζωή.

Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού πακέτου, ο
γονέας θα πρέπει να είναι σε
θέση να:
- Εντοπίσει την
αναποτελεσματική ή
επιθετική επικοινωνία και
να τηναποτρέψει,
- Να βελτιώσει τις
επικοινωνιακές του
δεξιότητες και με αυτόν
τον τρόπο να επηρεάσει
θετικά τις επικοινωνιακές
δεξιότητες των εφήβων
του,
- Να δημιουργήσει
υγιείς διαύλους
επικοινωνίας με τα
παιδιά και τους
εφήβους του,
- Να κατανοήσει και να
έχει σαφή εικόνα του τι
τα παιδιά θέλουν και
χρειάζονται.

1
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
Σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας
Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργούνται νοήματα σε όλες τις
ανθρώπινες σχέσεις. 2 Είναι η πράξη ή η διαδικασία χρήσης λέξεων, ήχων, σημείων ή
συμπεριφορών για την έκφραση ή την ανταλλαγή πληροφοριών ή για την έκφραση των
ιδεών, των σκέψεων ή των συναισθημάτων σας. 3 Όλοι είμαστε επικοινωνούντες και ο τρόπος
με τον οποίο επικοινωνούμε μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μας, μεταξύ άλλων και μέσα
στην οικογένειά μας. Η σχέση γονέα-παιδιού διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του
παιδιού.
Επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους καθημερινά για πολλούς λόγους. Τα παιδιά αρχίζουν
να επικοινωνούν από τη στιγμή που γεννιούνται, αφήνοντας τη μητέρα τους να καταλάβει
ότι έφτασαν με το πρώτο τους κλάμα. "Όταν τα παιδιά έχουν αξιόπιστες, αξιόπιστες, συνεπείς
και σταθερές σχέσεις με τους γονείς τους, έχουν μια ασφαλή βάση από την οποία μπορούν
να εξερευνήσουν και να βιώσουν τον κόσμο τους, οδηγώντας σε υγιή ανάπτυξη και εξέλιξη".
4

Τα βρέφη επικοινωνούν κάνοντας θορύβους και φλυαρώντας. Η επικοινωνία είναι μια
βασική δεξιότητα ζωής που εξασκούμε από την πρώτη μέρα της ζωής μας χωρίς να το
αναγνωρίζουμε.

Πηγή: Fortunato από το
Pexel

2Επικοινωνία

στην υγιή γονική μέριμνα: Amarachi Ijeoma Dooshima Simon, Υποβλήθηκε: 16 Ιουνίου 2021Αναθεωρήθηκε: October 1st 2021 Published:
Νοεμβρίου 2021 https://www.intechopen.com/online-first/79257
3
Ορισμός της επικοινωνίας https://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
4
https://kids.lovetoknow.com/child-behavior-development-parenting/parent-child-relationship-problems
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά
ιδεών, συναισθημάτων και συνομιλιών. Δεν είναι όλοι οι τύποι επικοινωνίας προσβάσιμοι
σε όλους, οπότε ο τρόπος που επικοινωνούμε βασίζεται στην προτίμησή μας.

Η επικοινωνία μπορεί να υποκατηγοριοποιηθεί σε διάφορους
τύπους5 :
Προφορική: ορίζεται στην παρούσα δέσμη ως προφορική επικοινωνία.
Είναι όταν μεταδίδετε το μήνυμά σας μέσω προφορικών λέξεων.
Δίνετε λόγια στο συναίσθημα, τη γνώμη σας και τα εκφράζετε. Αυτό
χρησιμοποιείται στις προφορικές συζητήσεις.

Μη λεκτική επικοινωνία: είναι όλες οι πληροφορίες που μεταδίδετε με
άλλους τρόπους εκτός από τις λέξεις. Για παράδειγμα, οι χειρονομίες
σας, η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου σας.
Γραπτή επικοινωνία: είναι μια μορφή προφορικής επικοινωνίας, είναι οι
πληροφορίες που γράφετε με λέξεις. Δεν είναι το επίκεντρο αυτού του
πακέτου μάθησης, αλλά ορισμένες από τις συμβουλές που
περιλαμβάνονται παρακάτω μπορούν να εφαρμοστούν στη γραπτή
συνομιλία.

Πολλές φορές, μπορούμε να εντοπίσουμε τις προκλήσεις των οικογενειακών σχέσεων σε
προβλήματα επικοινωνίας, είτε στην έλλειψή της, είτε στην αναποτελεσματική επικοινωνία.
Οι γονείς μπορεί να αισθάνονται ότι τα παιδιά τους δεν ακούνε λέξη από όσα λένε, ενώ τα
παιδιά αισθάνονται ότι οι γονείς τους δεν τα καταλαβαίνουν ή ότι δεν αφιερώνουν ποτέ
χρόνο για να τα ακούσουν. Όταν συμβαίνει αυτό, αντί να εργάζονται σκληρότερα για να
επικοινωνήσουν, οι γονείς και τα παιδιά συχνά σταματούν εντελώς να επικοινωνούν,
οδηγώντας σε θυμό, θλίψη και άλλα προκλητικά συναισθήματα. Με αυτό το εκπαιδευτικό
πακέτο, προσπαθούμε να δώσουμε στους γονείς τρόπους να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές
τους δεξιότητες, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να δείξουν στα παιδιά τους πώς να είναι
αποτελεσματικοί επικοινωνούντες χρησιμοποιώντας τις λεκτικές και μη λεκτικές τους
δεξιότητες! Όλες οι συμβουλές που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μάθησης ισχύουν
για όλα τα φύλα και τις οικογένειες και παρουσιάζονται ως πρόταση για αποτελεσματική
επικοινωνία. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό στην ανατροφή των παιδιών!

5προσαρμοσμένοι

από: https://cloviscenter.libguides.com/Communication/VerbalVSNonverbal
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ΟΡΘΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πώς να δουλέψετε τις δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας μέσα στην
οικογένειά σας
Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί τη βάση για μια υγιή σχέση των γονέων με τα παιδιά
τους. Είναι σημαντικό για τους γονείς να αφιερώνουν χρόνο για να αναπτύξουν δεξιότητες
αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσω δραστηριοτήτων, διότι αυτό:
Χτίζει μια υγιή και ποιοτική σχέση,
Βοηθά στην αυτοεκτίμηση των παιδιών, καθώς νιώθουν σημαντικά ή αξιόλογα, Παρέχει μια
αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς,
Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να αποκτήσουν συναισθηματική
νοημοσύνη.
Ακόμη και όταν οι γονείς χάνουν την υπομονή τους και θυμώνουν, μπορούν να επικοινωνούν
με σεβασμό. Χωρίς να κατηγορείτε ή να ντροπιάζετε το παιδί σας μπορείτε να το εντάξετε
στη συζήτηση και στην εξεύρεση της λύσης. Θα βρείτε περισσότερες συμβουλές για το πώς
να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας σε δύσκολες καταστάσεις στα ΠΑΚΕΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι γονείς επικοινωνούν διαφορετικά με τα βρέφη, τα
παιδιά και τους εφήβους. Αυτό που αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις ηλικίες είναι οι 8
βασικές αρχές της επικοινωνίας, όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Stanfield 2017 6:

Ενσυναίσθηση για ακρόαση και σεβασμό
Η εν-συναισθητική επικοινωνία έχει να κάνει με την ακρόαση με την
πλήρη προσοχή σας για να κατανοήσετε τα συναισθήματα και την
προοπτική του άλλου ατόμου. Όταν κάνετε κάποιον να αισθάνεται ότι
τον βλέπετε, τον ακούτε και τον σέβεστε, δημιουργείται μια
συναισθηματική σύνδεση.

Παύσεις για να βελτιώσετε την ακρόαση
Επιτρέποντας σύντομες σιωπές κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
προσκαλείτε το άλλο μέρος να σταματήσει και να λάβει το μήνυμα και
να παραμείνει απασχολημένο με τον ομιλητή. Η παύση σηματοδοτεί
επίσης στο άλλο μέρος ότι μια νέα σκέψη ή ιδέα έρχεται και του δίνει
χρόνο να προετοιμαστεί για να τη δεχτεί και δίνει σαφήνεια στη
συζήτηση.

6

https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
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Ενδοσκόπηση 7 για τη βελτίωση της αυτογνωσίας
Η φράση "πρέπει να το σκεφτώ αυτό" περιγράφει αυτό που ονομάζεται
ενδοσκόπηση. Η ενδοσκόπηση είναι όταν σκέφτεστε τα συναισθήματα,
τα κίνητρα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές σας. Είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να αναπτύξετε επίγνωση του εαυτού σας, ποια είναι τα
κίνητρά σας και πώς αντιλαμβάνεστε τον κόσμο γύρω σας.

Λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων
αυτοκατανόησης
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση ενθαρρύνονται να προτείνουν πιθανές
λύσεις και στη συνέχεια να επιλέξουν μία από αυτές που είναι αμοιβαία
αποδεκτή και εφικτή, εστιάζοντας έτσι την προσοχή στο μέλλον και στην
υλοποίηση των στόχων και των δύο μερών.

Καθορισμένες διαδικασίες8 που περιλαμβάνουν μη λεκτική
επικοινωνία
Απλοποιήστε και παραμείνετε στο μήνυμα.
Ενεργοποιήστε τους ακροατές ή τους αναγνώστες σας.
Αφιερώστε χρόνο για να απαντήσετε.
Βεβαιωθείτε ότι σας καταλαβαίνουν.
Ακούστε ενεργά.
Ενσωματώστε τη γλώσσα του σώματος.
Διατηρήστε οπτική επαφή.
Σεβαστείτε το κοινό σας.

Δεξιότητες συνομιλίας για παραγωγικό διάλογο
Η συζήτηση είναι αμφίδρομη.
Να είστε φιλικοί και ευγενικοί.
Απαντήστε σε αυτά που λένε.
Χρησιμοποιήστε τη σηματοδότηση για να βοηθήσετε το άλλο άτομο.
Δημιουργήστε συναισθηματικές συνδέσεις.

Λεξιλόγιο σεβασμού για την αποφυγή θερμών συζητήσεων
Η γλώσσα με σεβασμό βελτιώνει την επικοινωνία με πολλούς τρόπους
αποτρέποντας παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Αποτελεί ουσιαστικό
μέρος της πράξης του να ακούμε προσεκτικά και να απαντάμε ευγενικά
στους άλλους, ακόμη και αν διαφωνούμε μαζί τους.

7
8

https://study.com/academy/lesson/introspection-definition-lesson-quiz.html
https://garfinkleexecutivecoaching.com/articles/improve-your-communication-skills/9-tips-for-improving-your-communications-skills
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Εξάσκηση σε φυσικά περιβάλλοντα για να αυξήσετε την
αυτοπεποίθησή σας σε διάφορες καταστάσεις
"Η εξάσκηση κάνει το τέλειο", όπως λένε κάποιοι. Όσο περισσότερο

εξασκείτε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες τόσο πιο άνετα αισθάνεστε
να απευθύνεστε και να απαντάτε σε διαφορετικούς διαλόγους,
καταστάσεις και συζητήσεις.

Όπως βλέπετε, ορισμένα από αυτά τα βήματα είναι ευρύτερα από το να προσέχετε
απλώς τη λέξη και τον τόνο που χρησιμοποιείτε. Το να είσαι καλός επικοινωνιολόγος
σημαίνει επίσης να είσαι καλός ακροατής.

Πηγή: Ketut Subiyanto από το Pexels
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Ενεργητική ακρόαση
Η ενεργητική ακρόαση είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι περνάει ο άλλος
και να του προσφέρουμε ανατροφοδότηση σχετικά με αυτό που έχουμε παρατηρήσει. Το να
αντιλαμβανόμαστε σημαίνει να επαναλαμβάνουμε αυτό που ακούσαμε, να εξηγούμε αυτό
που καταλάβαμε και να ελέγχουμε κατά πόσο αυτό συμπίπτει με αυτό που θέλει να μας πει
και να μας εξηγήσει το άτομο. Αυτό μας επιτρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε
πραγματικά το άλλο άτομο, στην προκειμένη περίπτωση το παιδί μας, αλλά και να στείλουμε
το πολύ σημαντικό μήνυμα ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς είναι να βρισκόμαστε
στη θέση του και να βρούμε από κοινού την καλύτερη λύση.

Σε τι συνίσταται η ενεργητική ακρόαση;


Ακρόαση
o Μην διακόπτετε ή βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα!
o Χρησιμοποιήστε προφορική επιβεβαίωση όπως: "Ναι,
καταλαβαίνω"
o Επικεντρωθείτε σε αυτό που λέει ο άλλος εκείνη τη
στιγμή, όχι σε αυτό που έχει πει ή θα πει!



Παράφραση
o Πείτε με δικά σας λόγια τι καταλάβατε και ελέγξτε αν αυτό
εννοούσε και ο άλλος: "Ο φίλος σας γέλασε μαζί σας, μου
φαίνεται ότι σας στεναχώρησε, το κατάλαβα σωστά;"



Ενσυναίσθηση
o Χρησιμοποιήστε mirroring, όπως: "Ακούγεσαι πολύ
αναστατωμένη"



Κάντε ερωτήσεις
o "Τι συνέβη στη συνέχεια;", "Τι θα θέλατε να κάνετε;"

15
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Βασικές συμβουλές για τους γονείς για τη βελτίωση της αποτελεσματικής
επικοινωνίας με τα παιδιά9
 Δώστε την πλήρη προσοχή σας.
 Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μιλήσει για τα συναισθήματά του, τις προοπτικές και
τις σκέψεις του.
 Ακούστε και απαντήστε τόσο σε καλά όσο και σε κακά νέα.
 Αφιερώστε χρόνο για να συζητάτε με τα παιδιά σας.
 Αποφύγετε κάθε περισπασμό (αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν
μιλάτε με τα παιδιά σας).
 Μιλήστε για καθημερινά πράγματα.
 Να είστε ανοιχτοί σε όλα τα είδη συναισθημάτων (θυμός, χαρά, άγχος...).
 Εμπλέξτε το παιδί σας σε συζητήσεις και ζητήστε τη γνώμη του.
 Να είστε πρόθυμοι να σταματήσετε αυτό που κάνετε για να ακούσετε το παιδί
σας.

Δραστηριότητες για τη βελτίωση της λεκτικής επικοινωνίας με τα παιδιά σας:
Βοηθώντας τα μικρά παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους
Τα συναισθήματα είναι
δύσκολο να μεταφερθούν
Και να αναγνωριστούν ακόμη και
από τους ενήλικες! Ωστόσο, είναι
σημαντικό να μάθουμε πώς να
αναγνωρίζουμε και να εκφράζουμε
τα διάφορα συναισθήματα από
μικρή ηλικία και αυτό είναι ένα
εργαλείο για τη ζωή. Μπορείτε να
έχετε έναν ειδικά διαμορφωμένο
χώρο για να εκφράζουν τα παιδιά
αυτά τα συναισθήματα, στον οποίο
να υπάρχει εκτύπωση διαγράμματος
συναισθημάτων,
όπως
στο
παράδειγμα.
Αυτή
η
Δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα
προσαρμοσμένη σε μικρότερα
παιδιά.

9

https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/communicating-well-with-children
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Εξάσκηση δεξιοτήτων περιγραφής.
Μαντέψτε το αντικείμενο: Αυτό είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για να εξασκήσουν τα
παιδιά τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Κόψτε μια τρύπα σε ένα κουτί αρκετά μεγάλη για
τα χέρια τους. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνουν ότι δεν επιτρέπεται να κοιτάξουν μέσα στην
τρύπα. Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στο κουτί. Βάλτε το παιδί να περιγράψει πώς
αισθάνεται το αντικείμενο και αφήστε το να μαντέψει τι είναι. Μπορείτε να δείτε ένα
παράδειγμα στο παρακάτω βίντεο!
Κάτω από τη θάλασσα | What's in the Box | HiHo Kids:
https://www.youtube.com/watch?v=EjHTlRAA39g

Βασικές συμβουλές
για τους γονείς
Αποτελεσματική επικοινωνία με εφήβους
 Αφήστε τον έφηβο να ολοκληρώσει τις σκέψεις του και εξασκηθείτε στην
ενεργητική ακρόαση: ακούστε με μη επικριτικό τρόπο και προσπαθήστε να
καταλάβετε τι θέλει να πει, επαναδιατυπώστε αυτά που λέει για να δείξετε ότι
τον ακούτε.
 Μη διστάσετε να κάνετε ένα διάλειμμα αν τα πράγματα ανάψουν. Ως γονέας είναι
φυσιολογικό να μην έχετε πάντα τον έλεγχο των συναισθημάτων σας.
 Να ενδιαφέρεστε ειλικρινά για τη ζωή του εφήβου σας και να κάνετε ερωτήσεις κατά
καιρούς.
 Μην αποφεύγετε ευαίσθητα θέματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι
σχέσεις - προσωπικές συζητήσεις όπως αυτή δείχνουν ότι είστε ευάλωτοι και
χτίζουν εμπιστοσύνη.
 Χρησιμοποιήστε "Ανοιχτήρια Πόρτας"
Ενθαρρύνει τον συνομιλητή σας να μιλήσει ανοιχτά.
"Πες μου τι συνέβη". "Τι νομίζεις ότι είναι το σωστό να κάνεις;" "Πώς αισθάνεσαι γι'
αυτό;" "Τι συνέβη μετά;" "Αυτή είναι μια καλή ερώτηση."

Αντί για "Κλεισίματα Πόρτας"
Οδηγεί τον συνομιλητή σας να κλείσει.
"Δεν θέλω να ακούω τέτοιες κουβέντες". "Και λοιπόν;" "Θα σου πω τι
πρέπει να κάνεις..." "Γιατί με ρωτάς;" "Μην έρχεσαι κλαίγοντας σε μένα αν
καταλήξεις σε ένα χάος".

17
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Περαιτέρω ανάγνωση:
-

39 Παιχνίδια και δραστηριότητες επικοινωνίας για παιδιά, εφήβους και φοιτητές,
άρθρο Θετικής Ψυχολογίας: https://positivepsychology.com/communicationactivities-adults- students/

Πρόσθετοι πόροι:
-

Ενεργητική ακρόαση: Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=BW82k7lwI_U

Πηγή : Stock Image Οικογένειες

18
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Πώς να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας για πιο ευαίσθητα θέματα
"Αυτό είναι το επάγγελμά μου, και εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να κάνω τέτοιου είδους
συζητήσεις με το ίδιο μου το παιδί10 λέει η Nadine Thornhill, σεξουαλική παιδαγωγός με έδρα
το Τορόντο και μητέρα ενός 11χρονου. Υπάρχουν θέματα που προτιμούμε να αποφεύγουμε
επειδή μας κάνουν να νιώθουμε άβολα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα θέματα αυτά δεν
είναι σημαντικά ούτε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ταμπού. Η επικοινωνία έχει να κάνει
και με το να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Αν οι γονείς μπορούν να μιλήσουν για αυτά τα
θέματα, τότε μπορείτε να μιλήσετε για τα πάντα με τα παιδιά σας!
Το να είστε γνήσιοι, ειλικρινείς και ευθύς απέναντι στα παιδιά σας τα κάνει να νιώθουν ότι
μπορούν να πάρουν απαντήσεις μόνο και μόνο μιλώντας σε εσάς. Μπορεί να μην έχετε όλες
τις απαντήσεις, αλλά δείχνοντας ότι ακούτε, ανοίγετε τον δίαυλο της συζήτησης. Η
ενσωμάτωση ευαίσθητων θεμάτων στην οικογένεια δημιουργεί ισχυρούς διαύλους
επικοινωνίας και ενισχύει τις οικογενειακές σας σχέσεις.

Πηγή: Πηγή: Ron Lach από Pexels.

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όταν αντιμετωπίζετε ευαίσθητα θέματα
μέσα στην οικογένεια είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι ένα εφάπαξ γεγονός. Δεν υπάρχει
"σωστή" ηλικία για να μιλήσετε στα παιδιά σας για την περίοδο, το σεξ, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, το διαζύγιο, την υιοθεσία, τον θάνατο ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο
θέμα - είναι όλα μέρος της ζωής. Η ενσωμάτωση τέτοιων συζητήσεων μπορεί να ξεκινήσει
ήδη από τα παιδικά χρόνια! Το πότε και πώς θα προσεγγίσετε τη συζήτηση εξαρτάται από
την ηλικία, το επίπεδο ωριμότητας και τα ενδιαφέροντα του παιδιού σας. Η καλύτερη
προσέγγιση είναι ως συνεχής συζήτηση. Επίσης, ως γονέας θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι
δεν είστε ο ειδικός, αλλά μπορείτε να βοηθήσετε: αν το παιδί σας έχει μια ερώτηση που
δεν μπορείτε να απαντήσετε, μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές και
19
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πληροφορίες από άλλα άτομα που μπορούν να σας βοηθήσουν (άλλους γονείς, τον
παιδίατρο του παιδιού σας, τους δασκάλους, τον θεραπευτή κ.λπ.)

10

https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-to-kids-about-sex/
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Η αντιμετώπιση οποιουδήποτε ευαίσθητου θέματος είναι μια λεπτή ισορροπία που
ενθαρρύνει τα παιδιά να επικοινωνήσουν, μια ισορροπία μεταξύ αποφυγής και
αντιπαράθεσης. Αυτή η ισορροπία μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Οι παρακάτω
συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν και θα βρείτε επίσης χρήσιμες πηγές στο ΠΑΚΕΤΟ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

Βασικές συμβουλές για τους γονείς11:
Προσπαθήστε να είστε ευαίσθητοι στην επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν όταν
είναι έτοιμα.
Διατηρήστε μια διαφάνεια που ενθαρρύνει τις προσπάθειες των παιδιών να
επικοινωνήσουν.
Ακούστε και αποδεχτείτε τα συναισθήματα των παιδιών.
Προσφέρετε στα παιδιά ειλικρινείς εξηγήσεις και να είστε ειλικρινείς.
Να απαντούν σε ερωτήσεις σε απλή γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία τους.
Προσπαθήστε να βρείτε σύντομες, απλές και κατάλληλες για την ηλικία απαντήσεις στις
ερωτήσεις των παιδιών,

Περαιτέρω ανάγνωση:
Πώς να μιλήσετε στα παιδιά σας για το σεξ:
https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-tokids-about-sex/

Πρόσθετοι πόροι:
Παράδειγμα πηγών βίντεο: Γονείς εξηγούν:
https://www.youtube.com/watch?v=VIgOu1KZ-bI
Οι γονείς εξηγούν το #MeToo (σεξουαλική επίθεση) στα παιδιά:
https://www.youtube.com/watch?v=TklXOw1W0yw
Οι γονείς εξηγούν το φύλο στα παιδιά:
https://www.youtube.com/watch?v=oTP4okl0gUk
Οι γονείς εξηγούν τον τοκετό στα παιδιά:
https://www.youtube.com/watch?v=mqk4-qkFbck

11

https://www.mbfpreventioneducation.org/sensitive-topics/
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Πώς να ενισχύσετε τις δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας
μέσα στην οικογένεια
Μη λεκτική επικοινωνία με τα παιδιά
Η μη λεκτική επικοινωνία12 αφορά τη μετάδοση του μηνύματός σας μέσω χειρονομιών, στάσεων,
σημάτων ή ενδείξεων. Οι άνθρωποι δίνουν και λαμβάνουν αμέτρητες μη λεκτικές ενδείξεις κάθε
μέρα. Η μη λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές ταυτόχρονα με τη
λεκτική επικοινωνία. Επομένως, είναι σημαντικό να προσέχετε τη μη λεκτική σας επικοινωνία.
Μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις σας μέσα στην οικογένεια. Είναι επίσης πολύ χρήσιμη (και
μερικές φορές απαραίτητη) όταν επικοινωνείτε με προ-λεκτικά και μη-λεκτικά παιδιά. Όπως και
η προφορική, έτσι και η μη λεκτική επικοινωνία είναι σημαντική για τα παιδιά σας και μια
σημαντική δεξιότητα που πρέπει να ενισχύσετε ως οικογένεια, καθώς βοηθά στην καλύτερη
σχέση, κατανόηση και τελικά στην καλύτερη συνεννόηση με τους άλλους ανθρώπους! Η σωστή
μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να ενισχύσει τα λεγόμενα. Για παράδειγμα, το χαμόγελο όταν λέτε
"Καλημέρα" στέλνει το μήνυμα ότι χαίρεστε που βλέπετε το παιδί σας. Αλλά αν η μη λεκτική σας
επικοινωνία δεν ταιριάζει με τα λόγια σας, το παιδί σας μπορεί να εστιάσει στη μη λεκτική
επικοινωνί

Μη λεκτική επικοινωνία και παιδιά με πρόσθετες Πηγή:
ανάγκες
Canva δωρεάν εικόνες
Τα παιδιά με πρόσθετες ανάγκες μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην επικοινωνία, λεκτικά ή μη
λεκτικά. Ορισμένα παιδιά έχουν επίσης αισθητηριακές ευαισθησίες και μπορεί να βρίσκουν δύσκολη
την επαφή με το σώμα, όπως η αγκαλιά. Αυτά τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα με άλλες
εκφράσεις ζεστασιάς ή επιδοκιμασίας. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας, σκεφτείτε το είδος
της μη λεκτικής επικοινωνίας που αρέσει περισσότερο στο παιδί σας!

12

https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/nonverbal-communication
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Γλώσσα του σώματος και τόνος
Μπορείτε να καταλάβετε πολλά περισσότερα όταν παρατηρείτε τη γλώσσα του σώματος του
παιδιού σας. Αν επικεντρωθείτε στη γλώσσα του σώματος του παιδιού σας, ίσως καταφέρετε
να καταλάβετε τι προσπαθεί να πει! Για παράδειγμα, να είστε προσεκτικοί σε μικρά
σημάδια, όπως η επαφή με τα μάτια. Η επαφή με τα μάτια μεταξύ ανθρώπων που
συνομιλούν είναι συνηθισμένη στην επικοινωνία, αν το παιδί σας αποφεύγει την οπτική
επαφή μπορεί να υπάρχει κάτι από κάτω- ή απλώς είναι απασχολημένο με τα παιχνίδια του!
Αλλά η γλώσσα του σώματός σας είναι εξίσου σημαντική, η διατήρηση της οπτικής επαφής
μπορεί να είναι ένας τρόπος να δείξετε ενδιαφέρον για όσα λέει ο άλλος. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία που προσφέρει η γλώσσα του σώματος για να δείξετε ότι
ενδιαφέρεστε για όσα προσπαθεί να μοιραστεί μαζί σας το παιδί σας. Στρέφοντας το
πρόσωπό σας προς το μέρος του, γνέφοντας, χαμογελώντας και κοιτάζοντάς το.
Προσπαθήστε επίσης να χρησιμοποιείτε θετικές εκφράσεις του προσώπου, καθώς μπορούν
να ενισχύσουν το μήνυμά σας και επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά
σας ανταποκρίνονται σε ένα μήνυμα.
Ο τόνος της φωνής σας μεταφέρει επίσης ένα μήνυμα και αν δεν ταιριάζει με τις λέξεις που
λέτε, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο παιδί σας. Συχνά τείνουμε να δίνουμε μεγαλύτερη
προσοχή στις λέξεις που λέμε παρά στον τρόπο που τις λέμε, ωστόσο τόσο η λεκτική όσο και
η μη λεκτική συνομιλία είναι σημαντικές και ως γονείς, αν θέλετε να επικοινωνείτε
αποτελεσματικά με τα παιδιά σας, θα πρέπει να προσέχετε και τα δύο!

Πηγή: Ogino από το Pexels
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Νοηματική
γλώσσα
Η νοηματική γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως στην κοινότητα των κωφών, αν και δεν
χρησιμοποιούν και δεν κατανοούν όλοι οι κωφοί τη νοηματική γλώσσα! Αν και υπάρχει
μια διεθνής νοηματική γλώσσα, κάθε χώρα έχει τη δική της, η ποικιλία είναι τεράστια

Πρόσθετοι πόροι:
InSign Προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της διεθνούς
σηματοδότησης, έργο της ΕΕ: https://www.unisiegen.de/zew/insign/insign/index.html.en?lang=en
Διεθνής νοηματική γλώσσα, Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών:https://www.eud.eu/aboutus/eud-position-paper/international-sign-guidelines/
Η νοηματική γλώσσα Makaton είναι μια νοηματική γλώσσα που χρησιμοποιείται σε μη
λεκτικά άτομα μαζί με την ομιλία. Η Makaton χρησιμοποιεί νοήματα και σύμβολα
και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα επικοινωνίας.
Αυτή η νοηματική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προ-λεκτικά ή μη-λεκτικά
παιδιά. 13

Γλωσσάριο:
Προ-λεκτικά παιδιά: Κατανοούν την επικοινωνία και μπορούν να επικοινωνούν σκόπιμα,
αλλά δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα ακόμα λέξεις για να επικοινωνήσουν.
Μη λεκτικά παιδιά: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε παιδιά (συνήθως μέχρι την ηλικία των 10
ετών) που δεν χρησιμοποιούν την ομιλία ως μέσο επικοινωνίας ή έχουν αναδυόμενες ή
καθυστερημένες λεκτικές δεξιότητες - είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.

Δραστηριότητες για τη βελτίωση της μη λεκτικής επικοινωνίας με τα παιδιά σας
Παρακάτω μπορείτε να δείτε άλλες δραστηριότητες που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στις
καθημερινές οικογενειακές στιγμές. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν προτάσεις για τη βελτίωση
της μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας και ιδιαίτερα των παιδιών.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες στις αισθητηριακές προτιμήσεις των παιδιών σας.
Παρακολουθήστε μια τηλεοπτική εκπομπή με κλειστό ήχο. Δείτε αν εσείς και το παιδί
σας μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει.
13

https://www.verywellfamily.com/communicating-with-a-nonverbal-child-4177579
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Κάντε δραστηριότητες μαζί: Πηγαίνετε μια βόλτα, απολαύστε ένα παγωτό, πηγαίνετε μαζί σε ένα
εργαστήριο, αθλούμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε ή παίζουμε με κούκλες. Όλες αυτές οι
δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν διασκεδαστικούς τρόπους για να εξασκηθείτε στη
μη λεκτική επικοινωνία με το παιδί σας.
Η ταινία Inside Out της Disney μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να μιλήσουν
για τα συναισθήματα και πώς τα εκφράζουμε χωρίς λόγια. Μπορείτε να την
παρακολουθήσετε οικογενειακώς και να μιλήσετε γι' αυτήν μετά.
Ένα παράδειγμα:
Inside Out: YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
Οι δραστηριότητες μπορούν ακόμη και να οργανωθούν ανάλογα με τις αισθητηριακές
προτιμήσεις των παιδιών σας, κάτι που μπορεί να είναι ενδιαφέρον για γονείς με παιδιά με
πρόσθετες ανάγκες.
o Κίνηση Red Light Green Light Playwork: https://www.playworks.org/gamelibrary/red-light-green-light/

o Πηδάτε μαζί ή χοροπηδάτε πάνω-κάτω σε ένα τραγούδι
o Spinning Ring-Around-the-Rosie (Απλά ακολουθήστε τους στίχους):
https://www.youtube.com/watch?v=k2KMnpD46jI

o Κούνια Κούνια με κουβέρτα , μπορεί να είναι μια διασκεδαστική, εύκολη
αισθητικοκινητική δραστηριότητα για εσάς και το παιδί σας:
https://www.brightconnectionsot.com/bcot-blog-resources/blanket- swinging-a-funeasy-sensory-motor-activity-for-you-and-your-child

Βασικές συμβουλές για τους γονείς
Μη λεκτική επικοινωνία με τους εφήβους σας
 Ακόμη και αν μεγαλώνουν και γίνονται ανεξάρτητοι νεαροί ενήλικες,
εξακολουθούν να χρειάζονται στοργή. Ακόμα και αν συμβαίνει αυτό, είναι
επίσης καλό να διδάσκουμε στα παιδιά μέσω των συμπεριφορά που μπορούν
να θέσουν όρια.
 Κάντε πράγματα μαζί: Κάντε δραστηριότητες μαζί που σας αρέσουν και στους
δύο, χωρίς απαραίτητα να μιλάτε για κάτι προσωπικό, για παράδειγμα να
παρακολουθήσετε ταινίες μαζί.

Πρόσθετοι πόροι:
Πώς να αποκωδικοποιήσετε τη γλώσσα του σώματος του παιδιού σας, γονείς:
https://www.parents.com/toddlers- preschoolers/development/behavioral/how-todecode-your-kids-body-language/
Μη λεκτική επικοινωνία: γλώσσα του σώματος και τόνος της
φωνής: https://raisingchildren.net.au/toddlers/connectingεπικοινωνία/επικοινωνία/μη λεκτική επικοινωνία
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ποιες είναι οι τρεις κύριες μορφές επικοινωνίας
a) Γραφή, ανάγνωση, ομιλία
b) Προφορικά, μη προφορικά, γραπτά
Η επικοινωνία είναι βασική δεξιότητα ζωής
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε "κλεισίματα πόρτας" για να επιτύχετε αποτελεσματική
επικοινωνία
c) Αλήθεια
d) Ψέμα
Για να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, είναι
σημαντικό να ενσωματωθούν τα ευαίσθητα θέματα στην καθημερινή οικογενειακή ζωή
e) Αλήθεια
f) Ψέμα
Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί πράξη μη λεκτικής επικοινωνίας;
g)
h)
i)
j)
k)

Πηγαίνοντας μια βόλτα
Παίζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με τα παιδιά σας
Χαμογελώντας
Νεύματα
Όλα τα παραπάνω

Οι λύσεις βρίσκονται στο παράρτημα
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Πακέτο μάθησης 2

Εισαγωγή

Τοποθέτηση Σκηνικού

Ορθές Εφαρμογές
Τελικές βασικές
συμβουλές για τους γονείς
Αυτοαξιολόγηση



Επισκόπηση του περιεχομένου του πακέτου
μάθησης, του κοινού-στόχου και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
 Η σημασία της ενδυνάμωσης των γονέων γιατί να δουλέψετε πάνω στις γονικές σας
δεξιότητες;
 Πώς να δουλέψετε τις γονικές σας δεξιότητες γιατί να επιλέξετε συμπεριφορές δεσμού;
 Δεξιότητες ενδυνάμωσης - ένα σκαλοπάτι για τη
σύνδεση.
 Οι προκλήσεις της γονικότητας.


Συμβουλές για γνείς



Κουίζ για τον έλεγχο των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του πακέτου.
27
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εκπαιδευτικό πακέτο "Δεξιότητες ενδυνάμωσης" απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν
να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις θετικές και βασισμένες στην προσκόλληση
πρακτικές γονικής μέριμνας. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την ικανότητά τους να τα πάνε καλά
ως γονείς και να κάνει τη γονική μέριμνα ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.
Συχνά, οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με πολλές απροσδόκητες καταστάσεις με τα παιδιά
τους και μπορεί να αισθάνονται ανήσυχοι ότι η ικανότητά τους να τα καταφέρνουν καλά ως
γονείς δεν είναι αρκετή. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολύτιμες πρακτικές που μπορούν
να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν, όπως οι συμπεριφορές δεσμού, η παροχή καθοδήγησης
και ο καθορισμός ορίων, η ενεργητική ακρόαση, οι διαφορετικοί τρόποι υποβολής
ερωτήσεων, η απόκρυψη κρίσεων, η χρήση ενθαρρυντικών λέξεων και άλλα που μπορούν να
βοηθήσουν τους γονείς να αναπτύξουν σχέσεις φροντίδας με τα παιδιά τους και να παρέχουν
ένα οικογενειακό περιβάλλον για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Και όλες αυτές οι
δεξιότητες αναπτύσσονται σε αυτόν τον οδηγό.
Στόχος του πακέτου μάθησης Δεξιότητες ενδυνάμωσης είναι να υποστηρίξει τους γονείς
στη βελτίωση των ικανοτήτων και της αυτοπεποίθησής τους, βοηθώντας τους να
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα υποστηρίξουν την προσωπική ανάπτυξη του
παιδιού τους καθώς και τη δική τους. Κατά συνέπεια, αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία
βαθύτερων, ισχυρότερων, σταθερότερων και πιο συνεργατικών σχέσεων γονέων-παιδιών
και ταυτόχρονα πιο ασφαλών και προστατευμένων οικογενειακών περιβαλλόντων που
βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη των μελών της.
Οι γνώσεις αυτού του εκπαιδευτικού πακέτου μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων και καταστάσεων, καθώς παρέχει πρακτικές προτάσεις, συμβουλές και
καθοδήγηση για το πώς οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να αλληλοεπιδρούν πιο θετικά
και αποτελεσματικά με τα παιδιά τους σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις.
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Μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση

Δεξιότητες

Αφού περάσουν από το
εκπαιδευτικό πακέτο
"Δεξιότητες ενδυνάμωσης",
οι γονείς θα μάθουν και θα
κατανοήσουν:
- Θετικές γονικές πρακτικές
και αποτελεσματικοί τρόποι
ενασχόλησης με το παιδί
τους,
- Οι ανάγκες του
παιδιού τους,
- Η συμπεριφορά
του παιδιού
τους, ιδίως η
προκλητική
συμπεριφορά,
- Πώς να
οικοδομήσουν
ψυχολογική
ανθεκτικότητα
στο παιδί τους
μέσω της χρήσης
δεξιοτήτων
ενδυνάμωσης.

Αφού παρακολουθήσουν το πακέτο
μαθησιακών δεξιοτήτων
ενδυνάμωσης, οι γονείς θα είναι σε
θέση να:
- Να αναγνωρίζουν και να
ανταποκρίνονται καλύτερα
στις ανάγκες του παιδιού
τους,
- Να αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά ένα πολύ
ευρύτερο φάσμα θεμάτων
και καταστάσεων ως γονείς,
- Να επιδεικνύουν μια μη επικριτική
στάση και να σέβονται τις
αυθεντικές απόψεις και γνώμες
του παιδιού,
- Να οικοδομούν ψυχολογική
ανθεκτικότητα στο παιδί τους
στην καθημερινή ζωή,
- Να καλλιεργούν μια
ποιοτική, περιποιητική,
ζεστή και κατανοητή
σχέση με το παιδί,
- Να αυξήσουν τη συμμετοχή του
παιδιού στα θέματα που έχουν
σημασία γι' αυτό.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
Η σημασία της ενδυνάμωσης των γονέων - γιατί να
δουλέψετε πάνω στις γονικές σας δεξιότητες;
Όπως τονίζεται στην εισαγωγή του οδηγού,
όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι
γονείς και οι κηδεμόνες επηρεάζουν την ανάπτυξη
των παιδιών με πολλούς τρόπους. Μεταξύ πολλών
νομικών
εγγράφων
και
εγγράφων
εμπειρογνωμόνων, η Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού14

Δεν μπορεί να υπάρξει πιο έντονη αποκάλυψη
της ψυχής μιας κοινωνίας από τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζει τα παιδιά της.
- Νέλσον Μαντέλα
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ως η βασική συμφωνία για τα δικαιώματα του παιδιού αναγνωρίζει ότι οι γονείς και η οικογένεια
έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή, την εκπαίδευση και την ευημερία του παιδιού. Κατά
συνέπεια, η σύγχρονη επιστήμη της πρόληψης τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης διαφόρων θετικών
γονικών δεξιοτήτων ως παράγοντα που ενισχύει τις πιθανότητες του παιδιού να εξελιχθεί σε ένα
ευτυχισμένο, ψυχολογικά υγιές και λειτουργικό μέλος της κοινωνίας.
Λαμβάνοντας λοιπόν αυτό υπόψη, πώς εμείς, ως γονείς και κηδεμόνες, προσεγγίζουμε και
αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας στις καθημερινές μας συναναστροφές; Ίσως να θέλετε να
αφιερώσετε λίγα λεπτά προσοχής και να σκεφτείτε μερικά από τα παρακάτω:
ΡΩΤΉΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΣΑΣ


Νιώθει το παιδί μου ασφαλές να δείχνει τα συναισθήματά του μαζί μου;



Συμπάσχω με το παιδί μου και μπαίνω στη θέση του;



Νιώθει άνετα το παιδί μου να μου μιλάει ανοιχτά;



Όταν μου μιλάει το παιδί μου, το ακούω με απόλυτη προσοχή;



Επικοινωνώ τις ανάγκες μου όταν είμαι σε καλή διάθεση ή το κάνω πιο συχνά όταν είμαι
κουρασμένη και "έχω βαρεθεί τα πάντα";



Λαμβάνω υπόψη μου τις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού μου όταν παίρνω
σημαντικές ή καθημερινές αποφάσεις;



Δείχνω εκτίμηση για τις απόψεις του παιδιού μου; Ενθαρρύνω το παιδί μου να με
εμπιστεύεται;



Είμαι σε θέση να πειθαρχήσω αποτελεσματικά το παιδί μου; Πώς το αντιμετωπίζω αυτό;



Υψώνω ποτέ τη φωνή μου στο παιδί μου, το απειλώ ή το τιμωρώ;

14 Ηνωμένα

Έθνη (1989). Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC). Γενεύη: Ηνωμένα Έθνη
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Όλα τα παιδιά χρειάζονται σχέσεις φροντίδας
με τους γονείς και τους κηδεμόνες τους που
προάγουν τη θετική υγεία και τη συνολική
ευημερία τους. Έχουν ανάγκη από θετικές και
σεβαστές
καθημερινές
οικογενειακές
αλληλεπιδράσεις και περιβάλλον στο οποίο τα
παιδιά ακούγονται με αφοσίωση και τα
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, στο οποίο μπορούν
να επικοινωνούν ελεύθερα και να εκφράζουν
τις σκέψεις και τις απόψεις τους και στο οποίο
τα ίδια και οι ανάγκες τους κατανοούνται με
ακρίβεια και απαντώνται με σεβασμό.

Πηγή: από το Pexels.com

Παρόλο που υπάρχουν άτομα που έχουν από τη
φύση τους μεγαλύτερη κλίση στην επικοινωνία,
που ενστερνίζονται ευκολότερα ή επιλέγουν
λιγότερο
συχνά
τιμωρητέες
μεθόδους
πειθαρχίας, η συντριπτική πλειοψηφία των
φροντιστών θα ωφεληθεί από την εκμάθηση
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με αυτά
τα θέματα. Η επικοινωνία είναι μια δεξιότητα
που είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής,
ελέγξτε
το
ΠΑΚΕΤΟ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ για να μάθετε περισσότερα.
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Αυτό ενισχύεται από τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και υπογραμμίζεται επιπλέον
από την παγκόσμια πανδημία του Covid-19. Οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν
καθημερινά πολλές «στρεσογόνες» καταστάσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν τις
οικογένειές τους. Πληθώρα ερευνών και εμπειρικών στοιχείων δείχνουν ότι το άγχος των
γονέων επηρεάζει αρνητικά το παιδί, την ανάπτυξή του και αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για την ανάπτυξη δυσκολιών ψυχικής υγείας του παιδιού αργότερα στη ζωή του. 15 Το
γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη οι γονείς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες όχι
μόνο για να στηρίξουν καλύτερα τα παιδιά τους, αλλά και για να στηρίξουν καλύτερα τον
εαυτό τους.
Με το πακέτο εκμάθησης δεξιοτήτων ενδυνάμωσης ελπίζουμε ότι θα σας δώσουμε τόσο τα
εργαλεία όσο και την ώθηση για τη διεύρυνση των γονικών σας πρακτικών που θα σας
βοηθήσουν να γίνετε ένας γονέας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ο οποίος θα είναι σε
θέση να σέβεται και να αγκαλιάζει το ευρύτερο φάσμα των γνώσεων, των απόψεων και
των προοπτικών του παιδιού σας. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί σας θα αισθάνεται
περισσότερο ότι ακούγεται, αναγνωρίζεται, κατανοείται και δέχεται σεβασμό, εκτιμά
και εκτιμάται γι' αυτό που πραγματικά είναι, και το πιο σημαντικό είναι ότι θα αισθάνεται
ότι αγαπιέται και φροντίζεται ακόμη και σε στιγμές που εσείς προσπαθείτε πολύ σκληρά να
ανταπεξέλθετε σε όλες τις απαιτήσεις και δεν είστε στα καλύτερά σας.
Ενσωματώνοντας τις παρακάτω δεξιότητες ενδυνάμωσης στη γονική σας μέριμνα, θα
μπορέσετε να δημιουργήσετε και να καλλιεργήσετε ευκολότερα ένα οικογενειακό
περιβάλλον φροντίδας στο οποίο εσείς και τα παιδιά σας θα νιώθετε πιο ενδυναμωμένοι και
θα ευδόκιμοι.

15 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09861-5
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Πώς να δουλέψετε τις γονικές σας δεξιότητες - γιατί να επιλέξετε
συμπεριφορές δεσμού;
Το πιο σημαντικό ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας ως γονείς είναι τι
θέλουμε να επιτύχουμε μέσω της ανατροφής των παιδιών μας. Πιθανότατα κάθε γονέας
μπορεί να συμφωνήσει ότι θέλει το παιδί του να γίνει ένα υπεύθυνο, ανεξάρτητο, με
αυτοπεποίθηση άτομο που θα δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις και θα μπορεί να βασίζεται
στον εαυτό του. Η ανατροφή που θα οδηγήσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι, χωρίς
αμφιβολία, η συνέπεια μιας προσεκτικής και υπομονετικής γονικής μέριμνας με
μακροπρόθεσμους στόχους στο μυαλό, ενώ παράλληλα χτίζεται μια ποιοτική σχέση με το
παιδί ως θεμέλιο! Και αυτό απαιτεί δουλειά.

Πηγή: Shkraba από το Pexels

Οι περισσότεροι γονείς έχουν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή συμπεριφορές που δεν είναι
πάντα η καλύτερη λύση σε ορισμένες καταστάσεις με τα παιδιά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι
είναι κακοί άνθρωποι, ούτε ότι είναι κακοί γονείς, αλλά πολύ απλά - ότι είναι άνθρωποι.
Η απαίτηση της τελειότητας από τους γονείς είναι μη ρεαλιστική και μπορεί να δημιουργήσει
πρόσθετο άγχος, όπως τονίζεται στη θεωρία "Αρκετά καλός γονέας" που μπορείτε να δείτε
στο ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Αλλά το να αποκτήσουμε επίγνωση των
δικών μας προτύπων συμπεριφοράς σε διάφορες καταστάσεις μπορεί να μας δώσει τη
δυνατότητα να βελτιωθούμε και, μακροπρόθεσμα, να επιλέξουμε να ενεργούμε με τον
τρόπο που είναι ο καλύτερος για το παιδί μας (και για εμάς τους ίδιους).
Η επιλογή θετικών, συνδετικών συμπεριφορών (έπαινος, ενθάρρυνση) και όχι ο φόβος
των συνεπειών (τιμωρία) λειτουργούν καλύτερα ως κίνητρο για τις επιθυμητές
συμπεριφορές των παιδιών.
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Ακολουθούν μερικά παραδείγματα συμπεριφοράς δεσμού που ενισχύει τις σχέσεις γονέα-παιδιού:

Βασικές συμβουλές για τους γονείς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΕΣΜΟΥ
 Αποφύγετε τη λήψη αποφάσεων ανάλογα με την τρέχουσα διάθεση: οι ανάγκες και οι
επιθυμίες εκφράζονται όταν είμαστε σε καλή διάθεση, οι κανόνες τίθενται εκ των προτέρων
και οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. Φροντίστε να τηρείτε και
εσείς οι ίδιοι τους συμφωνημένους κανόνες.
 Μην εμπλέκεστε σε αγώνες εξουσίας με το παιδί σας: δεν είναι δύσκολο να τους
κερδίσουμε όταν το παιδί εξαρτάται κυριολεκτικά η ζωή του από εμάς, αλλά συχνά οδηγούν
σε μια διαταραγμένη σχέση. Αναρωτηθείτε - τι πυροδοτεί αυτή την ανάγκη νίκης σε μένα, τι
θα σας βοηθούσε και τι μπορείτε να κάνετε ως ώριμος ενήλικας για να βοηθήσετε τον εαυτό
σας. Οι αντιδράσεις σας δεν είναι ποτέ λάθος ή ευθύνη του παιδιού σας.
 Επικοινωνήστε με το παιδί με σεβασμό: Ακούστε το ενεργά, δείξτε εμπιστοσύνη,
κατανόηση και αποδοχή των σκέψεων και των συναισθημάτων του. Μην γελοιοποιείτε, μην
υποτιμάτε και μην χρησιμοποιείτε εναντίον τους αυτά που είπαν. Καλλιεργήστε μια διαρκή
καλή σχέση και μια αίσθηση στο παιδί ότι μπορεί πραγματικά να μιλήσει ανοιχτά για τα
πάντα μαζί σας.
 Καθοδηγηθείτε από τις τεχνικές της θετικής πειθαρχίας και τις φυσικές συνέπειες
της συμπεριφοράς: Αυτό διδάσκει στο παιδί σας την προσωπική ευθύνη, χτίζει και
διατηρεί την αυτοπεποίθηση και προωθεί τη θετική συμπεριφορά με σεβασμό.
 Αποφύγετε κάθε μορφή επιθετικότητας: μην φωνάζετε, μην σπρώχνετε και μην χτυπάτε το
παιδί μου.
 Προσπαθήστε να είστε υπομονετικοί και να αναθέτετε στο παιδί ευθύνες ανάλογα με την
ηλικία του: αν και αυτό μερικές φορές διαρκεί περισσότερο και αποδεικνύεται πιο
ακατάστατο.
 Υποστηρίξτε και ενθαρρύνετε το παιδί σας και τις προσπάθειές του: Παρέχετε στο παιδί
σας έναν ασφαλή χώρο για να δοκιμάσει, να κάνει λάθη και να μάθει από αυτά. Βεβαιωθείτε
ότι το παιδί σας γνωρίζει ότι το αγαπάτε, ακόμη και όταν αποδοκιμάζετε τη συμπεριφορά
του.
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Δεξιότητες ενδυνάμωσης - ένα σκαλοπάτι για τη σύνδεση
Ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες δεξιότητες που μπορούν να ενισχύσουν τη συμπεριφορά του δεσμού,
καθώς και να ενδυναμώσουν τους γονείς να ενεργούν προς το συμφέρον του παιδιού.

Συναισθηματική προσβασιμότητα
Το σημείο αυτό αποτελείται από δύο στοιχεία - συναισθηματική ζεστασιά και υποστηρικτικό συναίσθημα.
Είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία του παιδιού να νιώθει μια ζεστή, στενή και συνεχή
σχέση με το πρόσωπο που το φροντίζει από μικρή ηλικία. Με αυτόν τον τρόπο θα ευνοηθεί η
σωστή συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
Από την άλλη πλευρά, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, πρέπει να αποκτήσουν μια σειρά από
δεξιότητες. Μαθαίνουν να περπατούν, να επικοινωνούν, να εξερευνούν ανεξάρτητα τον κόσμο γύρω
τους. Μαθαίνουν επίσης πώς να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, να τα εκφράζουν και να τα
διαχειρίζονται. Με την πάροδο του χρόνου, αρχίζουν να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και
να αναπτύσσουν εν-συναίσθηση.
Η αποδοχή και η έκφραση των συναισθημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ψυχική μας
υγεία - και αυτό διαμορφώνεται στο παιδί από τους γονείς από μικρή ηλικία.
Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να αντιμετωπίσετε τα δύσκολα
συναισθήματα ενός παιδιού. Ωστόσο, τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανταποκρίνονται σε
συναισθήματα όπως το άγχος, ο φόβος και η στενοχώρια με εν-συναίσθηση τείνουν να εκφράζουν
τα συναισθήματά τους ανοιχτά, χωρίς ντροπή, και είναι πιο συμπονετικά προς τους άλλους. Η γονική
υποστήριξη σε στιγμές συναισθηματικής δυσφορίας ενδυναμώνει το παιδί και το διευκολύνει να
υιοθετήσει τις δικές του στρατηγικές για την επιτυχή αντιμετώπιση των συναισθημάτων.

Πηγή: Alexandr Podvalny από το Pexels

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ:
Φανταστείτε τον 6χρονο γιο σας σε ένα πάρτι. Όλοι περνούν πολύ καλά - υπάρχει τούρτα,
μπαλόνια, κλόουν και μπομπονιέρες. Ήρθε η ώρα να πάει σπίτι, είναι κουρασμένος αλλά
ενθουσιασμένος που θα πάρει το μικρό του δώρο και μια σοκολάτα. Καθώς περπατάτε στο
σπίτι συναντάτε τον φίλο του Καρλ και το παιδί σας συνειδητοποιεί ότι ο Καρλ πήρε δύο
σοκολάτες. Ήταν ο τελευταίος που έφυγε και η μαμά του εορτάζοντος του έδωσε μία για τη
μικρή του αδελφή στο σπίτι. Ο γιος σας αναστατώνεται πολύ - η αδελφή του Karl είναι μικρή,
δεν τρώει σοκολάτα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Karl πήρε μόλις δύο σοκολάτες για τον εαυτό
του, και ο γιος σας θέλει το ίδιο.

Βασικές συμβουλές για τους γονείς
Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το
παιδί σας τα συναισθήματα. Πρόκειται για παραδείγματα συμπεριφορών που πρέπει να
υιοθετήσετε και για το τι μπορείτε να πείτε ή πώς μπορείτε να εκφράσετε την υποστήριξή
σας στην παραπάνω κατάσταση. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές με
κάποια συγκεκριμένη σειρά.
 Αναγνωρίστε το δικαίωμα του παιδιού να θυμώνει, να στεναχωριέται ή να φοβάται και
βοηθήστε το να το συνδέσει με μια κατάσταση που το προκάλεσε:
"Καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος γιατί ο Καρλ πήρε 2 σοκολάτες και εσύ μόνο μία".
 Ενημερώστε το παιδί ότι όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά, ότι όλοι τα έχουν και
ότι δεν είναι επικίνδυνα, παρά μόνο μερικές φορές δυσάρεστα:
"Μερικές φορές θυμώνω κι εγώ. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να χειριστώ αυτά τα
συναισθήματα, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικά".
 Βοηθήστε τα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με αποδεκτό τρόπο:
"Παρόλο που έχεις το δικαίωμα να είσαι αναστατωμένη, το να πάρεις τις σοκολάτες του
Καρλ δεν ήταν εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το λύσουμε αυτό".
 Το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα συναισθήματά του δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη
σχέση μαζί σας - με λόγια, αλλά και με πράξεις:
"Μπορείς να ξεσπάσεις τα μεγάλα σου συναισθήματα μαζί μου"
 Κατανοήστε τα συναισθήματα του παιδιού ακόμη και όταν αυτά απευθύνονται σε εμάς:
"Καταλαβαίνω ότι είσαι επίσης θυμωμένη μαζί μου που δεν σου έφερα περισσότερη σοκολάτα.
Αυτό είναι επίσης εντάξει."
 Επικοινωνήστε ευγενικά και με σεβασμό, σύμφωνα με την ηλικία, χωρίς γελοιοποίηση
και εξαναγκασμό:
"Το θέμα είναι ότι είναι σημαντικό να τρώμε γλυκά με μέτρο για να διατηρούμε τα δόντια
μας υγιή. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το κάνουμε καλύτερο;"
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Θετική πειθαρχία
Η καθοδήγηση και ο καθορισμός ορίων είναι απαραίτητα στη διαδικασία της ενηλικίωσης.
Οι θετικές, μη βίαιες μέθοδοι πειθαρχίας και καθοδήγησης με πολλή αγάπη και κατανόηση,
βοηθούν στην ανάπτυξη του αυτοελέγχου και της συμπόνιας για τους άλλους στα παιδιά. Για
να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον καθορισμό ορίων, διαβάστε το ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα την πειθαρχία, θα ξεκινήσουμε εξηγώντας τι είναι η τιμωρία
και γιατί δεν λειτουργεί. Η τιμωρία είναι μια μορφή αντιδραστικής συμπεριφοράς που έχει
ως στόχο να ελέγξει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ενός παιδιού. Υπάρχουν τέσσερις
τύποι τιμωρίας: σωματική (χτυπήματα, χαστούκια και παρόμοια), λεκτική (ντροπή, κοροϊδία
ή χρήση σκληρών λέξεων), άρνηση ανταμοιβών (όπως προνόμια τηλεφώνου ή τηλεόρασης
για κακούς βαθμούς) και τιμωρία (χρήση "time out").
Αν επιστρέψουμε στο ποιος είναι ο κύριος στόχος της ανατροφής, πρέπει να αναρωτηθούμε
αν αυτά είναι τα μηνύματα και τα μαθήματα που θέλουμε να μεταδώσουμε; Ή μήπως
θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της (αυτό-συμπόνιας στα
παιδιά μας, διατηρώντας παράλληλα θετικές σχέσεις γονέων- παιδιών. Αυτό μπορούμε να
το κάνουμε μέσω της πειθαρχίας.

Πηγή: RODNAE Productions από το Pexels
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Η πειθαρχία είναι η διδασκαλία και η καθοδήγηση ενός παιδιού προς μια θετική
συμπεριφορά. Η θετική καθοδήγηση ενθαρρύνει το παιδί να σκέφτεται πριν ενεργήσει και
να επιλέγει το ίδιο τη σωστή συμπεριφορά. Χτίζει τον αυτοέλεγχο και ενισχύει τις δεξιότητες
του παιδιού να συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους.
Η πειθαρχία απαιτεί σκέψη, προγραμματισμό και υπομονή τόσο στα παιδιά όσο και στους
γονείς και είναι μια διαδικασία σκέψης και προσπάθειας (ξανά).

Πώς να πειθαρχήσετε χωρίς τιμωρία
Θέστε σαφείς οικογενειακούς κανόνες και όρια. Δημιουργήστε τους με
συμμετοχικό τρόπο και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά τους
καταλαβαίνουν και ότι όλοι συμφωνείτε.
Διατηρήστε θετική πειθαρχία. Πείτε στο παιδί τι επιτρέπεται να κάνει,
αντί για το τι δεν επιτρέπεται να κάνει. Διδάξτε το παιδί σας με το
παράδειγμά σας και να είστε καλός.
Εισάγετε το παιδί στις φυσικές συνέπειες της συμπεριφοράς. Για
παράδειγμα, αν ένα παιδί αφήνει παιχνίδια έξω από το σπίτι και αυτά
καταστρέφονται ή κλέβονται - μην αγοράζετε παιχνίδια
αντικατάστασης. Όταν είναι σκόπιμο και ασφαλές, διδάξτε τους ότι
κάθε συμπεριφορά έχει συνέπειες.
Επικεντρωθείτε πάντα στην κατάσταση, μην κρίνετε ποτέ το παιδί. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό γιατί διατηρεί την αυτοπεποίθηση του παιδιού
και του δίνει μια σαφή ιδέα για το τι μπορεί να κάνει καλύτερα την
επόμενη φορά.
Προγραμματίστε. Μπορείτε να προσπαθήσετε να αποφύγετε κάποια
απαράδεκτη συμπεριφορά επανεξετάζοντας καταστάσεις που
συνήθως τις προκαλούν. Π.χ. Δοκιμάστε να πάτε στο σούπερ
μάρκετ όταν τα παιδιά είναι χορτάτα και ξεκούραστα.
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Ακούστε ήρεμα την εξήγηση του παιδιού
για το πρόβλημα - μην φωνάζετε ή απειλείτε. Συζητήστε τρόπους
επίλυσης του προβλήματος. Βρείτε μαζί μια λύση που να είναι
αποδεκτή τόσο από το παιδί όσο και από εσάς - αυτή η προσέγγιση
βοηθά το παιδί να μάθει να αναλαμβάνει την ευθύνη
για τις πράξεις του. 16

16

Αυτός ο πίνακας έχει σχεδιαστεί με πόρους από το Flaticon.com
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Στο τέλος, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια θετική νότα - μην κατηγορείτε τον εαυτό σας αν μερικές
φορές "γλιστρήσει" σε αντιδραστική συμπεριφορά. Όπως είπαμε, είμαστε όλοι άνθρωποι και μερικές
φορές είχαμε απλώς μια κουραστική και δύσκολη μέρα. Το θέμα είναι να αναγνωρίζουμε πότε κάνουμε
λάθη, να ζητάμε συγγνώμη και να προσπαθούμε κάθε μέρα να επιλέγουμε καλύτερες συμπεριφορές γιατί ακόμα και αυτό διδάσκει στο παιδί μας κάτι που αξίζει τον κόπο.

Γλωσσάριο
Αντιδραστική συμπεριφορά: όταν τα συναισθήματά σας εξαρτώνται από ένα
εξωτερικό γεγονός το οποίο δεν είναι υπό τον έλεγχό σας. Για παράδειγμα, είχατε μια
κακή μέρα στη δουλειά και έχετε κακή διάθεση. Όταν επιστρέφετε στο σπίτι, οι
αντιδράσεις σας, οι αντιδράσεις σας προς τα παιδιά ή τον σύντροφό σας είναι
αποτέλεσμα των όσων νιώσατε εκείνη την ημέρα για τη δουλειά και δεν έχετε την
αίσθηση ότι μπορείτε να ελέγξετε τις αντιδράσεις σας.
Προληπτική συμπεριφορά: σε αντίθεση με την αντιδραστική συμπεριφορά, όταν
αναλαμβάνετε την ευθύνη για τον εαυτό σας, είστε υπεύθυνοι για τις αντιδράσεις σας
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ΟΡΘΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πώς να εφαρμόσετε τις δεξιότητες ενδυνάμωσης στην
πράξη για να αντιμετωπίσετε ορισμένες από τις
προκλήσεις της μητρότητας
Σε αυτό το μέρος, θα σας δείξουμε πώς να εφαρμόσετε τις δεξιότητες που περιγράψαμε σε
αυτό το πακέτο σε πραγματικά παραδείγματα, χρησιμοποιώντας καθημερινές οικογενειακές
καταστάσεις με τις οποίες μπορείτε να σχετιστείτε. Μέσα από τις ιστορίες θα αναπτύξουμε
συγκεκριμένες συμβουλές και υποδείξεις που θα σας βοηθήσουν να φανταστείτε πώς η
εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να επιφέρει μια θετική γονική εμπειρία για όλη την
οικογένεια. Αν και, μπορεί να είναι καλή ιδέα να συμβουλευτείτε έναν ειδικό αν δεν είστε
σίγουροι για το πώς να προσεγγίσετε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Ενεργή ακρόαση, ενδυνάμωση και ενθάρρυνση της ανθεκτικότητας
Ο Piotr (7 ετών) είχε άσχημα αποτελέσματα στην τελευταία του προπόνηση βόλεϊ. Μετά την
προπόνηση, ο Πίτερ γύρισε σπίτι και είπε στους γονείς του θυμωμένος ότι δεν θα ξαναπάει
στην προπόνηση, δεν τον ενδιαφέρει πια, τα παιδιά του βόλεϊ είναι χαζά και δεν του άρεσει
πια ο προπονητής. Οι γονείς του έμειναν έκπληκτοι γιατί μέχρι τώρα δεν έδειχνε κανένα
σημάδι ότι ήθελε να τα παρατήσει. Ο Piotr μερικές φορές δυσκολεύεται με τις υψηλές
προσδοκίες που έχει από τον εαυτό του στο σχολείο, στις προπονήσεις ή σε άλλους τομείς.
Για έναν γονέα, είναι δύσκολο να βλέπει το παιδί του να αγωνίζεται στο σχολείο, στον
αθλητισμό ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, ειδικά αν το παιδί νοιάζεται πολύ για το
αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα και θέλει να είναι καλό σε αυτόν τον τομέα.
Πού να πάμε από εδώ και πέρα;
Κατανόηση των συνθηκών. Σε αυτού του είδους τις καταστάσεις, είναι καλό να
ξεκινήσετε με την περιγραφή της κατάστασης. Αυτό γίνεται μέσω ερωτήσεων και
τεχνικών ενεργητικής ακρόασης.
- δείτε το ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ για περισσότερες
συμβουλές σχετικά με την ενεργητική ακρόαση. Μη διστάσετε να επαναδιατυπώσετε αυτό
που καταλάβατε και να ρωτήσετε το παιδί σας αν είναι σωστό. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς
δείχνουν γνήσιο ενδιαφέρον και κατανόηση.
"Οπότε, αν κατάλαβα καλά, η προπόνηση δεν πήγε τόσο καλά όσο έλπιζες; Αυτό σε
θύμωσε πολύ, έχω δίκιο; "
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Βελτιώστε τα συναισθήματα, δείξτε εν-συναίσθηση. Οι γονείς είναι εδώ για να
δείξουν ότι το να κάνεις λάθη είναι φυσιολογικό, όπως και το να έχεις δυσάρεστα
συναισθήματα γύρω από αυτά είναι επίσης φυσιολογικό. Με εν-συναίσθηση
και υποστηρικτική συζήτηση, ο γονέας μπορεί να δώσει στον Piotr τη δυνατότητα να νιώσει
καλά με τον εαυτό του, ανεξάρτητα από τα επιτεύγματά του.
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"Αισθάνομαι επίσης άσχημα όταν δεν είμαι ικανοποιημένος με το πόσο καλά τελείωσε το
αποτέλεσμα της δουλειάς μου.
Ειδικά όταν δούλεψα αρκετούς μήνες για τα αποτελέσματα".

Προσφέρετε μια διαφορετική προοπτική, ενθαρρύνετε την αυτοπεποίθηση. Είναι δουλειά
του γονέα να δείξει στον Piotr ότι, ακόμη και αν δεν αποδίδει πάντα καλά, μπορεί να
απολαμβάνει αυτή τη δραστηριότητα ή να διασκεδάζει στην προπόνηση. Ο γονέας μπορεί να
εξηγήσει ότι μερικές φορές θέλουμε να τα παρατήσουμε όταν κάτι είναι δύσκολο για εμάς, και
αυτό μπορεί να είναι εντάξει. Από την άλλη πλευρά, ένας γονέας μπορεί να διδάξει στον Piotr
να μην μετρά την αυτοεκτίμησή του με βάση τα επιτεύγματά του, γεγονός που βοηθά στην
οικοδόμηση εγγενών συναισθημάτων αυτοεκτίμησης. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει στην
οικοδόμηση ψυχολογικής ανθεκτικότητας, διδάσκοντας ένα παιδί να μην εγκαταλείπει ένα το
πρώτο σημάδι δυσφορίας, αλλά να προσπαθήσει ξανά.
"Αν θέλεις πραγματικά να σταματήσεις το βόλεϊ, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αλλά θέλω να το
συζητήσουμε πρώτα και θέλω να το σκεφτείς καλά. Γιατί μερικές φορές, όταν αναδύονται αυτά
τα δύσκολα συναισθήματα, θέλουμε απλώς να φύγουμε και να κρυφτούμε. Αλλά αν το
καλοσκεφτείς, αν συνήθως απολαμβάνεις τις προπονήσεις σου και τα πας καλά με την ομάδα
σου, ίσως αξίζει τον κόπο να προσπαθήσεις να πας ξανά και να δεις αν θα νιώσεις καλύτερα
την επόμενη φορά - γιατί αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις για να απολαμβάνεις
μια δραστηριότητα".

Κάνοντας μια διασκεδαστική "συμφωνία". Ένας γονιός μπορεί να κάνει μια "συμφωνία" με
τον Piotr να:
 Επιλέξτε μια νέα δραστηριότητα για την οποία δεν γνωρίζει τίποτα.
 Δοκιμάστε να ασχοληθείτε με κάτι που είχε δοκιμάσει στο παρελθόν και του άρεσε, αλλά
πίστευε ότι δεν ήταν καλός σε αυτό.
 Παρατηρήστε τι είναι διασκεδαστικό και χαρούμενο σε αυτή τη δραστηριότητα.
Τι μπορείτε να πείτε:
"Ίσως μπορέσουμε να δοκιμάσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο το καρτ, αλλά με μια μικρή
αποστολή. Δεν έχεις ξανακάνει καρτ, οπότε δεν μπορείς να περιμένεις να οδηγήσεις σαν
επαγγελματίας, σωστά; Θέλω να παρατηρήσεις πώς μπορείς να διασκεδάζεις ακόμα και όταν
μαθαίνεις. Πώς σου φαίνεται αυτό;"
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Πρόσθετοι πόροι:
Βίντεο για μικρότερα παιδιά σχετικά με την
ονομασία των συναισθημάτων
https://www.youtube.com/watch?v=wyKg6oMLSvc
Βίντεο για την αυτοεκτίμηση:
https://www.youtube.com/watch?v=pdjaxS4ME2A Ανθυγιεινά
στυλ σκέψης, γνωστικό μοντέλο Becks:
https://www.psychologytools.com/articles/unhelpful-thinking-styles-cognitivedistortions-in-cbt/

Ενεργητική ακρόαση, παράφραση, καθορισμός ορίων

Η Κλερ (13 ετών) έρχεται στο σχολείο και ανακαλύπτει ότι όλες οι τάξεις σχεδιάζουν
δραστηριότητες για την Ημέρα του Πατέρα, οργανώνοντας διασκεδαστικά εργαστήρια και
παιχνίδια για ολόκληρες οικογένειες. Η Κλερ ένιωσε ένα ισχυρό κύμα δυσφορίας μέσα της,
τα μάτια της γέμισαν δάκρυα και η καρδιά της χτυπούσε γρήγορα. Όταν τελείωσε το μάθημα,
η καλύτερή της φίλη την πλησίασε και τη ρώτησε πώς αισθάνεται. Αυτό έκανε την Κλερ να
αναστατωθεί ακόμη περισσότερο, ένιωσε μια καυτή λάμψη και τυμπανοκρουσίες στο κεφάλι
της καθώς είπε "Άσε με ήσυχη!" και έσπρωξε τη φίλη της στην άκρη πριν βγει τρέχοντας από
την τάξη. Ήταν θυμωμένη όλη μέρα στο σχολείο και δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν. Στο
τέλος της ημέρας, όταν πήγε σπίτι, έτρεξε στο δωμάτιό της. Η μητέρα της τη ρώτησε τι είχε
συμβεί, αλλά η Κλερ δεν είχε διάθεση να μιλήσει. Η μητέρα της υπέθεσε ότι μπορεί να πήρε
κακό βαθμό, οπότε είπε όρθια από την πόρτα: "Πήρες κακό βαθμό στο τεστ των
μαθηματικών;". Η Κλερ της ζήτησε να φύγει από το δωμάτιό της, θυμωμένη και κλαίγοντας.
Η μητέρα της κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι κάτι συνέβαινε και ότι αυτή δεν ήταν
φυσιολογική συμπεριφορά μετά από έναν κακό βαθμό. Την πλησίασε και της είπε ότι ό,τι κι
αν ήταν, θα μπορούσε να της μιλήσει γι' αυτό όταν ήθελε και ότι αν θα ήταν πιο εύκολο για
εκείνη, θα μπορούσε απλώς να καθίσει δίπλα της και να κάνει ησυχία. Αυτή η αντίδραση
έκανε την Κλερ να κλάψει ακόμα πιο πολύ, μετά την οποία παραδέχτηκε ότι αναστατώθηκε
πολύ σήμερα στην τάξη, ακούγοντας πώς σχεδιάζονται οι δραστηριότητες για τη γιορτή του
πατέρα. Ο πατέρας της Κλερ μετακόμισε πριν από μερικούς μήνες και δεν κρατούσε επαφή.
Η Κλερ φοβόταν ότι έφυγε εξαιτίας κάτι που έκανε εκείνη, αλλά φοβόταν πολύ να ρωτήσει
τη μητέρα της. Τότε, όταν άρχισε να κλαίει στην τάξη, δεν της άρεσε πώς την έβλεπαν όλοι
και πώς όλοι θα ήξεραν τώρα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
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Να είστε υπομονετικοί και να σέβεστε τα όρια.
Θέλουμε να επισημάνουμε ένα πράγμα που η μητέρα της Claire έκανε ήδη καλά και το οποίο
άλλαξε ολόκληρη την πορεία των γεγονότων. Σε αυτό το παράδειγμα έδειξε ότι δεν είναι
πάντα επιθυμητό να κάνουμε πολλές ερωτήσεις, επειδή ένα παιδί μπορεί να μην είναι
έτοιμο να μιλήσει. Μερικές φορές μπορούμε να κάνουμε μια κατάσταση χειρότερη με το να
κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Μια ερώτηση για τους κακούς βαθμούς το μόνο που έκανε η
Claire ήταν να κλείσει το στόμα της και να αναστατωθεί περισσότερο. Παρόλο που είναι
δύσκολο να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε ένα παιδί να ανοιχτεί όταν κάτι το
απασχολεί, σε αυτή την περίπτωση, το άνοιγμα της μητέρας τόσο στο να το συζητήσει όσο
και στο να δώσει σιωπηλά υποστήριξη, έκανε την Claire να ανοιχτεί με τον δικό της χρόνο
και ρυθμό. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε σεβασμό στα όρια της Claire και έδωσε χώρο στα
συναισθήματά της.

Παραφράστε και ονομάστε τα συναισθήματα. Επαναλαμβάνοντας με τα δικά μας λόγια
και βεβαιώνοντας ότι καταλάβαμε τι εννοούσε το παιδί, ο γονέας μπορεί να καταλάβει
καλύτερα ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα.
"Αν κατάλαβα καλά, λυπηθήκατε όταν συνειδητοποιήσατε ότι δεν μπορούσατε να
φέρετε ολόκληρη την οικογένειά σας σε αυτές τις εκδηλώσεις; Και στη συνέχεια σας
αναστάτωσε ακόμη περισσότερο όταν σας πλησίασε η Carole; Μου φαίνεται ότι αυτό
σας έκανε να νιώσετε ντροπή - για την κατάστασή σας και το κλάμα σας, οπότε την
απωθήσατε;"

Κανονικοποιήστε και εξηγήστε τα συναισθήματα, δείξτε ενσυναίσθηση. Η μητέρα μπορεί
να αναγνωρίσει τα συναισθήματα που βλέπει λέγοντας:
"Είναι φυσιολογικό να έχετε όλων των ειδών τα συναισθήματα σε αυτή την κατάσταση.
Μερικές φορές μπορεί να αισθάνεστε θλίψη και άλλες φορές ντροπή ή θυμό. Αυτά τα
συναισθήματα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα και πολύ δύσκολα, αλλά είναι πολύ
συνηθισμένα. Όλοι τα νιώθουν μερικές φορές, και εγώ το ίδιο".
Η μητέρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή για να εξηγήσει στην Κλερ ότι το
διαζύγιό τους δεν έχει καμία σχέση με εκείνη - και ότι τίποτα από όσα έκανε δεν το
προκάλεσε. Η σχέση τους ήταν δική τους και είναι οι μόνες υπεύθυνες για το πώς πήγε και
πώς τελείωσε. Αυτή η εξήγηση ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση και μπορεί να είναι
χρήσιμο να μιλήσετε με έναν ειδικό για το ποιες πληροφορίες μπορεί να ωφελήσουν το
παιδί.
Θέστε όρια, ενθαρρύνετε την επίλυση προβλημάτων. Αφού η Κλερ ηρεμήσει, ένας γονέας
θα μπορούσε να εξηγήσει ότι δεν είναι όλες οι αντιδράσεις σε δυσάρεστα συναισθήματα
αποδεκτές.
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"Η θλίψη, η ντροπή και ο θυμός μπορεί να είναι πολύ δύσκολα και αυτό μπορεί μερικές
φορές να θολώσει την κρίση μας - γι' αυτό είναι σημαντικό να παίρνετε το χρόνο σας και να
σκέφτεστε πριν δράσετε. Το να απομακρύνετε την Κάρολ δεν ήταν εντάξει - αν θέλατε να
μείνετε μόνοι σας, υπάρχουν άλλοι τρόποι που θα μπορούσατε να της το είχατε πει αυτό.
Έχετε μιλήσει μαζί της από τότε; Τι θα συμβουλεύατε μια φίλη σας αν βρισκόταν σε αυτή την
κατάσταση;”
Η ερώτηση "Τι θα συμβουλεύατε μια φίλη σας αν βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση;"
ενθαρρύνει την αυτό-συμπόνια της Claire, επειδή υποθέτει ότι πάντα θα βρίσκουμε ωραία
και παρηγορητικά πράγματα να πούμε στους φίλους μας. Αυτή η ερώτηση είναι επίσης ένα
καλό σημείο εκκίνησης για την Claire ώστε να βρει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να
προσεγγίσει την Carole, αλλά και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τα έντονα συναισθήματα
όταν αυτά εμφανιστούν ξανά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τεχνικές επίλυσης
προβλημάτων μπορείτε να συμβουλευτείτε το ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Πρόσθετοι πόροι:
Οδηγός για την υποστήριξη των γονέων https://www.youngminds.org.uk/parent/a-zguide/anger/
Συμβουλές ενεργητικής ακρόασης https://www.youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YCU
Ανθεκτικότητα των παιδιών https://www.apa.org/monitor/2017/09/cover-resilience
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Τελικές βασικές συμβουλές για τους γονείς
 Κάντε οικογενειακές συναντήσεις. Καλλιεργήστε αυτόν τον κοινό χρόνο συζήτησης από
μικρή ηλικία. Ακούστε τους πάντες και λάβετε υπόψη τη γνώμη όλων. Εσείς ως γονείς
παίρνετε την τελική απόφαση, αλλά αυτό διδάσκει στα παιδιά ότι ακούγονται και
εκτιμώνται.
 Σκεφτείτε τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε στο παιδί σας μακροπρόθεσμα. Κάντε το
αυτό ειδικά όταν το παιδί σας έχει κάνει κάτι που δεν έπρεπε να κάνει ή όταν νιώθετε ότι
σας τελειώνει η ενέργεια.
 Αναγνωρίστε την εμπειρία και το συναίσθημά τους. Δείξτε εν-συναίσθηση.
Προσπαθήστε να μπείτε στη θέση τους και να θυμάστε πάντα πόσο λιγότερη εμπειρία ζωής
έχουν.
 Εξασκηθείτε σε δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και στη διδασκαλία του παιδιού σας
σχετικά με τα συναισθήματα. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται λίγο παράξενο - αλλά θα
γίνει πιο φυσικό.
 Μη φοβάστε να θέσετε όρια στους γύρω σας, ειδικά σε αυτούς που αγαπάτε. Όσο
περισσότερο φροντίζετε τον εαυτό σας, τόσο περισσότερη ενέργεια έχετε μακροπρόθεσμα
και μεγαλύτερη ικανότητα να ακούτε, να συναισθάνεστε και να περνάτε χρόνο με ποιοτικό
τρόπο.
 Δοκιμάστε τη θετική πειθαρχία. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο και προσπάθεια, αλλά τα
οφέλη είναι μακροπρόθεσμα. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί ενσωματώνει έναν υγιή τρόπο
αυτορρύθμισης.
 Μιλήστε για τον εαυτό σας. Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα ανοιχτή και μοιράζεστε χωρίς
κριτική. Αυτό θα διδάξει και τα παιδιά σας να μοιράζονται. Κρατήστε το θέμα κατάλληλο
για την ηλικία σας.
 Συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες. Οι κοινές ευχάριστες εμπειρίες θα ενδυναμώσουν
το δεσμό σας, αλλά και θα χρησιμεύσουν ως κίνητρο για το παιδί να ανοιχτεί.
 Απευθυνθείτε σε έναν εμπειρογνώμονα. Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να ξέρετε και να
κάνετε τα πάντα μόνοι σας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να
βρείτε την καλύτερη λύση για την οικογένειά σας, ειδικά όταν πρόκειται για δύσκολα
θέματα και καταστάσεις.
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ
Όταν τα παιδιά εκδηλώνουν έντονα συναισθήματα, χρειάζεται:
a) να πάνε στο δωμάτιό τους και να ηρεμήσουν
b) να τιμωρηθούν επειδή αντέδρασαν πολύ έντονα
c) αποδοχή και υποστήριξη
Όταν ακούτε το παιδί σας θα πρέπει να προσπαθείτε να:
a) προβλέψετε τι θα πουν στη συνέχεια
b) ελέγξετε αν καταλάβατε σωστά
c) τους προσφέρετε μια λύση
Θέτοντας όρια:
a) Είναι καλό για την ψυχική μας υγεία
b) Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται με στενά μέλη της οικογένειας
c) Είναι λιγότερο σημαντικό από το να τους σέβεστε
Τιμωρία:
a) Διδάσκει στο παιδί ένα μάθημα
b) Δεν είναι ποτέ επιβλαβής
c) Μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες
Όταν πειθαρχείτε το παιδί σας, θα πρέπει πάντα:
a) Υψώστε τη φωνή σας
b) Εξηγήστε ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά
c) Εστιάστε στον χαρακτήρα τους, αντί για τη συμπεριφορά τους

Οι λύσεις βρίσκονται στο παράρτημα
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Πακέτο μάθησης 3

Εισαγωγή

Τοποθέτηση Σκηνικού

Ορθή Εφαρμογή








Βασικές συμβουλές ή
υποδείξεις
Αξιολόγηση





Επισκόπηση του περιεχομένου του πακέτου
μάθησης, του κοινού-στόχου και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
Άρθρο: Διαμεσολάβηση γονέων για
την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ
αδελφών.
Διατηρήστε τον έλεγχο των
διαφορών των παιδιών σας.
Η σύνδεση μεταξύ γονέα και παιδιού.
Καθορισμός και σεβασμός των προσωπικών
ορίων.
Διαμεσολάβηση μεταξύ παιδιών.
Αντιμετώπιση των παιδιών που "τσακώνονται
ασταμάτητα".
Κουίζ για τον έλεγχο των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του πακέτου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εκπαιδευτικό πακέτο "Δεξιότητες διαμεσολάβησης" απευθύνεται σε γονείς που
επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δεξιότητες διαμεσολάβησης
μεταξύ παιδιών και γονέων και μεταξύ των παιδιών. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν
σαφή γλώσσα, καλή επικοινωνία και δεξιότητες κριτικής σκέψης. 17
Η διαμεσολάβηση γονέων-παιδιών έχει σχεδιαστεί για την επίλυση ή τη διαχείριση
οικογενειακών διαφορών και τη βελτίωση της οικογενειακής λειτουργίας. Μέσω αυτού του
πακέτου οι γονείς θα μπορέσουν να προβληματιστούν σχετικά με τις διαμεσολαβητικές τους
δεξιότητες σε συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών τους (και των συνομηλίκων τους). Για να
υποστηρίξουμε αυτό το πακέτο μάθησης, εργαστήκαμε με μια ενδιαφέρουσα θεωρία: τη
"Θεωρία του γονέα" της Alice Van der Pas, την οποία εξηγούμε περαιτέρω σε αυτό το πακέτο
μάθησης. Σε αυτό το σημείο, η θεωρία "Αρκετά καλή γονική μέριμνα" μπορεί επίσης να φανεί
χρήσιμη - για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη θεωρία, ελέγξτε το ΠΑΚΕΤΟ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση
Αφού μελετήσουν το πακέτο
μάθησης, οι γονείς θα είναι σε
θέση να:
- Μάθουν πώς να θέτουν όρια,
- Κατανοούν όλες τις
φάσεις της
διαμεσολάβησης,
- γνωρίζουν πώς να
συμπεριφέρονται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όταν
τα παιδιά βρίσκονται σε
σύγκρουση ,
- Κατανοούν και απαριθμούν τις
διάφορες ενέργειες κατά την
αντιμετώπιση των παιδιών που
δεν σταματούν να διαφωνούν.

Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού πακέτου, οι
γονείς θα πρέπει να είναι σε
θέση να:
- Διαμεσολαβήσουν
μεταξύ των παιδιών
όταν είναι απαραίτητο,
- Να ελέγχουν τη δική
τους συμπεριφορά ώστε
να μην προβάλλουν τα
δικά τους αρνητικά
συναισθήματα στα
παιδιά τους,
- Εφαρμόζουν όλες
τις φάσεις της
διαμεσολάβησης,
- Εφαρμόζουν τις
μεθόδους για την
επίλυση αδελφικών
συγκρούσεων.

17 Simpson,

L. (2017). Η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι μια αποτελεσματική τεχνική γονικής μέριμνας για τις οικογενειακές
διαφωνίες. Ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2021 από https://www.huffpost.com/archive/ca/entry/mediation-can-be-an-effectiveparenting-technique-for-family-dis_a_23032431.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
Διαμεσολάβηση γονέων για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ αδελφών
"Πριν αποκτήσω παιδιά, δεν ήξερα ότι η διάσπαση ενός μπισκότου θα μπορούσε να
πυροδοτήσει καυγά. Αλλά ως γονιός έμαθα ότι ακόμα και τα πιο μικρά πράγματα μπορούν
να προκαλέσουν πόλεμο". - Jackie Gold Schneider
"Αναπνέει πάνω μου" ή "άλλαξε κανάλι" είναι μερικές
από τις κραυγές που αντηχούν στο σπίτι μου κάθε
μέρα. Και οι αντιδράσεις μου στους καβγάδες τους
κυμαίνονται από το να φωνάξω "STOP" μέχρι να
χωρίσω τα παιδιά μου και να κλειδωθώ ακόμη και στο
μπάνιο. Όταν πήγα σε άλλους γονείς, σχεδόν πάντα
γνέφουν συμφωνώντας, δίνοντάς μου να καταλάβω
ότι δεν είμαι μόνη μου "18.

Η γονεϊκότητα μπορεί να είναι δύσκολη
και δεν υπάρχει καθολική μέθοδος, η
διαχείριση της οικογένειας δεν είναι
κάτι που διδάσκεται στην επίσημη
εκπαίδευση.
- Γονέας (ομάδα εστίασης

Αν μεγαλώσατε με αδέλφια, μπορεί να θυμάστε τουλάχιστον μία θεαματική διαφωνία μαζί
τους που κατέληξε στο να σας χωρίσουν οι γονείς σας, να σας επιβάλουν συνέπειες και να
σας ζητήσουν συγγνώμη - ή ένα παρόμοιο σενάριο. Τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι
απαραίτητες τη δεδομένη στιγμή, αλλά η έρευνα δείχνει ότι όταν πρόκειται για τις διαφωνίες
των παιδιών, οι γονείς μπορούν να παίξουν έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο: τον ρόλο του
διαμεσολαβητή. 19

Η γνώση του τρόπου διαμεσολάβησης με
σωστό τρόπο επιτρέπει την επίλυση τόσο
βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων
προβλημάτων.
- Γονέας (ομάδα εστίασης)

"Η διαμεσολάβηση δίνει τη δυνατότητα στους
διαφωνούντες να επιλύουν τις μεταξύ τους
συγκρούσεις", σύμφωνα με την Hildy S. Ross και
Marysia J. Lazinski. "Όταν οι γονείς συμμετέχουν,
ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράσουν τα δικά τους
συμφέροντα και τις σημαντικές συναισθηματικές
συνέπειες των διαφορών τους. Ταυτόχρονα,
ενδυναμώνουν τα παιδιά να κάνουν τον
προσανατολισμένο στο μέλλον σχεδιασμό που θα
τους επιτρέψει να επιλύσουν τις διαφορές τους. Σε
αυτό οι γονείς αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των
παιδιών τους για την επίλυση συγκρούσεων, αλλά τα
παιδιά μαθαίνουν με τη δική τους συμμετοχή και τη
συμμετοχή των αδελφών τους "20.

Μια συζήτηση στη βιβλιογραφία επικεντρώνεται στο κατά πόσον οι γονείς πρέπει να
παρεμβαίνουν όταν τα παιδιά τους τσακώνονται. Για παράδειγμα, ο Dreikurs (1964)21
πρότεινε οι γονείς να μείνουν έξω από τις συγκρούσεις των παιδιών τους, ώστε να δοθεί
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στα παιδιά η ευκαιρία να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων.
Πίστευε ότι οι καυγάδες των παιδιών είναι τελικά μια προσπάθεια για προσοχή, που διατηρείται
από τη συμμετοχή των γονέων και προέτρεψε τους γονείς να αντισταθούν στις προσπάθειες των
παιδιών τους να κερδίσουν την υποστήριξη, μια πεποίθηση που διατηρείται μέχρι σήμερα.

18

https://eu.northjersey.com/story/entertainment/2018/04/06/parenting-how-mediate-when-your-kids-fight/489019002/
https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-siblingεπίλυση συγκρούσεων
20 Idem
21 Idem
19
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Η διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να
είναι αγχωτική, αλλά μπορεί επίσης να
δημιουργήσει κρίσιμες στιγμές για την
ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των
γονέων και των παιδιών.

Αντίθετα, οι Herrera και Dunn (1997)22
υποστήριξαν ότι παρεμβαίνοντας στις
αδελφικές συγκρούσεις, οι γονείς
παρέχουν στα παιδιά τους ένα μοντέλο
επίλυσης συγκρούσεων από το οποίο τα
παιδιά μπορούν να μάθουν τις
απαραίτητες
δεξιότητες
και
εποικοδομητικές στρατηγικές επίλυσης.

Στο παρελθόν έγιναν πολλές μελέτες για να βρεθούν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι
χειρισμού των συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών. Με ή χωρίς τη συμμετοχή των γονέων; Σε
αυτή την προοπτική, η έρευνα έδειξε ότι τα αδέλφια τείνουν να είναι πιο επιθετικά μεταξύ
τους όταν η μητέρα τους ήταν παρούσα και οι συγκρούσεις τείνουν να διαρκούν
περισσότερο. Παρόλο που οι συγκρούσεις είναι αρκετά έντονες όταν συμμετέχουν οι γονείς,
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά σε αυτές τις οικογένειες εμφάνιζαν πιο διαλλακτικές
συμπεριφορές. Από την άλλη πλευρά, όταν τα παιδιά αφήνονται μόνα τους κατά τη
διαχείριση των συγκρούσεων, τα μεγαλύτερα παιδιά κερδίζουν συχνότερα αυτές
τις διαμάχες. Φαίνεται ότι κάποιο είδος γονικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια των
συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών, δεν μπορεί να κάνει κακό.

Πηγή: Canva

Η διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ευεργετικό εργαλείο γονικής μέριμνας
για παιδιά ηλικίας μόλις 5 ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία διαμεσολάβησης
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έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στο οικογενειακό περιβάλλον. Στη διαμεσολάβηση, οι
γονείς ελέγχουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και διευκολύνουν τη συζήτηση σχετικά με
τη συναισθηματική κατάσταση και τα συμφέροντα των παιδιών τους, ενώ ταυτόχρονα τα
ενδυναμώνουν να βρουν τις δικές τους λύσεις στις διαφωνίες τους.

22 Dunn,

J., & Herrera, C. (1997). Επίλυση συγκρούσεων με φίλους, αδέλφια και μητέρες: Μια αναπτυξιακή προοπτική. Aggressive
Behavior, 23(5), 343-357.
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Προηγούμενες μελέτες για τη διαμεσολάβηση των γονέων έχουν
διαπιστώσει ότι η διαμεσολάβηση των γονέων δίνει στα μικρά
παιδιά καλύτερη κατανόηση των θέσεων των αδελφών τους και
τα ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν πιο εποικοδομητικές
στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, όπως να μιλούν ήρεμα, να
μοιράζονται τις απόψεις τους, να ακούν τα αδέρφια τους, να
εξηγούν τις πράξεις τους, να ζητούν συγγνώμη και να προτείνουν
λύσεις. Οι γονείς που διαμεσολαβούν και τα παιδιά είναι πιο
πιθανό να συζητήσουν τα συναισθήματα και το σκεπτικό των
παιδιών και οι γονείς είναι λιγότερο πιθανό από τους γονείς
ελέγχου να υποδείξουν στα παιδιά πώς να επιλύσουν τα θέματά
τους. Αντίθετα, οι διαμεσολαβούντες γονείς κατευθύνουν τη
συζήτηση προς τα ενδιαφέροντα και τα συναισθήματα των παιδιών
τους και τα καθοδηγούν να επιλύσουν τις διαφορές τους χωρίς να
προσφέρουν δικές τους προτάσεις.

Πηγή: (2020). Αδέλφια αγκαλιάζονται [ψηφιακή
εικόνα]. Ανακτήθηκε από Unsplash

Όταν οι γονείς μεσολαβούν, τα μικρότερα αδέλφια είναι καλύτερα σε θέση να κάνουν χρήση
τέτοιων εποικοδομητικών στρατηγικών επίλυσης, όπως η πρόταση λύσεων, και τα μεγαλύτερα
αδέλφια είναι λιγότερο πιθανό να κυριαρχήσουν στη συζήτηση. Τέτοιες διαδικασίες
διαμεσολάβησης έχει αποδειχθεί ότι ενδυναμώνουν τα μικρότερα αδέλφια.
Μάθετε πώς λειτουργεί η διαδικασία διαμεσολάβησης, βοηθώντας σας να προοδεύσετε ως
γονέας ή/και εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα, και διαβάστε τις επόμενες σελίδες.

Περαιτέρω ανάγνωση:
-

-

Συνολικές συμβουλές και κόλπα διαμεσολάβησης και περαιτέρω πηγές σχετικά με τη
διαμεσολάβηση μεταξύ παιδιών www.mediate.com
Χειρισμός συγκρούσεων μεταξύ μεγαλύτερων παιδιών:
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach- kids-conflict-resolution/
7 τρόποι για να διδάξετε στα παιδιά να διαχειρίζονται μόνα τους τις συγκρούσεις τους:
https://www.edutopia.org/article/7- ways-teach-kids-manage-their-own-conflicts

Γλωσσάριο:

Διαμεσολάβηση: Η διαμεσολάβηση γονέων-παιδιών αποσκοπεί στην επίλυση ή τη
διαχείριση οικογενειακών διαφορών και τη βελτίωση της οικογενειακής λειτουργίας. Η
διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική μέθοδος επίλυσης διαφορών κατά την οποία ένα
ουδέτερο τρίτο μέρος βοηθά τα άτομα που βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους να
καταλήξουν σε διακανονισμό.
Ενδυνάμωση των γονέων: Η διαδικασία με την οποία τα άτομα αποκτούν κυριαρχία
και έλεγχο της ζωής τους και καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντός τους.
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ΟΡΘΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Διατηρήστε τον έλεγχο των διαφορών των παιδιών σας
" Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ θεωρείται σημαντική από τους γονείς, διότι είναι αναπόφευκτο ότι
όταν λαμβάνουν αποφάσεις ως υπεύθυνοι ενήλικες, έχοντας κατά νου τη μακροπρόθεσμη ευημερία
των παιδιών, αυτές δεν θα αρέσουν πάντα στα παιδιά και μερικές φορές θα προκύπτουν διαφωνίες.
Κατά τη γνώμη τους, σε αυτό το σημείο θα βοηθούσαν οι ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ως ένας
τρόπος προώθησης συμμαχιών και καθορισμού υγιών ορίων με τρόπο που να δείχνει σεβασμό προς
τα παιδιά "

- Συγκριτική έκθεση, Skills4Parents, 2021
Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα μέρη συζητούν τις διαφορές τους
και καταλήγουν σε κοινό διακανονισμό. Οι γονείς πιστεύουν ότι σε σχέση με αυτή τη
διαδικασία είναι σημαντικό να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης, θετικής επικοινωνίας,
αυτό-ανα-στοχασμού και εν-συναίσθησης. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, ανατρέχουμε στη μαθησιακή ενότητα για την
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" & τις "ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ". Είναι επίσης σημαντικό να θέτετε όρια
προκειμένου να αποτρέψετε τις διαφωνίες να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Όταν θέτετε όρια,
αναγνωρίζετε τη σημασία να σέβεστε τα συναισθήματα των παιδιών σας, αλλά και να
βεβαιώνεστε ότι θα σας σεβαστούν και εσάς ως γονέα. Αυτό μπορεί να ξεχνιέται κατά τη
διαμεσολάβηση, αλλά θα είναι μόνο επωφελές για όλα τα μέρη.
Καθορισμός και σεβασμός των προσωπικών ορίων
Μπορούμε να φανταστούμε τα προσωπικά όρια ως αόρατους φράχτες (με πύλες) που μας
χωρίζουν συναισθηματικά και σωματικά από τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτά τα όρια είναι
οι κανόνες και οι περιορισμοί που θέτουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους - και
είναι ιδανικά εκεί που τα θέτουμε εμείς οι ίδιοι.
Ο καθορισμός ορίων σημαίνει ότι γνωρίζετε τον εαυτό σας - τι σας αρέσει και τι όχι, τι είναι
αποδεκτό για εσάς και τι όχι - και επίσης ότι έχετε τις δεξιότητες να τα επικοινωνείτε όλα
αυτά. Μερικές φορές τα όριά σας θα είναι πιο ήπια, μερικές φορές πιο αυστηρά, μερικές
φορές θα λέτε ναι και μερικές φορές σταθερά όχι. Κάποιες φορές θα ανοίγετε αυτή την
πόρτα και κάποιες φορές θα την κλειδώνετε. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι ό,τι κι αν
κάνετε - είναι δική σας απόφαση.
Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες για τον καθορισμό ορίων. Παρακάτω παρατίθενται οι
κανόνες που μπορείτε να θέσετε εσείς ως γονέας για τα παιδιά σας:
1. Μην βρίζετε ο ένας τον άλλον. Οι διαφωνίες ή ο θυμός είναι εντάξει, αλλά οι
προσβλητικές λέξεις ή συμπεριφορές δεν είναι.
2. Να σέβεστε ο ένας τον άλλον. Εξάλλου, τα παιδιά σας είναι μέλη της ίδιας
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οικογένειας και ακόμη και αν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των παιδιών σας και των
συνομηλίκων τους, ο σεβασμός θα πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε σύγκρουσης.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συμπεριφέρονται στους
άλλους όπως ακριβώς θέλουν να τους συμπεριφέρονται και τα ίδια.
3. Δηλώστε ήρεμα τι σας ενοχλεί και γιατί. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας μπορούν να
πουν ήρεμα τι τα ενοχλεί και γιατί, ώστε να υπάρχει σαφήνεια για τη φάση της λύσης.
4. Ακούστε χωρίς να διακόπτετε. Ακριβώς όπως τα παιδιά σας θέλουν να ακούγονται,
δώστε τους να καταλάβουν ότι πρέπει να ακούνε ο ένας τον άλλον όταν διαφωνούν,
προκειμένου να βρουν μια κοινή λύση. 23
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ:
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Με ένα παιδί: Είστε κουρασμένοι μετά από μια ολόκληρη μέρα στη δουλειά και
θέλετε να πάτε σπίτι, αλλά το παιδί σας θέλει να μείνει λίγο ακόμα στο πάρκο.
 Με τον σύντροφό σας: αλλά με κάποιο τρόπο καταλήγετε να είστε ο μόνος που το
κάνει.
 Με έναν παππού ή μια γιαγιά: Προσπαθείτε να περιορίσετε την ποσότητα των
γλυκών που τρώει το παιδί σας, αλλά οι παππούδες και οι γιαγιάδες να τα
προσφέρετε στο παιδί σας κάθε φορά που το επισκέπτεστε.
ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ
 Σε ένα παιδί: "Βλέπω ότι είσαι θυμωμένος μαζί μου επειδή θέλεις να γυρίσουμε σπίτι
από το πάρκο, αλλά έχω κουραστεί πολύ και πρέπει να μας πάω σπίτι με το αυτοκίνητο. "
 Σε έναν συνεργάτη: "Δεν αισθάνομαι άνετα με το γέμισμα και το άδειασμα του
πλυντηρίου πιάτων. Μπορείς σε παρακαλώ να το αδειάσεις πριν πας στη δουλειά;"
 Σε έναν παππού και μια γιαγιά: "Προσπαθούμε να περιορίσουμε την ποσότητα των
γλυκών που τρώνε τα παιδιά. Σας παρακαλώ, μην παίρνετε σοκολάτα κάθε φορά
που ερχόσαστε. Μπορούμε να μείνουμε μόνο στα Σαββατοκύριακα;"

Εκτός από τον καθορισμό προσωπικών ορίων που διαφυλάσσουν την ψυχική μας υγεία,
είναι σημαντικό να διδάξουμε στα παιδιά να θέτουν τα δικά τους όρια και στη συνέχεια
να τα σέβονται.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 Να εξηγούμε στα βρέφη μας γιατί τα μεταφέρουμε ή τα αλλάζουμε.
 Σεβόμενοι το "ΟΧΙ!" των μικρών μας παιδιών.
 Εξηγώντας με σεβασμό γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι τελικά.
 Να μην διαβάζουμε μηνύματα στο τηλέφωνο της έφηβης κόρης μας.
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23 Lowell,

2021. Επίλυση συγκρούσεων: 5 κανόνες από μια μαμά για την επίλυση των συγκρούσεων στο σπίτι. Ανακτήθηκε στις 30
Νοεμβρίου 2021 από https://www.lifehack.org/503608/conflict-resolution-5-rules-from-mom-resolve-conflicts-home.
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Ο σεβασμός των προσωπικών ορίων δεν είναι το ίδιο με την αδιαφορία και την αμέλεια ακριβώς το αντίθετο. Είναι η πεποίθηση ότι έχουμε δημιουργήσει μια αρκετά καλή σχέση
με τεχνικές δεσμού, ώστε το παιδί να έρθει να μας πει από μόνο του όταν συμβαίνει κάτι
σημαντικό - όχι ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουμε εμείς με «ντετέκτιβική» εργασία.

Διαμεσολάβηση μεταξύ παιδιών
Μπορούμε να τους στείλουμε στα δωμάτιά τους για ένα «τάιμ άουτ», όπου αναμφίβολα θα
χρησιμοποιήσουν το χρόνο για να σχεδιάσουν εκδίκηση. Μπορούμε να τους βάλουμε σε
ξεχωριστά δωμάτια και να πηγαινοερχόμαστε προσπαθώντας να τους πείσουμε να είναι
δίκαιοι ή λογικοί. Μπορούμε να τους αφαιρέσουμε προνόμια όπως ο χρόνος στον
υπολογιστή ή οι επισκέψεις με φίλους. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε ανταμοιβές για
την καλή συμπεριφορά, η οποία είναι θετική πειθαρχία, αντίθετη από τις τιμωρίες που
αναφέρθηκαν προηγουμένως και η οποία είναι πιο αποτελεσματική. Μπορείτε να δείτε το
ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ για να ελέγξετε πώς να χρησιμοποιείτε τη θετική
πειθαρχία και γιατί ακριβώς είναι καλύτερη από την τιμωρία.
Ως γονείς, το μόνο που θέλουμε είναι ηρεμία και ησυχία. Θέλουμε μόνο τα παιδιά μας να τα
πάνε καλά. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να τα βοηθήσουμε να επιλύουν τις διαφορές τους
γρήγορα και αποτελεσματικά -για το δικό τους καλό και το δικό μας;
Κατ' αρχάς, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διάφορες φάσεις της διαμεσολάβησης, οι
οποίες εξηγούνται στον ακόλουθο πίνακα. Αυτό το μοντέλο διαμεσολάβησης μπορεί να σας
βοηθήσει να καθοδηγήσετε με επιτυχία τα παιδιά σας μέσω της επίλυσης των συγκρούσεων.
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Πηγή: Canva

Φάσεις της διαμεσολάβησης24

Ορισμός βασικών κανόνων
Οι διαμεσολαβητές πρέπει πρώτα να θέσουν βασικούς κανόνες (βλ.
σελίδα προηγούμενη ενότητα για τα όρια) και κατευθυντήριες γραμμές
συμπεριφοράς που ελαχιστοποιούν τις κλιμακώσεις και που μειώνουν
την πιθανότητα κλιμάκωσης και την εχθρότητα μεταξύ
των μερών που χρειάζονται διαμεσολάβηση, για παράδειγμα δύο
αδέλφια.

Χώρος για διαφορετικές προοπτικές
Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα ζητήματα, με τους διαφωνούντες να
συζητούν τις δικές τους απόψεις. Αυτό επιτρέπει στη διαμεσολάβηση να
κατευθυνθεί προς την εξεύρεση μιας λύσης που να ικανοποιεί τις
ανησυχίες κάθε μέρους, καθώς συχνά στις συζητήσεις για την επίλυση
οικογενειακών προβλημάτων τα μέλη της οικογένειας έχουν αντιφατικές
απόψεις για ποιο είναι το πρόβλημα.

Δημιουργήστε ενσυναίσθηση και κατανόηση
Στη συνέχεια, οι διαμεσολαβητές οικοδομούν εν-συναίσθηση και
κατανόηση μεταξύ των διαφωνούντων. Αυτό είναι ένα αναπόσπαστο
βήμα, διότι η αμοιβαία κατανόηση σπάνια εμφανίζεται φυσικά κατά τη
διάρκεια της σύγκρουσης και η έλλειψη τέτοιας κατανόησης δυσχεραίνει
την επίλυση της σύγκρουσης, αφήνοντας συνήθως το ένα μέρος
ανικανοποίητο ή πικραμένο. Η αναγνώριση και η κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο το αδελφάκι αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της διαμάχης
μπορεί να επιτρέψει και στα δύο παιδιά να προχωρήσουν προς μια πιο
συμφιλιωτική επίλυση. Στη διαμεσολάβηση οι γονείς ζητούν από το κάθε
παιδί να επαναδιατυπώσει αυτό που το άλλο
είπε για να οικοδομήσει μια τέτοια κατανόηση.

Προτάσεις και επιλογή λύσεων
Τέλος, οι διαφωνούντες ενθαρρύνονται να προτείνουν πιθανές λύσεις και
στη συνέχεια να επιλέξουν μία από αυτές που είναι αμοιβαία αποδεκτή
και εφικτή, εστιάζοντας έτσι την προσοχή στο μέλλον και στην υλοποίηση
των στόχων και των δύο μερών.
Η καθοδήγηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεών τους έχει αποδειχθεί
αποτελεσματική, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με τον σωστό τρόπο. Στόχος της
διαδικασίας δεν είναι να υπαγορεύσουμε στα παιδιά πώς θα πρέπει να λύσουν το
πρόβλημά τους, αλλά να τα βοηθήσουμε να βρουν μόνοι τους μια λύση.
Παίζετε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων του
παιδιού σας. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών έχουν ανάγκη από θετικές κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις που δίνουν και παίρνουν. Χρειάζονται μίνι μαθήματα για το πώς να
καλλιεργούν θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ίδιων και των άλλων στα κοινωνικά τους
54
Οδηγός Skills4Parents- Δεκέμβριος

δίκτυα. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των προαναφερθέντων φάσεων, σκεφτείτε τον
υποδειγματικό ρόλο που έχετε ως γονέας και τη στάση που αντανακλάτε στα παιδιά που
διαφωνούν.

24 https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-sibling-

επίλυση συγκρούσεων
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Βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά
τη διαμεσολάβηση μεταξύ παιδιών σε διαφορές25
Σωματική επαφή: Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να
κρατάτε τα παιδιά αγκαλιά. Μπορείτε να τρίβετε την πλάτη τους
κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, ανάλογα με την ένταση
της σύγκρουσης, την κατάσταση και την ηλικία των παιδιών.
Προσπαθήστε να ρωτήσετε τα παιδιά σας εκ των
προτέρων αν θα το ήθελαν αυτό.
Βεβαιωθείτε ότι ακούγονται όλες οι φωνές: Ρωτήστε: "Τι συνέβη
εδώ;" Βεβαιωθείτε ότι δίνεται σε κάθε παιδί αδιάλειπτος χρόνος
για να εξηγήσει την άποψή του για την κατάσταση, εντός των
ορίων.
Όλα αφορούν τα παιδιά: Αποδεχτείτε και ενισχύστε τη λύση που
συμφωνήθηκε από τα παιδιά. Μπορεί να μην έχει νόημα για
εσάς, αλλά προσπαθήστε να μπείτε στη θέση των παιδιών σας
και φανταστείτε γιατί η λύση τους μπορεί να τους βολεύει.
Φυσικά, αν υπάρχει απειλή για την υγεία ή την ψυχική
ευημερία των παιδιών, η λύση τους δεν πρέπει να γίνει
αποδεκτή από εσάς ως γονέα.
Ηρεμήστε: Παραμείνετε ψύχραιμοι ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας. Χρησιμοποιήστε απλή, συγκεκριμένη
γλώσσα. Παραφράζετε οποιαδήποτε γλώσσα
που σας
πληγώνει.
Κάντε ανοιχτές ερωτήσεις: Τελειώστε με μια ανοιχτή ερώτηση.
Παράδειγμα: "Κανείς από τους δύο δεν παίρνει αυτό που θέλει.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα;"
Δώστε στα παιδιά πολύ χρόνο για να σχηματίσουν
τις σκέψεις τους και να μιλήσουν. Μια ερώτηση που μπορεί να
απαντηθεί με ναι ή όχι δεν είναι ερώτηση ανοιχτού τύπου.
Πρόσθετοι πόροι:
-

-

Διδάσκοντας στα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις:
https://childmind.org/article/teaching-kidsπώς-να-αντιμετωπίσω-τις-συγκρούσεις/
Επιλύσεις συγκρούσεων για παιδιά:
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids- conflict-resolution/
Απλές μέθοδοι διαμεσολάβησης: https://www.mediate.com/articles/langM2.cfm
Γιατί οι γονείς πρέπει να μεσολαβούν: https://www.eurekalert.org/news-releases/519019
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25

https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g2014.pdf
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Η σύνδεση μεταξύ γονέα και παιδιού
Μερικές φορές, οι γονείς καταλήγουν σε ένα «καθοδικό σπιράλ» κατά τη διάρκεια της
καθημερινής γονικής μέριμνας, από το οποίο (όπως φαίνεται) δεν μπορούν να βγουν.
Αυτό το καθοδικό σπιράλ έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση των γονέων όσον
αφορά την επίλυση προβλημάτων και τη γονική μέριμνα γενικότερα. Η ατμόσφαιρα
χειροτερεύει και φαίνεται ότι η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Εδώ μπορεί να
εφαρμοστεί η θεωρία της Alice van der Pas.

Alice van der Pas
(1934 - 2017)
Η Dr. Alice van der Pas (1934-2017) εργάστηκε επί τριάντα χρόνια ως
Ολλανδή σύμβουλος γονέων και οικογενειακή θεραπεύτρια στην AGGZ
για νέους, εκ των οποίων τρία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το
1992, ήταν συγγραφέας και συντάκτης πλήρους απασχόλησης.
Το 2003 απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα με μια μελέτη της
επιστημονικής βιβλιογραφίας για τη γονική μέριμνα: Μια σοβαρή
περίπτωση παραμέλησης: η γονική εμπειρία της ανατροφής του
παιδιού.
Εικόνα: https://www.swpbook.com/auteur/4/alice-van-der-pas

Θα ήταν καλό για τους γονείς να γνωρίζουν ποια είναι τα θεμέλια αυτής της θεωρίας, ώστε
το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί από τον πυρήνα του. Ας εξηγήσουμε, λοιπόν, τις βασικές
αρχές της γονικής μέριμνας, σύμφωνα με τη λεγόμενη "Θεωρία του Γονέα" της Alice van der
Pas, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας σπουδαίος ακρογωνιαίος λίθος στις
διαδικασίες διαμεσολάβησης- Υπάρχει επίσης μια άλλη θεωρία που μπορεί να φανεί
χρήσιμη, η οποία είναι η "Θεωρία του Αρκετά Καλού", για την οποία μπορείτε να διαβάσετε
στο ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.
Το να αισθάνεστε άνετα στη γενικότητα είναι σημαντικό για την υγιή και ασφαλή ανάπτυξη
των παιδιών και για τη διαμεσολάβηση στις συγκρούσεις τους. Με τον όρο γονικότητα
εννοούμε:
- Η ευημερία του γονέα
Ως γονείς, ξέρετε ότι είστε υπεύθυνοι και κατά βάθος, θέλετε πάντα το καλύτερο για
τα παιδιά σας.
- Η εμπιστοσύνη του γονέα
Η γενικότητα μπορεί να σας κάνει ανασφαλείς και ευάλωτους.
- Η γονική εμπειρία
Πρέπει να αντιμετωπίσετε τη γονική μέριμνα, σε καλές και κακές στιγμές. Είναι μια
δουλειά για μια ζωή.
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Πηγή: από Unsplash

Λοιπόν... πώς να αισθάνεστε άνετα στη γενικότητα;
Το πρώτο απόσπασμα που εμφανίζεται είναι: "Ένας ευτυχισμένος γονιός, είναι ένα
ευτυχισμένο παιδί"! Και υπάρχει λόγος γι' αυτό! Αν αισθάνεστε άνετα και ήρεμα, μπορείτε
να χειριστείτε σχεδόν κάθε κατάσταση, και τις συγκρούσεις των παιδιών σας. Προσπαθήστε
να δημιουργήσετε τις τέλειες συνθήκες, όπου μπορείτε εύκολα να μεταβείτε από τη μία
πλευρά στην άλλη. Ζητήστε βοήθεια από τους φίλους σας, δώστε τη δυνατότητα στους
γείτονές σας να σας στηρίξουν όποτε μπορούν, βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία μεταξύ
εργασίας και προσωπικής ζωής είναι υπό έλεγχο, διορθώστε και λύστε τα προσωπικά σας
προβλήματα πριν στραφείτε στα παιδιά σας. Αυτό σας κάνει να μπορείτε να αναπνέετε πιο
εύκολα και να έχετε τον χρόνο να ανοιχτείτε στα παιδιά σας. Προσπαθήστε να
επανασυνδεθείτε μαζί τους και να φέρετε θετικές επιρροές στη ζωή τους. Ακούστε τα,
μιλήστε τους και προσπαθήστε να καταλάβετε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουν.
Επιπλέον, προσπαθήστε να μην προβάλλετε τα δικά σας
συναισθήματα και τη διάθεσή σας στα παιδιά σας.
Θυμηθείτε, αν μόλις είχατε μια πολύ αγχωτική μέρα στη
δουλειά και πρέπει να πάρετε τα παιδιά σας από το σχολείο
ή τον παιδικό σταθμό, να αγοράσετε ψώνια, να φτιάξετε
δείπνο και ταυτόχρονα να περιμένετε από τα παιδιά σας να
συμπεριφέρονται και να υπακούουν χωρίς καμία
αντίσταση... περιμένετε το ακατόρθωτο. Και τα παιδιά σας
είχαν μια κουραστική μέρα και είναι κουρασμένα όπως κι
εσείς, όταν επιστρέφουν στο σπίτι. Η εν-συναίσθηση είναι
η λέξη-κλειδί εδώ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα βήμα
πίσω, να αναπνεύσετε, να

Πηγή: Karolina Grabowska - Pexels
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βάλετε τη θέση σας στη θέση των παιδιών σας και να κάνετε το καλύτερο δυνατό από τη
μεριά σας.
Μιλήστε σε άλλους! Ξεκινήστε συζητήσεις με φίλους που έχουν επίσης παιδιά. Ρωτήστε
τους πώς τα καταφέρνουν και δείτε αν βιώνουν τα ίδια πράγματα που περνάτε. Μπορεί
να καταλάβετε ότι δεν τα πάτε τόσο άσχημα όσο νομίζατε και άλλοι γονείς αγωνίζονται
επίσης! Συνεχίστε να μιλάτε μαζί τους και ζητήστε τους συμβουλές - μπορείτε να μάθετε
πολλά ο ένας από τον άλλον.

Πηγή: Πηγή: Monkey Business Εικόνες. (n.d.). Mother Talking With Teenage Daughter on Sofa [ψηφιακή εικόνα]. www.canva.com.

Αν καταλήγετε σε αυτό το «καθοδικό σπιράλ» και δεν μπορείτε να βρείτε διέξοδο...
σκεφτείτε όλες τις θετικές εμπειρίες του παρελθόντος που σχετίζονται με τις μεθόδους
ανατροφής σας. Τις πολλές φορές που απολαύσατε την παρουσία των παιδιών σας, που
παίξατε παιχνίδια και γελάσατε με τα χαζά τους αστεία. Προσπαθήστε να μαζέψετε αυτές
τις θετικές εμπειρίες, να βασιστείτε σε αυτές και να βρείτε ξανά το δρόμο για μια θετική
γενικότητα.
Για περισσότερα σχετικά με τα παραπάνω, μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.
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Πρόσθετοι πόροι:
-

-

Ακαδημαϊκή έρευνα για τις συγκρούσεις γονέων-παιδιών:
https://www.researchgate.net/publication/236833642_Resolution_of_parentchild_conflicts_in_the_adolescence
9 βήματα για το πώς να σταματήσετε να τσακώνεστε με το παιδί σας:
https://www.empoweringparents.com/article/how-to-stop-arguing-with-your-child/
Σταματήστε να τσακώνεστε με το παιδί σας:
https://www.empoweringparents.com/article/how-to- stop-fighting-with-yourchild-do-you-feel-like-the-enemy/
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Διαμεσολάβηση σε σύγκρουση αδελφών
Η Άντζελα έχει δύο παιδιά, την Μπέλα, η οποία είναι τεσσάρων ετών και τον Φιν, ο οποίος
είναι δύο ετών. Η Μπέλα θέλει να έχει τα τουβλάκια, με τα οποία παίζει ο Φιν, για να
ολοκληρώσει το μικρό της χωριό. Η Άντζελα παρεμβαίνει λέγοντας στην κόρη της ότι μπορεί
να παίξει με τα τουβλάκια, αλλά μόνο όταν ο Φιν τελειώσει με αυτά, αλλά η Μπέλα γίνεται
πολύ έξαλλη. Όταν ηρεμεί, προσφέρει στον Φιν μια συμφωνία: ανταλλαγή παιχνιδιών, την
οποία ο Φιν αποδέχεται. Αλλά μετά από 10 λεπτά, η Bella θέλει περισσότερα τουβλάκια και
προσφέρει στον μικρό της αδελφό ξανά ανταλλαγή, αλλά τώρα ο Fin δεν θέλει να γίνει
ανταλλαγή. Η Μπέλα ξεσπά σε κλάματα και λέει ότι ο αδελφός της είναι ο πιο κακός
αδελφός, μετά όμως αρχίζει να κλαίει και ο Φιν.

Η κατάσταση που περιεγράφηκε
παραπάνω, είναι πιθανόν να
αναγνωρίζεται από αρκετούς γονείς
και είναι συχνά πολύ δελεαστικό να
πούμε στη Bella να μην μιλάει έτσι
στον μικρό της
αδελφό.
Ωστόσο,
αυτό
πιθανότατα
θα έριχνε μόνο λάδι στη φωτιά στη
δυσαρέσκειά της προς τον Fin και θα
οδηγούσε
σε
περισσότερες
συγκρούσεις, είτε τώρα είτε στο
μέλλον. Και αυτό γιατί τα περισσότερα
Πηγή: vitapix by Getty Images. (n.d.). Αδέλφια που τσακώνονται στην κρεβατοκάμαρα
[ψηφιακή εικόνα].
παιδιά θα ερμηνεύσουν αυτή την
Ανακτήθηκε από Canva
παρέμβαση όχι θετικά, σαν να
νοιάζεστε μόνο για τον αδελφό της.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να
βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας
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αποδέχεται τη λύση που προτείνετε. Θα μπορούσατε να προτείνετε και στα δύο παιδιά σας
να εναλλάσσονται και να χρονομετρήσουν τη σειρά τους, έτσι ώστε να είναι και να
αισθάνονται δίκαια και τα δύο παιδιά σας. Φυσικά μια έξυπνη δωροδοκία ή απειλή, ώστε το
μικρό σας παιδί να μοιράζεται, είναι επίσης ένας τρόπος, αλλά θέλετε να ενθαρρύνετε κάτι
τέτοιο στα παιδιά σας στο μέλλον; Ένας άλλος τρόπος για να λύσετε το παραπάνω θέμα, είναι
να ζητήσετε από τη Μπέλα να συγχωρήσει, να ξεχάσει και να ζητήσει συγγνώμη, αλλά και να
ζητήσετε από τον Φιν να συνεργαστεί όμορφα με την αδελφή του.
Αυτά είναι παραδείγματα για την επίλυση της σύγκρουσης βραχυπρόθεσμα, αλλά
μακροπρόθεσμα, θα είναι πιο περίπλοκο να επιλυθούν όλες οι συγκρούσεις με αυτά τα
προτεινόμενα μέτρα.
Τι λειτουργεί μακροπρόθεσμα; Η εν-συναίσθηση είναι η λέξη-κλειδί εδώ. Σε αυτή την
περίπτωση, θα μπορούσατε να πείτε:
"Φαίνεται ότι είσαι πραγματικά
απογοητευμένος, ήθελες πολύ αυτά τα
μπλοκ, έτσι δεν είναι;"
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Η εν-συναίσθηση βοηθά τα παιδιά να νιώσουν ότι τους αναγνωρίζουν. Αυτό δείχνει ότι
έχετε κατανοήσει το πρόβλημα και αυτό θα προσκαλέσει το, αρχικά απογοητευμένο, παιδί
σας να μοιραστεί περισσότερα. Η λήψη εν-συναίσθησης είναι κάτι που κάνει τα παιδιά να
θέλουν να δώσουν εν-συναίσθηση. Φυσικά με μια αποποίηση ευθύνης, ότι δεν πρέπει να
είναι πλήρως φορτωμένα με την απογοήτευσή τους αυτή τη στιγμή. Αυτό θα απαιτούσε μια
πιο άμεση δράση. 26
Θα υπάρξουν καταστάσεις στις οποίες η εν-συναίσθηση δεν θα επιλύσει τη σύγκρουση, τότε
τα πέντε βήματα επίλυσης προβλημάτων από το ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, συμπεριλαμβανομένης εκκίνησης συζήτησης, μπορεί να φανούν χρήσιμα.
Εξακολουθώντας να επικαλείστε την εν-συναίσθησή σας, να πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια
επίλυση βήμα προς βήμα:

ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αναλύστε τη σκηνή και προσδιορίστε το πρόβλημα.
"Μπορείς να μου πεις γιατί είσαι δυσαρεστημένος;"
Αποσαφηνίστε τι θέλει ο καθένας και κάντε καταιγισμό ιδεών για λύσεις.
"Ποια είναι η ιδανική σας λύση;"
"Πώς μπορούμε να το λύσουμε και για
τους δυο σας;"
Αξιολογήστε τις λύσεις και επιλέξτε μία.
"Ας ελέγξουμε ποιες λύσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και
για τους δύο και ας επιλέξουμε τη λύση που
θα είναι η ορθή για εσάς".
Επιλέξτε μαζί μια λύση και δοκιμάστε την. Προσαρμόστε ελαφρώς μια
προτεινόμενη λύση, αν είναι απαραίτητο.
"Ας προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μαζί με αυτόν τον
τρόπο. Μην ανησυχείτε, αν δεν πετύχει, μπορεί
πάντα να προσαρμοστεί".
Λύση αναθεώρησης. Δώστε ανατροφοδότηση.
"Αυτό δούλεψε καλά, σωστά;"
"Λειτουργεί αυτή η λύση καλά και για τους
δυο σας;"
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26 Simperingham,

G. (2021). Η προσέγγιση της ειρηνικής γονικής συμπεριφοράς στις συγκρούσεις των παιδιών.
Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, από https://www.peacefulparent.com/the-peaceful-parenting-approach-to-kidsconflicts/.
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Διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών σας και των συνομηλίκων τους
Ένα άλλο σενάριο στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η γονική διαμεσολάβηση είναι αυτό της
Julie (13) και της Alice (14). Η Αλίκη δάνεισε το βιβλίο της στην Τζούλι, το οποίο
καταστράφηκε όταν η Τζούλι το επέστρεψε στην Αλίκη. Η Αλίκη θυμώνει τουλάχιστον και
θέλει η Τζούλι να της αγοράσει ένα νέο βιβλίο. Η Τζούλι αρνείται να αγοράσει ένα νέο βιβλίο
για την Αλίκη, καθώς το κατεστραμμένο βιβλίο κατέληξε έτσι κατά λάθος. Τα δύο κορίτσια
είναι θυμωμένα μεταξύ τους και τσακώνονται συνέχεια για το θέμα.
Φυσικά, όταν το παιδί σας
τσακώνεται με τους συνομηλίκους
του, δεν είναι μια ευχάριστη
κατάσταση. Ως γονέας μπορείτε να
μεσολαβήσετε και κατά τη
διάρκεια τέτοιων καταστάσεων
χρησιμοποιώντας συμβουλές και
τις συμβουλές που είδατε εδώ.
Υπάρχουν μερικές ενέργειες που
μπορείτε να αναλάβετε για να το
κάνετε μέσα από κάποια βήματα:
1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το παιδί
σας όσο και ο φίλος/οι φίλοι
του παραμένουν ήρεμοι.
Μπορείτε να τους προτείνετε
να πάρετε μια μεγάλη ανάσα ή να
μετρήσετε μέχρι το 10.
2. Εστιάστε τόσο στο παιδί σας όσο και
στους συνομηλίκους του.

Πηγή: (2020.). Έφηβοι που τσακώνονται [ψηφιακή εικόνα].
Ανακτήθηκε από Unsplash

Να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αλλά και να ακούνε ο ένας τα
συναισθήματα του άλλου. Συχνά, όταν τα παιδιά είναι κουρασμένα ή αναστατωμένα, η
προσπάθεια να μιλήσουν για το θέμα δεν θα λειτουργήσει (καλά). Τις περισσότερες
φορές, είναι καλύτερα να περιμένετε μέχρι το παιδί σας και ο/η φίλος/η του να είναι
ήρεμοι.
3. Προτείνετε και στα δύο παιδιά να βρουν πιθανές λύσεις που να ταιριάζουν
σε όλους. Τονίστε ότι δεν υπάρχουν ανόητες ή χαζές ιδέες για την επίλυση
της σύγκρουσης.
4. Όταν τίποτα άλλο δεν λειτουργεί, μπορείτε πάντα να διδάξετε στο παιδί σας να
απομακρύνεται και να απευθύνεται σε εσάς (ή σε άλλους ενήλικες που
εμπιστεύεται) όταν νιώθει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί. 27
Όταν εξετάζετε από την οπτική γωνία της θεωρίας της Alice van der Pas για τη γονική
60
Οδηγός Skills4Parents- Δεκέμβριος

μέριμνα, μην ξεχνάτε εδώ να μην προβάλλετε τα δικά σας συναισθήματα απογοήτευσης
και κακής διάθεσης στο παιδί σας, αν τα βιώνετε εσείς. Αν θα είστε το πρότυπο για τα
παιδιά σας και τους συνομηλίκους τους σε αυτό το θέμα, θα χτίσετε πάνω στη γονική σας
εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσετε εμπειρία στη γονικότητα και όσον αφορά τις
συγκρούσεις που έχουν τα παιδιά σας με τους φίλους τους.

27 Burnett,

C. (2021). 8 συμβουλές για να βοηθήσετε το παιδί σας να επιλύσει τις συγκρούσεις και να γίνει καλός φίλος.
Ανακτήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021, από https://childhood101.com/8-tips-for-helping-your-child-resolve-conflict-and-be-a-goodfriend/.
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Βασικές συμβουλές για τους γονείς
ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ
Σκεφτείτε πριν ενεργήσετε. Πράγμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και στις δύο
περιπτώσεις, αν διαφωνείτε με τα παιδιά σας ή αν σταματάτε τη διαμάχη μεταξύ των
παιδιών σας. Σταματήστε να ενεργείτε από το πρώτο σας προαίσθημα, σκεφτείτε και
σπάστε τις "φυσιολογικές" σας συνήθειες.
Αναλογιστείτε τη δική σας συμπεριφορά. Είστε πρότυπο για τα παιδιά σας. Γίνετε ο
μεγάλος και δείξτε πώς λειτουργεί.
Έχετε επίγνωση των παγίδων. Αρχίσατε να αξιολογείτε πού πάει στραβά και αρχίζετε
να φωνάζετε στα παιδιά σας; Είναι το άγχος που είχατε από τη δουλειά όλη μέρα;
Μήπως αισθάνεστε στεναχωρημένοι εξαιτίας άλλων οικογενειακών θεμάτων;
Διδάξτε στα παιδιά σας πώς να αντιμετωπίζουν τις διαφορές. Δείξτε και πείτε τους ότι
πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι και να αρχίσουν να μιλούν. Ακολουθήστε τα βήματα
για τη διαμεσολάβηση μεταξύ των παιδιών σας.
Η σύνδεση είναι το κλειδί! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει θετική σύνδεση με τα παιδιά σας.
Αυτό θα σας φτιάξει τη μέρα! Πώς; Διαβάστε τη "Θεωρία του γονέα" από την Alice van
der Pas.
Η εν-συναίσθηση δεν θα σκοτώσει κανέναν. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των παιδιών
σας. Είχαν μια δύσκολη μέρα; Πώς νιώθουν; Είναι κουρασμένα; Μιλήστε τους!
Φροντίστε πρώτα τον εαυτό σας. Θα σας βοηθήσει να φροντίσετε και τους άλλους!
Μην αποφασίζετε για τα παιδιά σας. Αφήστε τα να αποτύχουν. Αυτό θα τα κάνει να
μεγαλώσουν!
Νιώστε άνετα με τη γονικότητα. Φροντίστε για τη δική σας ευεξία, προσπαθήστε να
αντανακλάτε το γονικό σας στυλ και βρείτε πώς μπορεί να είναι διασκεδαστικό. Μιλήστε
για τις θετικές σας εμπειρίες, οι οποίες θα ενισχύσουν τις νέες, καλές προθέσεις σας.
Μιλήστε σε άλλους! Πιθανόν και αυτοί να αγωνίζονται ή να έχουν αγωνιστεί με τα ίδια
θέματα.
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όταν πρόκειται για διαφορές παιδιών, οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν έναν πολύ
πιο σημαντικό ρόλο: τον ρόλο του διαμεσολαβητή.
a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα

Η διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ευεργετικό εργαλείο γονικής μέριμνας με
παιδιά από:
a)
b)
c)
d)

5 ετών
10 ετών
15 ετών
Όλα τα παραπάνω

Ο καθορισμός ποικίλων κανόνων είναι μία από τις φάσεις της διαμεσολάβησης.
a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα

Ποιος είναι ένας από τους κανόνες για τον καθορισμό ορίων;
a)
b)
c)
d)

Ακούστε χωρίς να διακόπτετε
Γράψτε όλα τα όριά σας
Επικεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση όταν θέτετε όρια
Μιλήστε για τα όριά σας σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Ποια είναι τα τρία στοιχεία της Alice van der Pas για να νιώθει κανείς άνετα στη γονεϊκότητα;
a)
Η ευημερία του γονέα, η καλή οικονομική κατάσταση του γονέα και η γονική
εμπειρία
b)
Η ευημερία του γονέα, η αυτοπεποίθηση του γονέα και η γονική εμπειρία
c)
Η καλή σχέση με τον σύντροφο, η εμπιστοσύνη του γονέα και η γονική εμπειρία
d)
Η ευημερία του γονέα, η εμπιστοσύνη του γονέα και μια καλή καριέρα
Τι λειτουργεί μακροπρόθεσμα όταν τα παιδιά σας έχουν μια σύγκρουση;
a)
b)
c)
d)

Ενσυναίσθηση
Σαφείς κανόνες και όρια
Δώστε εναλλάξ σε κάθε παιδί να έχει/κάνει αυτό που θέλει και χρονομετρήστε το για να είναι
δίκαιο.
Να λέτε στα παιδιά σας να μην είναι κακοί μεταξύ τους

Ποιο είναι το πρώτο βήμα όταν μεσολαβείτε σε μια σύγκρουση μεταξύ του παιδιού σας και των
συνομηλίκων του;
a)

Ρωτήστε τους συνομηλίκους για την οικογενειακή τους κατάσταση
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b)
c)
d)

Βεβαιωθείτε ότι τόσο το παιδί σας όσο και ο φίλος/οι φίλοι του παραμένουν ήρεμοι.
Πάρτε τον καθένα χωριστά για να μιλήσει για την άποψή του
Προτείνετε σε όλα τα παιδιά να προτείνουν πιθανές λύσεις

Ποια είναι μια από τις αποτελεσματικές ενέργειες όταν αντιμετωπίζετε παιδιά που τσακώνονται
ασταμάτητα;
a)
b)
c)
d)

Φέρτε τα παιδιά σας στο δικό σας δωμάτιο (ή στα δικά σας δωμάτια) όταν η σύγκρουση γίνεται
πολύ έντονη.
Καλέστε έναν εκπαιδευτή ενηλίκων για συμβουλές
Ξεκαθαρίστε ποιες θα είναι οι συνέπειες αν τα παιδιά δεν σταματήσουν να τσακώνονται
Κάντε μια θετική σύνδεση με τα παιδιά σας

Στόχος της διαδικασίας δεν είναι να υπαγορεύσουμε στα παιδιά πώς θα πρέπει να
λύσουν το πρόβλημά τους, αλλά να τα βοηθήσουμε να βρουν μόνοι τους μια λύση.
a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα

Κατά τη διαμεσολάβηση μεταξύ παιδιών σε διαφορές, είναι σημαντικό να διατηρείτε την
ψυχραιμία σας.
a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα

Οι λύσεις βρίσκονται στο παράρτημα
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
& ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
Πακέτο μάθησης 4

Εισαγωγή

Τοποθέιση Σκηνικού
Ορθές Εφαρμογές

Τελικές βασικές
συμβουλές για γονείς
Αυτοαξιολόγηση



Επισκόπηση του περιεχομένου του μαθησιακού
πακέτου, του κοινού-στόχου και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων
 Η οικογένεια ως ομάδα: καθορισμός στόχων και κοινή
 αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 Καθορισμός στόχων: Μια βασική
δεξιότητα για ευτυχισμένες οικογένειες.
 Η μάχη μεταξύ γονέων και παιδιών:
Πώς να πλοηγηθείτε;
 Επίλυση προβλημάτων: τι είναι και πώς να το κάνουμε;
 Εκτυπώσιμο υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
για να ξεκινήσετε συζητήσεις με τα παιδιά σας και άλλα
μέλη της οικογένειας.
 Κουίζ για τον έλεγχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων
του πακέτου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το πακέτο εκμάθησης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και καθορισμού στόχων
έχει δημιουργηθεί για γονείς που θα ήθελαν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις
τους σχετικά με την επίλυση προβλημάτων και τον καθορισμό στόχων σε καταστάσεις της
καθημερινής ζωής. Μέσω αυτού του πακέτου οι γονείς θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και
να αναγνωρίζουν τις φάσεις και τις καταστάσεις της επίλυσης προβλημάτων, να εφαρμόζουν
λύσεις σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση και να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις της
καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική και λειτουργική δομή επικοινωνίας.
Ως γονείς, η διαχείριση των προβλημάτων, ο καθορισμός στόχων για θέματα της
καθημερινής ζωής είναι απαραίτητη για μια καλή και υγιή οικογενειακή ζωή και επηρεάζει
τα παιδιά σας και τη σχέση σας μαζί τους. Γι' αυτό η θετική και εποικοδομητική διαχείριση
των προβλημάτων βοηθάει εσάς και τα παιδιά σας να αναπτυχθούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Επιπλέον, το να κάνετε ορατές τις στρατηγικές σας για την επίλυση προβλημάτων και
τις δεξιότητες στοχοθεσίας θα βοηθήσει το παιδί σας να αντιμετωπίσει τα δικά του θέματα
της πραγματικής ζωής, επειδή έχει ένα θετικό πρότυπο να ακολουθήσει και να αντιγράψει.
Αυτό μπορεί να τους διδάξει σημαντικές δεξιότητες για τη ζωή. Επιπλέον, μπορεί να σας
δώσει αυτοπεποίθηση στο να αντιμετωπίζετε τα θέματα αντί να τα αποφεύγετε, ενώ
μπορείτε να καθοδηγήσετε τα μέλη της οικογένειάς σας σε μια σωστή μορφή επικοινωνίας.
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση
Αφού διαβάσετε αυτό το πακέτο θα
είστε σε θέση να:
- Περιγράψετε την έννοια της
επίλυσης προβλημάτων και του
καθορισμού στόχων,
- Αναφέρετε τις φάσεις
επίλυσης προβλημάτων ,
- Ορίσετε τους όρους
που σχετίζονται με το
θέμα ,
- Καταγράψετε τους
διάφορους τύπους
επίλυσης προβλημάτων.

Δεξιότητες
Μετά το πακέτο εκμάθησης, ο
γονέας θα πρέπει να είναι σε
θέση να:
- Προσδιορίσει μια
προβληματική κατάσταση,
- Εφαρμόσει λύσεις
σύμφωνα με την
προσέγγιση επίλυσης
προβλημάτων,
- Δημιουργήσει ισχυρή
δέσμευση με τους
συγγενείς τους,
- Αναγνωρίσει και προλάβει
τα προβλήματα
- Αισθάνεται ότι εργάζεται σε
ομάδα.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
Η οικογένεια ως ομάδα: καθορισμός στόχων και κοινή αντιμετώπιση
των προβλημάτων.
Η επιστημονική βιβλιογραφία και οι έρευνες μας δείχνουν ότι οι εναλλακτικές προσεγγίσεις
(για παράδειγμα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης γονέων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
επίλυσης προβλημάτων) για τη διαχείριση της διασπαστικής συμπεριφοράς των παιδιών ή
άλλων προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν, όπως ο εκφοβισμός, οι συγκρούσεις με
φίλους κ.λπ., έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη συνεργασία από την πλευρά των παιδιών,
τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα. Ο καθορισμός στόχων, οι στρατηγικές επίλυσης
προβλημάτων, ο καθορισμός σαφών προσδοκιών και ορίων28 είναι παραδείγματα
ορισμένων από τις δεξιότητες που μαθαίνονται σε αυτά τα προγράμματα και μπορούν να
έχουν ευεργετική επίδραση στις αντιδράσεις των παιδιών και σε ολόκληρη την οικογένεια. 29
Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα της επίλυσης προβλημάτων30, υπάρχουν ήδη
αποδεδειγμένα παραδείγματα αποτελεσματικών προσεγγίσεων γονικής μέριμνας.
Ορισμένες από αυτές βασίζονται στη ρύθμιση των συναισθημάτων, άλλες δίνουν έμφαση
στις βασικές γνωστικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων, ενώ
άλλες εξετάζουν παράγοντες γονέα και παιδιού που μπορούν να οδηγήσουν σε λειτουργικές
ή δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις γονέα-παιδιού και σε συμμορφούμενη ή μη
συμμορφούμενη συμπεριφορά των παιδιών. Σε αυτό το πακέτο μάθησης θα
επικεντρωθούμε στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Επομένως, είναι
σημαντικό να έχουμε μια καλή επισκόπηση των διαφόρων καταστάσεων που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ένας γονέας για να εφαρμόσει αυτές τις δεξιότητες σε διάφορες
καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Όσον αφορά τον καθορισμό στόχων,
οι
άνθρωποι
που
επιδιώκουν
προσεγγίσεις στόχων, δηλαδή όσοι
θέτουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα που
πρέπει να επιτευχθεί, είναι πιο πιθανό
να επιτύχουν τους στόχους τους από τα
άτομα που επιδιώκουν στόχους
αποφυγής, δηλαδή τα άτομα που
εστιάζουν
σε
ανεπιθύμητα
αποτελέσματα
που
πρέπει
να
31
αποφευχθούν.
Ωστόσο, όταν
πρόκειται για τη γονική μέριμνα,

Μερικές φορές η ανατροφή των παιδιών δεν εξελίσσεται
με τον τρόπο που είχατε οραματιστεί, ωστόσο, το παιδί θα
είναι πάντα συνδεδεμένο με τους γονείς του. Αυτό σημαίνει
ότι οι γονείς πρέπει να βρουν το δρόμο τους στην καλή
ανατροφή, να παίρνουν αποφάσεις και να αποδέχονται την
ευαλωτότητα που την συνοδεύει.
- Εκπαιδευτής ενηλίκων (ομάδα
εστίασης S4P)

μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι ο καθορισμός στόχων δεν είναι πάντα αρκετός για την
επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και ότι μερικές φορές χρειάζεται να ενισχυθεί και
να συνδυαστεί με δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για να εξασφαλιστεί το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα και μια καλή σχέση μεταξύ παιδιού και γονέα. Ως εκ τούτου,
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διαχειριστείτε τόσο τον καθορισμό στόχων όσο και την επίλυσης προβλημάτων, σε αυτό το
πακέτο!
Ορισμένες μελέτες των τελευταίων ετών έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο οι
οικογένειες αντιμετωπίζουν τον καθορισμό ορίων για περισσότερες πληροφορίες βλ. το
ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ και τον καθορισμό κανόνων και
προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων για τα νεαρά μέλη της οικογένειας που παρουσιάζουν
ορισμένες διαφορές μεταξύ γονέων που υιοθετούσαν ένα αυταρχικό στυλ ανατροφής έναντι
των αυταρχικών. 32

28 Scahill,

L., Sukhodolsky, D.G., Bearss, K., Findley, D., Hamrin, V., Carroll, D.H., & Rains, A.L. (2006). Τυχαιοποιημένη δοκιμή εκπαίδευσης
διαχείρισης γονέων σε παιδιά με διαταραχές τικ και διασπαστική συμπεριφορά. Journal of Child Neurology, 21(8), 650-656.
29 Oliver, P. H., Guerin, D. W., & Coffman, J. K. (2009). Μεγάλα πέντε γονικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, γονική συμπεριφορά
και προβλήματα συμπεριφοράς των εφήβων: Ένα μοντέλο διαμεσολάβησης. Personality and Individual Differences, 47(6), 631-636.
30
Epstein, T., & Saltzman-Benaiah, J. (2010). Γονείς παιδιών με διαταραγμένη συμπεριφορά: Αξιολόγηση ενός πιλοτικού προγράμματος
συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων. Journal of Clinical Psychology Practice, 1(1), 27-40.
31 Van Aar, J., Leijten, P., Overbeek, G., Thomaes, S., & Rothman, A. J. (2021). Ενισχύει ο καθορισμός στόχων τα αποτελέσματα της
παρέμβασης γονέων; A Field Experiment. Behavior Therapy, 52(2), 418-429.
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Όποιος τύπος γονέα όμως και αν είστε, οι έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς είναι πιο
επιτυχημένοι στην επίλυση προβλημάτων και στον καθορισμό στόχων όταν οι ίδιοι έχουν
διευρύνει τις βασικές τους δεξιότητες επί του θέματος, είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν
(για παράδειγμα, σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, για κάποιες συμβουλές σχετικά με
αυτό ρίξτε μια ματιά στο ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) και έχουν επίγνωση του
τρόπου με τον οποίο τα στερεότυπα του φύλου μπορούν να επηρεάσουν τις γονικές
προσεγγίσεις. (Για παράδειγμα, οι γονείς τείνουν να δίνουν στους γιους τους λιγότερους
περιορισμούς όταν βγαίνουν έξω τη νύχτα ή περιμένουν από τις κόρες τους να δείχνουν
περισσότερα συναισθήματα και συγκινήσεις από ό,τι τα αγόρια).

Πηγή: RODNAE Productions από το Pexels

Ακόμα και αν γνωρίζετε όλα αυτά και έχετε εκπαιδευτεί σε γονικές δεξιότητες, δεν είναι
σύγουρο ότι δεν θα υπάρξουν λάθη, είμαστε όλοι άνθρωποι! Αυτό εξηγεί ο Winicott στη
θεωρία του "αρκετά καλή ανατροφή των παιδιών". 33 Δηλώνει ότι δεν είναι χρήσιμο και είναι
μη ρεαλιστικό να απαιτούμε την τελειότητα από τους γονείς και ότι μάλλον ορίζει τη γονική
μέριμνα ως μια διαδικασία που ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες του παιδιού, σύμφωνα με
τα μεταβλητά πολιτισμικά πρότυπα και τις δεξιότητες του γονέα. Αυτό που προσπαθεί να πει
είναι ότι είναι φυσιολογικό να κάνουμε λάθη και ότι αυτά δεν οδηγούν απαραίτητα σε μη
αναστρέψιμα τραύματα. Είναι αδύνατο να είμαστε πάντα προσιτοί, διεκδικητικοί και ενσυναισθητικοί. Στην πραγματικότητα, είναι μια χαρά να είμαστε "αρκετά καλοί" τις
περισσότερες φορές. Αυτή η συνειδητοποίηση θα σας βοηθήσει πραγματικά να εμπλακείτε
και να ενισχύσετε τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τα παιδιά σας!

Ο καθορισμός στόχων ή η επίλυση προβλημάτων μόνο δεν είναι πάντα αρκετή για
την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, ειδικά στην ανατροφή των παιδιών. Ως
εκ τούτου, μια μικτή και συνδυασμένη προσέγγιση μεταξύ στρατηγικών επίλυσης
προβλημάτων και καθορισμού στόχων είναι πάντα μια καλή πρακτική για να
εξασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα και μια καλή αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού.
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32

Kesten, J. M., Sebire, S. J., Turner, K. M., Stewart-Brown, S., Bentley, G., & Jago, R. (2015). Συσχετίσεις μεταξύ των γονικών
πρακτικών που βασίζονται σε κανόνες και της παρακολούθησης οθόνης από τα παιδιά: μια διατομεακή μελέτη. Preventive
medicine reports, 2, 84-89.
33Hoghughi, M., & Speight, A. N. P. (1998). Αρκετά καλή γονική μέριμνα για όλα τα παιδιά - μια στρατηγική για μια πιο υγιή
κοινωνία. Archives of disease in childhood, 78(4), 293-296.
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Γλωσσάριο:

Η επίλυση προβλημάτων είναι η πράξη του ορισμού ενός προβλήματος, του προσδιορισμού των
αιτιών του προβλήματος, του εντοπισμού λύσεων, της ιεράρχησης, της επιλογής εναλλακτικών
λύσεων και της εφαρμογής μιας λύσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη
ενέργεια, αλλά μια βήμα προς βήμα διαδικασία που περιλαμβάνει πολλές ενέργειες.
Συμβατό: Προθυμία να κάνετε ό,τι σας ζητείται ή σας διατάζουν να κάνετε. Συμφωνώντας με
ένα σύνολο κανόνων, προτύπων ή απαιτήσεων. Μη συμμορφούμενος είναι το αντίθετο.
Αυταρχικό στυλ γονέων έναντι αυταρχικών γονέων: Και τα δύο αυτά στυλ γονέων στην
ψυχολογία συνεπάγονται εξουσία. Το αυταρχικό στυλ συνεπάγεται έλλειψη θετικής ενίσχυσης
και ενθάρρυνσης. Οι αυταρχικές στρατηγικές γονέων περιλαμβάνουν αυστηρούς κανόνες και
υψηλές προσδοκίες, ενώ το αυταρχικό στυλ γονέων περιλαμβάνει ευαισθησία, θετική ενίσχυση
και διαφάνεια. Περιλαμβάνει την εξήγηση της λογικής πίσω από τις αποφάσεις και τους κανόνες.
Χρησιμοποιεί την ανοιχτή επικοινωνία και ενθαρρύνει τη συζήτηση.
Ο καθορισμός στόχων περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης που έχει σχεδιαστεί για
να παρακινήσει και να καθοδηγήσει ένα άτομο ή μια ομάδα προς έναν στόχο. Αυτό σημαίνει ότι
προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος, πρέπει να σχεδιαστεί μια βήμα προς βήμα διαδικασία
που οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πηγή : Φωτογραφία olia danilevich από το Pexels
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ΟΡΘΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Καθορισμός στόχων: για ευτυχισμένες οικογένειες
Η γνώση του πώς να θέτετε στόχους είναι μια σημαντική προσωπική δεξιότητα, αλλά μπορεί
επίσης να είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τους γονείς. Για να λειτουργήσει η οικογένειά σας
ως ομάδα, είναι καλό να έχετε σκοπούς και στόχους που μπορούν να παρακινήσουν και να
δεσμεύσουν διαφορετικά άτομα. Εδώ θα μάθετε για τη γενική θεωρία της στοχοθεσίας αλλά
και θα δείτε μέσα από ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην
οικογενειακή ζωή:

ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ
Καθορίστε την τρέχουσα κατάσταση και θέστε τις προσδοκίες

Αποφασίστε τον στόχο που θέλετε να θέσετε

Στόχοι διαδικασίας: τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε
καλά για να αποδώσουμε καλά
Προσδιορισμός στοιχείων και έλεγχος βιωσιμότητας

Ανατροφοδότηση, εντοπισμός και άρση των εμποδίων

Μελέτη περίπτωσης: Όταν τα παιδιά δεν βοηθούν στο σπίτι
Η παρακάτω ιστορία είναι ένα πρώτο παράδειγμα μιας καθημερινής κατάστασης που μπορεί
να αντιμετωπίσει κάθε οικογένεια. Θα έχετε συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνετε,
παραδείγματα καλής συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετήσετε και κατάλληλες για την
ηλικία σας αφορμές για συζήτηση. Αυτό θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας
στον καθορισμό στόχων. Να θυμάστε ότι εσείς και τα παιδιά σας είστε λύτες προβλημάτων
και ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι επίλυσης προβλημάτων. Λάβετε αυτό
υπόψη σας κατά την ανάγνωση της μελέτης περίπτωσης.
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Η ιστορία της οικογένειας Rossi
Η Sylvia και η Francesca είναι διαζευγμένες και έχουν τέσσερα παιδιά: τρία αγόρια (Andrea
ηλικίας 5 ετών , Antonio ηλικίας 6 ετών, Albert ηλικίας 11 ετών) και ένα κορίτσι (Anna ηλικίας 9
ετών). Τα παιδιά ζουν με τη Sylvia σε ένα κατάλληλο αλλά αρκετά μικρό διαμέρισμα στο κέντρο
μιας μικρής πόλης. Η Francesca επισκέπτεται συχνά για να συνδιαχειριστεί τη φροντίδα και τη
ζωή της οικογένειας (δείπνο, μεσημεριανό γεύμα, μεταφορά των παιδιών στο σχολείο κ.λπ.),
αλλά το νοικοκυριό αφήνεται εξ ολοκλήρου στη Sylvia, η οποία είναι δασκάλα και δεν είναι
πάντα στο σπίτι. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά δεν συμμετέχουν στις δουλειές

Καθορίστε την τρέχουσα κατάσταση και θέστε τις προσδοκίες
Το πρώτο βήμα προς την επίτευξη της επιτυχίας είναι η δημιουργία του καλύτερου
περιβάλλοντος γι' αυτήν μέσω της σωστής σκέψης. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο
δημιουργούνται δύο φορές, πρώτα στο μυαλό και στη συνέχεια μέσω της δράσης. 34
Συγκέντρωση των απόψεων όλων των μελών της οικογένειας, προσπάθεια αξιολόγησης
κάθε δήλωσης και παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τα αναφερόμενα.
Πρώτα απ' όλα, η Σύλβια θα μπορούσε να συγκεντρώσει όλα τα παιδιά (και ενδεχομένως
και τη Φραντζέσκα) και να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τις εργασίες του νοικοκυριού,
ρωτώντας τα παιδιά τι πιστεύουν για την πραγματική κατάσταση και ποια θα ήταν η
ιδανική κατάσταση. Αυτό θα μπορούσε να δώσει ένα καλό σημείο εκκίνησης και να
κατανοήσει την οπτική γωνία κάθε μέλους της οικογένειας: για παράδειγμα, θα
μπορούσαν να πουν:

"Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι για το σπίτι και την καθαριότητα σε αυτό το σπίτι;
Υπάρχει κάτι περισσότερο να κάνεις; Πιστεύεις ότι η κατάσταση της κουζίνας
είναι καλή
«Λοιπόν, καλά… Νιώθω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το όμορφο σπίτι
μας, δεν νομίζεις; Πρέπει να το φροντίζουμε επειδή ζούμε εδώ και επειδή
είναι ωραίο να επιστρέφεις σπίτι σε ένα καθαρό σπίτι. Τι νομίζετε?"
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Αποφασίστε τον στόχο που θέλετε να θέσετε
Αυτό μπορεί να ακούγεται ξεκάθαρο, αλλά η ρητή απόφαση σχετικά με το ποιοι στόχοι
θα ακολουθηθούν (και ποιοι όχι) λειτουργεί ως παράγοντας ώθησης και όλη η ενέργεια
θα διοχετευθεί προς τα επιθυμητά αποτελέσματα και όχι προς άλλους στόχους που
δεν έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

34 Schwartz,

A. (2001). Καθορισμός στόχων: Στόχευση της επίτευξής σας. Waverly: Schwartz & Associates.
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Επικοινωνήστε με σαφήνεια με την οικογένειά σας σχετικά με το τι θέλετε και να είστε
έτοιμοι να ενισχύσετε αυτά που σας λένε. Αφού αποφασίσετε τι είναι πραγματικά εφικτό,
βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό και βεβαιωθείτε ότι είστε ενθουσιασμένοι
με τον στόχο σας. Αυτή η αλλαγή της νοοτροπίας βοηθά στην επίτευξη των στόχων που έχετε
θέσει. Βεβαιωθείτε επίσης ότι όλοι γνωρίζουν ΠΩΣ να υλοποιήσουν τους στόχους:

"Εντάξει, μου είπες τι επιθυμείς για το σπίτι. Ποιον στόχο συμφωνούμε να
θέσουμε;"
"Βλέπω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να βελτιώσουμε το νοικοκυριό μας. Σε τι πρέπει
να επικεντρωθούμε πρώτα;"

Επεξεργαστείτε τους στόχους: τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλά
για να έχουμε καλά αποτελέσματα
Να είστε προετοιμασμένοι να μοιραστείτε τον έλεγχο για αυτό. Στην πραγματικότητα, μία
από τις βασικές ενέργειες για να πετύχετε στο στόχο σας είναι να μην αποφασίζετε μόνοι
σας, αλλά να λαμβάνετε μια κοινή απόφαση και συμφωνία. Αυτό εξασφαλίζει ένα καλό
κίνητρο και θέτει τις βάσεις για την επίτευξη των στόχων. Μια καλή στρατηγική είναι να
καταγράφετε τους στόχους σας και τα βήματα για την επίτευξή τους.
Η διαδικασία της τεκμηρίωσης του στόχου σας επιφέρει μια σειρά από πολύ θετικά
πράγματα για εσάς. Εξασφαλίζει ότι εστιάζετε ακριβώς στο ποιος είναι ο στόχος σας και όχι
απλώς σε μια γενική αίσθηση του τι είναι και αποτελεί μια μόνιμη καταγραφή του στόχου
σας, ώστε να επιδιώκετε με συνέπεια τον ένα στόχο. Έχετε ένα μελλοντικό αρχείο με το οποίο
μπορείτε να μετράτε την πρόοδό σας. Η διαδικασία μετατροπής του στόχου σας από σκέψη
σε λέξεις απασχολεί περισσότερο τον εγκέφαλό σας και αποσαφηνίζει τις οδηγίες που δίνετε
στο ασυνείδητο μυαλό σας.

"Η Άννα ξυπνάει πάντα νωρίς. Ίσως είναι η καλύτερη για να
στρώσει το τραπέζι το πρωί.
Εσύ τι λες;"
"Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε ένα
εβδομαδιαίο ημερολόγιο για τις δουλειές του σπιτιού. Ο Αντρέα
θα μπορούσε να μας σχεδιάσει ένα ημερολόγιο στο οποίο θα
γράφουμε ποιος κάνει ποια δραστηριότητα;"
"Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνετε; Πού μπορούμε
να τα γράψουμε για να τα θυμόμαστε;"
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Προσδιορισμός στοιχείων και έλεγχος
Βιωσιμότητας
Βεβαιωθείτε ότι η επίτευξη του στόχου σας ταιριάζει στη ζωή σας και ότι το κόστος της
επίτευξης του στόχου σας δεν είναι πολύ μεγάλο για το όφελος που θα επιτύχετε. Επιπλέον,
φροντίστε να έχετε δείκτες που να δείχνουν με κάποιο τρόπο πότε ο στόχος σας
επιτυγχάνεται. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της επίτευξης. Εάν οι
προσδοκίες και η πραγματικότητα δεν ταιριάζουν, θα είναι αδύνατο να επιτύχετε τους
στόχους σας. Όπως: κάθε μέρα το σπίτι θα σκουπίζεται πλήρως με ηλεκτρική σκούπα και
όλες οι επιφάνειες θα λευκαίνονται.
Όλη η οικογένεια αποφασίζει για τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες όλων,
μπορούν να προσαρμόσουν και να αναμείξουν τις προτεινόμενες λύσεις για να το πετύχουν.

"Τώρα που ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τον καταμερισμό των καθηκόντων, δεν θα
ήταν υπέροχο να ορίσουμε πώς ξέρουμε ότι όλα πάνε καλά;"
"Είναι όλοι εντάξει με αυτό το σύνολο καθηκόντων; Μπορείτε να καταφέρετε να
ξυπνήσετε εγκαίρως για να στρώσετε το κρεβάτι σας και να φτάσετε εγκαίρως στο
σχολείο;

Ανατροφοδότηση, εντοπισμός και άρση των εμποδίων
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να ενισχύσετε όλα τα θετικά
αποτελέσματα του στόχου σας και να επεξεργαστείτε ό,τι δεν λειτούργησε καλά. Μην
κατηγορείτε κανέναν για την αποτυχία επίτευξης ορισμένων στόχων, αλλά προσπαθήστε
να επιχειρηματολογήσετε και να κάνετε καταιγισμό ιδεών για να καταλάβετε γιατί κάτι
δεν λειτούργησε.
Επίσης, ένα καλό τέχνασμα είναι η
καθιέρωση
ενός
αρχηγού
(βλ.
χαρακτηριστικά ενός καλού αρχηγού
στην επόμενη ενότητα), για την
παρακολούθηση της προόδου και την
εργασία τους. Ένας ισχυρός αρχηγός
μπορεί να εμπνεύσει μια ομάδα να
καταφέρει πολύ περισσότερα από ότι
μπορεί και να σας δώσει σημαντικές
ανατροφοδοτήσεις σχετικά με το τι
συμβαίνει.
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Φυσικά, όπως είπαμε στην εισαγωγή, μερικές φορές, ακόμη και με τους καλύτερους
δυνατούς στόχους και σχέδια παρακολούθησης, οι συγκρούσεις και τα προβλήματα
είναι αναπόφευκτα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δείτε πώς να αντιμετωπίσετε καταστάσεις
όταν η σχέση με τα παιδιά σας γίνεται τεταμένη και πώς να επιλύσετε τις συγκρούσεις
όταν προκύπτουν.
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Περαιτέρω ανάγνωση:

-

Μερικές συμβουλές για τον καθορισμό στόχων των γονέων που κάνουν καλύτερους γονείς
(reallifecounseling.us)
8 αποτελεσματικοί γονεϊκοί στόχοι για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη
(messymotherhood.com)
Πώς να θέσετε (και να επιτύχετε!) τους γονεϊκούς σας στόχους (imperfectfamilies.com)
Η σημασία του καθορισμού γονεϊκών στόχων (vbpsychology.com)
Γονεϊκοί στόχοι που πρέπει να επιδιώκετε και πώς να τους μετρήσετε
καλά (mamaduck.com)

Η μάχη μεταξύ γονέων και παιδιών: Πώς να την αντιμετωπίσετε;
Ας προσπαθήσουμε να είμαστε συγκεκριμένοι: Φαίνεται ότι στην οικογένειά σας διεξάγεται
ένας πόλεμος - με εσάς/τον σύντροφό σας/τον παππού και τη γιαγιά σας από τη μία πλευρά
και τα παιδιά σας από την άλλη; Πολλοί γονείς αισθάνονται
Οι γονείς έχουν αρχίσει να
ότι ζουν σε ζώνη μάχης και ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να
αισθάνονται ότι τα ίδια τους τα
πατήσουν σε νάρκη. Ίσως έχετε έναν έφηβο που δεν σέβεται
παιδιά τα " τρομοκρατούν ".και λέει αγενή και προσβλητικά πράγματα στα μέλη της
Debbie Pincus
οικογένειας. Ίσως ο έφηβος σας επιμένει να έχει τον τελικό
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λόγο για τα πάντα και υποτιμά τα μέλη της οικογένειάς σας όλη την ώρα.
Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να βρείτε μια διέξοδο από αυτή την πρόκληση και προς
την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος.
προσέγγιση μέσα στην οικογένειά σας,
Ηγηθείτε εσείς, για το παιδί σας.
Έχετε υπόψη σας ότι ακόμη και σε περιόδους υψηλού «στρες», όσο αντιπαθητική
και αν είναι η συμπεριφορά του παιδιού, πρέπει να παραμείνετε ένας ήρεμος,
σταθερός ηγέτης.
Επικεντρωθείτε στα δυνατά σας σημεία και όχι στο να κατηγορείτε το παιδί σας.
Δώστε στο παιδί σας την ελευθερία να κάνει τα δικά του λάθη και να μαθαίνει
από αυτά
Εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια ή άλλος επικίνδυνος κίνδυνος,
αφήστε το παιδί σας να κάνει τα δικά του λάθη - και στη συνέχεια αφήστε το να
αντιμετωπίσει τις φυσικές και λογικές συνέπειες των πράξεων του. Το να μένετε έξω από
τα πόδια του, του επιτρέπει να αναπτυχθεί.
Μείνετε στην ομάδα του παιδιού σας
Να θυμάστε ότι είστε στην ομάδα του παιδιού σας, όχι στην αντίπαλη πλευρά. Μην
γίνετε αντίπαλός του. Είστε ο προπονητής του και ο ρυθμιστής των ορίων του, όχι
κάποιος που χρειάζεται οι ενήλικες να "κερδίσουν" μια μάχη για να αποδείξουν ότι
έχουν τον έλεγχο. Τις περισσότερες φορές αποδεικνύετε το αντίθετο.

Τα χαρακτηριστικά ενός ισχυρού ηγέτη. Οι ισχυροί ηγέτες εστιάζουν στη διατήρηση
της ακεραιότητάς τους. Έχουν την προθυμία να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική
τους συναισθηματική ευημερία και δεν προσπαθούν να "κάνουν" τους άλλους
ανθρώπους ευτυχισμένους αλλάζοντας τον χαρακτήρα τους. Το να είστε ισχυρός
ηγέτης είναι μια ιδιότητα που θα βοηθήσει πραγματικά το παιδί σας να θέλει να
καθοδηγείται από εσάς, αντί να σας πολεμά.

Ποια είναι λοιπόν τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν θέλετε να παρέμβετε
σε μια διαφωνία του συντρόφου/των γονέων/άλλων μελών της οικογένειάς σας με τα παιδιά
σας;
Προφανώς, και τα δύο μέρη που διαφωνούν επιτρέπεται να εκφράσουν τα δικά τους
συναισθήματα και επιχειρήματα. Αλλά με τον όρο διαφωνία εννοούμε τη συνεχή διαδικασία
ατελείωτων διαφωνιών με το παιδί σας, χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης ή μάθησης. Αυτές
οι διαφωνίες γίνονται ένας "φυσιολογικός" τρόπος επικοινωνίας, αν θέλουν να συμβεί κάτι
υπέρ τους. Πώς μπορείτε να σπάσετε αυτές τις συνήθειες και να επαναφέρετε ένα ειρηνικό
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περιβάλλον στο σπίτι;
Τα εννέα βήματα που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να σας βοηθήσουν να αλλάξετε τα
πράγματα στο σπίτι. Αυτά τα βήματα μπορείτε να τα συζητήσετε με κάποιον άλλο ενήλικα
που διαφωνεί με το παιδί σας (τα παιδιά σας), προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τις
συγκρούσεις τώρα και στο μέλλον.

Κατανοήστε τι σας
προκαλεί- Τι σας
εκνευρίζει εύκολα;

Κατανόηση των μοτίβων
που οδηγούν σε
διαφωνίες - Σταματήστε
εκεί που πάει στραβά

Αλλάξετε τα μοτίβα που
οδηγούν σε διαφωνίες - αν
αρχίσετε να αναγνωρίζετε αυτά
τα μοτίβα, μπορείτε να
αλλάξετε

Ξεκινήστε με μικρά
βήματα - όλα τα μεγάλα
πράγματα ξεκινούν με
μικρά βήματα

Πειραματιστείτε με
διαφορετικές
στρατηγικές
επικοινωνίας - μπορεί να
έχει μεγάλο αντίκτυπο!

Ενεργήστε με τον τρόπο
που θέλετε
το παιδί σας να ενεργεί εσείς είστε το πρότυπο

Μην το παίρνετε
προσωπικά τα παιδιά δεν είναι
πάντα διακριτικά και
σκέφτονται τη νίκη

Ενημερώστε το παιδί σας
ότι κάνετε αλλαγές προετοιμάστε το για
διαφορετικές (ανα)δράσεις

Ζητήστε βοήθεια είναι καλό να ξέρετε
ότι δεν είστε μόνοι.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις και τα προβλήματα δεν μπορούν πάντα να αποφεύγονται, γι' αυτό
είναι σημαντικό να αναπτύξουμε ως γονείς δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
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Επίλυση προβλημάτων: τι είναι και πώς να το κάνουμε;
Προφανώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ο καθένας μας έχει ξεχωριστούς τρόπους διαχείρισης
των καταστάσεων. Έτσι, κάθε κατάσταση δεν είναι μόνο μαύρη ή άσπρη και κάθε άτομο
μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με τη μία ή την άλλη προσέγγιση ανάλογα με το δικό του
χαρακτήρα ή τη δική του κατάσταση. Έτσι, δεν έχετε μόνο εσείς μια τάση για ένα
συγκεκριμένο στυλ επίλυσης προβλημάτων, αλλά και το παιδί σας. Υπάρχει μια μεγάλη
υποδιαίρεση όταν μιλάμε για προσωπικότητες ή στυλ επίλυσης προβλημάτων: εσωτερικοί
και κατακτητές από τη μια πλευρά και εξωτερικοί και λύτες προβλημάτων από την άλλη.

Εσωτερικοί/κατακτητές
Προτιμούν να λύνουν τα προβλήματα
μόνοι τους και τείνουν να αποφεύγουν να
μιλούν για τα συναισθήματά τους. Ίσως
μπορείτε να καταλάβετε ότι κάτι τους
ενοχλεί, αλλά δεν θέλουν να μιλήσουν γι'
αυτό.
Πιθανές στρατηγικές αν το παιδί
σας είναι εσωτερικός/κατακτητής
προβλημάτων:
 Απλά αφήστε τους να ξέρουν ότι
είστε εκεί αν θελήσουν να
μιλήσουν γι' αυτό.
 Συζητήστε τα συναισθήματά τους
για αρκετή ώρα ώστε να δείξετε
ενσυναίσθηση και να
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
άρνηση ή αποφυγή.
 Αν έχουν την τάση να
σκέφτονται υπερβολικά,
προσπαθήστε να τους
προσφέρετε προτάσεις που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν
μόνοι τους. Γράφοντας σε ένα
ημερολόγιο ή μια λίστα με
πιθανές λύσεις και τα υπέρ/κατά
για την καθεμία.

Εξωτερικοί/εξωτερικοί λύτες
προβλημάτων:
Προτιμούν να μιλήσουν σε κάποιον για τα
προβλήματά τους και χρειάζονται
υποστήριξη. Η ανάγκη τους είναι συχνά να
ελέγξουν την πραγματικότητα. Συνήθως
είναι απόλυτα ικανοί να λύσουν το
πρόβλημα, αλλά απλά θεωρούν χρήσιμο να
λάβουν υποστήριξη.
Πιθανές στρατηγικές αν το παιδί σας είναι
εξωτερικός/εξωτερικός λύτης προβλημάτων:
 Αντιμετωπίστε τους όπως είναι
ικανοί να λύσουν το πρόβλημα και
αποφύγετε να δίνετε συμβουλές.
 Μην προσπαθήσετε να λύσετε το
πρόβλημα γι' αυτούς. Ακούστε
προσεκτικά και ζητήστε εξηγήσεις
σχετικά με το σκεπτικό των
προτεινόμενων λύσεων.
 Αν ως γονέας είστε ο ζητιάνος,
δοκιμάστε να ζητήσετε από τον
ακροατή να αφιερώσει χρόνο για να
ακούσει την ανησυχία σας.
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Ανεξάρτητα από το στυλ, οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων είναι οι ίδιες και
εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να περάσετε από κάθε βήμα της διαδικασίας επίλυσης
προβλημάτων, τα βήματα είναι τα εξής:
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ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αναλύστε τη σκηνή και προσδιορίστε το πρόβλημα.

Αποσαφηνίστε τι θέλει ο καθένας και κάντε καταιγισμό ιδεών για λύσεις.

Αξιολογήστε τις λύσεις και επιλέξτε μία.

Δοκιμάστε την επιλεγμένη επιλογή. Ρυθμίστε την ελαφρά, εάν είναι απαραίτητο.

Επανεξετάστε τη λύση. Δώστε ανατροφοδότηση.

Μελέτη περίπτωσης: Όταν τα παιδιά δεν τηλεφωνούν όταν αργούν
Η παρακάτω ιστορία είναι μια καθημερινή κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσετε εσείς
και η οικογένειά σας. Θα ανακαλύψετε ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να αναζητήσετε
για να αξιολογήσετε την κατάσταση και τι διακυβεύεται για τα παιδιά σε αυτή την
κατάσταση. Επιπλέον, θα έχετε συγκεκριμένες ενέργειες που θα ακολουθήσουν τα βήματα
που εξηγούνται, παραδείγματα συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετήσετε και κατάλληλα
για την ηλικία σας θέματα για συζήτηση. Αυτό θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητές
σας στην επίλυση προβλημάτων και στη θέσπιση ορίων. Να θυμάστε ότι εσείς και τα παιδιά
σας είστε φορείς επίλυσης προβλημάτων και ότι και οι δύο μπορεί να έχουν διαφορετικούς
τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Λάβετε αυτό υπόψη σας κατά την ανάγνωση της μελέτης
περίπτωσης και της ιστορίας του Σαμ και του γιου του Δάντη, για κάθε βήμα θα σας
προτείνουμε έναν τρόπο για να χειριστεί ο Τζέιμς την κατάσταση και τι θα πρέπει να
αποφύγει.
Η ιστορία του Sam
Ο Σαμ έχει ένα παιδί, τον Ντάντε ηλικίας 14 ετών. Είναι έφηβος, δεν μιλάει στους γονείς
του, είναι μάλλον εσωστρεφής και δεν είναι πρόθυμος να ακολουθήσει κανόνες. Τον
τελευταίο καιρό, άρχισε να βγαίνει με φίλους, αλλά γυρνούσε αργά στο σπίτι χωρίς να
ειδοποιήσει τον πατέρα του, ο οποίος ανησυχεί γιατί δεν ξέρει πού πηγαίνει ο γιος του και
πότε θα επιστρέψει στο σπίτι.
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Αναλύστε τη σκηνή και προσδιορίστε το πρόβλημα.
Αποφύγετε: να ενεργείτε προτού να γνωρίζετε, όπως για παράδειγμα να τον μαλώνετε, να
υψώνετε τη φωνή σας, να αγνοείτε την κατάσταση κ.λπ...
Πιθανές λύσεις: Ο Σαμ παρατηρεί τη ρουτίνα και τη συμπεριφορά του Δάντη πριν και μετά
την έξοδό του. Ο Σαμ προσπαθεί να αποκτήσει μια σαφή εικόνα της κατάστασης,
προσπαθώντας να εστιάσει όχι μόνο στην ανησυχία του, αλλά και σε άλλους παράγοντες
που θα μπορούσαν να εμπλέκουν τον έφηβο. Για μια σαφέστερη κατανόηση θα μπορούσε
να ρωτήσει:

"Βλέπω ότι βγαίνεις έξω αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Μπορείς να μου πεις
περισσότερα γι' αυτό;"
"Αισθάνομαι ότι κάτι συμβαίνει με εμάς. Μπορείς να μου πεις τι πιστεύεις;"

Ο Σαμ αντιδρά ως συνήθως και αποφεύγει τις ερωτήσεις, δεν εξηγεί γιατί αργεί πάντα
και δεν λέει πού πηγαίνει. Λέει όμως επίσης ότι ένιωθε ότι κάτι μεταξύ αυτού και του
πατέρα του ήταν περίεργο τον τελευταίο καιρό και ότι του αρέσει να μένει έξω με
φίλους.

Αποσαφηνίστε τι θέλει ο καθένας και κάντε καταιγισμό ιδεών για λύσεις
Αποφύγετε: προτείνετε λύσεις, λύστε το πρόβλημα μόνοι σας, αποκλείστε τα παιδιά από
την επίλυση του προβλήματος.
Πιθανές λύσεις: Ίσως να ζητήσει από τον Δάντη να καθίσει στο κρεβάτι ή να αλλάξει
δωμάτιο και να πάει στον καναπέ. Ο Σαμ θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει
ένα ουδέτερο και θετικό περιβάλλον και θα πρέπει να επιμείνει για τυχόν σημάδια
εχθρότητας και να προσπαθήσει να αποφύγει την κλιμάκωση των κακών
συναισθημάτων. Στη συνέχεια, ο Σαμ θα μπορούσε να απαντήσει:

"Εντάξει καταλαβαίνω. Θα ήθελα να καταλάβω μαζί σας πώς
μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή την κατάσταση".
"Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να καθορίσουμε από κοινού πώς θα
διαχειριστούμε την κατάσταση, διότι πρέπει να ξέρω πού βρίσκεστε και πότε θα
επιστρέψετε. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση μαζί.
Τι θα μπορούσαμε να
κάνουμε;"
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Ο Δάντης προσπαθεί να απαριθμήσει τις πιθανές λύσεις που θα ήθελε να εφαρμόσει
στην κατάσταση, για παράδειγμα την αποστολή μηνυμάτων επειδή είναι αρκετά μεγάλος
και μπορεί να μείνει έξω όλη τη νύχτα, μια απαγόρευση της κυκλοφορίας που σέβεται τις
επιθυμίες του γονέα αλλά και την ανάγκη του να μείνει έξω. Ωστόσο, αυτή δεν είναι μια
καθολική τεχνική και όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Εάν το παιδί σας δεν είναι
συνεργάσιμο, ελέγξτε τις τεχνικές και τις συμβουλές από τα άλλα πακέτα μάθησης και
προσπαθήστε να εφαρμόσετε κάποιες στρατηγικές επικοινωνίας ή διαμεσολάβησης από
τα άλλα πακέτα μάθησης που Ο Dante και ο Sam αξιολογούν όλες τις επιλογές μαζί. Ίσως
προτείνει μια επιλογή που οι γονείς δεν έχουν σκεφτεί. Θα μπορούσαν να κάνουν μια
λίστα με τα υπέρ και τα κατά ή να ορίσουν μια λίστα προτεραιότητας, στην οποία η πιο
αρεστή θα μετακινείται στην κορυφή της λίστας και η λιγότερο αρεστή στο τέλος.

Αξιολογήστε πιθανές λύσεις και επιλέξτε μία
Αποφύγετε: τον εξαρχής αποκλεισμό ορισμένων λύσεων με βάση το a priori ή την αξιολόγηση των
λύσεων.
Πιθανές λύσεις: και ενθαρρύνει άλλες προτάσεις από τον Dante. Ο Σαμ θα μπορούσε να
πει::

" Έχετε κάνει πολλές προτάσεις. Πείτε μου τι λειτουργεί καλύτερα
για εσάς και θα μοιραστώ κι εγώ τις δικές
μου προτάσεις".
"Θυμάσαι τους οικογενειακούς μας κανόνες; Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να
λύσουμε αυτό το πρόβλημα;"

Δοκιμάστε τις επιλεγμένες επιλογές. Προσαρμόστε τις ελαφρώς, εάν είναι
απαραίτητο.

Αποφύγετε: την προσθήκη άλλων λύσεων, την απόρριψη λύσεων από μόνες τους ή χωρίς συζήτηση.
Πιθανές λύσεις: Ο Sam μπορεί να υποστηρίξει τις αποφάσεις και να παρακολουθεί τις
αποκλειόμενες ή εγκεκριμένες λύσεις. Θα μπορούσε να πει: "Οι αποφάσεις που έχουν
ληφθεί είναι οι εξής:":
Ο Dante και ο Sam επιλέγουν τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του καθενός. Θα
μπορούσαν επίσης να προσαρμόσουν την προτεινόμενη λύση, αν είναι απαραίτητο, π.χ. ο
Δάντης προτείνει να στείλει ένα μήνυμα όταν επιστρέψει και ο Σαμ προσαρμόζει τη λύση
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ώστε να στείλει ένα μήνυμα σε μια συγκεκριμένη ώρα.

"Ωραία, ας δοκιμάσουμε μια από τις προτάσεις σας". "Τι θα κάνουμε τότε;"
"Εντάξει, βλέπω ότι σας αρέσει/δεν σας αρέσει αυτή η επιλογή. Ας δοκιμάσουμε
μια από τις άλλες"

Επανεξετάστε τη λύση και δώστε ανατροφοδότηση
Αποφύγετε: Με τη δέσμευση να δώσετε χρόνο για ανατροφοδότηση, εξασφαλίστε ότι θα
έχετε την πιο κατάλληλη λύση για την οικογένειά σας.
Πιθανές λύσεις: Μετά από λίγο, ο Σαμ μπορεί να επιστρέψει στον Δάντη και να αξιολογήσει
αν η κατάσταση έχει αλλάξει και αν το πρόβλημα έχει λυθεί. Ελέγχει αν το παιδί είναι
ικανοποιημένο με τη λύση που υιοθέτησαν. Ο Σαμ θα μπορούσε να πει: "Ο Σαμ δεν είναι ο
μόνος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο:

Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε να βρούμε μια λύση, τι νομίζετε;"
"Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό που αποφασίσαμε λειτουργεί πραγματικά
ομαλά. Θα μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε;
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Με πιο συνειδητές προσπάθειες, ο
καθένας μπορεί να εφαρμόσει την
προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων
στην καθημερινή του ζωή. Ρωτήστε τον
εαυτό σας: Πώς φτάσαμε σε αυτή την
απόφαση; Τι είδους λύτης προβλημάτων
είμαι εγώ και τι είδους είναι το παιδί μου;
Η θετική επίλυση προβλημάτων μπορεί
να δημιουργήσει πιο ευτυχισμένες,
υγιείς και ισχυρές οικογενειακές
σχέσεις. Αυτή η προσέγγιση είναι
αποτελεσματική για τους γονείς να
συνομιλούν με
τα παιδιά για να
κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, να
μάθουν τι συμβαίνει και να κάνουν
σχετικές ερωτήσεις για να διευκολύνουν
τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.
Πρόκειται για μια σημαντική δεξιότητα για τη δια βίου ανάπτυξή τους τόσο εντός όσο και
εκτός της οικογένειας.

Πηγή: Vlada Karpovich από
Pexels
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Επιπλέον, η προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων δεν ταιριάζει μόνο στις σχέσεις γονέων και παιδιών.
Μερικές φορές εσείς και ο σύντροφός σας μπορεί να διαφωνείτε σε κάποια θέματα, ίσως σχετικά με
τον τρόπο ανατροφής του παιδιού σας. Είναι σημαντικό να δείξετε στο παιδί σας ότι είστε μια ομάδα.
Επομένως, χρησιμοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες και τις δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων για να προσδιορίσετε τη στρατηγική που ταιριάζει καλύτερα στις απόψεις όλων σας,
ώστε να είστε στην ίδια γραμμή όταν πρόκειται να αντιμετωπίσετε την επίλυση προβλημάτων με το
παιδί σας. Η ομαδική εργασία θα κάνει τη γονική μέριμνα ευκολότερη και θα αποφύγετε τα
παραπλανητικά μηνύματα προς το παιδί σας.
Έτσι τώρα, ακόμη και αν δεν γνωρίζετε τα πάντα, έχετε κάνει κάτι που αξίζει τον κόπο: έχετε
διευρύνει τις γνώσεις σας.
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Περαιτέρω ανάγνωση :
-

Επίλυση προβλημάτων για καλύτερη ανατροφή | Raising Children Network
Αν θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για την επίλυση προβλημάτων:
Επίλυση προβλημάτων στη γονική μέριμνα - άρθρο για τη γονική μέριμνα (wordpress.com)
- Αν θέλετε να βελτιώσετε τις στρατηγικές σας ως γονείς:
Πώς μαθαίνετε στα παιδιά να λύνουν υπεύθυνα τα προβλήματά τους;
- Αν θέλετε να βελτιώσετε τις στρατηγικές σας για την επίλυση προβλημάτων:
10 απλοί τρόποι για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στην επίλυση προβλημάτων | CMOE
- Αν θέλετε κάποιες στρατηγικές για να αντιγράψετε τη
συμπεριφορά του παιδιού σας Το αντιπαθητικό παιδί: Όταν
το ακροατήριο χειροτερεύει τη συμπεριφορά
Αν θέλετε να εμβαθύνετε στις γνώσεις σας σχετικά με τα εννέα βήματα
επίλυσης ενός καβγά Πώς να σταματήσετε να τσακώνεστε με το
παιδί σας: 9 βήματα που πρέπει να κάνετε σήμερα

Εξασκηθείτε στην επίλυση προβλημάτων και στον καθορισμό στόχων μέσω δραστηριοτήτων!
Παιχνίδι ρόλων: ένα παιχνίδι που συνίσταται στον πειραματισμό ή στη βίωση μιας
κατάστασης ή μιας άποψης παίζοντας έναν ρόλο, βελτιώνοντας την αυτοπεποίθηση και
πειραματιζόμενοι με σενάρια.
Δωμάτια απόδρασης: βελτίωση της λογικής, της διαίσθησης, της συνεργασίας και της
επικοινωνίας.
Χορός: έχει θετικό αντίκτυπο στη νευρική επεξεργασία και στις νευρικές οδούς.
Παζλ, λογικά παιχνίδια και άλλα παιχνίδια ενεργοποίησης του εγκεφάλου: βελτίωση της λογικής.
Το ημερολόγιο ιδεών: βελτίωση της δημιουργικότητας και του καταιγισμού ιδεών.
Ελέγξτε αυτό το παράδειγμα: Γιατί οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι κρατούν ημερολόγιο ιδεών
Χρησιμοποιήστε χάρτες μυαλού για να βελτιώσετε την οπτικοποίηση του προβλήματος Δείτε αυτό το
παράδειγμα για έμπνευση: MindMup
Κάθε είδους παιχνίδια επικοινωνίας/ λήψης αποφάσεων/προσαρμοστικότητας/συνεργασίας Ελέγξτε το
παράδειγμα του έρημου νησιού. Αυτή η άσκηση σας προκαλεί να θέσετε προτεραιότητες. Είστε
εγκλωβισμένοι σε ένα νησί και πρέπει να αποφασίσετε με ποια σειρά θα εκτελέσετε
τα βήματα επιβίωσης. Μπορεί ακόμη και να μετατραπεί σε παιγνίδι ρόλων.
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Παιχνίδι επιβίωσης σε έρημο νησί
Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να συμφωνήσουν στη σειρά των βημάτων για
να διασφαλιστεί η επιβίωση. Θα πρέπει να εξηγήσετε το σκεπτικό για τη σειρά
κάθε βήματος, ενώ θα πρέπει να κατατάξετε τις ενέργειες.
Ενέργειες:
• Βρείτε φαγητό
• Βρείτε νερό
• Εγκατάσταση καταφυγίου
• Εξερευνήστε το νησί
• Προσπαθήστε να κάνετε σήμα για βοήθεια
• Φτιάξτε όπλα για αυτοάμυνα
• Φτιάξτε μια σχεδία για να ξεφύγετε από το νησί
• Βάλτε φωτιά
• Επιλέξτε έναν αρχηγό ομάδας
• Αναζήτηση για άλλους επιζώντες
• Ψάξτε για μια γάτα

Πηγή: Wiktor από το Pexels

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, αναρωτηθείτε:
Πώς καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση;
Τι είδους επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιήσαμε;
Η απόφαση ήταν ομόφωνη;
Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος;
Δεν υπάρχουν λάθος ή σωστές απαντήσεις εδώ, αλλά αυτό το παιχνίδι
μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της λήψης αποφάσεων και του
καθορισμού στόχων ως ομάδα!
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Often, there is Separate the
Use daily
more than one
Issues
challenges as
problem. You
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be ΓΟΝΕΙΣ
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
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και υποδείξεις
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στην καθημερινήyour
σας ζωή,children
να τις σκεφτείτε και να τις χρησιμοποιήσετε
ως προτάσεις και
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Let's grow
together

υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια καθημερινών ζητημάτων:

And? How
is it going?

Often, there is
more than one
problem. You
must be able to
SEPARATE
them and
confront them
individually.

Follow-up!Try
to have a
feedback
discussion. This
helps for a
strong
commitment.

Separate the
Issues

“What will you do?"
Get a
commitment.
Ask When, how
and who
questions.

Let's grow
together

Use daily
challenges as
opportunities
to practice
problem
solving WITH
your children
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And? How

“What will you do?"
Get a
commitment.

is it going?

Follow-up!Try
to have a
feedback
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ένα καλό αποτέλεσμα ανατροφής από γονείς είναι:
a)
b)
c)
d)

Η τελειότητα των γονέων για να δημιουργήσουν αρκετά καλά παιδιά
Παιδιά που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε κατάσταση
Ένας τρόπος ζωής στον οποίο τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους κανόνες
Να έχουμε επίγνωση ότι τα λάθη συμβαίνουν και ότι οι γονείς είναι αρκετό να κάνουν
ότι περισσότερο μπορούν

Τι μπορεί να επηρεάσει τις γονικές προσεγγίσεις:
a)
b)
c)
d)

Στερεότυπα φύλου
Ζώα στο σπίτι
Ασφάλιση ζωής
Αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι

Όταν μιλάμε για τον καθορισμό στόχων, είναι αλήθεια ότι η
"ανατροφοδότηση" είναι ένα κρίσιμο βήμα για μια επιτυχημένη προσέγγιση;
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Το αυταρχικό στυλ γονικής μέριμνας περιλαμβάνει:
a)
b)
c)
d)

Δίνοντας αυστηρούς κανόνες
Αγοράζοντας δώρα
Διαφάνεια
Υψηλές προσδοκίες

Με ένα εξωτερικός υπεύθυνο επίλυσης προβλημάτων:
a)
b)
c)
d)

Συζητήστε τα συναισθήματά τους
Ακούστε προσεκτικά και ζητήστε εξηγήσεις
Προσπαθήστε να προσφέρετε προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως λύσεις
Όλα τα παραπάνω

Τα πέντε βήματα της επίλυσης προβλημάτων είναι τα εξής:
a)
b)
c)
d)

Ανάλυση, αποσαφήνιση, αξιολόγηση, δοκιμή, επανεξέταση
Αποσαφήνιση, αξιολόγηση, ανάλυση, επανεξέταση, δοκιμή
Ανάλυση, αξιολόγηση, απόρριψη επιλογών, πρακτική, αλλαγή
Τίποτα από τα παραπάνω

Οι λύσεις βρίσκονται στο παράρτημα
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Πακέτο μάθησης 5

Εισαγωγή

Τοποθέτηση Σκηνικού
Ορθές Εφαρμογές

Αυτοαξιολόγηση



Επισκόπηση του περιεχομένου του πακέτου
μάθησης, του κοινού-στόχου και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
 Άρθρο: Γονείς στην ψηφιακή εποχή.
 Υπερβολική χρήση του χρόνου
χρήσης της οθόνης: επιπτώσεις και τι
μπορεί να γίνει για τη διαχείριση και
τον μετριασμό τους.
 Τα οφέλη της τεχνολογίας
στη ζωή των οικογενειών
και των παιδιών.
 Προσβασιμότητα & ψηφιακές τεχνολογίες.
 Τρόποι με τους οποίους η
ποιοτική χρήση της οθόνης
μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά.
 Η σημασία της διαδικτυακής ασφάλειας.
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αποτελεσμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πακέτο εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ψηφιακή γονική μέριμνα, την υπερβολική
έκθεση/διαχείριση του χρόνου οθόνης, τις προσβάσιμες τεχνολογίες και την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο. Μέσω αυτού του πακέτου οι γονείς θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τα
σημάδια της υπερβολικής χρήσης οθόνης και να λαμβάνουν συμβουλές για το πώς να
μετριάσουν τις επιπτώσεις της, ενώ παράλληλα θα μάθουν να αξιοποιούν πλήρως τις
δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για την οικογένειά τους. Επιπλέον, θα μάθουν πώς
να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο για όλη την οικογένεια.
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση
Αφού παρακολουθήσουν το
πακέτο μάθησης, οι γονείς θα
είναι σε θέση να:
- Περιγράψουν την έννοια
της ψηφιακής γονικής
μέριμνας,
- Αναφέρουν τα σημάδια
και τις επιπτώσεις της
υπερβολικής χρήσης του
χρόνου χρήσης της οθόνης,
-Περιγράψουν τα οφέλη που
μπορεί να έχει η τεχνολογία για
τις οικογένειες,
- Να γνωρίσουν τους τρόπους
με τους οποίους η
υποστηρικτική τεχνολογία
μπορεί να ωφελήσει τη ζωή των
παιδιών με αναπηρίες και
μαθησιακές δυσκολίες,

Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού πακέτου, ο
γονέας θα πρέπει να είναι σε
θέση να:
- Να εντοπίζει αν το παιδί
τους εκτίθεται σε υπερβολική
χρήση οθόνης,
- Εφαρμόζει λύσεις για το πώς
να διαχειρίζεται τον χρόνο των
παιδιών τους στην οθόνη,
-Χρησιμοποιεί την τεχνολογία
για να βελτιώσει την ανάπτυξη
του παιδιού του ,
- Δημιουργήσει ισχυρούς
κωδικούς πρόσβασης,
- Αναγνωρίσει και
προλάβει επιθέσεις
κυβερνοασφάλειας.

- Γνωρίζουν τους όρους
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,
Κακόβουλο λογισμικό και
«phishing» και να
απαριθμήσουν τους
διάφορους τύπους κακόβουλου
λογισμικού.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
Γονείς στην ψηφιακή εποχή
Σταματήστε για ένα δευτερόλεπτο και κοιτάξτε μακριά από αυτή την οθόνη αυτή τη στιγμή.
Ρίξτε μια ματιά στους ανθρώπους γύρω σας. Είτε βρίσκεστε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα
λεωφορείο, είτε στο σπίτι, είτε σε ένα πάρκο. Το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι από
τους ανθρώπους που βλέπετε κοιτάζουν μια οθόνη σε κάποια συσκευή.
Με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, ο αριθμός των
χρηστών του διαδικτύου και των ψηφιακών συσκευών αυξάνεται λεπτό προς λεπτό.
Σύμφωνα με την έκθεση Digital 2020 April Global Statshot Report35 , μεταξύ Απριλίου 2019
και Απριλίου 2020, οι χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά 301
εκατομμύρια και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά 304 εκατομμύρια. Αυτό
σημαίνει ότι τον Απρίλιο του 2020 υπήρχαν 4,57 δισεκατομμύρια
χρήστες
του
διαδικτύου
και
3,81
δισεκατομμύρια
χρήστες
των
μέσων
Μερικές φορές τα παιδιά μου
προτιμούν να περνούν το χρόνο τους
κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Δεν
με την τεχνολογία αντί να καθίσουν
υπάρχει αμφιβολία ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν
μαζί μου για να μιλήσουμε.
αυξηθεί από την αρχή της πανδημίας (COVID19) και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο
μέλλον. Ως αποτέλεσμα, η ηλικία στην οποία τα
παιδιά μας εισάγονται στο
Διαδίκτυο και οι ψηφιακές συσκευές μειώνονται όλο και περισσότερο.
Τα παιδιά που γεννιούνται τον 21ον αιώνα θεωρούνται "ψηφιακοί ιθαγενείς" και είναι σε
θέση να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, αμέσως μετά τη γέννησή τους, και
μεγαλώνουν θεωρώντας το διαδίκτυο και τις ψηφιακές συσκευές ως ζωτικά στοιχεία της
ζωής τους. Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί να
επιφέρει πολλά οφέλη για την ανάπτυξη ενός παιδιού, ωστόσο, οι γονείς πρέπει να
γνωρίζουν τους διάφορους φυσιολογικούς και ψυχολογικούς κινδύνους που συνεπάγεται η
υπερβολική και ανεξέλεγκτη έκθεση στην τεχνολογία. Η υπερβολική και συνεχής έκθεση στην
τεχνολογία από μικρή ηλικία, μπορεί να
οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, όπως
προβλήματα όρασης και στάσης του
σώματος,
καθώς
και
σε
Βυθίζουμε τα παιδιά στην τεχνολογία,
ψυχικά/συμπεριφοράς
προβλήματα,
ξεκινώντας περίπου από την ηλικία των
όπως εξάρτηση από την οθόνη,
τεσσάρων μηνών συνήθως στις Ηνωμένες
Πολιτείες, και για διάφορους λόγους τα μικρά
κατάθλιψη και απομόνωση. Η ανάγκη
παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο δέλεαρ και
προστασίας των παιδιών από τέτοιους
τις εθιστικές ιδιότητες των συσκευών με οθόνη
κινδύνους ανέπτυξε την έννοια του
αφής.
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«Digital Parenting». Τι είναι λοιπόν ουσιαστικά το Digital Parenting; Η ψηφιακή γονική μέριμνα απαιτεί
από τους γονείς να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με επάρκεια τις τεχνολογίες της πληροφορίας και
το διαδίκτυο, να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις των ΤΠΕ και να παρέχουν ένα ασφαλές
και υγιές περιβάλλον στον κυβερνοχώρο για τα παιδιά τους, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία μαζί
τους. 36 Είναι ζωτικής σημασίας για τους γονείς να γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους είναι πιθανό να
αναπαράγουν ό,τι κάνουν όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ και συνήθειες, καθώς τα παιδιά τείνουν να
τις μιμούνται, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της
UNICEF The State of the World Children: Children in a Digital World (2017), οι γονείς του 21ου αιώνα θα
πρέπει να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι και με σεβασμό χρήστες των ΤΠΕ και όχι μόνο να είναι πιο ικανοί
και να γνωρίζουν τους κινδύνους στη χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά τους, αλλά και να ενημερώνονται
για τα νέα εργαλεία και τις τάσεις, προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη ψηφιακού χάσματος μεταξύ
γονέων και παιδιών.
35 Digital

2020 April Global Statshot Report. (2020). https://wearesocial.com/blog/2020/04/digitalaround-the-world-in-april-2020
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Εμείς, ως γονείς, δεν είμαστε σε θέση να
παρακολουθούμε τι παρακολουθούν τα
παιδιά μας, ή με ποιους επικοινωνούν μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή τι
διαβάζουν στο διαδίκτυο.

Πηγή: Ketut Subiyanto από το Pexels

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, πάνω από
1,5 δισεκατομμύριο παιδιά έπρεπε να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τις ψηφιακές
συσκευές τους πολύ περισσότερο, καθώς η ψηφιακή εκπαίδευση έγινε η νέα
πραγματικότητα και οι υπαίθριες δραστηριότητες ήταν πολύ περιορισμένες. Αυτό έθεσε τα
παιδιά σε μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης από την οθόνη, διαδικτυακής εκμετάλλευσης και
διαδικτυακού εκφοβισμού. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, είναι απολύτως σαφές ότι η
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γονέων έχει καταστεί απαραίτητη και η ψηφιακή
γονική μέριμνα θα πρέπει να θεωρείται μια δια βίου προσπάθεια.

Οι γονείς γνωρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι
επικίνδυνη, αλλά δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι
κίνδυνοι.
Οδ- η
Δνεκ(έο βάρδιαοςεστίασης S4P)
Εγκό
πςαιSδkεilυlsτ4ήPςaεrνeηnλtsίκ- ω

36

Tosun, N., & Mihci, C. (2020). Εξέταση της ψηφιακής γονεϊκής συμπεριφοράς γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της
δια βίου μάθησης. Sustainability, 12(18), 7654. https://doi.org/10.3390/su12187654.

Περαιτέρω ανάγνωση:
-

-

Εθισμός στα διαδικτυακά παιχνίδια σε παιδιά και εφήβους:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26166826/
Ψηφιακή γονική μέριμνα: https://www.intechopen.com/books/parenting-studies-by-anecocultural-and-transactional- perspective/digital-parenting-raising-and-protecting-childrenin-media-world

Γλωσσάριο:

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ): αναφέρεται σε όλες τις τεχνολογίες
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου, των ασύρματων δικτύων, των
κινητών τηλεφώνων, των υπολογιστών, του λογισμικού, του ενδιάμεσου λογισμικού, των
τηλεδιασκέψεων, της κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εφαρμογών και υπηρεσιών μέσων
που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, να ανακτούν, να αποθηκεύουν, να
μεταδίδουν και να χειρίζονται πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή.
Ψηφιακά ιθαγενείς: Είναι ένα άτομο που γεννήθηκε μετά την ευρεία υιοθέτηση της
ψηφιακής τεχνολογίας. Η έκθεσή τους στην τεχνολογία κατά τα πρώτα χρόνια
πιστεύεται ότι προσδίδει στους ψηφιακούς ιθαγενείς μεγαλύτερη εξοικείωση με την
κατανόηση της τεχνολογίας σε σχέση με τα άτομα που γεννήθηκαν πριν από την ευρεία
διάδοσή της.
Ψηφιακή γονική μέριμνα: Η ψηφιακή γονική μέριμνα περιγράφει τις προσπάθειες και τις
πρακτικές των γονέων για την κατανόηση, την υποστήριξη και τη ρύθμιση των
δραστηριοτήτων των παιδιών σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
Ψηφιακό χάσμα: Το ψηφιακό χάσμα αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ των δημογραφικών
ομάδων (πληθυσμών;) και των περιοχών που έχουν πρόσβαση στις σύγχρονες
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και εκείνων που δεν έχουν.
Διαδικτυακή εκμετάλλευση: Η διαδικτυακή εκμετάλλευση είναι όταν κάποιος στο
διαδίκτυο χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να αναγκάσει ένα παιδί να κάνει σεξουαλικά ή
εγκληματικά πράγματα, είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός αυτού.
Διαδικτυακός εκφοβισμός: Η πράξη της παρενόχλησης κάποιου ατόμου στο διαδίκτυο με
την αποστολή ή ανάρτηση κακών μηνυμάτων, συνήθως ανώνυμα.
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ΟΡΘΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπερβολική χρήση οθόνης: και τι μπορεί να γίνει για τη διαχείρισή
τους και τον μετριασμό της
Η ιστορία της Νικίτα:
Η Νικίτα είναι digital marketer και εργάζεται από το σπίτι της από την αρχή της πανδημίας
του Covid-19. Η παραμονή μπροστά σε μια οθόνη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα της
προκάλεσε προβλήματα ύπνου και επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους. Είναι ανύπαντρη
μητέρα ενός 9χρονου αγοριού και μιας 14χρονης έφηβης. Βρίσκει συνεχώς τον εαυτό της να
αστυνομεύει τον χρόνο των παιδιών της στην οθόνη: "Κατέβασε το τηλέφωνό σου", "Κλείσε
το λάπτοπ σου", "Αρκετά με τα βιντεοπαιχνίδια για σήμερα". Τα παιδιά της προσπαθούν
πάντα να εξηγούνται: "Κάνω τις εργασίες μου στο διαδίκτυο", "Μιλάω με τους φίλους μου",
"Έτσι μου αρέσει να χαλαρώνω μετά το σχολείο", "Υπερβάλλεις". Δεν είναι τόσο εύκολο για
τα παιδιά της να την ακούνε, αφού και η ίδια περνάει πολύ χρόνο στο τηλέφωνό της είτε για
να κάνει δουλειά είτε για να οργανώσει οικογενειακές δραστηριότητες, καθώς και για να
χαλαρώσει και να συνδεθεί με φίλους. Τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρήσει ότι η έφηβη
κόρη της έχει απομονωθεί περνώντας ώρες μόνη της στο δωμάτιό της χρησιμοποιώντας το
φορητό της υπολογιστή. Ο δάσκαλος του γιου της της έχει πει ότι δεν ενδιαφέρεται να
αναπτύξει σχέσεις με τους συνομηλίκους του. Η οικογένεια έχει εξαντληθεί με τη συνεχή
διαπραγμάτευση του χρόνου χρήσης των συσκευών αυτών. Η Νικίτα θέλει ότι καλύτερο για
τα παιδιά της και προσπαθεί να μετριάσει τη χρήση των ψηφιακών συσκευών από τα παιδιά
της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί από εμάς μπορούν να ταυτιστούν με την ιστορία
της Νικίτα. Όλοι γνωρίζουμε το συναίσθημα του να κοιτάς την οθόνη και να μην
μπορείς να σταματήσεις. Οι ψηφιακές συσκευές μας με τις οθόνες γίνονται
κυριολεκτικά προέκταση του σώματός μας, καθώς υπαγορεύουν τον τρόπο με τον
οποίο κάνουμε δουλειές, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και τον
τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε κάθε πτυχή της ζωής μας στο διαδίκτυο.

Πηγή: Filkins από το Pexels
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Ο όρος "χρόνος οθόνης" χρησιμοποιείται για τον χρόνο που αφιερώνεται και τις
δραστηριότητες που γίνονται μπροστά σε μια οθόνη, όπως η παρακολούθηση
τηλεόρασης, η εργασία στον υπολογιστή, τα βιντεοπαιχνίδια, η παρακολούθηση
βίντεο σε tablet, η περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο smartphone ή η
συνομιλία και τα διαδικτυακά παιχνίδια. 37

37 Χρόνος

οθόνης και παιδιά. (2021). Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000355.htm
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Οι γονείς ανησυχούν για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο και
μπροστά σε μια οθόνη, ιδίως επειδή δυσκολεύονται πολύ να τα κρατήσουν μακριά
τους, όπως η Νικίτα. Λοιπόν, έχουν δίκιο να ανησυχούν αφού έρευνες έχουν δείξει
ότι κατά μέσο όρο τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών στις ΗΠΑ περνούν 4-6 ώρες την
ημέρα μπροστά σε μια οθόνη, ενώ οι έφηβοι περνούν ανησυχητικές 9 ώρες την
ημέρα. 38 Πολλά από αυτά τα παιδιά, και ιδιαίτερα οι έφηβοι, αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στο να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους ακόμη και για
μικρά χρονικά διαστήματα. Αυτή η εξαρτημένη συμπεριφορά μπορεί να περιγραφεί
ως εθισμός στον χρόνο οθόνης.
Επιστρέφοντας στην κατάσταση της Νικίτα, μπορούμε να δούμε ότι η τεχνολογία και
ιδιαίτερα ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
ψυχική και σωματική ευεξία τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Ρίξτε μια ματιά
στα παρακάτω σημάδια που μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε αν το παιδί σας
χρησιμοποιεί υπερβολικά τις οθόνες:

38 Αμερικανική

Ακαδημία Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής. (2020, Φεβρουάριος). Screen Time and Children.
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx
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Πώς μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου υποφέρει από υπερβολική χρήση
του χρόνου οθόνης;

Συμπεριφορά
Αδυναμία ελέγχου της χρήσης της οθόνης.

Σώμα
Πονοκέφαλοι

Απώλεια ενδιαφέροντος για τον κόσμο πέρα από
την οθόνη. Το μόνο πράγμα που παρακινεί το
παιδί σας είναι να περνάει χρόνο σε έναν
φορητό υπολογιστή ή ένα tablet.
Αυξημένη κοινωνική απομόνωση λόγω της
ενασχόλησης με το διαδίκτυο και τις
ψηφιακές συσκευές.
Υπερβολικές αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως
ευερεθιστότητα και ταραχή, ιδίως κατά τη
διάρκεια περιόδων "χωρίς οθόνη".
Χρήση συσκευών με οθόνη ως ενισχυτικό της
διάθεσης. Εάν το παιδί σας είναι
αναστατωμένο και χρειάζεται μια τηλεοπτική
εκπομπή, ένα διαδικτυακό παιχνίδι ή
οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση τύπου
οθόνης για να νιώσει καλύτερα ή να
προσφέρει μια διέξοδο.
Ευφορία κατά τη χρήση ψηφιακών συσκευών και
του Διαδικτύου
Ψέματα σχετικά με τη χρήση οθόνης. Π.χ. κρυφά
μια ταμπλέτα στο κρεβάτι το βράδυ ή ψέματα
για το πόσο καιρό έπαιζαν ένα βιντεοπαιχνίδι

Πόνος στην πλάτη
Αλλαγές στο σωματικό βάρος (αύξηση
ή απώλεια βάρους)
Θολή/εντεταμένη όραση

Προβλήματα ύπνου
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Αδυναμία τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
Μείωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων λόγω της
χρήσης οθόνης
Πηγή: Pixabay

Υποανάπτυκτες διαπροσωπικές δεξιότητες. Όταν
Ένα παιδί δυσκολεύεται ή δεν κοινωνικοποιήται με
φίλους ή την οικογένεια.

39 Συμπτώματα,

αιτίες και επιπτώσεις του εθισμού στον υπολογιστή/στο διαδίκτυο. (2021). PsychGuides.Com.
https://www.psychguides.com/behavioral- disorders/computer-internet-addiction/
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Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του υπερβολικού χρόνου οθόνης
στη ζωή των παιδιών:
Παχυσαρκία43: Το να περνάτε πολύ χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια ή
βλέποντας τηλεόραση, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου
για παχυσαρκία. Η υγεία της καρδιάς επηρεάζεται επίσης και μπορεί
να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη, αυξημένης αρτηριακής
πίεσης ή χοληστερόλης.
 Συμβουλή: Για να ελαχιστοποιήσετε αυτόν τον κίνδυνο, μπορείτε να
προσπαθήσετε να παρέχετε στα παιδιά σας υγιεινά σνακ, αντί για
γλυκά ή πρόχειρο φαγητό, ενώ χρησιμοποιούν οθόνες.
Απώλεια της γνωστικής ικανότητας41: Ο πολύς χρόνος στην οθόνη
μπορεί να συρρικνώσει τη φαιά ουσία στον εγκέφαλο των παιδιών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης, την
εξασθένηση της μνήμης, την επιβράδυνση της επεξεργασίας
πληροφοριών και τον εξασθενημένο έλεγχο των παρορμήσεων.
Μειωμένες δεξιότητες κοινωνικοποίησης43: Η χρήση ψηφιακών
συσκευών δεν περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις στην πραγματική ζωή.
Η υπερβολική χρήση της οθόνης μπορεί να οδηγήσει σε αντικοινωνική
συμπεριφορά και αισθήματα απόσυρσης. Τελικά, αυτό
θα
δυσχεράνει τα παιδιά να διαμορφώσουν προσωπικές
σχέσεις στο μέλλον.
Κατάθλιψη και άγχος:42 Όλος ο χρόνος που περνούν τα παιδιά μπροστά
σε οθόνες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική και
συναισθηματική τους υγεία. Καθώς αυξάνεται ο χρόνος που περνούν
τα παιδιά στο διαδίκτυο, αυξάνεται και ο κίνδυνος να πέσουν θύματα
διαδικτυακού εκφοβισμού. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερος κίνδυνος να
αναπτύξουν προβλήματα αυτοεικόνας και ανασφάλειας, καθώς τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους παρουσιάζουν μη ρεαλιστικά
πρότυπα και τα κάνουν να αισθάνονται ότι δεν είναι
αρκετά.
Αποδυναμωμένη συναισθηματική κρίση 43: Ο πολύς χρόνος στην οθόνη
επηρεάζει επίσης την ικανότητα των παιδιών να καταγράφουν και να
επεξεργάζονται τα συναισθήματα. Η έκθεση σε βίαιο περιεχόμενο των
μέσων ενημέρωσης μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα επιθετικότητας,
ιδίως σε μικρότερα παιδιά και εφήβους.

41 Ο εθισμός

στην οθόνη επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία. (2019, 5 Δεκεμβρίου). Premier Health.
https://www.premierhealth.com/your- health/articles/health-topics/screen-addiction-affects-physical-and-mental-health
42 Αμερικανική Ακαδημία Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής. (2020, Φεβρουάριος). Screen Time and Children.
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx
43 Mosley, A. (2021, 12 Ιουλίου). Οι αρνητικές επιπτώσεις του χρόνου οθόνης για ενήλικες και παιδιά. Blog - Valleywise
Health.

https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
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Βασικές συμβουλές για τους γονείς:44

Συμβουλές για τη διαχείριση του χρόνου οθόνης45
 Χρησιμοποιήστε γονικό έλεγχο: Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
















για να φιλτράρετε ή να αποκλείσετε ανεπιθύμητο περιεχόμενο από το να φτάσει στα παιδιά σας.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε ημερήσια όρια χρόνου οθόνης που μπορούν να κλειδώσουν τα
παιδιά σας από τις εφαρμογές αφού έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Καθορίστε ζώνες χωρίς οθόνες: απομακρύνετε τις τηλεοράσεις και τους φορητούς υπολογιστές
από τα υπνοδωμάτια των παιδιών σας και καθιερώστε μια συμφωνία με τα παιδιά σας να μην
χρησιμοποιούν κανενός είδους ψηφιακή συσκευή στα υπνοδωμάτιά τους. Μπορείτε επίσης να
εφαρμόζετε τον ίδιο κανόνα κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή της μελέτης στο σπίτι.
Ενθαρρύνετε άλλες δραστηριότητες που δεν απαιτούν οθόνη, όπως το να παίζετε έξω, να
διαβάζετε ένα βιβλίο ή να παίζετε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Αφιερώστε χρόνο για να
αποσυνδεθείτε από την τεχνολογία ως οικογένεια. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επόμενη
ενότητα για να πάρετε μερικές ιδέες για δραστηριότητες.
Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να μειώσετε τον χρόνο της οικογένειάς σας στην οθόνη.
Αναζητήστε εφαρμογές που ενθαρρύνουν και συμπληρώνουν τη σωματική δραστηριότητα.
Υπάρχουν εφαρμογές παραγωγικότητας όπως το Forest που βοηθούν εσάς και την οικογένειά σας
να ελαχιστοποιήσετε τη χρήση της οθόνης. Ο σκοπός της εφαρμογής είναι να σας κρατήσει μακριά
από τη χρήση του τηλεφώνου σας. Με το να μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μπορείτε να
μεγαλώνετε εικονικά δέντρα και να κερδίζετε μονάδες. Με τις μονάδες μπορείτε να πληρώσετε
για να φυτέψετε πραγματικά δέντρα σε όλο τον κόσμο, αυτό μπορεί να είναι μια διασκεδαστική
πρόκληση που μπορείτε να αναλάβετε!
Χρησιμοποιήστε τις νυχτερινές ρυθμίσεις: ορισμένα τηλέφωνα διαθέτουν φίλτρα μπλε φωτός
που βοηθούν στη μείωση της ποσότητας μπλε φωτός που εκπέμπει η οθόνη κατά τις νυχτερινές
ώρες, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κοιμηθούν.
Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνο του παιδιού σας για να μειώσετε την απόσπαση
της προσοχής του ενώ κάνει άλλες δραστηριότητες.
Απενεργοποιήστε την αυτόματη αναπαραγωγή στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν για να τα
βοηθήσετε να αυτορυθμίσουν τη διάρκεια που περνούν σε ορισμένες εφαρμογές.
Δημιουργήστε το δικό σας οικογενειακό σχέδιο χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης
με βάση τις οικογενειακές σας αξίες και τον τρόπο ανατροφής σας, ώστε να επιτύχετε μια
καλή ισορροπία στη χρήση της τεχνολογίας και της οθόνης. Ορίστε ψηφιακούς κανόνες ως
οικογένεια για να διατηρήσετε μια υγιή και κατάλληλη χρήση των μέσων ενημέρωσης
χωρίς να χάνετε τις δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο και τις υπαίθριες
δραστηριότητες.
Αντιμετωπίστε τα ψηφιακά περιβάλλοντα όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο
περιβάλλον στη ζωή του παιδιού σας. Μάθετε τους διαδικτυακούς φίλους του παιδιού
σας, ποιες πλατφόρμες, ιστότοπους και εφαρμογές χρησιμοποιούν και γιατί τους αρέσει
να περνούν χρόνο στο διαδίκτυο.
Κάντε την ώρα της οθόνης οικογενειακή δραστηριότητα. Ασχοληθείτε με τα παιδιά σας
όταν χρησιμοποιούν οθόνες. Παίξτε μαζί ένα διαδικτυακό παιχνίδι, παρακολουθήστε τον
αγαπημένο τους YouTuber ή ρωτήστε τους για την τελευταία τους ανάρτηση.

https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
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44 MediaSmarts.

(2017). Οδηγός ψηφιακής ιθαγένειας για γονείς. https://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/guides/digitalcitizenship- guide.pdf
45 Mosley, A. (2021, 12 Ιουλίου). Οι αρνητικές επιπτώσεις του χρόνου οθόνης για ενήλικες και παιδιά. Blog Valleywise Health. https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/

https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
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 Μην χρησιμοποιείτε τις οθόνες ως συναισθηματική «πιπίλα». Είναι πολύ δελεαστικό να
χρησιμοποιείτε την τεχνολογία για να κρατάτε το παιδί σας ήσυχο και να το διασκεδάζετε,
ωστόσο να έχετε κατά νου ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική χρήση της οθόνης,
η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και τη συμπεριφορά του παιδιού
σας.
 Μοντέλο υγιούς χρήσης οθόνης: Τα παιδιά τείνουν να κάνουν ό,τι κάνουν οι γονείς τους
και όχι ό,τι λένε. Όπως είδαμε στην ιστορία της Νικίτα, έκανε το ίδιο πράγμα με τα παιδιά
της, οπότε ήταν δύσκολο για εκείνα να την ακούσουν και να σταματήσουν να
χρησιμοποιούν τις συσκευές τους. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν επίγνωση ότι τα παιδιά
τείνουν να αντιγράφουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τη χρήση της οθόνης. Αρχίστε
λοιπόν να διαμορφώνετε τη συμπεριφορά που θα θέλατε να δείτε σε αυτά. Την επόμενη
φορά που θα παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας σειρά Netflix, θυμηθείτε ότι δίνετε
το παράδειγμα στα παιδιά σας. Ελέγξτε το άρθρο (στις πρόσθετες πηγές παρακάτω)
σχετικά με τις συζητήσεις που πρέπει να κάνετε με τα παιδιά σας για τον χρόνο χρήσης
της οθόνης.

Ρίξτε μια ματιά στον παρακάτω πίνακα που έχει καταρτιστεί από την Αμερικανική Ακαδημία
Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής σχετικά με την ιδανική ποσότητα χρόνου οθόνης ανά
ηλικία. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι παρακάτω πληροφορίες είναι ενδεικτικές
και δεν πρέπει να ανησυχείτε αν το παιδί σας υπερβαίνει την προτεινόμενη ποσότητα χρόνου
οθόνης. Επίσης, να έχετε κατά νου ότι δεν πρόκειται πάντα για την ποσότητα, αλλά και για
την ποιότητα και ότι η τεχνολογία μπορεί να επιφέρει πολλά οφέλη στην ανάπτυξη του
παιδιού σας εάν χρησιμοποιείται κατάλληλα.
46 Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για
αναφορά ενώ προσπαθείτε να διατηρήσετε μια ισορροπία του υγιούς χρόνου χρήσης της
οθόνης για να αποφύγετε τις αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της υπερβολικής
χρήσης της οθόνης, για παράδειγμα κατά την ανάπτυξη ενός οικογενειακού σχεδίου μέσων
ενημέρωσης.
Ιδανική ποσότητα χρόνου οθόνης ανά ηλικία
Ηλικία
Χρόνος
Δεν υπάρχει χρόνος στην οθόνη (εκτός
Μέχρι 18 μηνών
από τη συνομιλία μέσω βίντεο)
Λίγος ή καθόλου χρόνος στην οθόνη
18 μήνες έως 24 μήνες
(λιγότερο από 1 ώρα)
3 έως 5 ετών
Μέχρι 1 ώρα την ημέρα
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6 έως 10 ετών
11-13 ετών

1,5 ώρα την ημέρα
2 ώρες την ημέρα

46 Οι κοινές

ψηφιακές οικογενειακές δραστηριότητες μπορούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή αίσθηση του "εμείς" μεταξύ των μελών της
οικογένειας, η οποία προάγει την οικογενειακή συνοχή. Βλ. έγγραφο εργασίας DigiGen 2020 Η χρήση ΤΠΕ από τα παιδιά και ο
αντίκτυπός της στην οικογενειακή ζωή
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Δραστηριότητες εκτός οθόνης που μπορείτε να κάνετε ως οικογένεια:
Πρόταση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δραστηριότητες και να προσπαθήσετε
να σκεφτείτε περισσότερες με τα παιδιά σας. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε και να
κόψετε τις δραστηριότητες και να τις τοποθετήσετε σε ένα βάζο δραστηριοτήτων. Κάθε
φορά που σας τελειώνει η έμπνευση για τρόπους να περάσετε τον χρόνο σας χωρίς οθόνη,
μπορείτε να διαλέξετε μια ιδέα από το βάζο και να κάνετε τη δραστηριότητα με την
οικογένειά σας.
Φτιάξτε χάρτινα αεροπλάνα

Εργαστείτε σε ένα παζλ

Κάντε μια βόλτα στη γειτονιά με το σκύλο ή
τους σκύλους σας ή με έναν φίλο σας.

Παίξτε "I Spy" - Περιγράψτε κάτι στο σπίτι
ώστε οι άλλοι παίκτες να μαντέψουν τι
είναι.

Οργανώστε ένα κυνήγι θησαυρού

Alphabet Game - Ονομάστε ζώα, τρόφιμα ή
αθλητές που αρχίζουν με το γράμμα A,
μετά B κ.ο.κ.

Διαλέξτε παιχνίδια καρτών όπως το Uno

Μπίνγκο - Θα βρείτε δωρεάν εκτυπώσιμα
φύλλα μπίνγκο στο διαδίκτυο

Παιχνίδια Playboard

Κοιτάξτε φωτογραφικά άλμπουμ

Παίξτε Sudoku

Μαγειρέψτε δείπνο μαζί ή ψήστε μπισκότα

Ψάξτε στην τοπική σας βιβλιοθήκη για ένα
καλό βιβλίο

Τραγουδήστε καραόκε ή κάντε ένα
χορευτικό πάρτι

Δημιουργήστε ένα οικιακό εργαστήριο και
δημιουργήστε μερικά επιστημονικά
πειράματα
Πηγαίνετε για μπόουλινγκ

Φτιάξτε “slime” γλίτσα

Πηγαίνετε για κολύμπι

Εθελοντής σε καταφύγιο ζώων

Πηγαίνετε για paintballing

Πηγαίνετε για πικνίκ

Χορός-δημιουργήστε τη δική σας
χορογραφία

Πηγαίνετε σε έναν αθλητικό αγώνα

Δοκιμάστε αναρρίχηση

Πρόσθετοι πόροι:
Εργαλείο για τη δημιουργία του δικού σας οικογενειακού σχεδίου μέσων
ενημέρωσης:
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard
Υπολογίστε πόσο χρόνο περνάτε στις συσκευές σας με αυτόν τον υπολογιστή χρόνου πολυμέσων:
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https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard
Βήμα προς βήμα οδηγίες για την ενεργοποίηση των εργαλείων γονικού ελέγχου σε
διάφορες συσκευές: https://www.internetmatters.org/parental-controls/
Δασική εφαρμογή: https://www.forestapp.cc/
Εφαρμογή StayFree: https://stayfreeapps.com/.
Άρθρο: https://www.screenfreeparenting.com/25-conversations-kidsscreens/
Εφαρμογές για γονείς: https://www.screenagersmovie.com/resources/parenting-apps
Βίντεο: Πώς να απενεργοποιήσετε την αυτόματη
αναπαραγωγή στις αγαπημένες σας πλατφόρμες:
https://www.youtube.com/watch?v=UGG_HkO9w-U
Βίντεο για το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τον εγκέφαλο:
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=KkiWS0fmnt0
Βίντεο : Γιατί ο χρόνος οθόνης για τα παιδιά πρέπει να
ελέγχεται :
https://www.youtube.com/watch?v=CnFHY16KJXY
Βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=6bCCDGZyC0I

Γλωσσάριο:
Εθισμός στον χρόνο της οθόνης: Η ψυχαναγκαστική χρήση συσκευών οθόνης, όπως φορητοί υπολογιστές,
tablet, smartphones και βιντεοπαιχνίδια, σε σημείο που να μην υπάρχει δυνατότητα διακοπής. Αν και, ο
εθισμός στην οθόνη δεν έχει καταγραφεί ακόμη ως επίσημη πάθηση, ορισμένοι ειδικοί εξηγούν ότι η
παρατεταμένη χρήση των οθονών μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακό ναρκωτικό στον εγκέφαλο των
ανθρώπων. Κατά τη χρήση μιας οθόνης, απελευθερώνεται “ντοπαμίνη” στον εγκέφαλο, η οποία μπορεί να
έχει αρνητική επίδραση στον έλεγχο των παρορμήσεών μας. Παρόμοια με τα ναρκωτικά, ο χρόνος της οθόνης
ενεργοποιεί έναν κύκλο ευχαρίστησης/αμοιβής επηρεάζοντας τον μετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου μας, ο
οποίος είναι ιδιαίτερα εθιστικός και μπορεί να επιβάλει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τη δική
μας και των παιδιών μας.
Ντοπαμίνη: Μια χημική ουσία που παράγεται στον εγκέφαλό μας και μας κάνει να νιώθουμε ευχαρίστηση.
Μετωπιαίος φλοιός: Το τμήμα του εγκεφάλου που βοηθά τους ανθρώπους να θέτουν και να επιτυγχάνουν
στόχους. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων, την έκφραση της προσωπικότητας και την κοινωνική
συμπεριφορά.
Διαπροσωπικές δεξιότητες: Οι δεξιότητες που σας βοηθούν να επικοινωνείτε ή να αλληλεπιδράτε καλά με
άλλους ανθρώπους
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Μια κατάσταση που προκαλεί μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή αδυναμία
στο χέρι σας. Προκαλείται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως η δακτυλογράφηση, ή
οποιεσδήποτε κινήσεις του καρπού που κάνετε ξανά και ξανά.
Γκρίζα ουσία: Ο γκριζωπός ιστός του εγκεφάλου που επιτρέπει στους ανθρώπους να ελέγχουν την
κίνηση, τη μνήμη και τα συναισθήματα.
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Τα οφέλη της τεχνολογίας στη ζωή των οικογενειών και των παιδιών
Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την
υπερβολική χρήση της οθόνης. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να τονίσουμε ότι η
τεχνολογία και η χρήση της οθόνης μπορούν να επιφέρουν πολλά οφέλη στη ζωή τόσο
των ενηλίκων όσο και των παιδιών, εάν χρησιμοποιούνται με μέτρο και κατάλληλα.
Αναμφίβολα, το Διαδίκτυο έχει προσφέρει στις οικογένειες επιλογές και ευκαιρίες που δεν
υπήρχαν πριν από μια δεκαετία. Για παράδειγμα, η οικογενειακή επικοινωνία έχει
βελτιωθεί σημαντικά, καθώς το Διαδίκτυο επιτρέπει στους ανθρώπους να έρχονται σε
επαφή ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος.
Διαβάστε την περίπτωση του Liam για να δείτε μερικά παραδείγματα για το πώς η τεχνολογία
μπορεί να ωφελήσει τις οικογένειες.
Η ιστορία του Liam:
Ο Λίαμ έχει ένα 14χρονο και ένα 10χρονο παιδί που φοιτούν σε ένα σχολείο που χρησιμοποιεί
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εργαλεία ΤΠΕ που τον βοηθούν να τους παρακολουθεί, παρόλο που
εργάζεται από τις 9 έως τις 5, έξι ημέρες την εβδομάδα. Μέσω του δικτυακού τόπου του σχολείου
ενημερώνεται για τις εργασίες τους, τα σημαντικά γεγονότα στο σχολείο, ακόμη και για τις επιλογές
του φαγητού που σερβίρεται κάθε μέρα. Όταν τα παιδιά του είναι άρρωστα και πρέπει να μείνουν
στο σπίτι, επικοινωνεί με τους δασκάλους τους για να τα βοηθήσει να παραμείνουν στην κορυφή της
δουλειάς τους. Όλες οι εργασίες τους αναρτώνται online στην πλατφόρμα του σχολείου μαζί με μια
σύντομη ηχογράφηση του δασκάλου που εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Πέρυσι χρειάστηκε να
ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να επισκεφτούν ένα άρρωστο μέλος της οικογένειας για μια
εβδομάδα και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του σχολείου τους
Online. Αν δεν υπήρχε η τεχνολογία αυτό δεν θα ήταν δυνατό.

Περισσότερα οφέλη της τεχνολογίας που μπορούν να βιώσουν
οι ψηφιακές οικογένειες:
Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Για μερικούς ανθρώπους, η
εργασία σήμαινε πολλές ώρες μετακίνησης. Με την ψηφιακή τεχνολογία όλο και
περισσότεροι γονείς αρχίζουν να εργάζονται από το σπίτι, γεγονός που τους
επιτρέπει να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους και να εξοικονομούν
χρόνο καθώς και τεράστια χρηματικά ποσά ετησίως για τα έξοδα μεταφοράς και
φροντίδας των παιδιών.
Διαχείριση νοικοκυριού: Βελτίωση της διαχείρισης του νοικοκυριού με τη χρήση
του Διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές, αγορές και πληρωμή λογαριασμών.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για να
παρακολουθείτε τους προϋπολογισμούς και να διαχειρίζεστε τα οικογενειακά
προγράμματα. (https://famisafe.wondershare.com/family/best-familyorganizer- apps.html)
Ενισχύστε τους οικογενειακούς δεσμούς: Οι οικογένειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
την τεχνολογία για να ενισχύσουν και να διατηρήσουν τις σχέσεις με τους
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παππούδες και τους γιαγιάδες και άλλους συγγενείς που μπορεί να ζουν μακριά ή
στο εξωτερικό. Οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να αλληλοενημερώνονται άμεσα
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφόρων δικτύων κοινωνικής δικτύωσης.
Σύνδεση με τον κόσμο του παιδιού σας: αγωνίζεστε να κάνετε το παιδί/έφηβο να
ανοιχτεί για τη ζωή του, οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να
σας δώσουν μια εικόνα για τους φίλους του, τα μέρη, τη μουσική ή ακόμη και τις
εκδηλώσεις που του αρέσουν, ενώ η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
ελεύθερο χρόνο μαζί, όπως η δημιουργία βίντεο ή παιχνιδιών.
Εκπαίδευση: Οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν προσωπική προσοχή από τους
καθηγητές τους και οι γονείς έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν την πρόοδο των
παιδιών τους, όπως είδαμε στην περίπτωση του Λίαμ. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση παρέχει στους εργαζόμενους γονείς την ευκαιρία να αποκτήσουν πτυχίο
πανεπιστημίου.

Προσβασιμότητα & Τεχνολογία
Η τεχνολογία έχει συμβάλει στην άρση ορισμένων εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με αναπηρία όσον αφορά την επικοινωνία. Η προσαρμοστική και υποστηρικτική τεχνολογία
επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα ακοής, ομιλίας, όρασης και κινητικότητας να
επικοινωνούν καλύτερα με τα μέλη της οικογένειας, να πηγαίνουν στο σχολείο και να
εργάζονται.

Η ιστορία του Assan:
Ο Assan είναι ένα 8χρονο αγόρι που έχει εμμονή με τις ταινίες. Αν και είναι σχεδόν τυφλός, χρησιμοποιεί
μια τηλεόραση με λογισμικό αναγνώρισης εικόνας που παράγει ηχητικές περιγραφές των αγαπημένων
του ταινιών. Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να παρακολουθήσει οποιαδήποτε ταινία του αρέσει. Η γιαγιά
του Assan λατρεύει να βλέπει ταινίες μαζί του. Έχει πρόβλημα ακοής καθώς είναι στα τέλη της δεκαετίας
του ογδόντα. Για να παρακολουθήσει τηλεόραση, ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης μεταγραφής σε
πραγματικό χρόνο, η οποία τοποθετεί υπότιτλους των όσων λέγονται στην οθόνη. Το περασμένο
Σαββατοκύριακο ο Assan έμεινε στο σπίτι της γιαγιάς του και αποφάσισαν να παρακολουθήσουν την
ταινία "Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών". Αναζήτησαν την ταινία στην υπηρεσία streaming της τηλεόρασης,
βολεύτηκαν στον καναπέ, και η γιαγιά παρακολούθησε την ταινία διαβάζοντας την ιστορία και ο Assan
χρησιμοποίησε το blue tooth για να ακούσει την περιγραφή.

Παρόλο που ο Assan και η γιαγιά του έχουν 2 διαφορετικά είδη αναπηρίας, χάρη στην
τεχνολογία μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα την ίδια ταινία.
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Be My Eyes App47: χρησιμοποιεί video chat για να συνδέσει τυφλά άτομα με βλέποντες
εθελοντές μέσω των κινητών τους συσκευών. Εάν ένα τυφλό άτομο χρειάζεται βοήθεια σε
μια συγκεκριμένη εργασία, μπορεί να συνδεθεί με ένα βλέπον άτομο για να ζητήσει βοήθεια.
Για παράδειγμα, αν χρειάζεται να μάθει την ημερομηνία λήξης σε ένα κουτί γάλακτος, μπορεί
να συνδεθεί με ένα βλέπον άτομο μέσω ζωντανής βιντεοσυνομιλίας για
να τον βοηθήσει να διαβάσει την ημερομηνία.

47 https://www.bemyeyes.com/
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Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε πώς η υποστηρικτική τεχνολογία
βοηθάει τον Brody με τις μαθησιακές του δυσκολίες: Βίντεο: Brody:
https://www.youtube.com/watch?v=D6i5CtPoGh0

Τρόποι με τους οποίους η ποιοτική χρήση της οθόνης μπορεί να ωφελήσει
τα παιδιά
Στο προηγούμενο κεφάλαιο διερευνήσαμε πώς η υπερβολική χρήση της οθόνης μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά την ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού σας. Τώρα θα
εξετάσουμε πώς μια ισορροπημένη και ποιοτική χρήση των οθονών και των ΤΠΕ μπορεί στην
πραγματικότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη του παιδιού σας:
 Διατίθενται διάφορες εφαρμογές και παιχνίδια στον υπολογιστή για να
ενισχύσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και φωνητικής ή ακόμη και για να
βοηθήσουν το παιδί σας να μάθει μια δεύτερη γλώσσα. (Εφαρμογές
ανάγνωσης
και
γραφής:
https://www.commonsensemedia.org/guide/specialneeds/s/reading%20%26%20writing )
 Τα βιντεοπαιχνίδια απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες και βοηθούν στην
αύξηση του συντονισμού χεριών/ματιών του παιδιού σας.
 Διάφορες εφαρμογές και παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σας να
μάθει αριθμούς, σχήματα ή να βελτιώσει τις δεξιότητές του σε πιο
προχωρημένα μαθηματικά.
 (Mathapps:https://www.commonsensemedia.org/guide/specialneeds/s/math)
 Τα ιστολόγια, οι ιστότοποι και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να
βοηθήσουν το παιδί σας να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, επιτρέποντάς
του να επικοινωνεί εύκολα με συγγενείς και συνομηλίκους από όλα τα
διαφορετικά υπόβαθρα και κουλτούρες.
 Διαφορετικές εφαρμογές και παιχνίδια μπορούν
να διδάξουν στο παιδί σας δεξιότητες όπως η
επίλυση προβλημάτων, η στρατηγική και η κριτική
σκέψη που είναι απαραίτητες για την ακαδημαϊκή
επιτυχία.
 Τα παιχνίδια διδάσκουν στα παιδιά δεξιότητες
όπως η συγκέντρωση και η προσοχή στη
λεπτομέρεια, και τους επιτρέπουν επίσης να
κοινωνικοποιηθούν και να κάνουν φίλους με
παίκτες σε άλλες χώρες.
 Η πλειονότητα των παιχνιδιών και των εφαρμογών
απαιτούν από τον χρήστη να ολοκληρώσει ένα
επίπεδο πριν του επιτραπεί να Πηγή : Φωτογραφία από την Karolina Grabowska από το Pexel
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προχωρήσει στο επόμενο. Αυτό μπορεί να
βοηθήσει το παιδί σας να μάθει την αξία της
επιμονής, του ανταγωνισμού και των κινήτρων.
 Μέσω του διαδικτύου τα παιδιά μπορεί να
ανακαλύψουν το ενδιαφέρον τους για ένα θέμα,
όπως οι γλώσσες ή η γεωγραφία, μέσα από ένα
διαδικτυακό βίντεο ή παιχνίδι και να συνεχίσουν να
κάνουν έρευνα για το θέμα αυτό. θέμα. Με αυτόν
τον τρόπο το παιδί σας μπορεί να αναπτύξει
απροσδόκητα ενδιαφέροντα και ταλέντα που
μπορεί να το οδηγήσουν στη μελλοντική του
σταδιοδρομία.
Φυσικά, η συνεχής έκθεση στην οθόνη ενέχει ορισμένους κινδύνους, ωστόσο, η τεχνολογία και το
διαδίκτυο παρέχουν στις οικογένειες άπειρες δυνατότητες και ευκαιρίες για διασκεδαστική, ασφαλή
και ισορροπημένη ψηφιακή ανατροφή.
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Θυμηθείτε: Το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες ήρθαν για να μείνουν και θα συνεχίσουν να
ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Με την κατανόηση της τεχνολογίας και
την ενασχόληση με τα παιδιά σας στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βοηθήσετε να αποφύγουν
τις πιθανές παγίδες, απολαμβάνοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα που έχει να
προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.
Πρόσθετοι πόροι
Ιστοσελίδα που περιέχει εφαρμογές επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης,
οργάνωσης, ανάγνωσης και γραφής, μαθηματικών και κινητικών δεξιοτήτων
για παιδιά: https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs
Ιστοσελίδα Άρθρο: https://raisingchildren.net.au/preschoolers/playlearning/screen-time-healthy- screen-use/shared-screen-time Άρθρο
στον ιστότοπο: https://sopa.tulane.edu/blog/why-accessibletechnology-important
7 ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ:
https://www.thetechedvocate.org/7-must-app-andtools-students-learningαναπηρίες/
Ψηφιακός οδηγός μάθησης για γονείς και οικογένειες:
https://tech.ed.gov/publications/digital- learning-guide/parent-family/
Μαθησιακές εφαρμογές για οικογένειες: https://www.commonsensemedia.org/bestfor-learning- λίστες
MediaDiamant (ολλανδικός) δικτυακός τόπος για την οικογενειακή εκπαίδευση στα μέσα
ενημέρωσης: https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
Αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων με πάνω από 400 εργαλεία και πόρους
υποστηρικτικής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τα προϊόντα μπορούν να
αναζητηθούν ανά τομέα περιεχομένου, επίπεδο τάξης, κατηγορία αναπηρίας IDEA
και τύπο διδακτικής υποστήριξης: https://techmatrix.org/
Υποστηρικτική τεχνολογία- Γνωρίστε τον Mason:
https://www.youtube.com/watch?v=IcUNnnwFm4g

Γλωσσάριο:
Προσβασιμότητα: Η "ικανότητα πρόσβασης" και αξιοποίησης κάποιου συστήματος ή οντότητας.
Με άλλα λόγια, η προσβασιμότητα των πραγμάτων σε όλους τους ανθρώπους (είτε έχουν
αναπηρία είτε όχι).
Υποστηρικτική τεχνολογία: Κάθε αντικείμενο ή σύστημα που αυξάνει ή διατηρεί τις δυνατότητες
των ατόμων με αναπηρία.
Προσαρμοστική τεχνολογία: Κάθε αντικείμενο ή σύστημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά με σκοπό
την αύξηση ή τη διατήρηση των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία.
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Η σημασία της διαδικτυακής ασφάλειας
Στις μέρες μας, το διαδίκτυο και οι ψηφιακές συσκευές
γίνονται όλο και πιο παρούσες στη ζωή μας, καθώς οι
οικογένειες βασίζονται στην τεχνολογία για να
εκπαιδεύουν και να ψυχαγωγούν τα παιδιά τους. Οι
γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το διαδίκτυο μπορεί να
θέσει τους ίδιους και τα παιδιά σε επικίνδυνες
καταστάσεις, είτε πρόκειται για οικονομικά ζητήματα είτε
για την έκθεση της ιδιωτικής τους ζωής. Για παράδειγμα,
μπορεί να εκθέσουν κατά λάθος την οικογένειά τους σε
διαδικτυακές απειλές, κατεβάζοντας έναν ιό ή ένα
κακόβουλο λογισμικό που θα δώσει στους χάκερ
πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, φωτογραφίες ή
οποιοδήποτε άλλο είδος ευαίσθητης πληροφορίας. Γι'
αυτό είναι ζωτικής σημασίας οι γονείς να εκπαιδευτούν
πρώτα σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στη
συνέχεια να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στα παιδιά
τους.

Πηγή: photo by cottonbro from Pexels

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ορίζεται ως "η πρακτική
της υπεράσπισης υπολογιστών, διακομιστών, κινητών
συσκευών, ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων και
δεδομένων από κακόβουλες επιθέσεις "48.
Ποιο είναι λοιπόν το πρώτο βήμα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τις ψηφιακές σας
συσκευές ασφαλείς; Για να αποτρέψετε οποιονδήποτε να μπει στις συσκευές και τους
λογαριασμούς σας, θα πρέπει να ορίσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Μια καλή συμβουλή
είναι να δημιουργείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε λογαριασμό και συσκευή
σας.

5 συμβουλές για τη δημιουργία ενός ισχυρού κωδικού
πρόσβασης:
 Κάντε το αξιομνημόνευτο, αλλά αποφύγετε τη χρήση προσωπικών πληροφοριών
όπως ονόματα ή γενέθλια.
 Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα από κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα, σύμβολα και
αριθμούς.
 Κάντε το μακρύ.
 Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας.
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Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να λάβετε περισσότερες συμβουλές σχετικά
με τη δημιουργία ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης: RBC Cyber Security - Ισχυροί
κωδικοί πρόσβασης: https://www.youtube.com/watch?v=IhlXtBNNuKs

48 Kaspersky.

(2021, 26 Απριλίου). Τι είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο; Www.Kaspersky.Com.
https://www.kaspersky.com/resource- center/definitions/what-is-cyber-security.
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Τι είναι το κακόβουλο λογισμικό;
Το κακόβουλο λογισμικό είναι μια από τις πιο κοινές απειλές στον κυβερνοχώρο. Με απλά
λόγια, είναι ένας τύπος λογισμικού που χρησιμοποιείται από χάκερ για να εισβάλλουν στους
υπολογιστές άλλων ανθρώπων και να κλέβουν πληροφορίες ή χρήματα. Αυτός ο τύπος
λογισμικού μεταφέρεται κυρίως μέσω ανεπιθύμητων συνημμένων email. Μερικές φορές
μπορεί επίσης να μεταμφιεστεί ως νόμιμο λογισμικό που φαίνεται να κατεβαίνει. 49
Κύριοι τύποι κακόβουλου λογισμικού:


Ιός: αποκτά πρόσβαση στο σύστημά μας κρυμμένος σε αρχεία που έχουν
μεταφορτωθεί ή σε φορητές συσκευές αποθήκευσης, όπως οι μονάδες
flash. Μόλις εισέλθουν στο σύστημα, αρχίζουν να εξαπλώνονται. Σκοπός
τους είναι να τροποποιήσουν, να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν
αρχεία και να προκαλέσουν τη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της
συσκευής σας.



Δούρειος Ίππος: Δούρειος ίππος: Ένα κακόβουλο λογισμικό που
χρησιμοποιεί μια μεταμφίεση για να κρύψει τον πραγματικό του σκοπό.
Οι χάκερς εξαπατούν τους χρήστες ώστε να ανεβάζουν δούρειους ίππους
στον υπολογιστή τους, ώστε να μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή να
συλλέξουν δεδομένα.



Spyware: Ένα κακόβουλο λογισμικό που καταγράφει κρυφά ό,τι κάνετε,
έτσι ώστε οι χάκερς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις οικονομικές ή
προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορεί να μεταφορτωθεί μέσω
αναδυόμενων παραθύρων ή ανοίγοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ένα συνημμένο αρχείο.



Adware: Adware: Διαφημιστικό λογισμικό (αναδυόμενες διαφημίσεις).
Τις περισσότερες φορές συλλέγουν δεδομένα και πληροφορίες
προκειμένου να σας στοχεύουν με εξατομικευμένες διαφημίσεις.

49 Τι

είναι το κακόβουλο λογισμικό; Ορισμός, τύποι, επηρεαζόμενες βιομηχανίες, προστασία. (2021, 21 Ιουνίου). Myra.
https://www.myrasecurity.com/en/what-ismalware/
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Βασικές συμβουλές για τους γονείς:
Συμβουλές για να προστατευτείτε από το Malware50:
 Διατηρείτε τον υπολογιστή και το λογισμικό σας ενημερωμένα: οι
ενημερώσεις συχνά περιλαμβάνουν διορθώσεις που μπορούν να βελτιώσουν
την ασφάλεια του συστήματός σας και να αποτρέψουν επιθέσεις κακόβουλου
λογισμικού.
 Χρησιμοποιήστε λογισμικό προστασίας από ιούς: Σας επιτρέπει να σαρώνετε
ολόκληρο τον υπολογιστή σας για κακόβουλο λογισμικό. Είναι καλή ιδέα να
εκτελείτε τακτικές σαρώσεις για να εντοπίζετε νωρίς το κακόβουλο λογισμικό
και να αποτρέπετε την εξάπλωσή του.
 Περιορίστε την κοινή χρήση αρχείων: Πολλοί ιστότοποι και εφαρμογές σας
επιτρέπουν να μοιράζεστε εύκολα αρχεία με άλλους χρήστες. Λάβετε υπόψη
ότι οι εν λόγω ιστότοποι και εφαρμογές προσφέρουν ελάχιστη προστασία από
κακόβουλο λογισμικό.
 Μην εμπιστεύεστε τα αναδυόμενα παράθυρα που σας ζητούν να
κατεβάσετε λογισμικό. Απλά κλείστε το αναδυόμενο παράθυρο και
βεβαιωθείτε ότι δεν κάνετε κλικ μέσα σε αυτό.
 Σκεφτείτε διπλά πριν ανοίξετε συνημμένα email. Να είστε επιφυλακτικοί εάν
ένα τυχαίο άτομο σας στείλει ένα ασυνήθιστο μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που περιέχει συνημμένα αρχεία ή εικόνες. Μερικές φορές,
αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι απλώς
ανεπιθύμητα, αλλά άλλες φορές, αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μπορεί να περιέχουν κρυφά επιβλαβές κακόβουλο λογισμικό.
 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας
έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, μια διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας ή αποθήκευση στο νέφος.
 Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης
 Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων
(https://adblockplus.org/) Ένας εύκολος τρόπος για να μπλοκάρετε τις
διαφημίσεις είναι να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησής σας -> πατήστε
Ρυθμίσεις στη δεξιά πλευρά -> Ρυθμίσεις τοποθεσίας -> Αναδυόμενα
παράθυρα -> πατήστε απενεργοποίηση αναδυόμενων παραθύρων.

50 Kaspersky.

(2021α, 13 Ιανουαρίου). Μάθετε για το κακόβουλο λογισμικό και πώς να προστατεύσετε όλες τις συσκευές
σας από αυτό. Www.Kaspersky.Com. https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malwareand-how-to-protect-against-it.
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Τι είναι το Phishing;

Πηγή: Pixabay

Το phishing είναι ένας τύπος απειλής από
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
μηνύματα ή κλήσεις. Ο επιτιθέμενος
phisher υποδύεται έναν νόμιμο οργανισμό
ή πρόσωπο και προσπαθεί να πείσει το θύμα
να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες,
όπως τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς
πρόσβασης
ή
αριθμούς
πιστωτικών/χρεωστικών
καρτών.
Τα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
phishing έρχονται συνήθως με τη μορφή
μηνυμάτων spam και περιέχουν συνημμένα
αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικού "ψαρέματος" μπορεί να
περιλαμβάνει51:
-Λάθη γραμματικής και ορθογραφίας
-Ασυνέπειες σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνδέσμους και ονόματα τομέων
-Απειλές ή αίσθηση επείγοντος
-Ύποπτες επισυνάψεις
-Ασυνήθιστα αιτήματα (διαπιστευτήρια, πληροφορίες πληρωμής ή άλλα
προσωπικά στοιχεία)
-Αίτημα να κάνετε κλικ σε σύνδεσμο για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, ένα
κουπόνι για δωρεάν προϊόντα
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=XsOWczwRVuc

51

Πώς να αναγνωρίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες phishing. (2021, 1 Ιουλίου). Πληροφορίες για τους καταναλωτές.
https://www.consumer.ftc.gov/articles/how- recognize-and-avoid-phishing-scams
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Βασικές συμβουλές για τους γονείς

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ:
 Διδάξτε στα παιδιά σας τη σημασία της ιδιωτικής ζωής και τους κινδύνους του διαδικτύου.
Μιλήστε για το ποιες πληροφορίες είναι και ποιες δεν είναι σωστό να μοιράζονται
(διεύθυνση κατοικίας, κωδικοί πρόσβασης ή το σχολείο στο οποίο φοιτούν).
 Δημιουργήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να κάνουν
το ίδιο.
 Κάντε τον περιορισμό των ρυθμίσεων απορρήτου συνήθεια. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
απορρήτου είναι στο μέγιστο επίπεδο σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιεί το παιδί σας.
Απενεργοποιήστε το GPS ή το Bluetooth στις συσκευές σας και απενεργοποιήστε το
μικρόφωνο και την κάμερα στους φορητούς υπολογιστές ή καλύψτε τα με ταινία.
 Διατηρείτε τον υπολογιστή ενημερωμένο με το πιο πρόσφατο λογισμικό προστασίας από
ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Χρησιμοποιήστε πρόσθετα προγράμματα περιήγησης όπως
το Adblock Plus και υπενθυμίστε στα παιδιά σας να σκέφτονται δύο φορές πριν κάνουν κλικ
σε αναδυόμενα παράθυρα και ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 Διδάξτε στα παιδιά σας ότι αυτά που αναρτούν στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντα ιδιωτικά.
Υπενθυμίστε τους να έχουν επίγνωση της ψηφιακής τους ταυτότητας και ότι ό,τι αναρτούν
μπορεί να γίνει μόνιμο και να τους επηρεάσει στο μέλλον.
 Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί. Χτίστε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά σας,
ώστε να νιώθουν ασφάλεια να σας ενημερώνουν για ύποπτες ή άβολες διαδικτυακές
αλληλεπιδράσεις.
 Ζητήστε υποστήριξη.
 Ελέγξτε τις εθνικές γραμμές βοήθειας στον ιστότοπο Better Internet for
Kids
που
δημιούργησε
το EuropeanSchoolnet(https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/).

Να θυμάστε: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές συσκευές είναι σήμερα
μέρος του κόσμου μας. Αν χρησιμοποιούνται ορθά και με μέτρο τα πλεονεκτήματα τους
θα επηρεάσουν θετικά γονείς και παιδιά στην καθημερινή τους ζωή.
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Πρόσθετοι πόροι:
Άρθρο: https://usa.kaspersky.com/resource- center/threats/top-sevendangers-children-face-online
Οικογενειακοί κανόνες και συμβουλές στο διαδίκτυο:
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/TipSheet_FamilyOnl
ineRules.pdf
Έχετε επίγνωση του διαδικτύου; Μια λίστα ελέγχου για γονείς:
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/Are-you-webaware-checklist-parents.pdf
NetSmartz : Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με
βίντεο και δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών που
θα τους βοηθήσουν να μάθουν να είναι πιο ασφαλή στο διαδίκτυο
https://www.missingkids.org/netsmartz/videos
Βίντεο: Internet Matters: https://www.youtube.com/watch?v=rbjQ62qPRQ4&t=1s
Βίντεο: Internet Matters:
https://www.youtube.com/watch?v=iSaNEmKmln4&t=31s

Γλωσσάριο:
Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Η πρακτική της προστασίας υπολογιστών, διακομιστών, κινητών
συσκευών, ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων και δεδομένων από κακόβουλες επιθέσεις.
Λογισμικό: Τα προγράμματα και άλλες λειτουργικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από
έναν υπολογιστή.
Κακόβουλο λογισμικό: (κακόβουλο λογισμικό): (κακόβουλο λογισμικό): Ένας τύπος
λογισμικού που χρησιμοποιείται από χάκερς για να εισβάλουν στους υπολογιστές άλλων
ανθρώπων και να κλέψουν πληροφορίες ή χρήματα. Συχνά μεταφέρεται μέσω συνημμένων
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λογισμικού που μπορεί να μεταφορτωθεί.
Χάκερ: άτομο που χρησιμοποιεί υπολογιστές για να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε
δεδομένα
Αναδυόμενο παράθυρο: Ένας τύπος παραθύρου που ανοίγει χωρίς ο χρήστης να επιλέξει "Νέο
παράθυρο" από το μενού Αρχείο ενός προγράμματος.
Εξωτερικός σκληρός δίσκος: Ένας εξοπλισμός που μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή σας για
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι "ψηφιακοί ιθαγενείς" είναι σε θέση να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο,
αμέσως μετά τη γέννησή τους, και μεγαλώνουν θεωρώντας το διαδίκτυο και τις
ψηφιακές συσκευές ως ζωτικά στοιχεία της ζωής τους.
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Η ψηφιακή γονική μέριμνα απαιτεί από τους γονείς να:
a) να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με επάρκεια τις τεχνολογίες της πληροφορίας και το
Διαδίκτυο
b) να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις των ΤΠΕ
c) να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον στον κυβερνοχώρο για τα παιδιά τους
d) όλα τα παραπάνω
Η υπερβολική χρήση οθόνης είναι ένα σπάνιο φαινόμενο.
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος χρήσης οθόνης για παιδιά ηλικίας έως 18 μηνών;
a)
b)
c)
d)

Δεν υπάρχει χρόνος στην οθόνη
Μέχρι 1 ώρα την ημέρα
1,5 ώρα την ημέρα
2 ώρες την ημέρα

Ποιος είναι ο ισχυρότερος κωδικός πρόσβασης;
α) Ilovebananas
β) 1<3b@n@n@$
c) Ilovebananas24
d) iLoveBananas24
Επιλέξτε τους τύπους κακόβουλου λογισμικού:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Adware
Zeusware
Δούρειος Ίππος
Άλογο με ιό
Spyware
Ιός
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Ποιος τύπος κακόβουλου λογισμικού χρησιμοποιεί μια μεταμφίεση για να κρύψει τον πραγματικό
του σκοπό;
a)
b)
c)
d)

Spyware
Adware
Δούρειος Ίππος
Ιός

Ποιος τύπος κακόβουλου λογισμικού καταγράφει κρυφά ό,τι κάνετε για να
χρησιμοποιήσετε τις οικονομικές ή προσωπικές σας πληροφορίες;
a)
b)
c)
d)

Δούρειος Ίππος
Adware
Ιός
Spyware

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Phishing μπορεί να περιλαμβάνει:
a)
b)
c)
d)
e)

Λάθη γραμματικής και ορθογραφίας
Ύποπτες επισυνάψεις
Ασυνήθιστα αιτήματα, όπως πληροφορίες πληρωμής
Αίτημα να κάνετε κλικ σε σύνδεσμο για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή
Όλα τα παραπάνω

Οι γονείς πρέπει να είναι καλά πρότυπα και να επανεξετάσουν τη δική τους
συμπεριφορά σε σχέση με τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα και τη χρήση της οθόνης,
επειδή τα παιδιά τους μιμούνται τη συμπεριφορά τους και όχι αυτά που λένε.
a) Αλήθεια
b) Ψέμα

Οι λύσεις βρίσκονται στο παράρτημα
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Γνωρίστε τους συγγραφείς

COFACE Οικογένειες
Ευρώπη
Η COFACE Families Europe συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών με στόχο να δώσει φωνή σε όλες τις οικογένειες και να εκπροσωπήσει τα θέματα
που είναι πιο σημαντικά για αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με 50 και πλέον οργανώσεις-μέλη σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η COFACE Families
Europe παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των οικογενειακών και κοινωνικών πολιτικών
στα κράτη μέλη και διαμορφώνει από κοινού κοινού στόχους πολιτικής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η COFACE Families Europe υποστηρίζει πολιτικές μη διάκρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ
των ατόμων και μεταξύ των μορφών οικογένειας και υποστηρίζει ειδικά πολιτικές και
υπηρεσίες που αποσκοπούν στην αύξηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, με
ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας, φροντίδας και
οικογενειακής ζωής.

EACG
Η EACG ιδρύθηκε το 2010 ως παραδοτέο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου
CAREER-EUshop. Οι σκοποί της Ένωσης είναι: να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών
και εμπειριών από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και τους
επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού- να διαδοθούν οι διατάξεις των ευρωπαϊκών
στρατηγικών και των επικαιροποιήσεών τους στους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς
κύκλους- να υποστηριχθεί η διαδικασία αύξησης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
προτύπων και της ποιότητας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να υποστηριχθούν
και να συμβάλουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, να οργανώνει μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την
προώθηση της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ)- να διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, τα οποία
θα επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ένωσης και πέραν αυτής
και για τον καθορισμό νέων τομέων
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δραστηριοτήτων της Ένωσης- να προετοιμάζει προτάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ
που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- να συνεργάζεται ως συντονιστής ή
εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα- να παράγει δημοσιεύσεις που ενδιαφέρουν τα μέλη
της EACG και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Διοργανώνει το ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο CAREER-EU και κυκλοφορεί ένα συχνό
ενημερωτικό δελτίο στα μέλη του και όχι μόνο.

Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Emphasys
Το Κέντρο Emphasys, που ιδρύθηκε το 1998, λειτουργεί ένα Κέντρο Εκπαίδευσης και
Επαγγελματικής Κατάρτισης στις ΤΠΕ εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς και ένα Ερευνητικό Κέντρο της ΕΕ. Είναι
στελεχωμένο με μια καλά καταρτισμένη ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς στις ΤΠΕ, την
Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Εκπαίδευση, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα...
Η Emphasys είναι οργανωμένη σε 4 διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει
επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΤΠΕ
περιλαμβάνει μια πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα Μάθησης STEAM και τη Μονάδα
Εκπαίδευσης ΕΕ. Η Διεύθυνση Έρευνας συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς σε έργα της
ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ παρέχει επίσης διαχειριστική
υποστήριξη για έργα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Λογισμικού
ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και την αξιολόγηση
διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφορμών, ιστότοπων, εφαρμογών και
πυλών αξιολόγησης, με βάση τις ανάγκες των διαφόρων έργων που υλοποιεί ο οργανισμός.
Η Emphasys είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN) και
συμμετέχει στην ομάδα συμβούλων για το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Κύπρου.

Inqubator Leeuwarden
Το Inqubator Leeuwarden βοηθά τις νέες επιχειρήσεις να εδραιώσουν την επιχείρησή τους
και να τις βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξή τους. Για το σκοπό αυτό, το
Inqubator προσφέρει ένα κοινόχρηστο χώρο στον οποίο οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να
εργαστούν πάνω στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, να λάβουν συμβουλές για το πώς πρέπει
να προχωρήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους και να παρακολουθήσουν διάφορα
είδη εργαστηρίων και masterclasses.
Εκτός από αυτή την υποστήριξη εκκίνησης, το Inqubator Leeuwarden συμμετέχει σε πολλά
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ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των
σχετικών δεξιοτήτων. Αυτές μπορεί να είναι επιχειρηματικές/επιχειρηματικές/ηγετικές
δεξιότητες γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα ψηφιακές δεξιότητες,
χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, δημιουργικότητα και πολλά άλλα.
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Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης - DLEARN - έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις που φέρνει η ψηφιακή επανάσταση όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών
δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το 47% των Ευρωπαίων δεν
έχει τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες - ωστόσο στο εγγύς μέλλον το 90% των θέσεων
εργασίας θα απαιτεί κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και πολυάριθμες ευκαιρίες όσον
αφορά τις θέσεις εργασίας που θα διαμορφώσουν την αγορά εργασίας. Οι στόχοι μας
χαρακτηρίζονται από 4 λέξεις-κλειδιά: ΜΟΙΡΑΣΤΕΊΤΕ, ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΆΣΤΕ,
ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ. Το DLEARN είναι ένας συλλέκτης πρακτικών και ιδεών, που συγκεντρώνει
διαφορετικούς οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να
ενεργοποιήσουν νέες πρωτοβουλίες, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και της
ενίσχυσης της ψηφιακής μάθησης.
Το δίκτυο προέκυψε από την πρωτοβουλία 20 διαφορετικών οργανισμών από όλη την
Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης
σε διάφορα επίπεδα.

Σύλλογος γονέων βήμα προς βήμα
Ο Σύλλογος Γονέων "Βήμα προς Βήμα" είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός
σύλλογος, κύριος στόχος του οποίου είναι η προώθηση της αξίας της κοινότητας με
επίκεντρο τα παιδιά. Μια τέτοια κοινωνία αντιλαμβάνεται τα παιδιά ως τον πολυτιμότερο
θησαυρό της και δημιουργεί προτεραιότητα για την ευημερία, την ανάπτυξη και την
εκπαίδευσή τους.
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνουν την προώθηση των δικαιωμάτων των
παιδιών καθώς και των δικαιωμάτων των οικογενειών τους σε μια έντιμη ζωή, τη συνεργασία
με προσχολικές, σχολικές και άλλες δομές που φροντίζουν παιδιά και οικογένειες, τις κοινές
προσπάθειες των μελών του Συλλόγου ενώπιον αρχών, ιδρυμάτων και τοπικών κοινοτήτων,
τη διοργάνωση σεμιναρίων και δημόσιων διαλέξεων, τη διανομή, τη συνεργασία με
εγχώριους και ξένους οργανισμούς.
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Παράρτημα
ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ποιες είναι οι τρεις κύριες μορφές επικοινωνίας
a) Γραφή, ανάγνωση, ομιλία
b) Προφορικά, μη προφορικά, γραπτά
Η επικοινωνία αποτελεί βασική
δεξιότητα ζωής
α) Σωστό
β) Λάθος
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε "κλεισίματα πόρτας" για να επιτύχετε αποτελεσματική
επικοινωνία
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Για να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, είναι
σημαντικό να ενσωματωθούν τα ευαίσθητα θέματα στην καθημερινή οικογενειακή ζωή
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί πράξη μη λεκτικής επικοινωνίας;
a)
b)
c)
d)
e)

Πηγαίνοντας μια βόλτα
Παίζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με τα παιδιά σας
Χαμογελώντας
Νεύματα
Όλα τα παραπάνω
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Όταν τα παιδιά εκδηλώνουν έντονα συναισθήματα, χρειάζονται:
a) να πάνε στο δωμάτιό τους και να ηρεμήσουν
b) να τιμωρηθεί επειδή είναι πολύ δυνατά
c) αποδοχή και υποστήριξη
Όταν ακούτε το παιδί σας θα πρέπει να προσπαθείτε να:
a) να προβλέψετε τι θα πουν στη συνέχεια
b) να ελέγξετε αν τις καταλάβατε σωστά
c) να τους προσφέρετε μια λύση
Θέτοντας όρια:
a) Είναι καλό για την ψυχική μας υγεία
b) Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται με στενά μέλη της οικογένειας
c) Είναι λιγότερο σημαντικό από το να τους σέβεστε
Τιμωρία:
a) Διδάσκει στο παιδί ένα μάθημα
b) Δεν είναι ποτέ επιβλαβής
c) Μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες
Όταν πειθαρχείτε το παιδί σας, θα πρέπει
πάντα:
a) Υψώστε τη φωνή σας
b) Εξηγήστε ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά
c) Εστιάστε στον χαρακτήρα τους, αντί για τη συμπεριφορά τους
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Όταν πρόκειται για διαφορές παιδιών, οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν έναν
πολύ πιο σημαντικό ρόλο: τον ρόλο του διαμεσολαβητή.

a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα

Η διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ευεργετικό εργαλείο γονικής μέριμνας με παιδιά
από:

a)
b)
c)
d)

5 ετών
10 ετών
15 ετών
Όλα τα παραπάνω

Ο καθορισμός ποικίλων κανόνων είναι μία από τις φάσεις της διαμεσολάβησης.

a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα

Ποιος είναι ένας από τους κανόνες για τον καθορισμό ορίων;

a)
b)
c)
d)

Ακούστε χωρίς να διακόπτετε
Γράψτε όλα τα όριά σας
Επικεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση όταν θέτετε όρια Μιλήστε για
τα όριά σας σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Ποια είναι τα τρία στοιχεία της Alice van der Pas για να νιώθει κανείς άνετα στη γονεϊκότητα;

a) Η ευημερία του γονέα, η καλή οικονομική κατάσταση του γονέα και η γονική
εμπειρία
b)
Η ευημερία του γονέα, η αυτοπεποίθηση του γονέα και η γονική εμπειρία
c)
Η καλή σχέση με τον σύντροφο, η εμπιστοσύνη του γονέα και η γονική εμπειρία
d)
Η ευημερία του γονέα, η εμπιστοσύνη του γονέα και μια καλή καριέρα
Τι λειτουργεί μακροπρόθεσμα όταν τα παιδιά σας έχουν μια σύγκρουση;

a)
b)
c)
d)

Ενσυναίσθηση
Σαφείς κανόνες και όρια
Δώστε εναλλάξ σε κάθε παιδί να έχει/κάνει αυτό που θέλει και χρονομετρήστε το για να είναι δίκαιο.
Να λέτε στα παιδιά σας να μην είναι κακοί μεταξύ τους

Ποιο είναι το πρώτο βήμα όταν μεσολαβείτε σε μια σύγκρουση μεταξύ του παιδιού σας και των
συνομηλίκων του;

a)
b)
c)

Ρωτήστε τους συνομηλίκους για την οικογενειακή τους κατάσταση
Βεβαιωθείτε ότι τόσο το παιδί σας όσο και ο φίλος/οι φίλοι του παραμένουν ήρεμοι.
Πάρτε τον καθένα χωριστά για να μιλήσει για την άποψή του
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d)

Προτείνετε σε όλα τα παιδιά να προτείνουν πιθανές λύσεις
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Ποια είναι μια από τις αποτελεσματικές ενέργειες όταν αντιμετωπίζετε παιδιά που τσακώνονται
ασταμάτητα;
a)
b)
c)
d)

Φέρτε τα παιδιά σας στο δικό σας δωμάτιο (ή στα δικά σας δωμάτια) όταν η διαμάχη γίνεται
πολύ έντονη.
Καλέστε έναν εκπαιδευτή ενηλίκων για συμβουλές
Ξεκαθαρίστε ποιες θα είναι οι συνέπειες αν τα παιδιά δεν σταματήσουν να τσακώνονται
Κάντε μια θετική σύνδεση με τα παιδιά σας

Στόχος της διαδικασίας δεν είναι να υπαγορεύσουμε στα παιδιά πώς θα πρέπει να
λύσουν το πρόβλημά τους, αλλά να τα βοηθήσουμε να βρουν μόνοι τους μια λύση.

a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα

Κατά τη διαμεσολάβηση μεταξύ παιδιών σε διαφορές, είναι σημαντικό να διατηρείτε την
ψυχραιμία σας.
a)
b)

Αλήθεια
Ψέμα
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ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ
Μια αρκετά καλή ανατροφή είναι:
a)
b)
c)
d)

Η τελειότητα των γονέων για αρκετά καλά παιδιά
Παιδιά που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε κατάσταση
Ένας τρόπος ζωής στον οποίο τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους κανόνες
Να έχουμε επίγνωση ότι τα λάθη συμβαίνουν και ότι αρκεί να κάνουμε όσα περισσότερα
μπορούμε

Τι μπορεί να επηρεάσει τις γονεϊκές προσεγγίσεις:
a)
b)
c)
d)

Στερεότυπα φύλου
Ζώα στο σπίτι
Ασφάλιση ζωής
Αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι

Όταν μιλάμε για τον καθορισμό στόχων, είναι αλήθεια ότι η
"ανατροφοδότηση" είναι ένα κρίσιμο βήμα για μια επιτυχημένη προσέγγιση;
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Το αυταρχικό στυλ γονικής μέριμνας περιλαμβάνει:
a)
b)
c)
d)

Δώστε αυστηρούς κανόνες
Αγοράζοντας δώρα
Διαφάνεια
Υψηλές προσδοκίες

Whit an Exernal/Venter problem solver:
a)
b)
c)
d)

Συζητήστε τα συναισθήματά τους
Ακούστε προσεκτικά και ζητήστε εξηγήσεις
Προσπαθήστε να προσφέρετε προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως λύσεις
Όλα τα παραπάνω

Τα πέντε βήματα της επίλυσης προβλημάτων είναι τα εξής:
a)
b)
c)
d)

Ανάλυση, αποσαφήνιση, αξιολόγηση, δοκιμή, επανεξέταση
Αποσαφηνίστε, αξιολογήστε, αναλύστε, αναθεωρήστε, δοκιμάστε
Ανάλυση, αξιολόγηση, απόρριψη επιλογών, πρακτική, αλλαγή
Τίποτα από τα παραπάνω
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Οι "ψηφιακοί ιθαγενείς" είναι σε θέση να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο,
αμέσως μετά τη γέννησή τους, και μεγαλώνουν θεωρώντας το διαδίκτυο και τις
ψηφιακές συσκευές ως ζωτικά στοιχεία της ζωής τους.
a) Σωστό
b) Λάθος
Η ψηφιακή γονική μέριμνα απαιτεί από τους γονείς να:
a) να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με επάρκεια τις τεχνολογίες της πληροφορίας και το
Διαδίκτυο
b) να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις των ΤΠΕ
c) να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον στον κυβερνοχώρο για τα παιδιά τους
d) όλα τα παραπάνω
Η υπερβολική χρήση οθόνης είναι ένα σπάνιο φαινόμενο.
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος χρήσης οθόνης για παιδιά ηλικίας έως 18 μηνών;
a) Δεν υπάρχει χρόνος στην οθόνη
b) Μέχρι 1 ώρα την ημέρα
c) 1,5 ώρα την ημέρα
d) 2 ώρες την ημέρα
Ποιος είναι ο ισχυρότερος κωδικός πρόσβασης;
α) Ilovebananas
β) 1<3b@n@n@$
c) Ilovebananas24
d) iLoveBananas24
Επιλέξτε τους τύπους κακόβουλου λογισμικού:
a) Adware
b) Zeusware
c) Δούρειος Ίππος
d) Άλογο με ιό
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e) Spyware
f) Ιός
Ποιος τύπος κακόβουλου λογισμικού χρησιμοποιεί μεταμφίεση για να κρύψει τον πραγματικό του
σκοπό;
a) Spyware
b) Adware
c) Δούρειος Ίππος
d) Ιός
Ποιος τύπος κακόβουλου λογισμικού καταγράφει κρυφά ό,τι κάνετε για να
χρησιμοποιήσετε τις οικονομικές ή προσωπικές σας πληροφορίες;
a)
b)
c)
d)

Δούρειος Ίππος
Adware
Ιός
Spyware

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Phishing μπορεί να περιλαμβάνει:
a)
b)
c)
d)
e)

Λάθη γραμματικής και ορθογραφίας
Ύποπτες επισυνάψεις
Ασυνήθιστα αιτήματα, όπως πληροφορίες πληρωμής
Αίτημα να κάνετε κλικ σε σύνδεσμο για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή
Όλα τα παραπάνω

Οι γονείς πρέπει να είναι καλά πρότυπα και να επανεξετάσουν τη δική τους
συμπεριφορά σε σχέση με τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα και τη χρήση της οθόνης,
επειδή τα παιδιά τους μιμούνται τη συμπεριφορά τους και όχι αυτά που λένε.
a) Αλήθεια
b) Ψέμα
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