ΑΓΥΩΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ
ΜΠΑΣΕΗΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ
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Πνηεο είλαη νη δηαηαξαρέο άγρνπο ζηα παηδηά;
Πψο έλα παηδί κπνξεί λα κεηαβεί απφ ην
θπζηνινγηθφ άγρνο ή θφβνπο ζε παζνινγηθφ
άγρνο –Αγρψδεηο δηαηαξαρέο;
Βνεζήζηε ην παηδί ζαο λα μεπεξάζεη ην
άγρνο
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Σν άγρνο δπζηπρψο, γίλεηαη φιν θαη πην θνηλφ
πξφβιεκα ζηηο παηδηθέο ειηθίεο. Ζ θνηλσλία φπνπ
δνπλ θαη κεγαιψλνπλ ηα ζεκεξηλά παηδηά, είλαη
ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη αληαγσληζηηθή. Αιιά δελ
είλαη κφλν απηφ. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο βηψλνπλ θαη
νη ίδηνη έληνλν άγρνο εμαηηίαο ησλ θαζεκεξηλψλ
πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ.
Δπνκέλσο, πψο είλαη δπλαηφλ φια απηά λα αθήλνπλ
αλεπεξέαζηα ηα παηδηά;
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Δηαηαξαρή άγρνπο απνρσξηζκνύ.
Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη θπζηνινγηθφ λα
βηψλνπλ θάπνην βαζκφ άγρνπο ζε πεξηπηψζεηο
απνκάθξπλζεο απφ ηνπο γνλείο ή απφ ηα άηνκα κε ηα
νπνία είλαη πξνζθνιιεκέλα. Όηαλ φκσο ην άγρνο πνπ
βηψλεη ην παηδί έρεη ππεξβνιηθή έληαζε θαη
εθδειψλεηαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ηφηε ελδέρεηαη
λα απνηειεί έλδεημε ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ
απνρσξηζκνχ
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Κνηλσληθή αγρώδεο δηαηαξαρή
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσληθήο θνβίαο είλαη ν
έληνλνο θαη επίκνλνο θφβνο πνπ βηψλεη ην παηδί ζε κία
ή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο.
Παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα κελ ζέινπλ λα
πάλε ζρνιείν ή λα θνηκεζνχλ κφλα ηνπο ή κπνξεί λα
δηαθαηέρνληαη απφ θνβίεο φηη θάηη θαθφ ζα ζπκβεί ζηα
αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα ή φηη ηα ίδηα ζα ραζνχλ θαη
δελ ζα κπνξέζνπλ λα μαλαβξεζνχλ κε ηνπο γνλείο
ηνπο.
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Γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη ην
ππεξβνιηθφ θαη αλεμέιεγθην άγρνο ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο
ηεο εβδνκάδαο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Σν παηδί κπνξεί λα βηψλεη άγρνο θαη έληνλε θνβία γηα ηνπο
βαζκνχο, γηα νηθνγελεηαθά ζέκαηα, γηα ηηο γεληθφηεξεο
επηδφζεηο ηνπ θ.α. Σα παηδηά απηά είλαη πην πηζαλφ λα είλαη
ηειεηνκαλή θαη ζπρλά αδπλαηνχλ λα ραιαξψζνπλ ιφγσ ηεο
πνιχ κεγάιεο ηνπο αλεζπρίαο.
Σα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα εθδειψλνληαη κε
λεπξηθφηεηα ή έληνλν αίζζεκα αγσλίαο, κε ηελησκέλα
λεύξα, κε εύθνιε θόπσζε, κε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ή
κε έλα αίζζεκα φηη ην κπαιφ είλαη άδεην, κε
επεξεζηζηόηεηα θαη δηαηαξαρή ύπλνπ.
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 Ιδενςπραλαγθαζηηθή

δηαηαξαρή.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη
νη έκκνλεο ζθέςεηο θαη νη ςπραλαγθαζκνί .Οη εκκνλέο
επαλαιακβάλνληαη αθφκα θαη ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ
παηδηνχ θαη ηηο βηψλεη σο ηδηαίηεξα αγρνγφλεο. Ζ
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη
απφ επαλαιακβαλόκελεο πξάμεηο ηηο νπνίεο
αηζζάλεηαη σο ππνρξέσζή ηνπ λα ηηο εθηειέζεη γηα λα
κεηψζεη ην άγρνο πνπ βηψλεη.
Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί αζρνιείηαη ζε
ππεξβνιηθφ βαζκφ κε ηελ θαζαξηφηεηα (85% ησλ
πεξηπηψζεσλ), ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηαθηνπνίεζε
πξαγκάησλ.
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Ωζηφζν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηάθξηζε
ησλ παζνινγηθψλ ςπραλαγθαζκψλ απφ ηηο
ηειεηνπξγίεο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο
θπζηνινγηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη
ζχλεζεο γηα θάπνηα παηδηά λα ηαθηνπνηνχλ ηα
παηρλίδηα ηνπο κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν θαη
ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο. Όηαλ ην παηδί θαηαπνλείηαη
θαη ππνθέξεη, ηφηε νη ζπκπεξηθνξέο απηέο μεθεχγνπλ
απφ ηα φξηα ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
απνηεινχλ ελδείμεηο δηαηαξαρήο.
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Εηδηθή θνβία.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηδηθήο θνβίαο είλαη ν
έθδεινο θαη επίκνλνο θφβνο, ν νπνίνο είλαη
ππεξβνιηθφο θαη παξάινγνο θαη ελεξγνπνηείηαη απφ
ηελ παξνπζία ή ηελ πξφβιεςε παξνπζίαο ελφο
αληηθεηκέλνπ ή θαηάζηαζεο (ζρνιείν, αζαλζέξ,
αεξνπιάλν, δψν, χςνο, αίκα, λεξφ).
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Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρνιηθήο θνβίαο
είλαη ε άξλεζε ηνπ παηδηνχ λα πάεη ζην ζρνιείν,
αζρέησο πηέζεσλ, απεηιψλ ή πηζαλψλ ηηκσξηψλ εθ
κέξνπο ησλ γνληψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ή
άιισλ ελειίθσλ. Σφζν ε ζρνιηθή θνβία φζν θαη ε
ζρνιηθή άξλεζε δελ ζεσξνχληαη πιένλ απηφλνκεο
δηαγλψζεηο αιιά ζπκπηψκαηα θάπνηαο άιιεο
ππνβφζθνπζαο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο.
Ζ ζρνιηθή θνβία, αλ θαη φρη ηδηαίηεξα ζπρλή, είλαη κία απφ ηηο
πιένλ παξαιπηηθέο θαη κε πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ςπρηθή
θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη έλα παηδί. Καη φκσο, ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγλννχλ πσο ην
πξφβιεκα απηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ έρεη λα θάλεη κε
ην ίδην ην ζρνιείν αιιά κε άιινπ είδνπο δπζθνιίεο ηνπ
παηδηνχ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην άγρνο απνρσξηζκνχ.
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Δηαηαξαρή κεηά από ηξαπκαηηθό ζηξεο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη ην
επίκνλν άγρνο σο επαθφινπζν ελφο ηξαπκαηηθνχ
γεγνλφηνο. Σέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη
θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή θαηαζηάζεηο φπνπ ην παηδί
γίλεηαη απηφπηεο κάξηπξαο θάπνηνπ εγθιήκαηνο,
ιεζηείαο, βηαζκνχ, βαζαληζκνχ ή άιιεο βίαηεο
ελέξγεηαο. Σν παηδί κπνξεί λα ληψζεη έληνλν θαη επίκνλν
θφβν, αβνήζεην ή ηξφκν. Σν ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κπνξεί
λα αλαβηψλεηε απφ ην παηδί μαλά θαη μαλά. Μπνξεί λα
βιέπεη εθηάιηεο ή λα ράζεη ηειείσο ηνλ χπλν ηνπ, λα έρεη
εθξήμεηο ζπκνχ, κπνξεί λα απνζπξζεί θαη λα απνθεχγεη
ηνπο αλζξψπνπο κήλεο κεηά ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.
11
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Γενεηικός κίνδσνος.
Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη νη αγρψδεηο
δηαηαξαρέο παξνπζηάδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο
νηθνγέλεηεο κε παξνπζία επίζεο αγρσδψλ
δηαηαξαρψλ θαη ζηνπο γνλείο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ηνληζηεί εδψ, φηη θιεξνλνκείηαη ε πξνδηάζεζε γηα
ηελ αλάπηπμε αγρψδνπο δηαηαξαρήο θαη φρη ε
θαζαπηή.
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Ιδιοζσγκραζία ηοσ παιδιού.
Σα παηδηά κε αγρψδε δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ
λσξίηεξα, ζηε βξεθηθή ειηθία, κία ηδηνζπγθξαζία κε
αλαζηαικέλε ζπκπεξηθνξά, κε πςειή θηλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα, νμχζπκα, λα αληηδξνχλ ζε λέεο
θαηαζηάζεηο κε απφζπξζε, απνθπγή ή δπζθνξία.
Δπηπιένλ, σο παηδηά ηείλνπλ λα είλαη ληξνπαιά, λα
απνθεχγνπλ ηηο πξνθιήζεηο θηι.
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Οη γνλείο ησλ αλαζθαιψλ παηδηψλ κεξηθέο θνξέο
ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη
αληαπφθξηζεο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ.
Οπφηε δεκηνπξγείηαη έλαο αλαζθαιήο δεζκόο
κεηαμχ κεηέξαο παηδηνχ θαη ζαλ ζπλέπεηα απηνχ λα
δεκηνπξγείηαη κία εηθφλα ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ θφζκν
σο αλαμηφπηζην, απξφβιεπην θαη κία άπνςε ηνπ
εαπηνχ ηνπ φηη είλαη αλίζρπξν λα αληηκεησπίζεη ηηο
δπζθνιίεο.
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Τπάξρνπλ,
επίζεο
ελδείμεηο
φηη
ε
ππεξπξνζηαηεπηηθόηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ
γνλέσλ ζπλεηζθέξεη θαη εληζρχεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ
άγρνπο ηνπ παηδηνχ κέζσ απνθπγήο ησλ αγρνγφλσλ
θαηαζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα κεηέξα λα
κελ επηηξέςεη ζην παηδί ηεο λα πάεη ζε κηα εθδξνκή αλ
απηφ ηελ αγρψλεη, θάηη πνπ νδεγεί ζε έλα θαχιν
θχθιν, ρακειήο απηνεθηίκεζεο, αχμεζεο ηνπ άγρνπο
θαη πεξαηηέξσ απνθπγήο.

16



Σέινο κπνξεί νη γνλείο λα εληζρχζνπλ ηελ έληαζε
αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ άγρνπο ηνπ παηδηνχ ηνπο
κε ηελ κή επαξθή ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Γηα
παξάδεηγκα φηαλ έλαο γνλέαο ππνηηκά ηε ληξνπαιή
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπ ραξαθηεξίδνληαο ην
αλφεην ή ζπκσκέλα ηνλ εμαλαγθάδεη λα βηψζεη
αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο.
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Γηάθνξα ζπκβάληα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ελδέρεηαη
λα απμήζνπλ ην άγρνο πνπ βηψλεη έλα παηδί.
Γηα παξάδεηγκα ην παηδί κπνξεί λα είλαη ζχκα
εθθνβηζκνύ απφ ηα άιια παηδηά, θαηάζηαζε πνπ
πξνθαιεί έληνλν άγρνο θαη θνβίεο.
Τπνρξεψζεηο ησλ καζεκάησλ, ηδηαίηεξα φηαλ
ζπλδπάδνληαη κε θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία ή
δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε κπνξεί επίζεο λα
πξνθαιέζνπλ άγρνο.
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Σν ζηξεο εθδειψλεηαη κε δηάθνξα ζπκπηψκαηα ζηε
ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πγεία ηνπ παηδηνχ.
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Ζ

θχξηα θιηληθή εθδήισζε ηνπ άγρνπο είλαη ε
απνθπγή. πλσδά ζπκπηψκαηα είλαη ζσκαηηθά
ελνριήκαηα
 Γαζηξεληεξηθφ, λαπηία, έκεηνη,
 Καξδην-αλαπλεπζηηθφ, πεξηθάξδην άιγνο, δχζπλνηα,
ζπρλννπξία, δάιε, αίζζεκα αζηάζεηαο, ιηπνζπκηθέο
ηάζεηο, εθηδξψζεηο,
 Γπζθνιίεο
ζπγθέληξσζεο, δηαηαξαρέο χπλνπ,
αυπλίεο, εθηάιηεο
 Κνηλσληθή απνκφλσζε.
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 Απνκόλσζε:

Σν παηδί απνζχξεηαη απφ ηηο
ζπλεζηζκέλεο παηδηθέο ηνπ παξέεο θαη πξνηηκά λα
πεξλά ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο κφλν ηνπ.

 Επηζεηηθόηεηα:

Δκθαλίδεη
ζπρλά
επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα ππφινηπα παηδηά ηνπ
ζρνιείνπ ή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.
.

21

 Δελ

ζπκκεηέρεη
θάζεηαη άπξαγν
δξαζηεξηφηεηεο
ζπλνκειίθσλ ηνπ
απνθεχγνπλ).

ζε δξαζηεξηόηεηεο: Πξνηηκά λα
παξά λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο
θαη θπξίσο ζηα παηρλίδηα ησλ
(θάηη πνπ ηα παηδηά ζρεδφλ πνηέ δελ

 Έρεη

«θνβίεο»: Δίλαη θπζηθφ πνιιά παηδηά λα
θνβνχληαη ην ζθνηάδη ή λα ηξνκάδνπλ απφ έλαλ
αιιφθνην ζφξπβν. Οη «θνβίεο», φκσο, είλαη θφβνη
ππεξβνιηθνί θαη αλεπίηξεπηνη, αθφκε θαη γηα ηα κηθξά
παηδηά. Γελ είλαη δπλαηφλ έλα παηδί έμη ρξφλσλ λα
θνβάηαη, γηα παξάδεηγκα, ηελ θαηζαξφια γηαηί κπνξεί
κφιηο ηελ αλνίμεη λα μεπεδήζεη θάπνην ηέξαο.
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Έρεη αϋπλίεο: Δίλαη αθχζηθν γηα θάζε παηδί απφ ηελ
πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ εθεβεία λα έρεη
αυπλίεο, λα αξγεί λα θνηκεζεί ή λα μππλά πνιχ λσξίο
ην πξσί. Οη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν κπνξεί λα είλαη
«πξνάγγεινο» ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Όηαλ
φκσο ζπλνδεχνληαη θαη απφ άιια ζπκπηψκαηα, ηφηε
κάιινλ ζεκαίλνπλ φηη ην παηδί ππνθέξεη απφ έληνλν
ζηξεο.
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Σσκαηηθά ζπκπηώκαηα:
Πόλνο ζηελ θνηιηά: Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν γηα ηα
παηδηά λα παξαπνληνχληαη φηη πνλά ε θνηιίηζα ηνπο.
Πνιιέο θνξέο απηφο ν πφλνο δειψλεη έλα κηθξφ
παξάπνλν ή κηα αλάγθε γηα πξνζνρή ή αθφκε θαη
θάπνηα έληαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ρψξν ηνπ
λεπηαγσγείνπ ή ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ φκσο ν πφλνο
απηφο επαλαιακβάλεηαη ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην
άιιν παζνινγηθφ αίηην, ηφηε πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε
ξίδα ηνπ ζε κηα πηζαλή θαηάζηαζε ζηξεο.
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Σθίμηκν ζην ζηήζνο: Πξφθεηηαη γηα ην πξνθάξδην
άιγνο, ην ζθίμηκν δειαδή πνπ αηζζαλφκαζηε ζπρλά
ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ θαξδηά, φηαλ είκαζηε ππφ
πίεζε. ε έλα κηθξφ παηδί απηφο ν πφλνο δελ κπνξεί
λα δειψλεη παξά ηελ έληαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ
κηα δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή ή ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε. Οη πηζαλφηεηεο λα πξφθεηηαη γηα
θαξδηαθφ πξφβιεκα είλαη απεηξνειάρηζηεο.
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Δύζπλνηα: Πνιιέο θνξέο ην παηδάθη πνπ αγρψλεηαη
θαη ππνθέξεη παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή ή
κηα θαηάζηαζε ζαλ είλαη κφληκα ιαραληαζκέλν.
Εκθαλίδεη ηηθ, ςεπδίδεη, ηξαπιίδεη: Όια απηά
πξέπεη λα πξνζερηνχλ ηδηαίηεξα, γηαηί κπνξεί πνιχ
ζπρλά λα γίλνπλ θαη αηηίεο ριεπαζκνχ θαη θνξντδίαο
απφ ηα άιια παηδηά, κηα θαηάζηαζε πνπ ζα
επηδεηλψζεη θάπνην πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα
πξνυπάξρεη.
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Σπρλνί εκεηνί: Οη επαλαιακβαλφκελνη εκεηνί πνπ
δελ έρνπλ ζρέζε κε θάπνηα αζζέλεηα είλαη έλα πνιχ
ζπρλφ ζεκάδη ηνπ ζηξεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ
εκεηψλ απηψλ είλαη φηη εκθαλίδνληαη ιίγε ψξα πξηλ
ην παηδί αληηκεησπίζεη κηα δχζθνιε ή δπζάξεζηε γη'
απηφ θαηάζηαζε (π.ρ. πξηλ πάεη ζην ζρνιείν, πξηλ
πάεη ζην γηαηξφ θ.ιπ.)
Ελνύξεζε: ε πεξηπηψζεηο έληνλνπ άγρνπο, εθφζνλ
έρνπλ απνθιεηζηεί ηαηξηθνί ιφγνη, είλαη πηζαλφλ ην
παηδί λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο
αλάπηπμήο ηνπ παξνπζηάδνληαο ελνχξεζε ζπλήζσο
λπρηεξηλή.
27

Μεξηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα ζαο
βνεζήζνπλ λα πξνζηαηέςεηε ην παηδί ζαο απφ ηηο
ηνμηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο είλαη:
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Σπδεηήζηε καδί ηνπ
Μφιηο δείηε θάπνηεο απνθιίζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα αξρίζεηε λα ην ξσηάηε :
γηαηί ην θάλεη, ηη ληψζεη, ηη ζα ήζειε, ψζηε λα
θαηαιάβεηε ηη ην πξνβιεκαηίδεη θαη πνχ ρξεηάδεηαη
παξαθνινχζεζε, θξνληίδα θαη βνήζεηα.
Αλ πεγαίλεη ζην λεπηαγσγείν ή ζην ζρνιείν, ζα ζαο
βνεζήζεη ηδηαίηεξα λα ην ξσηήζεηε γηα ηε κέξα ηνπ
εθεί, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηε
δαζθάια, ην πψο βιέπεη ην ίδην ηηο επηδφζεηο ηνπ
θαη αλ αηζζάλεηαη ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ.
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Πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε απφ ηα ιφγηα ηνπ πψο είλαη ην
ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, αλ επηθξαηεί βία ή αλ δεκηνπξγείηαη
εθθνβηζκφο απφ ηα άιια παηδηά.


Δείηε ηνλ θόζκν από ηα κάηηα ηνπ παηδηνύ ζαο. Πνιιέο
θνξέο νη γνλείο μερλνχλ φηη ηα κηθξά παηδηά δελ έρνπλ ηηο ίδηεο
αληηιεπηηθέο θαη αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο κε ηνλ ελήιηθν, φηη
δπζθνιεχνληαη λα δνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ
πξαγκάησλ θαη φηη αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε
βαξφκεηξν ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Με άιια ιφγηα, νηηδήπνηε
θαη λα ζπκβαίλεη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο ην παίξλνπλ
πξνζσπηθά θαη απφιπηα.
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Γηα παξάδεηγκα,
 πηζηεχνπλ φηη νη γνλείο ηζαθψλνληαη γηαηί ην ίδην είλαη
θαθφ παηδί θαη ηνπο θάλεη λα καιψλνπλ.
 Ή είλαη πεπεηζκέλν φηη ε δαζθάια ην κάισζε γηαηί δελ
είλαη ηθαλφ λα ηα θαηαθέξεη.
 Γελ έβαιε γθνι ζην πνδφζθαηξν θαη ηνλ θνξφηδεςαλ
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Φξνληίζηε, ινηπφλ, λα εμεγείηε ζην παηδί κε φξνπο πνπ
ην ίδην κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ.



Μελ έρεηε πνιύ κεγάιεο πξνζδνθίεο από εθείλν.
Αμίδεη λα ζπζηάζεηε ηηο πξνζδνθίεο ζαο θαη λα
βνεζήζεηε ην παηδί λα ληψζεη θαιά κε ηνλ εαπηφ θαη φρη
απιψο λα δείρλεη πξνζαξκνζκέλν. Ο έπαηλνο ραιαξψλεη
ην ζηξεο, εξεκεί ην λεπξηθφ ζχζηεκα, απμάλεη ηελ
απηνπεπνίζεζε. Σν παηδί απνθηά απνζέκαηα γηα λα
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο.
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Δηαηππώζηε πξνζεθηηθά ηελ θξηηηθή ζαο. Αλ
ρξεηαζηεί λα αζθήζεηε θξηηηθή ζε θάηη, κελ μεράζεηε
λα μεθηλήζεηε ηελ πξφηαζή ζαο βξίζθνληαο θάηη ην
ζεηηθφ ή αλαγλσξίδνληαο ην ζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ην παηδί δελ ληψζεη ηελ θξηηηθή
σο απφξξηςε θαη είλαη πην έηνηκν λα ηελ αθνχζεη θαη
λα ηελ απνδερηεί. Δπηπιένλ, ε θξηηηθή ζαο πξέπεη λα
θαηαιήγεη ζε κειινληηθέο πξνηάζεηο. Γελ αξθεί λα
εμεγείηε ζην παηδί ηί πήγε ζηξαβά. Απηφ πνπ κεηψλεη
ην άγρνο ηνπ είλαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
αληίζηνηρσλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Επηηξέςηε ζην παηδί λα ληώζεη άζρεκα. Απφ πνιχ
κηθξά ηα παηδηά -θαη ηδηαίηεξα ηα αγφξηα- καζαίλνπλ
φηη δελ πξέπεη λα θιαίλε, δελ πξέπεη λα ζπκψλνπλ,
δελ πξέπεη λα αηζζάλνληαη θαλέλα αξλεηηθφ
ζπλαίζζεκα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα ην εθθξάδνπλ
αλνηρηά. Ο κχζνο απηφο απνζαξξχλεη ηα παηδηά απφ
ην λα δεηήζνπλ βνήζεηα γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ελψ
ηα «εγθισβίδεη» ζε κηα κφληκε θαηάζηαζε ζηξεο,
αθνχ πιένλ ληψζνπλ άζρεκα γηα ην γεγνλφο φηη
ληψζνπλ άζρεκα! Άιισζηε, ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ
λα αλαγλσξίδεη θαη λα απνδέρεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, βνεζά ζηελ θαιή ςπρηθή
πγεία.
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Δείμηε πίζηε ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. Με ηε
ζπκπεξηθνξά ζαο δψζηε ηνπ λα θαηαιάβεη φηη
πηζηεχεηε πσο κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη κφλν ηνπ. Με
βηαζηείηε λα ιχζεηε εζείο ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα,
αιιά ζηεξίμηε ην ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηιχζεη
ηα ζέκαηά ηνπ. Ζ δηθή ζαο ελίζρπζε θαη επηβεβαίσζε
πξνζθέξεη ζην παηδί ηε δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
αληηκεησπίζεη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, ε
επίιπζε ησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ απφ εζάο,
παξφηη άκεζα απνηειεί ηελ πην εχθνιε ιχζε,
καθξνπξφζεζκα νδεγεί ζε αδπλακία ηνπ παηδηνχ λα
ζηεξηρηεί ζηα πφδηα ηνπ.
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 Δώζηε

εζείο ην θαιό παξάδεηγκα. Πξέπεη πξψηα λα
κάζεηε εζείο λα αληηκεησπίδεηε ηα πξνβιήκαηά ζαο,
λα ηα εληνπίδεηε, λα θαηεβάδεηε ηδέεο, λα αμηνινγείηε
ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη λα κάζεηε λα θηηάρλεηε έλα
πξφγξακκα κε ζθνπφ λα βνεζήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο λα
αληεπεμέιζεη ζε έληνλεο θαηαζηάζεηο. Μφλν έηζη ε
ζπκπεξηθνξά ζαο ζα απνηειέζεη θαιφ παξάδεηγκα
γηα ην παηδί θαη ζα ην βνεζήζεη λα αληηκεησπίδεη
ζσζηά θαη ρσξίο άγρνο φ,ηη ζπκβαίλεη ζηε δσή ηνπ.

36

 Αθήζηε

ην λα παίμεη. Σν παηρλίδη έρεη θαηαπιεθηηθέο
εθπαηδεπηηθέο ηδηφηεηεο, θαζψο ελδπλακψλεη ηηο λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ, φπσο είλαη ε γιψζζα, ε κλήκε, ε
ινγηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ ην δπαδηθφ ή
νκαδηθφ παηρλίδη απμάλεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο.
 Σν παηρλίδη, φκσο, έρεη θαη «ζεξαπεπηηθέο» ηδηφηεηεο.
Μέζα απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ θηηάρλεη ην παηδί έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα αλαπαξαζηήζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
ηνπ, λα επηιχζεη ζπγθξνχζεηο, λα εθηνλψζεη ην άγρνο ηνπ
θαη λα επηδηνξζψζεη θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα
παηδί κπνξεί λα αηζζάλεηαη άζρεκα λα ζπδεηήζεη κε ηε
κεηέξα ηνπ φηη ζην ζρνιείν ε δαζθάια ην κάισζε επεηδή
δελ ήμεξε ην κάζεκα.
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ην παηρλίδη ηνπ, φκσο, κπνξεί λα αλαπαξάγεη ην
πεξηζηαηηθφ, λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
ζπκνχ, ηεο ζιίςεο ή ηεο απνγνήηεπζεο πνπ εθείλε ηε
ζηηγκή θαηέπλημε θαη πηζαλφλ λα δψζεη κηα άιιε
ζεηηθή ιχζε (π.ρ. ιέεη ην κάζεκα θαηαπιεθηηθά θαη ε
δαζθάια ην επηβξαβεχεη), απνθαζηζηψληαο έηζη ηελ
ςπρηθή ηνπ εξεκία.

38

Σν ζεξίν ηνπ άγρνπο δελ ην βάδεη θάησ εχθνια. Έηζη, ρξεηάδεηαη θαη απφ εζάο
κπφιηθν θνπξάγην θαη επηκνλή γηα λα ην ληθήζεηε. Πείηε ζην παηδί φηη έρεη
ηφζα ηαιέληα θαη ηφζεο ραξνχκελεο ζηηγκέο γηα λα δήζεη πνπ θαλέλα ζεξίν
δελ είλαη ηθαλφ λα ην εκπνδίζεη.
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