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Μιλάμε 
και ακούμε
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Μπορεί να είναι δύσκολο να κάνετε το παιδί σας  
να μιλήσει για τη διάθεσή του. Ίσως μάλιστα  

δεν έχει κατανοήσει καν τα συναισθήματά του  
ή δεν έχει ακόμη το κατάλληλο λεξιλόγιο, ώστε  
να τα αρθρώσει. Επίσης, ίσως νιώθει ενοχές ή 

ντροπή για τη συμπεριφορά του.  
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους πιο ήπιους 
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ανοίξετε 

κουβέντα με το παιδί σας.

ΠΏΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΏ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ



Μιλάμε και ακούμε

Σ
Υ

ΜΒΟΥΛ
Η

1

11

Βρείτε τον κατάλληλο χρόνο  
και το σωστό μέρος για να μιλήσετε

Ίσως ανησυχείτε για το παιδί σας, ωστόσο φροντίστε να μη 
βιαστείτε να «τακτοποιήσετε» την κατάσταση που σας προξε
νεί ανησυχία. Αντίθετα, πάρτε τον χρόνο σας και προσπαθή
στε να επιλέξετε την κατάλληλη στιγμή, για να συζητήσετε με 
το παιδί για τα συναισθήματά του.

Να θυμάστε ότι το παιδί σας μπορεί να νιώθει το ίδιο μπερ
δεμένο μ’ εσάς. Επομένως, να είστε υπομονετικοί και, όσο κι 
αν θέλετε να του μιλήσετε για τα συναισθήματά του, μην του 
ανακοινώσετε ότι «τώρα θα καθίσουμε για να συζητήσουμε». 
Κάτι τέτοιο μπορεί να του φανεί υπερβολικά επίσημο και να 
του προκαλέσει δισταγμό.

Επίσης, μια καλή ιδέα είναι να αποφύγετε να διαχειριστείτε 
την κατάσταση αν το παιδί σας βρίσκεται στη μέση ενός ξεσπά
σματος θυμού. Είναι συνετό να περιμένετε μέχρι να ηρεμήσει 
λίγο.

Τα παιδιά έχουν την τάση να ανοίγονται απροσδόκητα. Στο 
ταξίδι με το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, λίγα πράγματα μπο
ρούν να αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού, ενώ δεν έχε
τε τη δυνατότητα να το κοιτάζετε στα μάτια, κάτι που επιφέρει 
κάποια αμηχανία. Επίσης, καλή ευκαιρία για κουβέντα είναι 
την ώρα του φαγητού.

Εναλλακτικά, περάστε χρόνο με το παιδί σας κάνοντας κά
τι που του αρέσει, για παράδειγμα, ζωγραφίζοντας ή παίζο
ντας. Μόλις νιώσει ότι χαλαρώνει και έχει αρχίσει να γίνεται 
κουβεντούλα, ίσως καταφέρετε να προσεγγίσετε πιο δύσκολα 
θέματα.
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Πώς να ακούτε προσεκτικά

Είναι σημαντικό να ακούτε προσεκτικά το παιδί σας. 
Επομένως, δώστε προσοχή σε ό,τι σας λέει.

Όταν το παιδί αρχίσει να σας ανοίγεται, αφήστε κάτω 
το κινητό σας τηλέφωνο, κλείστε την τηλεόραση, σταμα
τήστε τις δουλειές ή ό,τι κάνετε εκείνη τη στιγμή.

Κοιτάξτε το παιδί στα μάτια και δείξτε του ότι πραγμα
τικά το ακούτε χρησιμοποιώντας μια τεχνική προσεκτικής 
ακρόασης*, την οποία εφαρμόζουν και οι ψυχολόγοι.

Πρόκειται για μια τεχνική κατά την οποία επαναλαμ
βάνετε αυτό που σας είπε το παιδί («με θυμώνει όταν 
μου λες ότι το δωμάτιό μου είναι ακατάστατο!») χωρίς 
να το διαστρεβλώνετε και χωρίς να αλλάζετε το ύφος. 
Έτσι, η κουβέντα αντανάκλασης θα είναι ως εξής: «Σε 
θυμώνει όταν σου λέω ότι το δωμάτιό σου είναι ακατά
στατο αλλά ο λόγος που θέλω να συγυρίσεις είναι...». 
Αυτό θα βοηθήσει το παιδί να αντιληφθεί ότι το ακού
σατε προσεκτικά και θα είναι σίγουρο ότι καταλάβατε 
σωστά αυτά που σας είπε.

Δείξτε ενσυναίσθηση και αποδεχτείτε τις ανησυχίες 
του. Όταν υποτιμάτε τους προβληματισμούς του, υπο
τιμάτε και το ίδιο το παιδί σας.

*   Η τεχνική αυτή προέρχεται από το έργο του ψυχολόγου Καρλ Ρό
τζερς.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ;

Να θυμάστε ότι κανείς δεν ξέρει το παιδί σας καλύτερα από 
εσάς. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει καλύτερα 
αν η διάθεση του παιδιού σας είναι φυσιολογική για τα δικά 
του δεδομένα ή όχι.

Διαθέστε χρόνο για να αξιολογήσετε τη διάθεσή του και τα 
συναισθήματά του. Αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε περισ
σότερα για συγκεκριμένα πράγματα που πυροδοτούν την 
αλλαγή στη διάθεσή του, όπως είναι η πείνα, η κούραση ή η 
υπερδιέγερση. Για παράδειγμα, το παιδί σας μπορεί να είναι 
γενικά ήσυχο αλλά την ώρα που πηγαίνει για ύπνο να έχει 
ανησυχία. Αυτό σας δείχνει ότι η κούρασή του προκαλεί εκεί
νη την ώρα ξεσπάσματα θυμού.

Αν τα έντονα συναισθηματικά ξεσπάσματα του παιδιού σας 
δεν σχετίζονται με τους συνηθισμένους λόγους ή αν οι εναλ
λαγές διάθεσής του είναι πιο συχνές από ό,τι πριν, τότε είναι 
ώρα να εξετάσετε σε βάθος το θέμα.
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Λάβετε υπόψη την ηλικία  
και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού

Όταν προσπαθείτε να καταλάβετε τι διάθεση έχει το παιδί σας, 
να έχετε πάντα κατά νου και την ηλικία του.

Μπορεί τα νηπιακά ξεσπάσματα θυμού να πέρασαν, αλλά 
οι εναλλαγές διάθεσης είναι χαρακτηριστικές και σε άλλα ανα
πτυξιακά στάδια, όπως στην προεφηβική και στην εφηβική 
ηλικία. Η μέση ηλικία έναρξης της εφηβείας είναι τα 11 έτη για 
τα κορίτσια και τα 12 για τα αγόρια. Ωστόσο, μπορεί να ξεκι
νήσει και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανάμεσα στα 8 και 
τα 13 έτη για τα κορίτσια και τα 9 έως τα 14 έτη για τα αγόρια.

Οι εναλλαγές διάθεσης είναι συνηθισμένες στην εφηβεία, 
λόγω των ορμονικών αλλαγών. Το παιδί σας μπορεί να αντι
μετωπίζει νέα, έντονα συναισθήματα, να νιώθει θυμό ή ανα
στάτωση, χωρίς όμως να καταλαβαίνει γιατί αισθάνεται έτσι.
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Βοηθήστε το παιδί σας  
να καταλάβει ότι είναι ασφαλές

Ως γονείς ή κηδεμόνες κύριο μέλημά μας είναι να φρο
ντίζουμε την ασφάλεια του παιδιού μας, ώστε να μεγα
λώνει όμορφα και να ανθίζει. Για να γίνει αυτό, ένα παι
δί χρειάζεται ρουτίνα και σταθερότητα στο σπίτι του: 
ένα ήρεμο και στοργικό περιβάλλον γεμάτο χαρούμε
νες στιγμές χωρίς συχνές συγκρούσεις, υπερβολικές 
φωνές ή σωματική τιμωρία.

Αν νιώθει ασφάλεια στο σπίτι του, τότε ο έξω κόσμος 
δεν θα του φαίνεται και τόσο τρομακτικός.

Το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι οι φροντιστές του 
είναι εκεί γι’ αυτό. Πείτε του λοιπόν ότι το αγαπάτε, 
ακούστε το όταν μιλάει και δώστε του μια αγκαλιά όταν 
τη χρειάζεται. Το παιδί πρέπει επίσης να νιώθει ότι μπο
ρεί να εκφραστεί ελεύθερα στο σπίτι χωρίς να φοβάται 
ότι θα το αμφισβητήσουν ή θα το κοροϊδέψουν.
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ΠΩΣ ΝΑ ΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ

Δώστε στο παιδί σας το πιο πολύτιμο δώρο: τον χρόνο σας.
Είναι σημαντικό να ενισχύσετε τον δεσμό σας με το παιδί 

σας χωρίς να είναι κοντά τα αδέρφια του, καθώς έτσι ενισχύε
ται η εμπιστοσύνη ανάμεσά σας. Σχεδιάστε κάτι χωρίς αυστη
ρό πρόγραμμα, με μοναδικό στόχο να απολαύσετε τον χρόνο 
σας με το παιδί. Ζητήστε του να προτείνει μια δραστηριότητα, 
είτε πρόκειται για κάτι που σας αρέσει να κάνετε μαζί είτε για 
κάτι καινούργιο που θα τολμήσετε παρέα.

Μπορείτε:

• να δοκιμάσετε ένα νέο άθλημα,
• να δείτε μια ταινία,
• να επισκεφτείτε μια νέα καφετέρια,
• να κατασκευάσετε κάτι μαζί,
• να πάτε για περίπατο σε κάποιο αγαπημένο σας μέρος.

Αν καταφέρετε να περάσετε χρόνο μαζί με το παιδί, αυτό θα 
τονώσει την αυτοπεποίθησή του και θα το κάνει να νιώσει ότι 
αξίζει. Μόλις το σχεδιάσετε, μείνετε συνεπείς στη δέσμευσή 
σας. Αν κρατήσετε την υπόσχεσή σας, τότε ενισχύετε την εμπι
στοσύνη ανάμεσά σας, κάτι που θα βοηθήσει το παιδί σας να 
νιώσει ασφάλεια.
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Πώς να μιλήσετε για τον θυμό

Ακόμα και οι ενήλικες δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον 
θυμό ως έννοια, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όταν βρείτε την κα
τάλληλη στιγμή για να συζητήσετε με το παιδί σας για τα συ
ναισθήματά του, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε λέξεις 
κατάλληλες για την ηλικία του και για το αναπτυξιακό του 
στάδιο – λέξεις που θα τις κατανοήσει.

Για παράδειγμα, ίσως ένα μικρό παιδί να καταλάβει καλύ
τερα ότι, όταν νιώθει «πεταλούδες» στο στομάχι του ή όταν 
ξαφνικά ζεσταίνεται, τότε αρχίζει να θυμώνει.

Μήπως το παιδί σας που είναι στην εφηβεία φαίνεται ανή
συχο ή αναστατωμένο όταν βρίσκεται στα πρόθυρα ξεσπά
σματος;

Ζητήστε από το παιδί να περιγράψει πώς νιώθει και δείτε 
αν θα καταφέρετε να εντοπίσετε τι προκαλεί την αλλαγή της 
διάθεσής του. Μπορεί και να σας εκπλήξει με τη διορατικό
τητά του.
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Όταν το παιδί σας δεν θέλει  
να μιλήσει – εναλλακτικοί τρόποι 

επικοινωνίας

Μην εκπλαγείτε αν το παιδί σας κλείνεται στον εαυτό 
του σαν στρείδι όποτε προσπαθείτε να θίξετε το ζήτημα 
της διάθεσής του.

Ας μην κρυβόμαστε: Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύο
νται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Για να μη 
νιώσει το παιδί σας πίεση, μπορείτε να μετατρέψετε την 
έκφραση συναισθημάτων σε διασκεδαστική δραστηριό
τητα, παίρνοντας ένα χαρτί και ζητώντας του να ζωγρα
φίσει ή να γράψει γι’ αυτά.

Οι χρωματιστές κηρομπογιές είναι ιδιαίτερα χρήσι
μες στο μικρό παιδί, για να δώσει χρώμα στη διάθεσή 
του – σίγουρα το έντονο κόκκινο είναι ένα πολύ «θυ
μωμένο» χρώμα!

Το μεγαλύτερο παιδί ίσως γράψει κάποιες χρήσιμες 
λέξεις, δίνοντάς σας το εφαλτήριο για μια από καρδιάς 
συζήτηση.
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