Συμβουλευτικές
Προτάσεις!!!
Καραντίνα και Γονείς

Παραμονή στο σπίτι!
Οι συνθήκες ζωής μπορεί να άλλαξαν αλλά οι υποχρεώσεις παραμένουν συνεπώς:

• Δημιουργούμε μία καθημερινή ρουτίνα μέσα στο σπίτι.
• Προσπαθούμε να διατηρήσουμε οικογενειακές συνήθειες που υπήρχαν και πριν
την καραντίνα.

• Βρίσκουμε δραστηριότητες για τα παιδιά (όλων των ηλικιών) μέσα στο σπίτι.

Χρόνος με τα παιδιά στο σπίτι!
Ο πολύς χρόνος στο σπίτι μπορεί να φανεί ως μια καλή ευκαιρία για την βελτίωση της
σχέσης μας με τα παιδιά μας.

• Ενισχύουμε και χτίζουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών, όταν τους δηλώνουμε τη
διάθεσή μας να κάνουμε πράγματα μαζί τους και τα ρωτάμε τις επιθυμίες τους.
Αντέχουμε το « Όχι» ή το «Δεν θέλω» τους.
Ιδέα για τους εφήβους: Μιλάμε για τα ενδιαφέροντά τους, αθλητισμός, μουσική, ταινίες,
παιχνίδια διαδικτυακά, για φίλους, κάνουμε πρόταση για βόλτα έξω ή κοντά στο σπίτι,
παίζουμε «ακόμα και διαδικτυακά παιχνίδια» μαζί τους ή αντέχουμε την μουσική τους.

Θετική στάση!
Είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο αν σκεφτεί κανείς το πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε μία θετική στάση.

•

Βοηθάει πολύ η αντικατάσταση του «Μη…..» με μια θετική παρότρυνση όπως: «Θα ήθελα να…» ή «Σε
παρακαλώ κάνε….».

•

Αντί για τη «φωνή» προσφωνούμε το παιδί με το όνομα του, για να κερδίσουμε την προσοχή του, μίλαμε με
ήρεμη φωνή. Οι φωνές εντείνουν το άγχος και το θυμό και προκαλούν κλίμα έντασης στο σπίτι.

•

Αντικαταστούμε την κριτική στην κακή συμπεριφορά με την επιβράβευση στην θετική συμπεριφορά. Πολλές
φορές ακόμα και μια λεκτική επιβράβευση σε μία άλλη συμπεριφορά είναι πιο αποτελεσματική από μια αυστηρή
επίπληξη ή αρνητική κριτική.

•

Ενισχύουμε την αλληλεπίδραση με τους φίλους. Για τον έφηβο η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι πολύ
σημαντική για την ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη. Προσπαθούμε έστω και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και
τη χρήση της τεχνολογίας να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους φίλους. Λειτουργούμε και ως παραδείγματα
προς μίμηση, βρίσκοντας χρόνο καθημερινά έστω και λίγο να επικοινωνήσουμε και εμείς με τον περίγυρο μας με
παρόμοια μέσα.

Οργάνωση!
Ο covid- 19 έχει αλλάξει κατά πολύ τις συνθήκες της ζωής μας, αλλάζοντας τόσο το
εργασιακό μας πρόγραμμα όσο και τις καθημερινές μας συνήθειες και υποχρεώσεις.

• Φτιάχνουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα για την οργάνωση των υποχρεώσεων στο

σπίτι. Σ΄ αυτό το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει και ο έφηβος ώστε η ρουτίνα του, να
περιλαμβάνει κι άλλες δραστηριότητες πέραν από τις σχολικές.

• Βοηθάμε τον έφηβο να οργανώσει το σχολικό του καθημερινό προγραμματισμό.
• Δεν ξεχνάμε στον προγραμματισμό να εντάξουμε και τον ελεύθερο χρόνο. Είναι
σημαντικός για την φροντίδα της ψυχικής κατάστασης όλης της οικογένειας. Στον
ελεύθερο χρόνο ο καθένας επιλέγει ατομικά πώς να τον αξιοποιήσει.

«Κακές συμπεριφορές»
Η αντιμετώπιση των λεγόμενων «κακών συμπεριφορών», είναι ένα δύσκολο θέμα και απαιτεί από τον
ενήλικα υπομονή και ψυχραιμία. Συναισθήματα που χρειάζονται ήδη στις συνθήκες αυτές. Όμως ο
«ιδανικός γονέας» δεν είναι ο γονέας που δεν κάνει λάθη αλλά ο γονέας που προσπαθεί κάνοντας λάθη.

• Για να αντιμετωπίσουμε μία «κακή» συμπεριφορά θα πρέπει να είμαστε πρώτα απ΄ όλα εμείς

ήρεμοι. Συνεπώς παίρνουμε αποστάσεις, αλλάζουμε χώρο ακόμα κι αν χρειαστεί να πάμε μία βόλτα.

• Αντικαθιστώ τη φωνή με τη συζήτηση και λέω τα συναισθήματα μου και τις ανησυχίες μου. Οι

έφηβοι αντιλαμβάνονται καλύτερα και συνεργάζονται όταν τους αντιμετωπίζουμε ισότιμα, μιλώντας
για το πώς μας κάνουν να νοιώθουμε οι πράξεις ή τα λόγια τους.

• Δίνω επιλογές και λέω τις επιπτώσεις για κάθε επιλογή. Μ΄ αυτό τον τρόπο δείχνω εμπιστοσύνη
στον έφηβο αλλά παράλληλα διατηρώ και τα όρια.

Άγχος – Στρές!
Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον με το τα «δύσκολα» συναισθήματα που βιώνει, είναι αναγκαίο να
νοιώθουμε εμείς ήρεμοι και συναισθηματικά σταθεροί.

•

Για να διαχειριστούμε τα συναισθήματά τους, πρέπει πρώτα να τα ακούσουμε. Μιλάμε με τον έφηβο ώστε να
τον καταλάβουμε. Οι απλές οδηγίες « Μην αγχώνεσαι» ή « Κάνε λίγη υπομονή», χάνουν την δυναμική τους όταν
δεν αφήνουμε τον έφηβο να εκφράσει τί είναι αυτό που νοιώθει.

•

Τον καθησυχάζουμε με το να του εξηγήσουμε, ότι δεν είναι «μόνος-μόνη». Εκατομμύρια άνθρωποι, διαφόρων
ηλικιών, βιώνουν κάτι παρόμοιο και έχουν βρει έναν τρόπο να το διαχειριστούν. Συνεπώς, μπορεί κι αυτός- αυτή.
Είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι δεν είναι Ο μόνος-μόνη, ότι δεν είναι ΜΟΝΟΣ-ΜΟΝΗ του κι ότι δεν έχει
κάποιο ΠΡΟΒΛΗΜΑ, αλλά υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση κι εμφανίζει μια διαφορετική συμπεριφορά.

• Η μαγεία του «διαλείμματος». Όταν δούμε ότι το άγχος ή το στρες τείνει να κυριαρχεί ίσως χρειαζόμαστε κι

εμείς αλλά και ο έφηβος ένα διάλειμμα. Όλοι το αξίζουμε, άλλωστε οι υποχρεώσεις είναι εκεί κι μας περιμένουν.
Το διάλειμμα σημαίνει κάνω κάτι που μου αρέσει και ευχαριστώ τον εαυτό μου, δεν είναι απλά διακόπτω αυτό
που με αγχώνει κι κάνω κάτι άλλο εξίσου αγχωτικό τελικά.

Θέμα: «Covid-19»
Σίγουρα η ενημέρωση είναι έντονη στις μέρες μας γι΄ αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό
όμως, να είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε μαζί με τον έφηβο για το θέμα αυτό.

• Τα μυστικά – τα ψέματα ή παραπληροφόρηση μπορεί να φέρουν αναστάτωση.
• Κάνοντας συζήτηση μαθαίνουμε τους προβληματισμούς, τα άγχη και τις σκέψεις του
εφήβου. Είμαστε έτσι κοντά του.

• Ειλικρίνεια! Πολλές φορές δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Είναι σπουδαίο να
αναγνωρίσουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα ίσως έτσι οδηγηθούμε στο να ψάξουμε μαζί με
το παιδί μας απαντήσεις.

Θετικό τέλος!
Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε και να στηρίξουμε τον έφηβο. Κάθε
συζήτησή μας είναι καλό να την ολοκληρώνουμε με μία θετική δήλωση και μία
υπενθύμιση ότι είμαστε δίπλα τους και τα νοιαζόμαστε!

Ευχαριστώ πολύ!!!
Σαμαρά Μαρία Ψυχολόγος
Λύκειο Καρέα
samara_mar@sch.gr

