19/03/2020 - Πώς να μιλήζεηε ζηα παιδιά για ηον
κορονοϊό. Οδηγίες για γονείς


Προςπακιςτε να μιλάτε ςτα παιδιά λογικά και ψφχραιμα. Τα παιδιά ακοφν πράγματα
γι' αυτό, βλζπουν ανκρϊπουσ με μάςκεσ και γάντια. Όταν δε μιλάμε για κάτι που μασ
ανθςυχεί, ανθςυχοφμε περιςςότερο. Ωσ γονείσ, αποτελείτε ζνα ςυναιςκθματικό πρότυπο
για τα παιδιά ςασ.



Ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηετε τισ καταςτάςεισ και διαχειρίηεςτε τα
ςυναιςκιματά ςασ επθρεάηει άμεςα τα παιδιά. Όχι μόνο τα λόγια που κα επιλζξει
κάποιοσ, αλλά κυρίωσ ο τρόποσ με τον οποίο κα μεταφζρει ζνα μινυμα είναι πολφ
ςθμαντικζσ παράμετροι τθσ επικοινωνίασ. Προςπακιςτε να αποδϊςετε το μινυμά ςασ με
τον κατάλλθλο ςυναιςκθματικό τόνο. Ωσ ςυναιςκθματικό πρότυπο για το παιδί ςασ,
προςπακιςτε να αντιμετωπίςετε όςο το δυνατό πιο αποτελεςματικά το δικό ςασ άγχοσ.
Προςπακιςτε, όταν μιλάτε ςτα παιδιά ςασ γι' αυτό, να είςτε όςο το δυνατό πιο ιρεμοι και
ψφχραιμοι και πάρτε όςο χρόνο χρειαςτεί.



Οι εξθγιςεισ ςασ χρειάηεται να είναι κατάλλθλεσ για το αναπτυξιακό ςτάδιο του
παιδιοφ. Δε χρειάηεται να δϊςετε υπερβολικζσ πλθροφορίεσ, αναλφςεισ ι λεπτομερείσ
εξθγιςεισ. Προςπακιςτε να κάνετε διάλογο, απαντϊντασ με απλό και ςφντομο τρόπο ςτισ
ερωτιςεισ που κζτει το παιδί. Δεν είναι απαραίτθτο να γνωρίηετε όλεσ τισ απαντιςεισ.
Αυτό που είναι ςθμαντικό είναι να είςτε διακζςιμοι.



Προςπακιςτε με ανοικτζσ ερωτιςεισ να μάκετε τι ιδθ γνωρίηει και τι ζχει μζχρι
ςτιγμισ καταλάβει το παιδί, κακϊσ και το πϊσ νιϊκει. Δϊςτε του τθν ευκαιρία και τον
χρόνο που χρειάηεται να ρωτιςει ό,τι κζλει.



Κακρεφτίςτε το ςυναίςκθμα / τα ςυναιςκιματά του: «Το βλζπω ότι ανθςυχείσ /
φοβάςαι» και ςυμμεριςτείτε τον φόβο του, επιδεικνφοντασ ενςυναίςκθςθ: «Σε
καταλαβαίνω. Είναι δφςκολο. Κι εγϊ φοβάμαι. Όμωσ ο φόβοσ αυτόσ μασ βοθκά να
προςζχουμε τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ». Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίηουμε,
εκφράηουμε λεκτικά τα ςυναιςκιματα του παιδιοφ και τα επικυρϊνουμε. Ζτςι τα παιδιά
δε νιϊκουν μόνα.
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Να είςτε κακθςυχαςτικοί. Από τα πρϊτα πράγματα που τα παιδιά κα ςκεφτοφν είναι
ότι κα κολλιςουν τα ίδια. Προςπακιςτε να τα κακθςυχάςετε ότι είναι αςφαλι, ότι δεν
κινδυνεφουν, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να προςζχουν.



Προςπακιςτε να εςτιάςετε ςε όςα χρειάηεται να γίνονται, ϊςτε να παραμείνουμε
αςφαλείσ και υγιείσ, όχι ςτουσ κινδφνουσ που παραμονεφουν. Με το να αναφζρεςτε ςτα
μζτρα πρόλθψθσ (π.χ. ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν), τουσ δίνετε τρόπουσ ϊςτε να
διατθριςουν τον ζλεγχο, κάτι που κατευνάηει τισ ανθςυχίεσ τουσ.



Προςπακιςτε να διαμορφϊςετε και να διατθριςετε μια ρουτίνα μζςα ςτο ςπίτι. Η
τιρθςθ τθσ ρουτίνασ μάσ βοθκά να νιϊκουμε αςφαλείσ γιατί καλλιεργεί τθν
προβλεψιμότθτά μασ. Ειδικά τϊρα που τα ςχολεία είναι κλειςτά και τα παιδιά παραμζνουν
ςτο ςπίτι, θ διαμόρφωςθ τθσ ρουτίνασ κρίνεται απαραίτθτθ και αναγκαία για όλουσ.



Να αποφεφγετε τθν άςκοπθ και πολφωρθ ζκκεςι τουσ ςτα ΜΜΕ και τισ ειδιςεισ. Όταν
αυτό ςυμβαίνει, προςπακιςτε να είςτε μαηί τουσ, ϊςτε να μπορείτε να ςυηθτάτε αυτό που
ακοφτε και βλζπετε. Αν είναι δυνατό, επιλζξτε να παρακολουκείτε μια φορά τθ μζρα τισ
εξελίξεισ, από μια αξιόπιςτθ πθγι ενθμζρωςθσ.

Μθν ξεχνάτε:


Να παρζχετε ςτα παιδιά ειλικρινι ανακοφφιςθ και κακθςυχαςμό.



Να εμπιςτεφεςτε τουσ ειδικοφσ. Η εμπιςτοςφνθ κα μασ βοθκιςει να είμαςτε αςφαλείσ.



Η παραμονι ςτο ςπίτι παρζχει τθ δυνατότθτα για επικοινωνία και ςυηιτθςθ.
Να αγαπάτε και να φροντίηετε τον εαυτό ςασ, για να μπορείτε να φροντίηετε τα παιδιά και
τουσ άλλουσ.
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