
Οι έφηβοι πρέπει να είναι σε θέση 
να επικοινωνούν µε τους φίλους 
τους. Βοηθήστε τον έφηβο να 
συνδεθεί µέσω των κοινωνικών 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και 
άλλων τρόπων µε ασφαλή 
απόσταση από άλλους. Αυτό είναι 
κάτι που µπορείτε να κάνετε και 
µαζί!

Πέστε τη συµπεριφορά που 
θέλετε να δείτε

Βοηθήστε τον 
έφηβό σας να 
κρατήσει τις 
επικοινωνίες

Επαινείτε το παιδί σας όταν 
συµπεριφέρεται σωστά

Είναι δύσκολο να νιώθουµε θετικά όταν τα παιδιά ή οι έφηβοι µας τρελαίνουν. Συχνά καταλήγουµε να λέµε "Σταµάτα" Αλλά τα παιδιά είναι πολύ 
πιο πιθανό να κάνουν αυτό που τους ζητάµε αν τους δίνουµε θετικές οδηγίες και πολλούς επαίνους για αυτό που κάνουν σωστά.

Βάζοντας τις φωνές απλά θα σας κάνει να θυµώσετε 
και να στρεσαριστείτε περισσότερο.  Χρησιµοποιείστε 
το όνοµα του παιδιού για να ελκύσετε τη προσοχή του.  
Μιλήστε του µε ήρεµη φωνή.

Προσπαθήστε να επαινείτε το παιδί ή τον έφηβο σας 
για κάτι που έχει κάνει καλά. Μπορεί να µην το 

δείξει, αλλά θα παρατηρήσετε πως εκείνο που έκανε 
καλά θα το ξανακάνει. Αυτή η συµπεριφορά 

διαβεβαιώνει επίσης  το παιδί ότι βλέπετε αυτό που 
κάνει και ότι νοιάζεστε

Μπορεί το παιδί σας να κάνει πραγµατικά αυτό 
που του ζητάτε; Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί 
να είναι ήσυχο για ολόκληρη τη µέρα.  Ίσως, 
όµως,  να µπορέσει  να ησυχάσει για 15 λεπτά 
ενώ είστε στο τηλέφωνο
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Χρησιµοποιήστε θετικές λέξεις όταν λέτε στο παιδί σας τι 
θέλετε να κάνει. - όπως "Παρακαλώ να τακτοποιήσεις τα 
ρούχα σου" (αντί να λες:  "µην αφήνεις τα ρούχα σου 
παντού")

Το µυστικό είναι πώς θα το πείτε

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ παρακάτω:

Μεγαλώνοντας τα παιδιά σας µε τον Κορωνοϊό
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



