
Οι συνέπειες βοηθούν να διδάξουν τα 
παιδιά µας ευθύνη για το τι κάνουν.  
Επίσης διαµορφώνουν ελεγχόµενη 
πειθαρχία.  Αυτό είναι πιο αποτελεσµατικό 
από του να κτυπάς ή να φωνάζεις.

Κάντε µια παύση
Προσπαθείστε να τα 
ανακατευθύνετε

Σας έρχετε να βάλετε τις φωνές; Κάντε µια 
παύση 10 δευτερολέπτων. Πάρτε εισπνοή 

και εκπνοή αργά, πέντε φορές.  Στη 
συνέχεια, προσπαθείστε να 

ανταποκριθείτε µε ένα πιο ήρεµο τρόπο.

Εκατοµµύρια γονείς µαρτυρούν πως αυτό 
βοηθάει - ΠΟΛΥ

Να χρησιµοποιείτε 
συνέπειες

Δώστε στο παιδί σας την επιλογή να υπακούσει 
πριν του πείτε τις συνέπειες τυχόν ανυπακοής.

Πρέπει να παραµείνετε ήρεµος όταν εξηγείτε τις 
συνέπειες τυχόν ανυπακοής

Να είστε αποφασισµένος να επιβάλετε τις 
συνέπειες.   Για παράδειγµα, να πάρετε το 
τηλέφωνο από τον έφηβο για µια βδοµάδα είναι 
κάτι το δύσκολο.  Απ΄την άλλη, να το πάρετε για 
µια ώρα είναι κάτι πιο ρεαλιστικό.

Μόλις τελειώσει η συνέπεια, δώστε στο παιδί 
σας την ευκαιρία να κάνει κάτι καλό, και τότε 
επαινέστε το.

Σταµατείστε τη κακή συµπεριφορά νωρίς και 
ανακατευθύνετε την προσοχή των παιδιών 
σας από µια κακή σε µια καλή συµπεριφορά.

Σταµατήστε το πρόβληµα προτού αρχίσει! 
Όταν τα παιδιά αρχίσουν να γίνονται 
ανήσυχα, µπορείτε να αποσπάσετε την 
προσοχή τους µε κάτι ενδιαφέρον ή 
διασκεδαστικό: "Έλα, πάµε έξω για µια βόλτα!"

Να συνεχίσετε να 
χρησιµοποιεί τε 

τις συµβουλές 1-3

Όλα τα παιδιά κάνουν αταξίες.  Είναι κάτι το φυσιολογικό όταν τα παιδιά είναι κουρασµένα ή πεινασµένα ή 
όταν µαθαίνουν το πώς να είναι ανεξάρτητα.  Και µας τρελαίνουν όταν είναι περιορισµένα στο σπίτι!

"Ένας-προς-Ένα" επαινέστε τον για την καλή του 
συµπεριφορά.  Όταν κάνετε κάτι τέτοιο µε 
συνέπεια, τότε θα δείτε µείωση στη κακή 
συµπεριφορά

Δώστε στα µικρά παιδιά και στους εφήβους απλά 
πράγµατα να κάνουν µε υπευθυνότητα.  Απλά να 
βεβαιωθείτε ότι είναι κάτι που µπορούν να κάνουν.  
Μετά επαινέστε τους όταν το κάνουν!
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Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ παρακάτω:

4 Μεγαλώνοντας τα παιδιά σας µε τον Κορωνοϊό
Κ α κ ή  σ υ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά

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



