Πώς να γίνετε καλύτερος γονιός
Ιδαληθόο ή ηέιεηνο γνληόο δελ ππάξρεη. Όπσο άιισζηε δελ ππάξρνπλ θαη ηέιεηα παηδηά. Γη’ απηό θαζεκεξηλά παζρίδνπκε λα θάλνπκε ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύκε θαη λα
πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά καο ηελ αγάπε θαη ηελ αζθάιεηα πνπ έρνπλ ηόζν αλάγθε.
Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύκε λα γίλνπκε θαιύηεξνη από απηό πνπ ήδε
είκαζηε.
1. Εκυράστε την αγάπη και την τρσυερότητά σας
Μηα γελλαηόδσξε αγθαιηά, κία έθθξαζε ελζάξξπλζεο, εθηίκεζεο ή απνδνρήο, αθόκε
θη έλα ρακόγειν κπνξνύλ λα αλπςώζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ην εζηθό ησλ παηδηώλ καο. Καη κπνξεί λα θαίλνληαη απηνλόεηα, όκσο πνιιά παηδηά κνηάδνπλ λα παξαθαινύλ γηα κηα ηέηνηα έλδεημε απνδνρήο από ηνπο γνλείο ηνπο. Λέγεηε ζηα παηδηά ζαο
όηη ηα αγαπάηε θάζε κέξα. Γώζηε ηνπο πνιιέο αγθαιηέο θαη θηιηά θη όια απηά ρσξίο
όξνπο, ρσξίο λα πεξηκέλεηε λα θέξνπλ ζπίηη ηνπο θαιύηεξνπο βαζκνύο ή λα επηζηξέςνπλ ηελ αγάπε ζαο. Αλ κηα αγάπε είλαη αληδηνηειήο, απηή είλαη ε γνλετθή αγάπε.
2. Επαινέστε τα
Απνθεύγεηε λα ζπγθξίλεηε ηα παηδηά ζαο κε άιια, εηδηθά ηα αδέιθηα κεηαμύ ηνπο.
Κάζε παηδί είλαη κνλαδηθό θαη μερσξηζηό. Γηνξηάζηε ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη ελζαξξύλεηε θάζε παηδί ζαο λα θπλεγήζεη ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη όλεηξα. ε άιιε πεξίπησζε κπνξεί ην παηδί ζαο λα αλαπηύμεη θόκπιεμ θαησηεξόηεηαο, ηελ εληύπσζε
όηη πνηέ δελ ζα είλαη αξθεηά θαιό ζηα κάηηα ζαο. Θπκεζείηε όηη ηα παηδηά δελ είλαη
πξνέθηαζε ησλ γνληώλ ηνπο, αιιά μερσξηζηέο πξνζσπηθόηεηεο, ηηο νπνίεο απνδερόκαζηε θαη επαηλνύκε γη’ απηό αθξηβώο πνπ είλαη θαη δελ πξνζπαζνύκε ζε θακία πεξίπησζε λα ηηο αιιάμνπκε.
3. Απουύγετε την κριτική, επικεντρωθείτε στη σσμπεριυορά
ηακαηήζηε λα επηθξίλεηε ηνπο θίινπο πνπ δηαιέγεη ην παηδί ζαο, ηνλ ηξόπν πνπ ηνπ
αξέζεη λα ρηελίδεη ηα καιιηά ηνπ, ηα ξνύρα πνπ θνξάεη. Αλ λνκίδεηε όηη ην παηδί ζαο
θάλεη πξάγκαηα πνπ ην βιάπηνπλ, επηθνηλσλήζηε ηελ άπνςή ζαο κε θνκςό θαη επγεληθό ηξόπν, ρσξίο λα ζεθώλεηε ην δάρηπιν θαη λα είζηε απόιπηνη. Να έρεηε πάληα
ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ ζαο όηη κπνξείηε λα θάλεηε θαη ιάζνο. Απνθύγεηε ηε δεκόζηα θξηηηθή πνπ θάλεη ην παηδί λα αηζζάλεηαη όηη εμεπηειίδεηαη. Αλ ην παηδί ζαο δελ
ζπκπεξηθέξεηαη θαιά ζε δεκόζην ρώξν, πάξηε ην ζηελ άθξε θαη επηπιήμηε ην. Αληί
λα γίλεζηε επηθξηηηθόο, δώζηε ηνπ ελαιιαθηηθέο θαη δείμηε ηνπ κε ην παξάδεηγκά ζαο
ηνλ ζσζηό δξόκν. Πξώηα απ’ όια όκσο αθνύζηε ηη έρεη λα ζαο πεη.
4. Περάστε τρόνο μαζί τοσς
Γελ αξθεί λα ηα αγαπάκε, αθόκε θαη λα ηνπο ην ιέκε. Πξέπεη λα ηνπο ην δείρλνπκε κε
ηελ παξνπζία καο. Πεξάζηε πνηνηηθό ρξόλν κε θαζέλα από ηα παηδηά ζαο, κνηξάδνληάο ην αθξηβνδίθαηα. ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξόλν αθνύζηε ηη έρεη λα ζαο πεη ην
παηδί ζαο, θάληε πξάμε κηα επηζπκία ηνπ, παξαθνινπζείζηε ηηο ζρνιηθέο ή εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, επηζθεθηείηε έλα κνπζείν ή κηα βηβιηνζήθε καδί ηνπ. Θπκεζείηε όηη ηα παηδηά κεγαιώλνπλ πνιύ γξήγνξα, θαη πνιύ ζύληνκα ζα πξνηηκνύλ λα
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θάλνπλ παξέα κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θη όρη κε εζάο. Όζν δύζθνιν
θη αλ ζαο θαίλεηαη, ζέζηε μαλά ηηο πξνηεξαηόηεηέο ζαο, βάδνληαο πξώηα ηελ νηθνγέλεηά ζαο θαη κεηά ηελ εξγαζία ζαο. Δίλαη πνιύ πηζαλό ην αθεληηθό ζαο κεηά από ιίγν
θαηξό λα κελ ζπκάηαη όηη ράζαηε έλα meeting, ην παηδί ζαο όκσο ζα ζπκάηαη ζίγνπξα
όηη δελ ήζαζηαλ εθεί ζηε ζρνιηθή γηνξηή ηνπ.
5. Αυήστε τα να αποκτήσοσν εμπειρίες
Όζν αζθαιέο θαη λα θάλεηε ην πεξηβάιινλ ηνλ παηδηώλ ζαο, όζν εύθνιεο θη αλ θάλεηε ηηο θαηαζηάζεηο γη’ απηά, ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ηα θάλνπλ
κόλα ηνπο ώζηε λα κάζνπλ. Αθήζηε ηα λα ιεξσζνύλ, λα ξηζθάξνπλ, λα θνβεζνύλ
ίζσο ιίγν, πξνθεηκέλνπ λα βηώζνπλ ηε δσή, ηα απξόνπηα θαη ηηο νκνξθηέο ηεο. Απνθεύγεηε λα παίξλεηε απνθάζεηο γηα εθείλα θαη αθήζηε ηα λα κάζνπλ πώο λα δνπλ κε
ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ επηινγώλ ηνπο, πξνζέρνληαο όκσο ηαπηόρξνλα λα
ειαρηζηνπνηήζεηε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη λα ηνλίζεηε ηηο ζεηηθέο.
6. Βοηθήστε τα να αισθανθούν ασυάλεια
Σα παηδηά πξέπεη από πνιύ λσξίο λα αηζζαλζνύλ όηη έρνπλ γνλείο πνπ ηα αγαπνύλ
αιιά πνπ σζηόζν ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο κε ειεπζεξία θαη ζεβαζκό. Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο θαη λα γίλνπλ ππεύζπλα όληα
γηα ηηο επηινγέο ηνπο. Καιιηεξγείζηε ηνπο ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ελζηαιάδνληαο
ηνπο ην αίζζεκα όηη αλήθνπλ θάπνπ, θέξλνληάο ηα ζε επαθή κε ηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα θαη κηιώληαο ηνπο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο. Μελ ηζαθώλεζηε κπξνζηά ζηα παηδηά
ζαο. Όηαλ θνηκεζνύλ, ζπδεηήζηε κε εξεκία. Σα παηδηά κπνξεί λα αηζζαλζνύλ κεγάιε
αλαζθάιεηα αλ έρνπλ δύν γνλείο πνπ δηαπιεθηίδνληαη ζπλερώο. Έλαο αθόκε ηξόπνο
γηα λα αηζζαλζεί έλα παηδί αζθάιεηα είλαη λα κελ ληώζεη όηη είλαη ιηγόηεξν αγαπεηό
ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα ηνπ. Μελ παίξλεηε ζέζε ζηνπο αδειθηθνύο θαβγάδεο. Δίλαη ε
αξρή ηνπ θαθνύ. Πξνζπαζήζηε λα δώζεηε δίθην ή άδηθν θαη ζηηο δύν πιεπξέο όηαλ
δεηνύλ ηε γλώκε ζαο.
7. Γίνετε το πρότσπό τοσς
Σα παηδηά είλαη «ζθνπγγάξηα», παξαηεξνύλ ηα πάληα θαη, σο γνλείο ηνπο, είζηε ην
πξώην κνληέιν πνπ κπνξνύλ λα δνπλ, ην πξώην ηνπο πξόηππν. Γώζηε πξνζνρή όρη
κόλν ζε απηά πνπ ιέηε ζηα ίδηα αιιά θαη ζε εθείλα πνπ ιέηε ή θάλεηε όηαλ ηα παηδηά
ζαο είλαη παξόληα θαη αλαινγηζηείηε ην παξάδεηγκα πνπ ηνπο δίλεηε. Θέιεηε ηα παηδηά ζαο λα κάζνπλ ηνλ ζεβαζκό; Γείμηε ζεβαζκό ζηνπο ζπλνκηιεηέο ζαο, κεγαιύηεξνπο ή κηθξόηεξνπο. Θέιεηε λα κάζνπλ ηελ αιιειεγγύε; Φαλείηε εζείο πξώηνη αιιειέγγπνη, θη έηζη ζα γίλνπλ θη απηά. Καη, θπξίσο, ζέιεηε ηα παηδηά ζαο λα ζαο αθνύλε;
Αθνύζηε ηα πξώηνη εζείο.
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