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Ας ενθαρρύνουµε τα παιδιά  
 

 Ένα παιδί που δυσκολεύεται να νιώσει ότι επαρκεί µε το να φέρεται θετικά ή 
δυσκολεύεται να βρει τη θέση του µέσα στην οµάδα είτε αυτή είναι η οικογένεια είτε είναι 
η οµάδα της σχολικής τάξης ή οποιαδήποτε άλλη οµάδα, ίσως αρχίσει να  
συµπεριφέρεται αρνητικά. 
 
Οι δικές του υποκειµενικές σκέψεις, η δική του λογική,  ίσως το ωθήσουν να επιζητήσει 
την προσοχή µε αρνητικό τρόπο παρά να νιώσει ότι περνά απαρατήρητο. 
 
Γονείς και εκπαιδευτικοί που ερχόµαστε  αντιµέτωποι µε ένα τέτοιο παιδί θα πρέπει να 
το βοηθήσουµε να δοµήσει την αυτοεκτίµηση του, να αποκτήσει θετική αυτοεικόνα, 
ώστε να πιστέψει στον εαυτό του και να θελήσει να βελτιώσει τη συµπεριφορά του. 
Χρειάζεται να του ξεκαθαρίσουµε ότι αν και δεν εγκρίνουµε τις πράξεις του, το 
αποδεχόµαστε ως άνθρωπο. Να του δώσουν το µήνυµα  ότι παρόλο που δε µας αρέσει 
<αυτό που κάνει>, εξακολουθούµε να το αγαπούµε και θέλουµε να το βοηθήσουµε να 
αλλάξει  τη συµπεριφορά του. 
Πώς θα το βοηθήσουµε όµως να αλλάξει τη συµπεριφορά του;  Αλλάζοντας τη στάση 
µας  απέναντί του, ενισχύοντάς το και ενθαρρύνοντάς το µε όλους τους δυνατούς 
τρόπους: 
 

• Του δείχνουµε ότι το αγαπούµε και το αποδεχόµαστε όπως είναι, µε τα λάθη του. 
• Ξεχωρίζουµε τις πράξεις του από  το ίδιο. 
• Προγραµµατίζουµε για το παιδί διάφορες εµπειρίες, που είναι σίγουρο ότι θα 

έχουν επιτυχία και θα του δώσουν θετική ανατροφοδότηση. 
• Μιλούµε για θέµατα που το ενδιαφέρουν και ασχολούµαστε µε θέµατα που το 

ενδιαφέρουν. 
• Δείχνουµε εµπιστοσύνη στο παιδί και του αναθέτουµε ευθύνες ανάλογα µε την 

ηλικία του, ώστε να µπορέσει να πιστέψει στον εαυτό του , να νιώσει ότι είναι 
ικανό. 

• Το επιβραβεύουµε άµεσα για  κάθε θετική συµπεριφορά, προσπάθεια. 
            Χρησιµοποιούµε λέξεις / φράσεις που ενισχύουν, ενθαρρύνουν το παιδί όπως:  

     - Είµαι σίγουρη/ος πως θα τα καταφέρεις, φτάνει να προσπαθήσεις! 
- Σου έχω εµπιστοσύνη!! 
- Ευχαριστώ που µε βοήθησες! Η βοήθειά σου ήταν πολύ σηµαντική για µένα!! 
- Τα πας πολύ καλά! Προοδεύεις! Είµαι πολύ χαρούµενη/ ος 
- Είναι η προσπάθεια που µετρά! Δοκίµασε ξανά! 
- Πολύ ωραία σκέψη! Συνέχισε έτσι! 
- Βελτίωσες πραγµατικά τη …! Είµαι περήφανη/ος για σένα! 
- Πες µου κι άλλα για… µου αρέσει να ακούω… 
- Περάσαµε πολύ ωραία σήµερα! Να το επαναλάβουµε! 

 
 


