
Το ‘ντροπαλό’ παιδί

Το ‘αντιδραστικό’ παιδί



Τι ΔΕΝ εννοούµε όταν λέµε......

´ Ο όρος «ντροπαλό», «συνεσταλµένο», «αντιδραστικό», αναφέρεται σε
συµπεριφορές και όχι χαρακτηρισµούς.

´ Ένας βαθµός «ντροπαλότητας» και «αντιδραστικότητας» είναι
φυσιολογικός σε όλα τα παιδιά.

´ Η «ντροπαλή» και η «αντιδραστική» συµπεριφορά αποτελούν ζήτηµα
από τη στιγµή που προκαλούν δυσλειτουργία στη ζωή του παιδιού
όχι στη ζωή του γονέα του.



Η ντροπαλή συµπεριφορά 

• Ντροπαλό στη συµπεριφορά του θεωρείται γενικά ένα
παιδί που εκδηλώνει συµπτώµατα άγχους και εκδηλώνει
αναστολές στη συµπεριφορά του όταν έρθει αντιµέτωπο
µε νέες καταστάσεις, χώρους ή άτοµα.

• Η ντροπαλότητα δεν είναι ίδια µε την εσωστρέφεια. Στα
εσωστρεφή παιδιά αρέσει να είναι µόνα τους, είναι πιο
χαρούµενα όταν διαβάζουν ένα βιβλίο ή όταν φτιάχνουν
ένα πύργο µε τουβλάκια απ’ ό,τι όταν παίζουν µε τα
παιδιά της γειτονιάς. Από την άλλη πλευρά, τα
συνεσταλµένα παιδιά επιθυµούν πολύ την κοινωνική
αλληλεπίδραση. Το πρόβληµα είναι ότι αυτό τους
δηµιουργεί έντονο άγχος.

Η συστολή είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ένα εντελώς φυσιολογικό συναίσθηµα πολύ 
συνηθισµένο στα µικρά παιδιά.



Τα γνωρίσµατα των παιδιών µε 
΄ντροπαλή’ συµπεριφορά

´ Δυσκολεύονται να κάνουν καινούριους φίλους.
´ Αποφεύγουν να κάνει νέα πράγµατα.
´ Συγκρίνουν τον εαυτό του µε τα άλλα παιδιά.
´ Είναι «ακόλουθοι» όχι «ηγέτες»
´ Είναι παιδιά εγκεφαλικά και, ενίοτε, αγχώδη.
´ Είναι µε παιδιά µε υψηλό δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης
´ Βιώνουν αγωνίες που δεν αντιστοιχούν στην ηλικία τους.
´ Είναι παιδιά µε υψηλή ενσυναίσθηση.
´ Αργούν να «ζεσταθούν». 
´ Είναι φοβερά συνεργάσιµα. 



Τι προκαλεί τη ντροπαλή συµπεριφορά;

´ Εγγενές χαρακτηριστικό ΚΑΙ προϊόν µάθησης
´ Η φύση/ο χαρακτήρας του παιδιού (γονίδια που
πιστεύεται ότι δηµιουργούν το υπόστρωµα/την
προδιάθεση για ένα άτοµο να εµφανίζει συχνότερα
ντροπαλές συµπεριφορές).

´ Πρότυπο συµπεριφοράς του γονιού.
´ Επικριτική συµπεριφορά του γονεϊκού περιβάλλοντος
´ Διαπαιδαγώγηση που εστιάζει στη λεπτοµέρεια.
´ Ανεπαρκής ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων



Πώς µπορούµε να τα βοηθήσουµε;

´ Το παιδί έχει ανάγκη να του δείξουµε κατανόηση και αποδοχή.
´ Περιορίστε στο ελάχιστο τις επικριτικές, αρνητικές εκφράσεις.
´ Γίνετε εσείς το παράδειγµα προς µίµηση. ΔΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΑ.

´ Δουλέψτε το παρέα.
´ Δώστε τις κατάλληλες ευκαιρίες για καλλιέργεια κοινωνικών
δεξιοτήτων.

´ Αφήστε το να «πέσει»..........

Να γνωρίζουµε ότι τα παιδιά χρειάζονται να νιώθουν ότι µπορούµε να τα 
εµπιστευθούµε εάν θα θέλαµε να µπορούν και τα ίδια να εµπιστεύονται τον 

εαυτό τους



Ποια είναι τα δύσκολα παιδιά;  

´ Δεν είναι τα ανυπάκουα.  
´ Δεν είναι τα δραστήρια, ζωηρά.
´ Δεν είναι τα δυναµικά. 
´ Δεν είναι τα γκρινιάρικα. 

´ Δεν είναι αυτά που «σηκώνουν χέρι». 

ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ.........



The challenging child

´ Γενικότερα, στη βιβλιογραφία τα “δύσκολα” παιδιά
αναφέρονται σαν αυτά που είναι απλώς
“περισσότερο” – περισσότερο έντονα, περισσότερο
δραστήρια, περισσότερο απαιτητικά και επίµονα,
έχουν περισσότεροαρνητική διάθεση.

´ Εµφανίζουν σε λιγότερο βαθµό αναπτυγµένες
δεξιότητες σε όπως η ευελιξία, η
προσαρµοστικότητα, η ανοχή στην απογοήτευση,
και η επίλυση προβληµάτων.

´ Ως µωρά, είχαν εξαιρετικά έντονες αντιδράσεις,
κολικούς και δύσκολα ακολουθούσαν πρόγραµµα
(πχ. δεν τρώει, δεν κοιµάται, δεν ξυπνάει όταν πρέπει).
Ως παιδιά µπορεί να έχουν έντονη δραστηριότητα,
να αποσπούνται εύκολα, να είναι υπερβολικά
ευαίσθητα σε θορύβους,φώτα, οσµές και γεύσεις.



Ποια είναι τα γνωρίσµατα της προσωπικότητας 
των παιδιών µε αντιδραστική συµπεριφορά;  

Δεν 
ακούνε.

Είναι 
ευφυή 

Πυροδοτούνται
εύκολα

Είναι 
απαιτητικά 

Έχουν 
κρίσεις 
θυµού.

Δεν 
αντέχουν να 
περιµένουν.

Είναι 
ακούραστα

Έχουν 
φοβερό 
πείσµα

Δεν µπορείς 
να τα 

ξεγελιάσεις
εύκολα

Διεκδικούν 
τα πάντα 

Είναι 
τολµηρά.



Τι τρέχει µε τα ΄αντιδραστικά’ παιδιά ; 
´ Σ’ ένα βαθµό ζήτηµα ιδιοσυγκρασίας και γενετικής προδιάθεσης. Low

Tolerance
´ Ο χαρακτηρισµός "δύσκολο παιδί" αποδίδεται από το γονιό και
καταδεικνύει τη δυσκολία που ο ίδιος αντιµετωπίζει στο µεγάλωµα και τη
φροντίδα αυτού του παιδιού. Δυστυχώς, είναι ένας χαρακτηρισµός που
κατασκευάζει ένα ρόλο, από τον οποίο το παιδί σπάνια θα
αποστασιοποιηθεί στο µέλλον και υποννοεί ότι οι δυσκολίες που οι
γονείς αντιµετωπίζουν δεν πρόκειται σύντοµα να περάσουν. Self fulfilling
prophecy.

´ Στη βάση της η αντιδραστική συµπεριφορά των παιδιών συντηρείται από
το βαθµό ανοχής και αντοχής των γονιών στην αντιµετώπιση της και
από την ασυνέπεια στην συνολική διαδικασία διαπαιδαγώγησης. Το
λεγόµενο: «Άλλα λέµε και άλλα κάνουµε»



Τι µπορούµε να κάνουµε εµείς οι γονείς;

´ Να αποδεχθούµε το ταµπεραµέντο του παιδιού έτσι ώστε να
µπορέσουµε να χτίσουµε µια καλή σχέση µαζί του.

´ Η υποµονή διδάσκεται. Δεν σηµαίνει σε ένα παιδί µε δύσκολο
ταµπεραµέντο, είτε εγγενές, είτε προϊόν µάθησης, ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης τόσο στο χαρακτήρα όσο και στη
συµπεριφορά.

´ Αναγνωρίστε τα αρνητικά συναισθήµατα και µην αποδοκιµάζετε την
ανάγκη εκτόνωσης τους. Αντιπροτείνετε άλλο τρόπο έκφρασης τους.

´ Η τέχνη του αποπροσανατολισµού
´ Αγκαλιά: πρωτόγονη παροχή ασφάλειας

ΥΠΟΜΟΝΗ και ΕΠΙΜΟΝΗ


