Ανάπτυξη της συναισθηματικής
νοημοσύνης στα παιδιά.
Συναισθήματα – πως μαθαίνουμε στα
παιδιά να τα αναγνωρίζουν, να τα
εκφράζουν και να τα διαχειρίζονται.

Τα παιδιά είναι συναισθηματικά
κοινωνικο-γνωστικά οδηγούμενοι.
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Το ότι εμείς ως ενήλικες “γνωρίζουμε” πως να αναγνωρίζουμε και να
ρυθμίζουμε τα συναισθήματα μας, δεν σημαίνει πως και τα παιδιά μας
κατέχουν αυτή την ικανότητα.
Η αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων αποτελεί από τις
βασικότερες και πιο θεμελιώδεις διαδικασίες που ως γονείς οφείλουμε να
διδάξουμε στα παιδιά μας.
Η λεγόμενη συναισθηματική αγωγή είναι εξίσου, αν όχι πιο, σημαντική με
οποιαδήποτε άλλη αγωγή που επιθυμούμε να δώσουμε στα παιδιά μας.
Τα συναισθήματα των παιδιών δεν είναι χαρακτηριστικά τους. Όταν ένα
παιδί είναι θυμωμένο δεν είναι κακό παιδί, όταν ένα παιδί φέρεται
ντροπαλά, δεν ΕΙΝΑΙ ντροπαλό.
Οι γονείς νιώθουν συχνά ανίσχυροι μπροστά στην ένταση των
συνασθημάτων των παιδιών τους Πασχίζουν να τα σταματήσουν. ‘Ομως
το συναίσθημα έχει νόημα ύπαρξης, είναι ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ.

Ποια είναι τα συναισθήματα
των παιδιών
χαρά
θλίψη
θυμός
φόβος
απογοήτευση

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
αυτών των συναισθημάτων;
Είναι δυνατά σε ένταση.
Είναι αιφνίδια.
Είναι ανεξέλεκτα.
Συχνά είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς την αιτία τους.
Ποικίλουν σε διάρκεια.
Μας δημιουργούν έντονη δυσφορία.
Μπορούν να γίνουν χειριστικά.

Πώς μπορούμε σαν γονείς να μάθουμε
στα παιδιά μας να πορευτούν μέσα
στον κόσμο των συναισθημάτων;

Τι εννοούμε όταν λέμε συναισθηματική αγωγή;
Είναι η διαδικασία που βοηθάει το παιδί μας να
αποκτήσει συναισθηματική νοημοσύνη

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;
•

Είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν
τα συναισθήματα τους και τα συναισθήματα των
άλλων, να μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ
συναισθημάτων
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χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως
οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.
•

Καθορίζεται σε ένα βαθμό από την ιδιοσυγκρασία
του ατόμου αλλά διαμορφώνεται καθοριστικά από
τις αλληλεπιδράσεις παιδιου-γονιού.

Επομένως συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι συναισθηματικός
ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν είναι αδυναμία, μελό, ευαισθησία,
κακομάθημα ή έλλειψη πειθαρχίας.
Η συναισθηματική επίγνωση, το λεγόμενο EQ, και η
ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται τα συναισθήματα του
καθορίζουν την ευτυχία και την επιτυχία του στη ζωή.
Για να εφαρμόσουν τη συναισθηματική αγωγή οι γονείς
πρέπει και οι ίδιοι να έχουν αναπτυγμένη συναισθηματική
νοημοσύνη
Τα παιδιά που διδάσκονται τα περισσότερα συναισθηματικά
μαθηματικά από τους γονείς τους σημαίνει ότι είναι περισσότερο
ικανά να ελέγχον τις παρορμήσεις τους, να αναβάλλουν για αργότερα
την ικανοποίηση τους και να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τα
“σκαμπανεβάσματα” της ζωής

Τα 5 στάδια της
συναισθηματικής αγωγής

–John Gottman

Η επίγνωση των
συναισθημάτων του παιδιού
Συναισθηματική επίγνωση σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ποτε βιώνουμε ένα
συναίσθημα, ότι

μπορούμε να

αποδεχτούμε και

κατονομάσουμε

τα

συναισθήματά μας.
Συχνά οι γονείς φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο των συναισθημάτων
μας, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε άλλα και να δείχνουμε άλλα.
Τα παιδιά μας έχουν πάντα ένα λόγο για τον οποίο αισθάνονται όπως
αισθάνονται ακόμα και αν δεν μπορούν να τον αναγνωρίσουν. Έναν λόγο

όχι ένα καλό λόγο!!!
Τα παιδιά δέιχνουν τα συναισθήματα τους μέσα από το παιχνίδι και μέσα
από υπερβολικές συμπεριφορές (υπερβολικό φαγητό, υπερβολική ζωηράδα,
πονοκεφάλους, στομαχόπονους κτλ.)

Η εκδήλωση των συναισθημάτων ως
ευκαιρία για οικειότητα και
καθοδήγηση
Κρίση = Ευκαιρία
Τα αρνητικά συναισθήματα υποχωρούν όταν τα παιδιά αισθάνονται
ότι μπορούν να μιλήσουν για αυτά. Αφήστε το να σας αισθανθεί
σύμμαχο.
Αποδεχόμενοι τα συναισθήματα των παιδιών μας, επιτελούμε το
έργο μας σαν γονείς πιο πολύ από οτιδήποτε, αφού τα βοηθάμε να
αποκτήσουν την ικανότητα να ηρεμούν από μόνα τους.
Ο θυμός των παιδιών μας δεν αποτελεί πάντα πρόκληση της
εξουσίας μας. Οι φόβοι τους δεν είναι απόδειξη ότι κάναμε κάτι
λάθος και η λύπη τους δεν είναι ακόμη κάτι που πρέπει να
“τακτοποιήσουμε”.

Ακούω με ενσυναίσθηση και

αναγνωρίζω τα συναισθήματα
Ενσυναίσθηση : Το
θεμέλιο
της
συναισθηματικής
αγωγής . Η
συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου,
και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του. δεν σημαίνει
συμπόνια. Σημαίνει βάζω τα παπούτσια σου και αισθάνομαι αυτό που
αισθάνεσαι.
“Ακουω” με ενσυναίσθηση δεν είναι επομένως απλά ακούω με τα αυτιά
μου. Σημαίνει
παρατηρώ συνολικά την εικόνα, χρησιμοποιώ τη
φαντασία μου για να δω την κατάσταση από την οπτική γωνία του
παιδιού μου και χρησιμοποιώ με ήρεμο και όχι επικριτικό τρόπο το
λόγο για να κατονομάσω τα συναισθήματα του παιδιού.
Η αναγνώριση των συναισθημάτων του παιδιού λειτουργεί πάντα απλά
πολλές φορές δεν υπάρχει χώρος, χρόνος, διάθεση για να γίνεται.

Βοηθάμε το παιδί να εκφράσει
λεκτικά τα συναισθήματα
Αυτή η διαδικασία αποτελεί την επισφράγιση
της
αναγνώρισης
και
α π οδοχής των
συναισθημάτων του παιδίου ενώ,
Ταυτόχρονα το διδάσκει να μπορεί να εκφράσει
με δόκιμους τρόπους αυτό που νιώθει.

Καθορισμός πλαισίου και βοήθεια
στην επίλυση προβλημάτων
Είναι σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν οτι δεν είναι τα συναισθήματα
το πρόβλημα αλλά η άσχημη συμπεριφορά.
Για τα παιδιά η επίλυση προβλημάτων έχει αφετηρία τους γονείς που θα
θέσουν τα όρια στις συμπεριφορές.
Τα όρια μπαίνουν λοιπόν όχι στα συναισθήματα αλλά στις συμπεριφορές.
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αποτελεσματικούς στόχους για να επιλυεί τα προβλήματα του είναι να
σκεφτούμε μαζί του πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
Αγνοείστε

τις

γονεϊκές

σας

προτεραιότητες. πχ. Η
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ενός

ηθικοπλαστικού λογύδριου χωρίς καμία έκκληση στα συναισθήματα που
κρύβονται από πίσω είναι συνήθως αναποτελεσματική.

Μη ξεχνάμε!
Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες!
Όταν μας πιέζει ο χρόνος….
Όταν υπάρχει ακροατήριο…
Όταν τα παιδιά μας ή εμείς είμαστε πολύ κουρασμένοι ή εκνευρισμένοι….
Και γενικά όταν η συναισθηματική μας φόρτιση δεν μας επιτρέπει να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων

Είναι προτιμότερο να πάρουμε χώρο και χρόνο από το να
δώσουμε αμφίθυμα μηνύματα.

Σας ευχαριστώ

