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 Αυτοφροντίδα

 Εμπόδια στην 
επικοινωνία

Όταν ο έφηβος δε θέλει 
να μιλήσει…

Θυμάμαι…

Θέματα Συζήτησης

Λίγα λόγια για την εφηβεία…
Η νέα γενιά
Τα όρια
Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος 

Η Σύγκρουση

 Επικοινωνία
Ενεργητική Ακρόαση
Ενσυναίσθηση και συμπόνια 
«Ευθεία» Επικοινωνία
Ο κύκλος του θυμού



Λίγα λόγια για την εφηβεία…

Αναπτυξιακοί στόχοι: Ανεξαρτησία, 
Δημιουργία ταυτότητας

Αναζήτηση νέων, προσωπικών ιδεών και αξιών

Αυτό πολλές φορές σημαίνει απομάκρυνση 
από τις αξίες των γονιών



Η νέα γενιά…

 Η διαφορετικότητα είναι η νόρμα τους!

 Είναι οι πρώτοι «ιθαγενείς του ψηφιακού κόσμου» 

Οι έφηβοι σήμερα διαφέρουν πολύ από τις προηγούμενες 
γενιές…

 Εύκολη πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών
 Πολύωρη χρήση κινητού, υπολογιστή  Αισθήματα 

απομόνωσης, μη επαρκής ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων…

 Μεγαλώνουν σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία…

 Έρχονται αντιμέτωποι με πολλούς παράγοντες στρες-
Προκλήσεις για την ψυχική τους υγεία



Η νέα γενιά…

 Έχουν πολιτικές απόψεις και μάλιστα 
«προοδευτικές»  Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που 

χαρακτηρίζεται από πολλές εντάσεις (κλιματική αλλαγή, 
μεταναστευτικό- προσφυγικό ζήτημα, πόλεμοι, αστυνομική βία, 
βίαια εγκλήματα και χρήση όπλων από πολίτες…) και αμεσότατη 
ενημέρωση. 

 Έντονο στρες  Ανάγκη των εφήβων για επίτευξη 
κοινωνικής αλλαγής

 «Φυσική» τάση του εφήβου για αποδοχή της 
διαφορετικότητας  τους απασχολούν πολλά 
ζητήματα που για εμάς μπορεί να μην είναι άξια 
προσοχής π.χ. κοινωνικές/φυλετικές μειονότητες



 Η εξέλιξη της τεχνολογίας και όλες οι αλλαγές που 
συνεπάγεται… 

Λίγα λόγια για την εφηβεία…

 Εξοικείωση από τη νηπιακή ηλικία
 Μπορεί να επηρεάσει τη σχέση με 

την οικογένεια
 Ο γονιός χάνει την αυθεντία του!

Παρόλα αυτά…
 Κρατώ πάντοτε το ρόλο μου ως γονιός
 Θεσπίζω όρια



Τα όρια

Δεν φοβάμαι να τα θεσπίσω

Είναι σημαντικά:
• Καθώς βοηθούμε το παιδί μας να αποκτήσει την 

ανεξαρτησία του
• Ώστε να παραμείνει ασφαλές
• Ώστε να μάθει να λαμβάνει

ορθές αποφάσεις
Καθρεφτίζουν τη 

φροντίδα μας!



Τα Όρια 

Αντανακλούν το ενδιαφέρον μας ακόμη κι 
όταν δεν είμαστε μαζί με τα παιδιά μας

Δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας και 
υποστήριξης 

Συμβάλλουν στη λήψη ορθών αποφάσεων 

Προσφέρουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 
έφηβοι μπορούν να κινούνται με αυτονομία



Τα Όρια

Μπορώ να θέσω όρια σε συμφωνία με το παιδί μου 

 Είμαι πρόθυμος/η να συζητήσω 

 Διαπραγματεύομαι για όσα μπορώ να ανεχτώ

 Ξεκαθαρίζω ποια πράγματα είναι για εμένα 
αδιαπραγμάτευτα! 

 Η τελική απόφαση είναι δική μου

• Συζήτηση 
• Διαπραγμάτευση
• Αυστηρότητα

• Δημιουργία «Συμβολαίου» 
• Ίσως αποτρέψει μελλοντικές 

συγκρούσεις



Τα Όρια

• Ποια όρια είναι σημαντικά για εμένα;

• Ποια όρια είναι διαπραγματεύσιμα, ποια δεν είναι; 

• Ποιες πιθανές συνέπειες μπορώ να αποδεχτώ;

• Σε ποια ηλικία μπορούν τα όρια να αλλάξουν;

Αρχικά στο πλαίσιο συζήτησης μεταξύ των γονέων

Οι ερωτήσεις μπορούν να αφορούν πλήθος 
εφηβικών συμπεριφορών, όπως: Έξοδοι με φίλους, 
πάρτι, χρήση κινητού και social media, χρήση αλκοόλ 
και ουσιών, σεξουαλικές συμπεριφορές…   



 Έχει κεντρική θέση στη ζωή του εφήβου

Η οικογένεια προετοιμάζει τους εφήβους για τη 
δόμηση σχέσεων με συνομηλίκους

Ο έφηβος εξασκεί στις σχέσεις του με τους άλλους 
όσα έμαθε στην οικογένεια! 

Απομάκρυνση από τους γονείς  Κομμάτι της 
αυτονομίας του

Ο ρόλος του Οικογενειακού Περιβάλλοντος



Ο ρόλος του Οικογενειακού Περιβάλλοντος

Ο γονιός αποτελεί ακόμα πρότυπο

Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη νέα
ταυτότητα του εφήβου επηρεάζει την αυτοεικόνα
του!

Κατανόηση της ανάγκης του εφήβου για:

Σημασία της 
συμπεριφοράς!

• Προσωπικό χώρο
• Νέες, δικές του ιδέες 

και αξίες
• Νέα εμφάνιση 

Εγκαθίδρυση 
νέας ταυτότητας!



Γονεϊκή αποδοχή και κατανόηση 

Ενδεχόμενη μείωση εντάσεων

Ο ρόλος του Οικογενειακού Περιβάλλοντος

• Παροχή ευκαιριών
• Βαθμιαία αναγνώριση 

δικαιωμάτων

Νέα κατακτημένη ταυτότητα



Η Σύγκρουση

 Αναπόφευκτη σε κάθε σχέση

 Η δόμηση της νέας ταυτότητας συνεπάγεται 
σύγκρουση  Είναι ένα μέσο με το οποίο 
επιτυγχάνεται ο αναπτυξιακός στόχος της ηλικίας

 Χρησιμότητα για τον έφηβο  Να δείξει πως δεν 
είναι το άτομο 
που ήταν! 



Η Σύγκρουση

Σε περίπτωση 
σύγκρουσης..

• Βιώνουν πολλά συναισθήματα
• Δυσκολεύονται να 

διαχειριστούν το θυμό τους…
Οι έφηβοι…

• Παραμένουμε ψύχραιμοι
• Προσπαθούμε να μην εμπλακούμε 

στον καυγά
• Παραμένουμε στο επίπεδο 

επικοινωνίας του ενηλίκου!
• Προσπαθούμε να μην πάρουμε 

προσωπικά όσα ειπωθούν…



Η Σύγκρουση

Μετά τον καυγά…

 Διεκδικούμε χώρο και χρόνο για να σκεφτούμε ό,τι έγινε

 Απομονώνουμε τυχόν έντονες εκφράσεις που 
χρησιμοποίησε ο έφηβος και τον ψυχικό πόνο που μας 
προκάλεσαν…

 Εστιάζουμε στην ουσία των λεγομένων του εφήβου 
Μήπως είπε κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας;

 Μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα στοιχείο που θα 
ωφελήσει τη σχέση μας με τον έφηβο; 



Επικοινωνία

Ανταλλαγή πληροφοριών…

Αλλά και

• Κατανόηση των συναισθημάτων του συνομιλητή

• Κατανόηση των προθέσεων 

• «Αποστολή» μηνύματος επικοινωνίας αλλά και λήψη 
μηνύματος!

• Ακρόαση  κάνουμε τον συνομιλητή μας να καταλάβει 
πως τον ακούμε και τον καταλαβαίνουμε



Επικοινωνία Αγάπη
• Σκέψεων 
• Αναγκών
• Συναισθημάτων

• Ειλικρίνεια
• Ελευθερία
• Αποδοχή

Γενικές προτάσεις

 Ενεργητική ακρόαση

 Προσοχή στα εξωλεκτικά μηνύματα!

 Αυτοφροντίδα- προσοχή στο στρες!

 Ευθεία επικοινωνία



Επικοινωνία

Είναι η «σωστή» επικοινωνία έμφυτη; 
Πολλές φορές:
o Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι στη συζήτηση
o Είμαστε αγχωμένοι ή συναισθηματικά φορτισμένοι 
o Έχουμε αρνητική γλώσσα του σώματος (π.χ. κοιτάμε τριγύρω και 

αποφεύγουμε την βλεμματική επαφή, κουνάμε νευρικά το πόδι)  

o Τα λόγια μας είναι αντίθετα από τη γλώσσα του σώματός μας 
(π.χ. λέμε «ναι» ενώ κουνάμε αρνητικά το κεφάλι)

Όλα αυτά συμβάλλουν στην 
αναποτελεσματική επικοινωνία! 



Επικοινωνία

• Είδη Ακρόασης
1. Ακούω χωρίς να ακούω
2. Προσποιούμαι ότι ακούω
3. Ακούω Επιλεκτικά
4. Ακούω Προσεκτικά
5. Ακούω Συμμετοχικά 

• Οπτική επαφή 
Κοιτώ τον συνομιλητή στα μάτια ενώ του μιλάω!

• Σωματική επαφή
Στον βαθμό που είναι επιθυμητή από τον έφηβο!
Άγγιγμα
Αγκαλιά

Αποτελεσματική επικοινωνία  Ακούω > Μιλάω!



Ακρόαση

Ακούω        Ακούω ενεργά

 Εστιάζω στη:
-Λεκτική επικοινωνία 
-Εξωλεκτική επικοινωνία
 Διακρίνω συναισθήματα 

• Είμαστε «καλύτεροι» ακροατές
• Ο συνομιλητής αισθάνεται 

πως τον ακούμε και τον 
καταλαβαίνουμε 

• Χτίζουμε μία πιο δυνατή σχέση

Φανταστείτε την πορεία 
μίας συζήτησης όταν:
 Ακούμε προσεκτικά

 Προσπαθούμε να 
διαβάσουμε κάτω από τα 
λόγια

 Κάνουμε ερωτήσεις

 Μοιραζόμαστε τις 
υποθέσεις μας!



Ενεργητική ακρόαση 

 Παράδειγμα

 Τέλμα συζήτησης  «Τί θα μπορούσες να 
κάνεις σε αυτή τη φάση;»  

 Αποστασιοποίηση από τις συμβουλές

 Κλίμα σεβασμού στη σχέση 



Ενεργητική ακρόαση 

Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή;;
 Δείχνουμε πως καταλαβαίνουμε την 

άλλη πλευρά αφού ορίζουμε αυτό 
που βλέπουμε

 Βοηθάμε το άτομο να 
συνειδητοποιήσει τη διάσταση του 
συναισθήματός του

 Απόσταση από συμβουλές  ένδειξη εμπιστοσύνης στις 
δυνατότητες του ατόμου, ένδειξη σεβασμού!

 Δηλώνουμε διαθεσιμότητα να ακούσουμε 
Μπορούμε να ανταποκριθούμε στον βαθμό που θέλει ο 

συνομιλητής μας!



Ενεργητική ακρόαση

Βοηθώ ακούγοντας!

 Αρχές: 
Κατανόηση 
Ενσυναίσθηση
Αποδοχή

 Είμαι παρών
 Ακούω > Μιλάω
 Απόπειρα κατανόησης- Καθρέφτισμα 
 Σεβασμός στην εκάστοτε δυσκολία



Ενσυναίσθηση

Να καταλαβαίνω πώς νιώθει ο άλλος 

Να μπαίνω στη θέση του 

Η ικανότητα



Ενσυναίσθηση Συμπόνια

Συμπόνια

Κρατώ 
τη θέση 

μου

ΠαρηγορώΣυμβουλεύω

Εκτρέπουν τη συζήτηση!
Γίνομαι καθοδηγητικός/ή
Εύκολα απορριπτέες  έχουν 
δοκιμαστεί- δεν γίνεται να 
εφαρμοστούν

Μπορεί να γίνουν αντιληπτές 
από τον συνομιλητή ως έλλειψη 
κατανόησης!



https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369
Jw

Brené Brown on Empathy

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


Αυτοφροντίδα

Ο καθένας μας γνωρίζει καλά τον εαυτό του και τις 
ανάγκες του!

Ο καθένας μας ξέρει τι τον βοηθάει να ανακουφιστεί 
από το στρες και να χαλαρώσει



Αυτοφροντίδα

Δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί για τους 
άλλους εάν δεν είμαι εκεί για τον εαυτό μου!

Η διαχείριση του άγχους μας είναι 
σημαντική!

Οι ανάγκες μου είναι εξίσου σημαντικές 
με τις ανάγκες των άλλων!





«Ευθεία» Επικοινωνία

 Η έκφραση των σκέψεων, συναισθημάτων και 
αναγκών μου με «ανοιχτή» επικοινωνία και 
ειλικρίνεια

 Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου- ξεκαθαρίζω την 
πλευρά μου 

 Σέβομαι τον συνομιλητή μου και την πλευρά του

Δε με ενδιαφέρει
o Να «κερδίσω»
o Να επιβάλλω τη γνώμη μου στον συνομιλητή 





Ο κύκλος του Θυμού

Θυμάμαι ότι…

Ο θυμός και η έντονη συναισθηματική εκτόνωση δεν 
είναι παρωδικά… 

Είναι αντιδράσεις που 
μαθαίνονται!

Άρα…
 Σε περίπτωση που αντιδρούμε κατ’ αυτό τον 

τρόπο «μαθαίνουμε» άθελά μας στο παιδί μας 
πως το να ξεσπάει το θυμό του είναι μία 
αποδεκτή αντίδραση! 



Για την «Ευθεία» Επικοινωνία..

• Εκτιμώ τον εαυτό μου και τη γνώμη μου

• Γνωρίζω τις ανάγκες μου

• Εκλαμβάνω θετικά την ανατροφοδότηση- Δέχομαι ένα 

κοπλιμέντο, μαθαίνω από τα λάθη μου και δεν κατηγορώ τον 
εαυτό μου, ζητώ βοήθεια εάν τη χρειάζομαι 

• Μπορώ να εκφράσω τις αρνητικές μου σκέψεις με 
θετικό τρόπο- Δεν πειράζει να είμαι θυμωμένος/η, όσο σέβομαι 
τον συνομιλητή μου και τη γνώμη του

• Λέω «όχι»- Γνωρίζω τα όριά μου, δεν αφήνω τους άλλους να με 

«πατήσουν», βρίσκω εναλλακτική μέση λύση



Εμπόδια στην επικοινωνία…

• Απειλές 

• Ανάκριση 

• Χρήση ταμπελών 

• Κριτική

• Γελοιοποίηση 

• Ειρωνεία

• Αυτοβιογραφία

• Αγνόηση

Μιλούμε για 
συμπεριφορές και όχι 

για άτομα!



Όταν ο έφηβος δεν θέλει να μιλήσει…

• Δημιουργία του κατάλληλου κλίματος
Δεν θεωρούμε κανένα θέμα ταμπού, συζητούμε με φυσικότητα και 
απλότητα..
Δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνης!

• Εναλλακτική προσέγγιση
Βόλτα
επιτραπέζια παιχνίδια 

• Ανεχόμαστε την τάση του εφήβου
Διαχείριση ματαίωσης 
Δεν είναι προσωπική μας αποτυχία! 

• Ισοτιμία
Οι έφηβοι δεν θέλουν να τους αντιμετωπίζουμε ως παιδιά
Οπότε η σχέση προσομοιάζει περισσότερο με ενηλίκου προς 
ενήλικο!



Θυμάμαι…

 Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από την άνευ όρων αποδοχή 
των άλλων!

 Σημασία δεν έχουν όσα λέμε, αλλά όσα αισθάνονται και 
αντιλαμβάνονται οι έφηβοι από τη συμπεριφορά μας!

 Τακτική αναγνώρισης «των καλών 
πραγμάτων»
Εστίαση σε συμπεριφορές που εκτιμούμε
Έπαινος
Έκφραση ευγνωμοσύνης

• Μείωση του στρες
• Αύξηση της αυτοεκτίμησης
• Βελτίωση της επικοινωνίας



Θυμάμαι…

Αξία της απλής συζήτησης
Στην κίνηση, στα ταξίδια, το καλοκαίρι στη θάλασσα…
Συσφίγγει τους οικογενειακούς δεσμούς
Όλοι συμμετέχουν ευχαρίστως

Δημιουργία οικογενειακών παραδόσεων
Δημιουργία αναμνήσεων, θετικών εμπειριών
Όλη η οικογένεια ετοιμάζει πρωινό την ημέρα της Μητέρας/ του Πατέρα, 
εκδρομή στο βουνό, έξοδοι στις γιορτές/ γενέθλια, βόλτα την Κυριακή… 

Την σημασία του να περνάμε καλά σαν οικογένεια!



Ευχαριστώ για την Προσοχή σας! 


