
 

 

Παξεκβάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα 

 
    Οη ζεκεξηλνί γνλείο πξνβιεκαηίδνληαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηξόπν δηαπαηδαγώγεζεο ησλ 

παηδηώλ ηνπο. Βξίζθνληαη θη απηνί όπσο θαη ηα παηδηά ηνπο, κεηέσξνη ζε έλα θόζκν δηαξθώο 
κεηαβαιιόκελν. Νηώζνπλ ηελ αλάγθε λα ηα πξνζηαηέςνπλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε 

θαιύηεξε ζηάζε. Γπζθνιεύνληαη λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ 
νηθνγέλεηα θαη ζπρλά δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο επηινγέο ηνπο. Δηζη, πνιιέο θνξέο θαηαξγνύλ 

ηελ απηνλνκία ησλ παηδηώλ ηνπο πξνζπαζώληαο λα ηα πξνζηαηέςνπλ θη άιιεο θνξέο ηα 
αθήλνπλ εληειώο ειεύζεξα ζηηο επηινγέο ηνπο, ρσξίο λα είλαη θαη πάιη ζίγνπξνη όηη πξάηηνπλ 

ην ζσζηό. 

    Τν νηθνγελεηαθό θιίκα θαη ε πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα κπνξνύλ λα 
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ή αληίζεηα λα πξνζηαηέςνπλ έλα παηδί από πηζαλνύο θηλδύλνπο. Οη 
γνλείο ζα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο από ηελ ρξήζε νπζηώλ αιιά θαη από θάζε άιιε 
βιαπηηθή ζπκπεξηθνξά όηαλ κε ηελ ζηάζε ηνπο ηα ελζαξξύλνπλ λα εθθξάδνληαη θαη λα 
ζηεξίδνληαη ζηα πόδηα ηνπο. 

 Οη γνλείο εθπαηδεύνληαη κε ζηόρν: 

1. Να γλσξίζνπλ ηηο αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπζηώλ θαζώο θαη ηνπο 
παξάγνληεο πνπ πξνζηαηεύνπλ από απηή.  

2. Να θαηαλνήζνπλ ηελ ςπρνινγία θάζε ζηαδίνπ αλάπηπμεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 
ησλ παηδηώλ  

3. Να επεμεξγαζηνύλ λένπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ κέζα ζηελ 
νηθνγέλεηα  

4. Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά ηνπο  

5. Να εμαζθεζνύλ ζε δεμηόηεηεο ζέζπηζεο νξίσλ ζηηο ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπο  

6. Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπο 

  

Λόγια γονέων 

«Η νκάδα ζε βνεζάεη λα δεηο ηα ιάζε ζνπ θαη λα ληώζεηο ηα παηδηά ζνπ ωο πξνζωπηθόηεηεο 
κε αμίεο θαη ζέιω.» 

«Ερω κάζεη λα αθνύω ρωξίο λα δηαθόπηω θη όρη κόλν λα απαληώ ρωξίο λα αθνύω θη επίζεο 
έκαζα λα κε δίλω έηνηκεο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηωλ παηδηώλ.» 

«Είδα όηη έρω θνηλά πξνβιήκαηα κε ηνπο άιινπο γνλείο. Πωο ππάξρεη έλαο δηαθνξεηηθόο, 
απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο, πξνζέγγηζεο θη επαθήο κε ηα παηδηά.» 



«Απηό πνπ ζα θξαηνύζα είλαη ε ιέμε αγάπε. Η αγάπε πνπ έληωζα κέζα ζηελ νκάδα.» 

«Οη εκπεηξίεο πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ νη άιιεο θπξίεο κε βνήζεζαλ λα δω κε άιια κάηηα ην 
ξόιν κνπ ζα κεηέξα.» 

«Η δηθή καο αξλεηηθή ή ζεηηθή απηνεθηίκεζε αληαλαθιά ζηελ απηνεθηίκεζε ηωλ παηδηώλ καο.» 

 
«Η νκάδα κε βνήζεζε λα κάζω ηνλ εαπηό κνπ θαη λα έρω νπζηαζηηθόηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο 
γύξω κνπ.» 

 

Αηηήκαηα Βνήζεηαο 

 

Τν Γίθηπν Αιθα ππνδέρεηαη θη αληαπνθξίλεηαη ζε αηηήκαηα θνξέσλ, ζπιιόγσλ θη 
νκάδσλ πνπ επηζπκνύλ επηκόξθσζε ή ζπλεξγαζία ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλνπλ ζηνπο 
ρώξνπο ηνπο. Η αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα είλαη ζπλήζσο ζεηηθή εθόζνλ θαηαηίζεληαη έγθαηξα 
θαη πξόζθεηληαη ζηε θηινζνθία ηεο πξόιεςεο. Αξθεηέο από ηηο βξαρείεο θαη καθξνρξόληεο 
παξεκβάζεηο ηεο ηεηξαεηίαο πξνέθπςαλ κεηά από ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ θνξέσλ  

  

 


