
Γονείς

  

Η αγάπη για το παιδί σου θεωρείται δεδομένη, ο τρόπος που την εκδηλώνεις είναι
αποτελεσματικός ;

    

Προστατεψε το και αγκαλιασε το. Αν εσυ το απομακρυνεις καποιοι αλλοι θα βρεθουν να το
αγκαλιασουν…ισως….πολυ σφιχτα…!!!

  Ας αποτρέψουμε μαζί την Ενδοσχολική Βία | Antibullying  

Ο εκφοβισμός, όπως κάθε μορφή βίας και προσπάθεια επιβολής στους άλλους,  έχει θύτες
και θύματα.  Διάβασε το   προφίλ  και των δυο και θα διαπιστώσεις πόσο πολύ μοιάζουν!
Ανάμεσά τους υπάρχει μόνο μια λεπτή διαχωριστική γραμμή! Είναι η γραμμή του
μηχανισμού άμυνας. Στις ίδιες συνθήκες, για τα ίδια γεγονότα, δυο άτομα μπορεί να
χρησιμοποιήσουν διαφορετικό μηχανισμό άμυνας. Ο ένας να γίνει θύτης και ο άλλος θύμα!
Αγωνίσου για το παιδί σου. Θωράκισέ το! Ενημερώσου και ενημέρωσε. Μάθε να
αναγνωρίζεις τα    σημάδια  του   εκφοβισμού  σε        θύ
τες
και   
θύματα
.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε πολλά διακυβεύονται και εξαρτώνται από την
ψυχολογική συγκρότηση του ανθρώπου.   

    Είσαι ικανός να αντισταθείς στον πειρασμό μιας επιθετικής  συμπεριφοράς προκειμένου να
επιβάλλεις τη θέλησή σου;  να προβληθείς; να εκτονώσεις τα νεύρα σου;  Μήπως από άγνοια ή φόβο ακολουθείς δρόμους και συμπεράσματα  που σε κάνουν να
μεγαλώνεις φοβισμένα παιδιά;  

  Θεωρείς ότι ο εκφοβισμός είναι ένα αναγκαίο κακό με το οποίο δεν μπορείς να παλέψεις
και να βγεις νικητής;  Αναρωτήθηκες ποτέ ότι αν εσύ δειλιάσεις, το παιδί σου θα υποφέρει;  

  Συνειδητοποιείς αυτά που θα σου συμβούν μελλοντικά από μια παθητική στάση;  Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της αλλοίωσης που προκαλεί ο εκφοβισμός στο χαρακτήρα το
δικό σου και του παιδιού σου;  
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Εσύ τι κάνεις για σένα;  Τι κάνεις για το παιδί σου; Τι κάνεις για την οικογένειά σου; 

« Η ενδοσχολική βία και τα ψυχικά τραύματα που απορρέουν από αυτήν, στην προσπάθεια
του εφήβου για την κοινωνικοποίηση του στο έξω-οικογενειακό περιβάλλον, σε βάθος
χρόνου, αλληλεπιδρούν  με διάφορα στρεσογόνα γεγονότα και αυξάνουν την πιθανότητα
εμφάνισης ψυχοπαθολογικών προβλημάτων στην ενήλικη ζωή »  (Οικονομίδου, 2007).  

«Μόνο το άτομο μπορεί να γευτεί ευτυχία και ικανοποίηση, αγαλλίαση της ψυχής και
ενσυνείδητη ζωή, και όχι το κράτος που δεν είναι παρά μια σύμβαση ανεξάρτητων ατόμων».
  (Γιούνγκ)
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