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Περιγραφή ςυμπεριφορών επικοινωνίασ των γονζων 

 

Ανταπόκριςη 

 Μεταφράηουμε κάκε μορφι μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ: παρζχουμε 
προφορικά μία λεκτικι μετάφραςθ των νοθμάτων και των 
χειρονομιϊν του παιδιοφ. 

 Ανταποκρινόμαςτε ςτα ενδιαφζροντα του παιδιοφ: ςυμμετζχουμε 
λεκτικά ςε δραςτθριότθτεσ και πράγματα που κζντριςαν το παιδικό 
ενδιαφζρον. 

 Ανταποκρινόμαςτε ςτισ προςπάκειεσ επικοινωνίασ: παρατθροφμε και 
απαντάμε ςτθν παιδικι επικοινωνία. 

 χολιάηουμε τισ δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ: περιγράφουμε λεκτικά 
και εκφράηουμε άποψθ για τισ ενζργειεσ του παιδιοφ. 

 Παρακζτουμε ςχόλια για τισ παιδικζσ λζξεισ: παρζχουμε υποςτιριξθ 
και επανατροφοδότθςθ ςτθν χριςθ των λζξεων (π.χ. «Μπράβο ζνα 
φορτθγό, όχι ζνα αυτοκίνθτο!»). 

 χολιάηουμε το λόγο του παιδιοφ:  
1. Γενικά (π.χ. «Μιλάσ τόςο όμορφα. Καταλαβαίνω κάκε λζξθ από 

αυτά που μου λεσ») 
2. υγκεκριμζνα (π.χ. «Πολφ ζξυπνοσ, είναι ζνα μιλο. Σο είπεσ 

πολφ ςωςτά») 
 Δεν υπερβάλουμε: Δεν διορκϊνουμε κάκε λζξθ, οφτε απαιτοφμε τθν 

παραγωγι πολυςφλλαβων λζξεων. 
 
 

Αλληλεπίδραςη 
 
 Χρθςιμοποιοφμε κατάλλθλο λόγο και ομιλία: ςφντομεσ, απλζσ ςτο 

νόθμα τουσ και ςτθν ςφνταξθ τουσ φράςεισ ι προτάςεισ, με άμεςθ 
ςυςχζτιςθ ςτα ενδιαφζροντα του παιδιοφ. 

 Χρθςιμοποιοφμε επαναλαμβανόμενο λόγο: ο λόγοσ μασ 
επαναλαμβάνεται ςυχνά και ςυνοδεφεται με ςυγκεκριμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ (π.χ. κακϊσ χτίηουμε ζναν πφργο με τουβλάκια, «Βάηω 
πάνω, βάηω πάνω, βάηω πάνω…). 

 Ενιςχφουμε μόνο τθν άρκρωςθ που αποτελεί ςτόχο: υπάρχουν 
ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ ςτθ γλϊςςα μασ, οι οποίεσ ςυντελοφν κι ζνα 
βαςικό πυρινα. Αποδεχόμαςτε και επιβραβεφουμε, λοιπόν, τισ 
προςπάκειεσ άρκρωςθσ που είναι ςωςτζσ ι ζχουν τθν μορφι 
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αναπτυξιακοφ λάκουσ. Απορρίπτουμε άλλεσ μορφζσ (π.χ. «Είπεσ ___. 
Σι ςθμαίνει___;») 

 Οι γονείσ αποτελείτε ζνα ςωςτό πρότυπο για το παιδί: όταν απαιτείται 
μίμθςθ από το παιδί, προςζχουμε αν μασ παρατθρεί το παιδί κι ζπειτα 
μιλάμε κακαρά και με ςφντομεσ φράςεισ/προτάςεισ. 

 Χρθςιμοποιοφμε προτροπζσ που δεν ζχουν τθ μορφι ερϊτθςθσ: 
προςπακοφμε να παράγει το παιδί λόγο με όςο το δυνατόν λιγότερεσ 
ερωτιςεισ του τφπου «Σι είναι αυτό;» (π.χ. ολοκλθρϊνοντασ μία 
φράςθ / πρόταςθ, «Κοίτα! Ζχω ζνα ____»). 

 Προεκτείνουμε τον λόγο του παιδιοφ: μετατρζπουμε τθν εκφορά μιασ 
λζξθσ ςε μια ςφντομθ πρόταςθ (π.χ. «ωςτά, ζνα αυτοκίνθτο. Σο 
αυτοκίνθτο τρζχει πολφ γριγορα!»). 

 Προςπακοφμε να κατευκφνουμε οριςμζνεσ επιλογζσ: αντικακιςτοφμε 
τισ γενικζσ ερωτιςεισ (π.χ. «Σι κζλεισ να πιεισ;»), με ερωτιςεισ δφο 
επιλογϊν (π.χ. «Θζλεισ γάλα ι χυμό;»). 

 Χρθςιμοποιοφμε κετικι επιβεβαίωςθ: εκφράηουμε τον ενκουςιαςμό 
μασ ςε καταςτάςεισ που περιλαμβάνουν επικοινωνιακι 
αλλθλεπίδραςθ (π.χ. «Λατρεφω τισ ηωγραφιζσ ςου. Θζλω να μαντζψω 
τι είναι αυτό. Με αφινεισ;») 

 Ζχουμε ανοιχτι επικοινωνία: μποροφμε να ανοίξουμε ι να 
διατθριςουμε ζνα κζμα με ςχόλια αντί ερωτιςεων (π.χ. «Αυτό το 
αυτοκίνθτο είναι χαλαςμζνο. Σου λείπουν ρόδεσ.») 

 Επιλζγουμε ςτοχευμζνθ διόρκωςθ ςτον λόγο του παιδιοφ: μποροφμε 
να ςχολιάηουμε τθν ςωςτι εκφορά κάποιων ιχων (φωνθμάτων) ςτισ 
λζξεισ (π.χ. «Τπζροχο! Είπεσ “πάνω” με το -π- ςτθν αρχι.»). 

 Προτρζπουμε τθν εκφορά λόγου αποφεφγοντασ τισ εντολζσ: μποροφμε 
να επιτφχουμε τθν μίμθςθ με περιοριςμζνθ χριςθ εντολισ π.χ. «Πεσ 
____» (π.χ. διεγείροντασ το ενδιαφζρον του παιδιοφ «Άραγε τι να 
κρφβεται πίςω από δω; Μιπωσ είναι ζνα άλογο; Μιπωσ είναι μία 
κοφκλα; Για να δοφμε.»)  

 

                                      

  
Βοθκάω το παιδί μου 

να ανακαλφψει τθν 

μαγεία τθσ 

επικοινωνίασ… 

 


