Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ
Ειζαγωγή ζηα Κοινωνικά Πρόησπα
(Νάζηα Τξηγσλάθε Παύινπ, Δθπαηδεπηηθόο Ψπρνιόγνο)
Πξόηππν είλαη θάζε κνληέιν ζύγθξηζεο (πξόζσπν, πξάγκα ή ζηάζε δσήο) πνπ
ιακβάλεηαη σο κνληέιν πξνο κίκεζε ή απνθπγή.

Η έλλνηα ηνπ πξνηύπνπ

δηαθέξεη από απηήλ ηνπ εηδώινπ, αθνύ δελ πξόθεηηαη γηα ςεπδή ή εζθαικέλε
αληίιεςε όπνπ ην άηνκν ή κηα νκάδα αηόκσλ δείρλνπλ εκκνλή ή ηπθιή πίζηε,
όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εηδώισλ.
Σε γεληθέο γξακκέο ηα πξόηππα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία πξνζαλαηνιίδνπλ,
θαζνδεγνύλ θαη απνηεινύλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ηνπο λένπο καο, ζπκβάιινπλ
ζε κηα ζσζηή θνηλσληθνπνίεζε κέζα από ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ηνλ
αιηξνπηζκό ή ηε κεηαθνξά ζπζζσξεπκέλεο πείξαο θαη εκπεηξίαο από ηνπο
παιαηόηεξνπο ζηνπο λεόηεξνπο. Βνεζνύλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη
ηεο πξνζσπηθόηεηαο, έρνπλ δηδαθηηθό ραξαθηήξα, παξαδεηγκαηίδνπλ, ζηεξίδνπλ
ηε δεκνθξαηία θαη άιιεο πςειέο αμίεο.

Σε κηα έξεπλα πνπ έγηλε από ηνπο

Balswick & Ingoldby (1982) δηαθάλεθε όηη ην 23-35% ησλ παηδηώλ αλαθέξνπλ όηη
πξόηππό ηνπο είλαη νη γνλείο ηνπο, ην 6-10% άιια ζπγγεληθά πξόζσπα ελώ ην 48% αλέθεξαλ σο πξόηππό ηνπο άηνκα ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξίγπξνπ. Αξθεηά
παηδηά θαηνλόκαζαλ πξόζσπα ηεο δεκνζηόηεηαο, πνιηηηθνύο, αζιεηέο ή άηνκα
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, όπσο π.ρ. γηαηξνύο ή δαζθάινπο.
Από ηελ άιιε, δηαθαίλεηαη θαη έλαο ππέξκεηξνο θαηαλαισηηζκόο, έλαο
δνγκαηηζκόο θαη έλαο θαλαηηζκόο πνπ θέξνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη
ζύγρπζε ζηα άηνκα θαη πάιη θπξίσο ζηνπο λένπο αλζξώπνπο κηαο θνηλσλίαο
όπνπ επηθξαηεί ην ρξήκα, ην αηνκηθό ζπκθέξνλ, ε ηδηνηέιεηα, ν κηκεηηζκόο, ε βία,
ην έγθιεκα θαη ν πιήξεο απνπξνζαλαηνιηζκόο ηνπο.
Γηα λα θηάζεη έλα άηνκν λα επεξεαζηεί ζεηηθά ή αξλεηηθά από ηα εθάζηνηε
πξόηππα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη θαη κεγαιώλεη, πεξλάεη θάπνηα ζηάδηα
θαζώο αιιειεπηδξά κε ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ εθθιεζία, ηε ινγνηερλία,
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ηα ΜΜΔ, ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ιανύ ηνπ, ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλαπηύζζεηαη.
Σηάδηα ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ Έξηθ Έξηθζνλ
Με βάζε ηε ζεσξία απηή, ν άλζξσπνο πεξλά από 8 ειηθίεο ή ζηάδηα ή θξίζεηο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη από δπν αληίζεηα ζηνηρεία, έλα ζεηηθό θαη έλα αξλεηηθό.
Καινύκαζηε ινηπόλ λα πεξάζνπκε ηα ζηάδηα απηά κε ΄επηηπρία΄

ώζηε λα

δηακνξθσζεί ζηνλ θαζέλα καο κηα πγηήο θαη μερσξηζηή πξαγκαηηθόηεηα.
Καζώο ην παηδί από ηε γέλλεζή ηνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 1 νπ έηνπο ηεο δσήο
ηνπ πεξλάεη από ηελ Δκπηζηνζύλε ζηε Γπζπηζηία, ην ζεκαληηθόηεξν πξόηππό
ηνπ είλαη ε κεηέξα ηνπ. Ψο ην ηέινο ηνπ 2 νπ έηνπο, πεξλώληαο από ηελ Απηνλνκία
ζηελ Ακθηβνιία, πξόηππά ηνπ είλαη πιένλ θαη νη δπν γνλείο ηνπ, ελώ σο ην ηέινο
ηνπ 5νπ έηνπο θαη αθνύ έρεη πεξάζεη από ηελ Πξσηνβνπιία θαη ηελ Δλνρή δέρεηαη
πξόηππα από ηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία θαη ην ζρνιείν.
Τα επόκελα έμη ρξόληα, δειαδή σο θαη ην ηέινο ηνπ 12νπ έηνπο θαη εθόζνλ έρεη
θαηαθηήζεη κε επηηπρία ηα πξνεγνύκελα ηξία ειηθηαθά ζηάδηα, κπαίλεη ζην ζηάδην
ηεο Φηινπνλίαο – Καησηεξόηεηαο. Μαζαίλεη λα είλαη παξαγσγηθό, ζπλεξγάζηκν,
ληώζεη ηθαλνπνίεζε θαη νινθιεξώλεη ηα έξγα ηνπ. Σην ζηάδην απηό ππάξρεη ν
θίλδπλνο κήπσο ην παηδί εθιάβεη ηελ παξαγσγηθόηεηα σο ην ύςηζην αγαζό θαη
κεηαηξαπεί ζε ππεξβνιηθά αληαγσληζηηθό άηνκν, ππεξέηεο βαζηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Από ην 13ν έηνο ηεο ειηθίαο ην άηνκν επεξεάδεηαη πιένλ από νκάδεο
ζπλνκειίθσλ θαη πξνζπαζεί λα αληεπεμέιζεη ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο
εθεβείαο κέζα από ηελ εύξεζε ηεο Ταπηόηεηαο θαη ηε Σύγρπζε ξόισλ.

Σην

ζηάδην απηό θαίλεηαη ε επηηπρία ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνεγνύκελσλ θξίζεσλ – ν
έθεβνο πνπ έρεη ληώζεη αγάπε από ηνπο γνλείο ηνπ είλαη απηόλνκνο κε ώξηκε
ζπκπεξηθνξά θαη παξαγσγηθόο, απνθηά κηα πην πγηή ηαπηόηεηα ηνπ Δγώ ε νπνία
ζα δώζεη λόεκα θαη θαηεύζπλζε ζηε δσή ηνπ.
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Από ην 21ν έηνο θαη κέρξη ηα γεξάκαηά ηνπ ν άλζξσπνο πεξλάεη είηε από ηελ
Οηθεηόηεηα ζηε Γεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ Ιθαλνπνίεζε σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ή
ζηελ Απνκόλσζε, ηελ Αδξάλεηα θαη ηελ Απόγλσζε.
Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ηα πξόηππα κηαο θνηλσλίαο επεξεάδνπλ ην άηνκν θαη ηελ
εμέιημή ηνπ πεξηζζόηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο.
Γηα ηνλ ηξόπν πνπ απηό γίλεηαη έρνπλ κηιήζεη αξθεηνί θνηλσληθνί ςπρνιόγνη,
αλάκεζά ηνπο θαη ν Α. Bandura κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο.
Η ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο
Η θνηλσληθή κάζεζε απνηειεί εμέιημε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ θαζώο ιακβάλεη
ππόςε ηνπ ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ
κπνξνύλ λα παίμνπλ θαη παίδνπλ ηα δηάθνξα πξόηππα ζηε δηακόξθσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ε κάζεζε
γίλεηαη κέζα από ηελ παξαηήξεζε θαη ην παξάδεηγκα θαη όρη κέζα από ηηο
αληακνηβέο. Υπάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν, ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ.
Ο Α. Βandura, πνπ αλέπηπμε εξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο
κάζεζεο, επηθεληξώλεη ηε βαζηθή ηεο θηινζνθία ζηε δηαπίζησζε όηη: «ν
άλζξσπνο καζαίλεη πεξηζζόηεξα πξάγκαηα παξαηεξώληαο ζπκπεξηθνξέο
πξνηύπσλ, παξά από ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν».
Τα πξόηππα ρξεζηκνπνηνύληαη από ην άηνκν γηα λα απνθηήζεη λέεο
ζπκπεξηθνξέο. Σηε δηαδηθαζία κίκεζεο πξνηύπσλ ηεξάζηην ξόιν παίδνπλ ε
πνηόηεηα ησλ πξνηύπσλ (γόεηξν, δύλακε, ηξόπνο αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ),
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαηεξεηή πνπ επηιέγεη πνηα πξόηππα κηκείηαη θαη πώο
ηα

θηιηξάξεη.

Η

αλζξώπηλε

ζπκπεξηθνξά

εξκελεύεηαη

κέζα

από

ηελ

αιιειεπίδξαζε αηόκνπ –πεξηβάιινληνο θαη κέζα από ηε κηκεηηθή κάζεζε, ηελ
ηαύηηζε, ηελ παξαηήξεζε θαη ην ζπκβνιηζκό.
Η ζεσξία ηνπ Βandura έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία θπξίσο ζην
ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηακόξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ
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ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ. Θέζε ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο είλαη πσο ε
ζηάζε ηνπ καζεηή δελ εδξαηώλεηαη νύηε αιιάδεη κε δηαιέμεηο θαη κνλνινγηθέο
παξαδόζεηο. Αιιάδεη ή εδξαηώλεηαη κέζα από ηελ πξνβνιή πξνηύπσλ, ηα νπνία
επηιέγεη ν καζεηήο σο παξαδείγκαηα γηα λα νξγαλώζεη ηε δηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά.
Η κάζεζε κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη κίκεζεο πξνηύπσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία
γηα ηα κηθξά παηδηά, γηαηί πξσηίζησο καζαίλνπλ από ηνπο γνλείο ηνπο ζε κηα
ειηθία πνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη λνεηηθή ηνπο
αλάπηπμε. Όζν πην ζεηηθή είλαη ε ζηάζε ησλ γνληώλ – πξνηύπσλ, ηόζν πην
απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ παηδηνύ.

4

Κοινωνικά πρόησπα και ζσμπεριθορά
(Νηαληέια Χξηζηνθίδνπ, Δθπαηδεπηηθόο Ψπρνιόγνο)
Δίλαη γλσζηό θαη απνδεθηό ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη ην βξέθνο, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δύν πξώησλ εηώλ ηεο δσήο ηνπ θαη ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θξίζηκεο πεξηόδνπ (από 3

κελώλ κέρξη 1

έηνπο), ρξεηάδεηαη ηε ζηελή

αιιειεπίδξαζε κε έλαλ ηνπιάρηζην ελήιηθν. Δάλ ε ζηελή απηή επαθή ιόγσ
εηδηθώλ ζπλζεθώλ είλαη ειιηπήο, όπσο π.ρ. ζπκβαίλεη ζε νξθαλνηξνθεία, όπνπ
ππάξρεη ειάρηζηε επαθή κε θάπνηνλ ελήιηθα, ηόηε ελδέρεηαη ε θνηλσληθή, λνεηηθή
θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο λα είλαη ειιηπήο ή λα θαζπζηεξήζεη.
Δπνκέλσο, αξρηθά ε κεηέξα ή ν ελήιηθαο πνπ ζα απνηειέζεη ην ζεκείν
αλαθνξάο γηα ην βξέθνο, δηαδξακαηίδεη ή παίδεη ζπνπδαίν/θαζνξηζηηθό ξόιν σο
θνξέαο

θνηλσληθνπνίεζεο

θαη

ηαύηηζεο

ηνπ

παηδηνύ.

Η

ζηελή

απηή

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δύν απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο αξρηθά ησλ
δπαδηθώλ θαη κεηέπεηηα όισλ ησλ άιισλ ζρέζεσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνύ.
Τα κοινωνικά πρόησπα παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ. Γελ έρνπλ όκσο πάληα ηελ ίδηα ηζρύ ή επηξξνή
ζηε δσή ηνπ αλαπηπζζόκελνπ αλζξώπνπ.

Καηά ζπλέπεηα κπνξεί θαλείο λα

επεξεάδεηαη από θάπνηα νκάδα πνιύ πεξηζζόηεξν ζε κηα νξηζκέλε θάζε ηεο
δσήο ηνπ θαη ιηγόηεξν από κηα άιιε. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πξώηα πέληε ρξόληα
ηεο δσήο, ε νκάδα πνπ επεξεάδεη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ
παηδηνύ είλαη η οικογένεια. Με ηελ είζνδν ηνπ παηδηνύ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν,
ζηα έμη πεξίπνπ ρξόληα, ην παηδί αξρίδεη λα απνηειεί κέινο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο
θαη ηόηε ο δάζκαλός ηνπ μεθηλά λα επηδξά ζηε δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ.

Απνηειεί όκσο έλα πξόηππν γηα ην παηδί, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζε θαη ε

ζπκπεξηθνξά παίδνπλ έλα ζεκαληηθό ξόιν θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ
δσήο.
Παξάιιεια ην παηδί θαη κέρξη ηελ εθεβεία εμαθνινπζεί ζ΄ έλα ζεκαληηθό βαζκό
λα επεξεάδεηαη από ηα πξόηππα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηε δηακόξθσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
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Σε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζην παξειζόλ, ζηα νπνία παηδηά πέληε εηώλ κηκήζεθαλ
ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελειίθσλ, θαίλεηαη όηη η ζσμμόρθωζη κε κία
ζπκπεξηθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό κέζα από ηελ νπηηθή αιιά θαη
ηελ αθνπζηηθή δίνδν. Όηαλ ηα παηδηά βιέπνπλ ζηελ ηειεόξαζε πξνγξάκκαηα κε
βία θαη επηζεηηθόηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κηκνύληαη ηηο ίδηεο πξάμεηο, απηό ζεκαίλεη
όηη επεξεάδνληαη από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξσηαγσληζηώλ.

Με άιια ιόγηα

κηκνύληαη ηελ αξλεηηθή, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζπκπεξηθνξά ησλ
πξνηύπσλ ηνπο, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη θάπνηνο αγαπεκέλνο ηνπο εζνπνηόο ή
ήξσαο. Άιισζηε, πώο αιιηώο ζα κπνξνύζε λα εξκελεπζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ
εθήβσλ πνπ αξρίδνπλ λα θαπλίδνπλ; Οη πιείζηνη ζπλήζσο πεξηγξάθνπλ ηνπο
πξώηνπο ηνπο πεηξακαηηζκνύο κε ην θάπληζκα σο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο. Παξ΄
όι΄ απηά όκσο ζπλερίδνπλ.

Γηαηί άξαγε;

Μήπσο ηα πξόηππά ηνπο ζηε

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο παίδνπλ ηόζν θαζνξηζηηθό ξόιν, πνπ ε
αλάγθε ηνπ λα «αλήθνπλ» ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπο ηνπο θάλεη λα
ηαπηίδνληαη θαη ηειηθά λα ζπκκνξθώλνληαη κ΄ απηά;
Δπίζεο, νη γνλείο απνηεινύλ θαζνξηζηηθά πξόηππα γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηελ
πηνζέηεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην θάπληζκα. Παξάιεηςε
ζα απνηεινύζε ε κε ζπκπεξίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη από λσξίο
απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθά πξόηππα γηα ηα παηδηά καο θαη ηα παηδηά από λσξίο
έρνπλ ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπο πάλσ ηνπο.
Τα παηδηά κε «ειδικές ανάγκες» πνπ είλαη κηα ηδηαίηεξε αιιά πνιύ ζεκαληηθή
θαηεγνξία παηδηώλ, ζε κεγάιν πνζνζηό εληαγκέλα ζηα ζρνιεία καο, επηδεηνύλ
ζεηηθά θνηλσληθά πξόηππα.
Πέξαλ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ηα ζεηηθά πξόηππα νύησο ή άιισο γηα όια ηα
παηδηά, γηα έλα π.ρ. αλάπεξν ή θσθό παηδάθη ην λα έξζεη ζ΄ επαθή κ΄ έλαλ
ελήιηθα αλάπεξν ή θσθό, ν νπνίνο (γηα παξάδεηγκα ζην επάγγεικά ηνπ ή ζ΄ έλα
άζιεκα) ηα έρεη θαηαθέξεη ζηε δσή ηνπ, απνηειεί θαη ην θίλεηξν γηα λα ζπλερίζεη
λα πξνζπαζεί θαη λα ζέηεη ζηόρνπο ζηε δσή ηνπ.
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Σε ζρεηηθό άξζξν κε ζέκα ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο παηδηώλ κε αλαπεξία θαη ηελ
επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θάλεθε όηη νη γνλείο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο
παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο, βνεζνύζαλ ηα παηδηά ηνπο λ΄ απνθηήζνπλ κηα
αμηνπξεπή

θνηλσληθή

ηαπηόηεηα,

ελζαξξύλνληάο

ηα

λα

δηαιέμνπλ,

γηα

παξάδεηγκα, ξνπρηζκό ηεο ηειεπηαίαο κόδαο ή ηε κόδα πνπ αθνινπζεί ε νκάδα
ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο.

Σην ζπγθεθξηκέλν άξζξν γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηε

ζεκαζία πνπ παίδνπλ νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζ΄ έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο
λα δνθηκάζεη δηάθνξνπο ηύπνπο παηρληδηνύ όηαλ βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ κε
παηδηά ρσξίο αλαπεξία. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα παηδηά καζαίλνπλ ζε κεγάιν
βαζκό κέζα από ηε κίκεζε, ηελ ηαύηηζε θαη ηελ αλάγθε ζπκκόξθσζεο κε ηα
θνηλσληθά ηνπο πξόηππα.
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Η διαπαιδαγώγηζη ηων παιδιών μας και ο ρόλος ηων οικιακών βοηθών
(Μηράιεο Ισάλλνπ, Δθπαηδεπηηθόο Ψπρνιόγνο)
Η πνηόηεηα ηεο δηαπαηδαγώγεζεο πνπ ην παηδί ζα δερηεί ζηα πξώηα ρξόληα ηεο
δσήο ηνπ, ζα απνηειέζεη γηα ην ίδην ζεκαληηθό παξάγνληα αλάπηπμεο θαη
πξνζαξκνγήο ζηε δσή. Η πξνζσπηθόηεηά καο δηακνξθώλεηαη ζηα πξώηα 2-3
ρξόληα ηεο δσήο καο θαη ζε κεγάιν βαζκό θαζνξίδεηαη από ηε ζηάζε θαη
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ πνπ είλαη γύξσ καο, πνπ καο κηινύλ θαη καο
αγαπνύλ. Τν παηδί κηκείηαη, αληηγξάθεη ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ θαη ζε
κεγάιν βαζκό ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζνξίδεηαη έκκεζα από ηελ ηαύηηζή ηνπ κε ηα
άηνκα πνπ αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν καδί ηνπ.
Δίλαη γλσζηό πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ αλαπηύζζεηαη όρη κόλν κε βάζε
απηά πνπ νη άιινη ηνπ ιέλε θαη απηό αθνύεη, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν κε απηά πνπ
ην παηδί βιέπεη ζηνλ ηξόπν πνπ νη άιινη ζπκπεξηθέξνληαη.
Η ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ηελ παξνπζία θαη ηελ εκπινθή ησλ γνληώλ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο κεηέξαο ηνπ.
Δίλαη γλσζηό πσο ε ζύλδεζε απηή αλαπηύζζεηαη θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζύλεο, ηνπ ηνθεηνύ θαη ησλ πξώησλ εκπεηξηώλ θαη βησκάησλ ηνπ παηδηνύ.
Η πνηόηεηα ηεο ζύλδεζεο απηήο ζα θαζνξίζεη κεηαγελέζηεξα κεηαμύ γνληώλ θαη
παηδηώλ ην είδνο, ηελ πνηόηεηα, ηε ζρέζε, ηελ επηθνηλσλία. Οη απώιεηεο πνπ ζα
πξνθύςνπλ από ην ζπλαηζζεκαηηθό απηό δεζκό δελ αλαπιεξώλνληαη
κεηαγελέζηεξα. Έξεπλεο θαλεξώλνπλ πσο ε αλάπηπμε ηεο παξαβαηηθόηεηαο,
ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, αθόκα θαη ηεο εκπινθήο ζηα λαξθσηηθά ζπλδένληαη κε
ηηο απώιεηεο απηέο.
Γλσξίδνπκε επίζεο πσο νη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ, όπσο
είλαη απηέο ηεο αγάπεο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο ππνζηήξημεο, ηεο αλαγλώξηζεο,
ηθαλνπνηνύληαη ζην παηδί κέζα από ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ.
Η ασηοεκηίμηζη ηνπ παηδηνύ, σο αζπίδα κειινληηθήο ηνπ πξνζηαζίαο, έρεη σο
βάζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε σο απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ηνπ θαη ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ.
Η οριοθέηηζη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, πξέπεη λα μεθηλά από πνιύ λσξίο
ζηε δσή ηνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλόεζε, ηελ αγάπε, ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηε
ζπλέπεηα πνπ δείρλνπλ ηα ζεκαληηθά πξόζσπα ηνπ πεξίγπξνπ ηνπ παηδηνύ ζ΄
απηό. Απηή ε νξηνζέηεζε απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα απηνπξνζηαζίαο ηνπ
παηδηνύ. Τα όξηα (λα θνηκάηαη λσξίο, λα ηξώεη, λα ληύλεηαη κόλν ηνπ, λα
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αλαιακβάλεη επζύλεο θ.ά.) απνηεινύλ ηελ θαηάιεμε ησλ θαζεκεξηλώλ ζεηηθώλ
βησκάησλ θαη εκπεηξηώλ ηνπ παηδηνύ.
Τα παηδηά ζε θακηά ειηθία δελ
νξηνζεηνύληαη κε θσλέο, απεηιέο θαη ηηκσξίεο. Μέζα από ηηο ζεηηθέο εληζρύζεηο
ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη ην παηδί λα κάζεη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο
θαη επζύλεο γηα θαηαζηάζεηο πνπ ην αθνξνύλ άκεζα θαη ηνπ θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε
ηνπ απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο.
Η ποζόηηηα και ποιόηηηα ηοσ λόγοσ σο ην βαζηθόηεξν εξγαιείν κάζεζεο,
εμαξηάηαη από ηα θαζεκεξηλά αθνύζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππνκνλήο
πνπ νη άιινη δείρλνπλ ζην παηδί.
Με βάζε ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηε ζσζηή αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, ζεσξείηαη πσο ε μέλε νηθηαθή βνεζόο δελ είλαη ην
πην θαηάιιειν πξόζσπν γηα ην κεγάισκα ελόο παηδηνύ. Δίλαη ε κε γλώζε ηεο
νξζήο ειιεληθήο γιώζζαο, ε δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα, νη ελδερόκελεο
ζπλαηζζεκαηηθέο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ησλ νηθηαθώλ βνεζώλ πνπ δεκηνπξγνύλ
ηηο αλάινγεο δπζθνιίεο ζην ζσζηό ρεηξηζκό θαη νξηνζέηεζε ηνπ παηδηνύ.
Η παξνπζία νηθηαθήο βνεζνύ ζηελ νηθνγέλεηα πξνβιεκαηίδεη ζε ζρέζε κε άιιεο
επηινγέο θύιαμεο ηνπ παηδηνύ όπσο είλαη ν παηδηθόο ζηαζκόο θαη νη γηαγηάδεο.
Παξόιν πνπ ζηνλ παηδηθό ζηαζκό εμππεξεηνύλ ην παηδί πεξηζζόηεξα από έλα
άηνκα, απηόο ζεσξείηαη θαιύηεξε επηινγή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Έξεπλεο
θαλεξώλνπλ πσο νη γηαγηάδεο πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά πνπ κεγαιώλνπλ πνιιή
αγάπε θαη απηά θαηαιήγνπλ λα είλαη ήξεκα θαη ρσξίο ζπκό ζηε δσή ηνπο.
Σε θακηά πεξίπησζε ν ξόινο ηνπ γνληνύ δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζηελ νηθηαθή
βνεζό. Η νηθηαθή βνεζόο π.ρ. δελ ζηέιιεηαη ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεη γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ. Σηα γελέζιηα θαη ζηηο εμόδνπο ησλ παηδηώλ ζην
πάξθν ζα πξέπεη απηά λα ζπλνδεύνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο.
Δλώ παιαηόηεξα ε κεηέξα ππνρξέσλε ηνλ άληξα λα εκπιαθεί θαη λα βνεζήζεη
ζην κεγάισκα ηνπ παηδηνύ, ζηηο κέξεο καο βξίζθεη δηέμνδν ζηελ νηθηαθή βνεζό κε
απνηέιεζκα ν άληξαο λα κέλεη εθηόο ηεο δηαδηθαζίαο.
Δίλαη ιάζνο ε νηθηαθή βνεζόο λα αλαιακβάλεη από ηελ αξρή θαη εμ΄ νινθιήξνπ ην
κεγάισκα ησλ παηδηώλ, γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν νη γνλείο ζηεξνύληαη ηεο
επθαηξίαο λα ηα γλσξίζνπλ. Κάπνηνη από ηνπο ζεκεξηλνύο γνλείο δελ έρνπλ
ληύζεη νύηε θαη ινύζεη έζησ θαη κηα θνξά ηα παηδηά ηνπο.
Η ζξεζθεία, ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, ην ζρήκα ησλ καηηώλ, εθιακβάλνληαη από
ην παηδί κε έλαλ ηξόπν αξλεηηθό. Τν παηδί ηα ζπζρεηίδεη κε ην ζπγθεθξηκέλν
ξόιν ηεο νηθηαθήο βνεζνύ πξάγκα πνπ δελ βνεζά ζηελ απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο, γηαηί ηα παηδηά έρνπλ πάληνηε σο πξόηππν, ηνπο γνλείο ηνπο.
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Οικογενειακά Πρόησπα
(Χξπζηάιια Μαδέξε, Μαξία Μάκα, Μαξίλα Παζπαξή, Μαξία Πέηξνπ –
Δθπαηδεπηηθνί Ψπρνιόγνη)
Η νηθνγέλεηα είλαη έλα ελεξγό ζύζηεκα, όπνπ ηα άηνκα αιιειεπηδξνύλ θαη
αλαπηύζζνπλ ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα θαη ην δηθό ηνπο θώδηθα επηθνηλσλίαο. Οη
ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηζρπξέο θαη δπλακηθέο,
επεξεάδνληαο έηζη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
Ο πξώηνο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
ηνπ θάζε παηδηνύ είλαη ε νηθνγέλεηα. Οη πξώηεο ηνπ ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ
( γνλείο, αδέιθηα, επξύηεξν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ) είλαη θαζνξηζηηθόο ζηαζκόο
ζηελ όιε ηνπ αλάπηπμε.
Τα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ελόο παηδηνύ ζεσξνύληαη σο ηα πιένλ θξίζηκα θαη
ζεκαληηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. Κπξίαξρν ξόιν ζε απηό παίδνπλ ηα
γνλετθά πξόηππα. Τν παηδί, ήδε από ηνλ 7ν κε 8ν κήλα ηεο δσήο ηνπ, αξρίδεη λα
πξνζθνιιάηαη ζηε κεηξηθή θηγνύξα. Αλ νη γνλείο, θαηά ηε θάζε απηή, είλαη
ζηαζεξνί ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην παηδί ηνπο, παξέρνληάο ηνπ
μεθάζαξα κελύκαηα θαη αζθάιεηα, ηόηε ην παηδί ζα απνθηήζεη ηε βαζηθή
εκπηζηνζύλε, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε κεηέπεηηα θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Καηά ηε λεπηαθή ειηθία, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αλαπηύζζνπλ ην ζπκβνιηθό
παηρλίδη θαη ηε κίκεζε. Έηζη, νπνηαδήπνηε κνξθή ζπκπεξηθνξάο αλαπηύζζνπλ
νη γνλείο, νη νπνίνη απνηεινύλ ηα βαζηθόηεξα πξόηππα, πεξλάεη ζηα παηδηά κέζσ
ηεο κίκεζεο θαη ηεο παξαηήξεζεο.

10

Όηαλ ζηα παηδηά παξνπζηάδνληαη ζεηηθά πξόηππα, ηόηε ε ελίζρπζε ηεο εζηθήο
ηνπο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζίγνπξε. Γελ αξθεί ν γνλέαο λα δηαθεξύζζεη θαλόλεο
ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο ή λα ζπκβνπιεύεη ηα παηδηά ηνπ, αιιά νθείιεη λα
απνηειεί ν ίδηνο εζηθό πξόηππν. Τν παηδί έρεη ηελ ηάζε λα κηκείηαη ηνπο γνλείο
ηνπ θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα πηνζεηεί ηνπο θαλόλεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο, δηακνξθώλνληαο έηζη ην ραξαθηήξα ηνπ.
Υπάξρεη πιεζώξα επηπηώζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ
ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Γηα παξάδεηγκα, γνλείο πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ
γηα ηε γλώζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαιιηεξγνύλ ζηα παηδηά ηνπο ηελ αγάπε γηα
κάζεζε. Γνλείο κε απηνπεπνίζεζε έρνπλ παηδηά πνπ ληώζνπλ ζηγνπξηά γηα ηηο
ηθαλόηεηέο ηνπο. Δπίζεο, γνλείο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία, ακνηβαία
εκπηζηνζύλε θαη εηιηθξηλή επηθνηλσλία, καζαίλνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο ζηα
παηδηά ηνπο. Γνλείο νη νπνίνη είλαη νη ίδηνη θνηλσληθνί, ζπλαλαζηξέθνληαη κε πνιύ
θόζκν θαη κηινύλ εύθνια ζε μέλνπο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ ηνπο. Αθόκε, γνλείο πνπ παξαδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο θαη
πξνζπαζνύλ λα ηα δηνξζώλνπλ, βνεζνύλ ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ όηη θαλείο
δελ είλαη ηέιεηνο θαη όηη κπνξνύλ λα επαλνξζώζνπλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ γίλεη
θάπνην ιάζνο. Γνλείο νη νπνίνη είλαη ζπλεπείο ζην ρξόλν, ζηα ιεγόκελα θαη ζηηο
πξάμεηο ηνπο, δηδάζθνπλ ζηα παηδηά πώο λα είλαη θαη ηα ίδηα ζπλεπή ζηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο, λα ηεξνύλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη λα αθνινπζνύλ θάπνην
πξόγξακκα.
Από ηελ άιιε, έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη γνλείο κπνξεί λα έρνπλ θαη αξλεηηθέο
επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά θαπληζηώλ
έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα θαπλίζνπλ. Οη γνλείο πνπ ηηκσξνύλ κε
βίαηνπο ηξόπνπο ηα παηδηά ηνπο, ηα καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε βία απέλαληη
ζηνπο άιινπο. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη γνλείο έρνπλ άγρνο ή ρακειή
απηνεθηίκεζε, ηα παηδηά γίλνληαη επάισηα θαη ιηγόηεξν ςπρηθά αλζεθηηθά.
Οη επηινγέο, νη ζηάζεηο θαη γεληθόηεξα νη πξάμεηο ησλ γνλέσλ ζεσξνύληαη πην
ζεκαληηθά από ηα ιεγόκελά ηνπο, αθνύ ηα παηδηά ζπκνύληαη θαη ηείλνπλ λα
κηκνύληαη θπξίσο ηηο πξάμεηο, παξά ηα ιόγηα ησλ γνληώλ ηνπο. Έηζη, όηαλ ζα
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βξεζνύλ ζε αλάινγε ζέζε λα πάξνπλ κηα απόθαζε γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ζα
ζθεθηνύλ ηη έθαλαλ νη γνλείο ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη όρη ηη είπαλ.
Τόζν ν παηέξαο όζν θαη ε κεηέξα, απνηεινύλ βαζηθά πξόηππα ζηελ αλάπηπμε
ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ ησλ παηδηώλ ηνπο . Αγόξηα θαη θνξίηζηα ζηε λεπηαθή
ειηθία έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαιέγνπλ σο πξόηππν ην γνληό ηνπ ίδηνπ θύινπ γηα λα
ηαπηηζηνύλ. Οπόηε, νη γνλείο δηδάζθνπλ ζην παηδί ηνλ θνηλσληθό ξόιν ηνπ θύινπ
ηνπ, δειαδή ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνύληαη από ηελ θνηλσληθή νκάδα σο
απνδεθηέο γηα ην θάζε θύιν.
Η ζπνπδαηόηεηα ηόζν ηνπ παηέξα όζν θαη ηεο κεηέξαο είλαη αλακθηζβήηεηε.
Ψζηόζν ζε πεξηπηώζεηο απνπζίαο

ηνπο, ππάξρνπλ επθαηξίεο ζην επξύηεξν

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξόηππα. Γηα
παξάδεηγκα, ζε πεξηπηώζεηο απνπζίαο ηνπ παηέξα, ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ
ηεο κεηέξαο –γνλείο, αδέξθηα ή άιινη ζπγγελείο- κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ σο
αλδξηθά πξόηππα γηα ην παηδί. Παππνύδεο, γείηνλεο, δάζθαινη, άιια παηδηά,
κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζεηηθά πξόηππα γηα κίκεζε.
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, πνιύ ζπρλά ζηελ θππξηαθή θνηλσλία, νη παππνύδεο
αλαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο αλαηξνθήο ησλ εγγνληώλ ηνπο, ιόγσ
πνιιώλ σξώλ εξγαζίαο θαη ησλ δύν γνληώλ – πην ζπάληα αλαιακβάλνπλ ηε
γνλετθή κέξηκλα ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην θξίλεη αθαηάιιεινπο ηνπο
γνλείο γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ ηνπο. Σε πεξίπησζε δε ζαλάηνπ ελόο από
ηνπο δύν γνλείο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνθαηάζηαην ηνπ απνιεζζέληα
γνλέα.
Αλακθίβνια ε πξνζθνξά ησλ παππνύδσλ, ηόζν ζε ζπλαηζζεκαηηθό όζν θαη ζε
πξαθηηθό επίπεδν δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηή θάπνηαο ληαληάο. Δίλαη άηνκα
πνπ πξαγκαηηθά γλνηάδνληαη θαη ππεξαγαπνύλ ηα παηδηά («ηνπ παηδηνύ κνπ ην
παηδί, δπν θνξέο παηδί κνπ»). Παππνύδεο νη νπνίνη ηεξνύλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα
ηνπ ηόπνπ καο, ιεηηνπξγνύλ σο πξόηππν ζην λα ζπλερηζηνύλ νη παξαδόζεηο
(π.ρ. δύκσκα ςσκηνύ, θαηαζθεπή θππξηαθώλ εδεζκάησλ θ.ι.π). Παππνύδεο κε
ππνκνλή, πνπ αθηεξώλνπλ ρξόλν γηα ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, πνπ δηεγνύληαη
12

ηζηνξίεο

θαη

πξνζσπηθέο

εκπεηξίεο,

δηδάζθνπλ

ζηα

παηδηά

δεμηόηεηεο

επηθνηλσλίαο θαη ηα βνεζνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ επαηζζεζία, λα αθνύλ θαη λα
ζπκκεξίδνληαη ηνλ άιιν ζε απηά πνπ ιέεη θαη αηζζάλεηαη.
Πνιιέο θνξέο όκσο, αλαιακβάλνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα κε
απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδνπλ θαη λα αθπξώλνπλ ηνπο γνλείο ζην ξόιν ηνπο. Γελ
ζέηνπλ όξηα ζηα παηδηά, αθνύ δελ ιέλε πνηέ όρη ζε ό,ηη ηνπο δεηήζνπλ, γηα λα κε
ραιάζνπλ ηελ θαιή εηθόλα ησλ αγαπεκέλσλ παππνύδσλ. Αξθεηέο θνξέο
ηείλνπλ, σο «κεγαιύηεξνη» θαη «ζνθόηεξνη», λα θξηηηθάξνπλ ηνπο γνλείο γηα
θάπνηα ζπκπεξηθνξά ηνπο κπξνζηά ζηα παηδηά. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα ζύγρπζε
ξόισλ ζηελ νηθνγέλεηα.
Σίγνπξα όκσο, ε ζύγρπζε απηή κπνξεί λα εθιείςεη εάλ γνλείο θαη παππνύδεο
αθνινπζήζνπλ «θνηλή γξακκή» ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ, κε ζηαζεξά όξηα
θαη ζπλέπεηεο. Αλεθηίκεηε είλαη ε παξνπζία ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο πνπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εληζρπηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ζην ξόιν ησλ γνληώλ.
Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη πνιύηηκε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ελόο
παηδηνύ είλαη θαη ε ζρέζε ηνπ κε άιια αδέξθηα. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη
απνπζία ή αλεπάξθεηα ζην γνλετθό ξόιν, ηα κηθξόηεξα παηδηά ηαπηίδνληαη θαη
έρνπλ σο πξόηππα κεγαιύηεξά ηνπο αδέιθηα. Η ύπαξμε αδειθώλ κέζα ζηελ
νηθνγελεηαθή νκάδα είλαη ζεκαληηθή γηα ην θάζε παηδί θαη έρεη ζεηηθέο αιιά θαη
αξλεηηθέο επηπηώζεηο, αλάινγα κε ην πώο δηακνξθώλνληαη νη κεηαμύ ηνπο
ζρέζεηο.
Τα αδέιθηα ιεηηνπξγνύλ σο θαιύηεξα πξόηππα ζηελ αλάπηπμε ελόο παηδηνύ
θπξίσο ζε ζπκπεξηθνξέο όπσο, πώο λα ζπκπεξηθεξζεί ζην ζρνιείν, ζην δξόκν,
πώο λα ζπκπεξηθεξζεί ζε θίινπο ηνπ, πώο λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα νκαδηθό
παηρλίδη. Σπγθεθξηκέλα, ην λα έρεη θάπνην παηδί αδέιθηα βνεζάεη ζεκαληηθά,
δηόηη ην παηδί έρεη κηα πξώηε ζεκαληηθή εκπεηξία άιισλ παηδηώλ, πεξίπνπ
ζπλνκειίθσλ, καζαίλεη λα κνηξάδεηαη, λα βνεζάεη, λα ζπλεξγάδεηαη, λα βξίζθεη ηε
ζέζε θαη ην ξόιν ηνπ κέζα ζηελ νκάδα, λα απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα, λα
βηώλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ άιιν, λα ζπλππάξρεη θαη λα ζπκβηώλεη κε
άιια παηδηά, λα παίξλεη πιεξνθνξίεο γηα ην άιιν θύιν. Όιεο απηέο νη εκπεηξίεο
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θαη νη αληαιιαγέο κεηαμύ αδειθώλ βνεζνύλ ην παηδί ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ ζε άιιεο νκάδεο εθηόο νηθνγέλεηαο, θνηλσληθέο, ζρέζεσλ κε ην
άιιν θύιν θαη εξγαζηαθέο αξγόηεξα.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε ύπαξμε αδειθώλ κεξηθέο θνξέο επηδξά θαη αξλεηηθά,
γηαηί

νη

κεηαμύ

ηνπο

ζρέζεηο

ραξαθηεξίδνληαη

από

αληηπαιόηεηα

θαη

αληαγσληζηηθόηεηα, ζπλνδεπόκελεο από έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θνξηίζεηο πνπ
εθθξάδνληαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο, θάπνηεο θνξέο ηα παηδηά πνπ
έρνπλ κεγαιύηεξα αδέιθηα κπνξεί λα κάζνπλ αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξέο όπσο
ην θάπληζκα, ην πνηό, παξαβαηηθέο πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.
Έηζη, νη αδειθηθέο ζρέζεηο δηαθπκαίλνληαη από ην ζεηηθό, πνπ είλαη ε αγάπε θαη ε
πηνζέηεζε ζεηηθώλ πξνηύπσλ, κέρξη ην αξλεηηθό πνπ είλαη ην κίζνο θαη ε
πηνζέηεζε αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ε νπνία ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη
έγθαηξεο παξέκβαζεο.
Σπκπεξαζκαηηθά, ε ύπαξμε πγηώλ θαη ζεηηθώλ πξνηύπσλ βνεζά ηα παηδηά λα
αλαπηύμνπλ κηα ζαθή ηδέα γηα ην ξόιν πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ κέζα ζηελ
θνηλσλία. Θα είλαη ζε ζέζε, σο ελήιηθεο, λα δώζνπλ ιεηηνπξγηθέο απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα: «Τη ζέισ λα θάλσ ζηε δσή κνπ;», «Τη επάγγεικα ζα αθνινπζήζσ;»,
«Πώο ζέισ ην ζύληξνθό κνπ ζηε δσή;», «Τη ζεσξώ ζπνπδαίν ζηε δσή γηα λα
αγσληζηώ;».
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Κοινωνικά Πρόησπα και τολείο
(Έιελα Τξύθσλνο, Δθπαηδεπηηθόο Ψπρνιόγνο)
Τν ζρνιείν απνηειεί ηε δεύηεξε θνηλσληθή νκάδα, ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ην παηδί
κεηά ηελ νηθνγέλεηα. Μηα νκάδα πνπ επεξεάδεη ηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα
θαη ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, γηαηί ην παηδί εμαθνινπζεί λα παξαηεξεί θαη λα
κηκείηαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηόκσλ γύξσ ηνπ. Τν ζρνιείν είλαη κηα πξνέθηαζε
ηεο θνηλόηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη εθθξάδεη ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηνπο
ζθνπνύο ηεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ ζρνιείνπ είλαη
ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ.
Από πνιύ λσξίο, από ηε θνίηεζε ηνπ παηδηνύ ζην λεπηαγσγείν, μεθηλά ε κίκεζε
ζπκπεξηθνξώλ θαη ε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα.

Σπρλά μερλνύκε ηελ

επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ απηά ηα πξώηα ζρνιηθά ρξόληα ζηελ αλάπηπμε
ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ. Αιιά, όπσο αλαθέξεη ν Robert Fulghum ζε
έλα ηνπ απόθζεγκα «Όζα πξαγκαηηθά πξέπεη λα μέξσ γηα ην πώο λα δσ, ηη λα
θάλσ θαη πώο λα είκαη, ηα έκαζα ζην λεπηαγσγείν. Η ζνθία δε βξηζθόηαλ ζηελ
θνξπθή ηνπ ζρνιηθνύ βνπλνύ, αιιά εθεί, ζηα βνπλαιάθηα από άκκν, ζην
λεπηαγσγείν.»
Με ηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ ζην Γεκνηηθό Σρνιείν, ε επηξξνή ησλ γνληώλ ζπρλά
κεηώλεηαη θαη ηα παηδηά αξρίδνπλ πιένλ λα επεξεάδνληαη θαη λα ηαπηίδνληαη κε
άιια άηνκα, όπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί. Τν ζρνιηθό πεξηβάιινλ πξνζθέξεη
πνιιαπιά πξόηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ηξόπνπ δσήο, γηαηί ηα παηδηά έξρνληαη ζε
επαθή κε πνιινύο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπρλά ζπγθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, ηαπηίδνληαη κε θάπνηα απ΄ απηά θαη απνξξίπηνπλ
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ηα ραξαθηεξηζηηθά

θάπνησλ άιισλ. Δηδηθά, ζηηο κηθξέο ειηθίεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύληαη από ηα
παηδηά σο άηνκα άμηα ζαπκαζκνύ θαη εθηίκεζεο. Γελ είλαη ηπραίν, πνπ ηα κηθξά
παηδηά ζπρλά πξνζδίδνπλ ζηνηρεία κεηξηθνύ ξόινπ ζηε δαζθάια ηνπο γηαηί έρνπλ
αλάγθε λα ηαπηηζηνύλ κε έλα κνληέιν πνπ ηνπο πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη είλαη
κέζσ απηήο ηεο ζρέζεο πνπ θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκνζηνύλ νκαιά ζε
θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη εθηόο νηθνγέλεηαο.
Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ είλαη κόλν ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αιιά λα
δηαπαηδαγσγεί κε ην παξάδεηγκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηαηί ε γεληθόηεξε
ζηάζε ηνπ δεκηνπξγεί πξόηππα αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο, ηδίσο ησλ
κηθξόηεξσλ ειηθηώλ.
Τν παηδί έρεη αλάγθε λα ηαπηηζηεί κε έλα δάζθαιν δίθαην θαη δεκνθξαηηθό, πνπ
εληζρύεη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό, ηελ αιιειεγγύε θαη ηε ζπλεξγαζία, ηελ
ππεπζπλόηεηα θαη ηε ζπλέπεηα κέζα ζηε ηάμε. ΄Δλαο δάζθαινο πνπ παξαηεξεί,
θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ ηνπ θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ,
δεκηνπξγεί έλα θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη πξνθαιεί ην ζαπκαζκό θαη ηελ επηζπκία
ησλ καζεηώλ λα ηαπηηζηνύλ καδί ηνπ.
Όηαλ ηα παηδηά εηζέξρνληαη ζηελ εθεβεία όκσο, ε επίδξαζε ηόζν ηεο νηθνγέλεηαο
όζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ δέρεηαη κηα θάκςε θαη θαη΄ επέθηαζε ε ηαύηηζή ηνπο
κε απηά ηα θνηλσληθά πξόηππα. Οη έθεβνη, σο άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε γηα
απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, ζπρλά πάλε θόληξα ζε ζπζηήκαηα «εμνπζίαο», όπσο
είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, θ.η.ι. Έηζη, ε αλαδήηεζε πξνηύπνπ ζην πξόζσπν
ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζπλνδεύεηαη από ηελ αλάγθε ελαληίσζεο θαη αλακέηξεζεο.
Ο έθεβνο δεηά από ηνλ εθπαηδεπηηθό λα είλαη αλεθηηθόο, θηιηθόο αιιά ηαπηόρξνλα
θαη δπλακηθόο γηα λα κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη πέξαλ από ηηο γλώζεηο θαη
αζθάιεηα. Τνλ ρξεηάδεηαη θνληά ηνπ αιιά ηαπηόρξνλα επηζπκεί λα θξαηήζεη
απόζηαζε απ΄ απηόλ γηα λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί απηόλνκα θαη αλεμάξηεηα. Η
ηαύηηζε πάλησο ησλ παηδηώλ κε έλαλ εθπαηδεπηηθό, έρεη δείμεη όηη κπνξεί λα είλαη
έλαο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ απόθαζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο.
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Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο παξαηεξείηαη όηη κεηώλεηαη ην θύξνο ησλ
γνληώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη εληζρύεηαη ε επηξξνή ησλ ζπλνκειίθσλ, πνπ
είλαη όκνηνη κε απηνύο θαη δηαθνξεηηθνί από ηνπο ελήιηθεο. Ο έθεβνο αηζζάλεηαη
ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ πίεζε λα εληαρζεί ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ γηα λα κελ
δηαθέξεη από ηνπο άιινπο.

Απηό ζπρλά ηνλ ππνρξεώλεη λα αληηγξάθεη ηελ

εμσηεξηθή εκθάληζε πνπ είλαη ηεο κόδαο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γηα λα κελ
ζεσξείηαη «εθηόο», όπσο λα επηιέγεη ζπγθεθξηκέλεο κάξθεο ξνύρσλ θαη ζηπι
καιιηώλ, λα ηξππά δηάθνξα κέξε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θαη λα πηνζεηεί έλα κάγθηθν
ύθνο σο άκπλα.
Δπίζεο, ηαπηίδεηαη κε θάπνηεο αληηιήςεηο θαη ζπρλά επηιέγεη λα αληηδξάζεη κε
ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, ρσξίο πάληα λα ζπκθσλεί.
Πνιινί είλαη νη έθεβνη πνπ εκπιέθνληαη ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο
ζθαζηαξρείν, βαλδαιηζκνί, ρξήζε νπζηώλ θ.η.ι. κόλν θαη κόλν γηαηί ιεηηνπξγνύλ
σο νκάδα. Οη έθεβνη πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά πην επάισηνη γηαηί κπνξεί λα
αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη λα έρνπλ
αλαπηύμεη ρακειή απηνεθηίκεζε, είλαη πην επηξξεπείο ζην λα εληάζζνληαη ζε
νκάδεο παξαβαηηθώλ ζπλνκειίθσλ θαη λα ηαπηίδνληαη κε απηνύο, γηα λα ληώζνπλ
όηη αλήθνπλ θάπνπ.
Η άξλεζε θάπνησλ εθήβσλ λα ηαπηηζηνύλ κε ηα θνηλά πξόηππα ζπλνκειίθσλ,
ζπρλά πξνθαιεί ηελ απόξξηςε θαη ηελ απνκόλσζή ηνπο από ηελ νκάδα θαη
κπνξεί λα βηώζνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, όπσο θνηλσληθό
απνθιεηζκό, ιεθηηθό ριεπαζκό θ.η.ι. Απηό κπνξεί λα επηδξάζεη πνιύ αξλεηηθά
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ απηνεηθόλα ηνπο.
Τα παηδηά, ινηπόλ, επεξεάδνληαη από ηνπο ζπλνκειίθνπο ζε κεγάιν βαζκό θαη
γη΄ απηό νη ελήιηθεο πξέπεη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ επηινγή ζσζηώλ θαη
θαηάιιεισλ πξνηύπσλ από ηα παηδηά ηνπο, ρσξίο όκσο λα αζθνύλ θξηηηθή γηα
ηηο επηινγέο ηνπο θαη ρσξίο λα είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί.

Η εκπινθή ησλ

παηδηώλ από λσξίο ζηνλ αζιεηηζκό, ηε κνπζηθή θαη άιιεο πγηείο εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

ηα

απνηξέπεη

λα

ηαπηηζηνύλ

ζπκπεξηθνξάο.
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κε

αξλεηηθά

πξόηππα

Δπεηδή ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν είλαη ηα δπν βαζηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα πνπ
πεξηβάιινπλ ην παηδί, επηβάιιεηαη λα ππάξρεη κηα θαιή ζπλεξγαζία θαη ζπρλή
επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δπν γηα ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο
ηνπ παηδηνύ. Τόζν νη γνλείο όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, πξέπεη λα παξέρνπλ ζηα
παηδηά πξννδεπηηθή ειεπζεξία, λα ηα εκπιέθνπλ ελεξγά ζηε δηακόξθσζε θαη
θαηεύζπλζε ηεο δσήο ηνπο θαη πάλσ απ΄ όια λα είλαη νη ίδηνη ζεηηθά κνληέια γηα
κίκεζε ρσξίο όκσο λα δεηνύλ πάληα λα ηνπο κνηάζνπλ!

Θα πξέπεη λα ηα

βνεζήζνπλ λα γλσξίζνπλ θαιά ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη λα
ηνπο κεηαθέξνπλ ην κήλπκα όηη ην ζεκαληηθόηεξν απ΄ όια είλαη λα κπνξνύλ λα
είλαη «θαιύηεξνη ζε απηό πνπ είλαη», όπσο αλαθέξεη θαη ν Νηάγθιαο Μαιιόρ ζην
πην θάησ πνίεκα ηνπ:
ΠΡΟΠΑΘΗΕ
Αλ δελ κπνξείο λα είζαη δέληξν ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ,
ρακόδεληξν λα γίλεηο ζηελ θνηιάδα
κα λα γίλεηο ην πην όκνξθν ρακόδεληξν
ζηνπ ξπαθηνύ ηελ όρζε!
Γίλε έλαο ζάκλνο αλ δελ κπνξείο δέληξν λα είζαη!
Κη αλ δελ κπνξείο λα είζαη ζάκλνο,
γίλε ριόε θη νκόξθαηλε ηηο παξπθέο ηνπ δξόκνπ.
Αλ δελ κπνξείο λα είζαη δξπο
γίλε κηθξή θηινύξα
αιιά ε νκνξθόηεξε θνληά ζηε ιίκλε!
Να γίλνπκε όινη θαπεηάληνη δελ κπνξνύκε,
ρξεηάδεηαη θαη πιήξσκα, έρεη δνπιεηά γηα όινπο,
άθζνλεο δνπιεηέο, κεγάιεο θαη κηθξέο
θαη πξέπεη ν θαζέλαο καο ό,ηη κπνξεί λα θάλεη.
Αλ δελ κπνξείο λα είζαη ν ήιηνο γίλε αζηέξη,
από ην κέγεζνο νύηε θεξδίδεηο, νύηε ράλεηο
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Να είζαη ν θαιύηεξνο ζ’ απηό πνπ είζαη!

ΜΜΕ και Κοινωνικά Πρόησπα
(Αγάζε Καξανιή, Δθπαηδεπηηθόο Ψπρνιόγνο)
Η έληππε γλώζε (βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά) ήηαλ ηζηνξηθά ην πξώην κέζν
καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε. Η έληππε
πιεξνθόξεζε είλαη αθόκα θαη ζήκεξα απηή πνπ ζεσξείηαη πσο νδεγεί ζηε
κόξθσζε.
Τν ξαδηόθσλν ήηαλ ην δεύηεξν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ επηλόεζε ν
άλζξσπνο. Η ηειεόξαζε όκσο είλαη απηή πνπ επέθεξε ηεξάζηηεο αιιαγέο ζεηηθέο
θαη αξλεηηθέο θαζώο θαη πξνβιήκαηα ζηελ ελεκέξσζε. Έλα άιιν κέζν είλαη ν
ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο θαη όιεο νη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ. Θα ήηαλ
επρήο έξγν αλ νη άλζξσπνη είραλ ηε ζύλεζε θαη ηελ σξηκόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ
κε κέηξν ηα πην πάλσ ώζηε λα αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη λα σθεινύλ.
Κάζε επνρή δηακνξθώλεη ηα δηθά ηεο θνηλσληθά πξόηππα κε βάζε ην ηδεώδεο
πνπ επηθξαηεί. Πνηα πξόηππα επηθξαηνύλ ινηπόλ ζήκεξα θαη πνην ηδεώδεο ηα
δηακνξθώλεη; Βέβαηα, αλ θαη είλαη ακθίβνιν αλ ππάξρνπλ ζήκεξα θνηλσληθά
πξόηππα, ηα πεξηζζόηεξα πξνέξρνληαη θπξίσο από ην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο θαη
είλαη δηαπνηηζκέλα από ην επδαηκνληθό «ηδεώδεο». Τα πξόηππα απηά
δηακνξθώλνληαη θαη πξνβάιινληαη ζπρλά θαη ζπζηεκαηηθά από ηα ΜΜΔ π.ρ.
πνδνζθαηξηζηέο, ηξαγνπδηζηέο, εζνπνηνί, ηειεπαξνπζηαζηέο, άηνκα πνπ
ζηαδηνδξνκνύλ ζηελ παζαξέια, ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ απνθηνύλ πνιύ
γξήγνξα δόμα θαη ρξήκαηα θαη γίλνληαη είδσια ζαπκαζκνύ θαη ιαηξείαο.
Αληίζεηα, άηνκα άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ απνηεινύλ ηα ζεκέιηα θαη ηνπο
ππιώλεο ηεο θνηλσλίαο, παξακέλνπλ ζηελ αθάλεηα θαη ζηελ αλσλπκία.
Τα παξάδνμα απηά θνηλσληθά θαηλόκελα είλαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο
επνρήο καο. Η αληηζηξνθή ηεο θιίκαθαο ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ θαη ηα
εθθπιηζηηθά θαηλόκελα πνπ παξαηεξνύληαη ζηα θνηλσληθά ήζε νδεγνύλ ηελ
θνηλσλία αξγά αιιά ζηαζεξά ζε παξαθκή θαη απνζύλζεζε.
Τν «ηδεώδεο» ηνπ επδαηκνληζκνύ πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζε όιν ηνλ πιαλήηε
παξαζύξεη ηνλ άλζξσπν ζηνλ εύθνιν πινπηηζκό, ζηελ θαηάθηεζε πςειώλ
ζέζεσλ θαη αμησκάησλ θαη ζηελ απόθηεζε δύλακεο θαη θήκεο έλαληη νηνπδήπνηε
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εζηθνύ ηηκήκαηνο. Ιδέεο, αμίεο θαη αξρέο ζπζηάδνληαη όιεο ζην βσκό ηνπ
ρξήκαηνο, ηεο δόμαο θαη ηεο εμνπζίαο. Όζνη εμαθνινπζνύλ λα πηζηεύνπλ ζε
πξόηππα αξεηήο θαη ήζνπο ραξαθηεξίδνληαη ξνκαληηθνί θαη αθειείο.
Από πιεπξάο νκνξθηάο βιέπνπκε όηη ε επνρή καο απαηηεί έλα πνιύ αδύλαην
ζώκα, κε αλαινγίεο κνληέινπ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο ην ηέιεην θαη ην
θνηλσληθά απνδεθηό. Ψο εθ ηνύηνπ βιέπνπκε ζπρλά ηα θνξίηζηα θπξίσο λα
ππνβάιινπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε εμαληιεηηθέο δίαηηεο θαη ζπρλά λα θηάλνπλ ζηελ
αλνξεμία θαη άιιεο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο πξνθεηκέλνπ λα κνηάζνπλ ζηα
πξόηππα απηά.
Αθόκε, ε έμαξζε ησλ πιαζηηθώλ επεκβάζεσλ από λεαξή ειηθία, καξηπξεί ηελ
αδηάθνπε πξνζπάζεηα θαη ηνλ αγώλα ησλ λέσλ λα γίλνπλ όπσο πξνζηάδεη ε
κόδα, ε επνρή. Δπίζεο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κηκνύληαη δηάθνξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επσλύκσλ, όπσο ην θνύξεκα, ην ρηέληζκα, ην ληύζηκν, ην
καθηγηάδ θ.ιπ. Θεσξώληαο ηα δηάζεκα πξόζσπα σο κνληέια θαη πξόηππα,
πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε, είηε απιά γηα λα
κνηάζνπλ ζ΄ απηά, είηε αθόκα επεηδή ζεσξνύλ όηη κε ηνλ ηξόπν απηό ζα γίλνπλ
πην απνδεθηνί, πην αξεζηνί θαη πην πεηπρεκέλνη.
Παξάιιεια, πέξα από ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, νη λένη πνιιέο θνξέο κηκνύληαη
ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο ή νκηιίαο ησλ πξνηύπσλ απηώλ. Αλάινγα κε ηηο
εκπεηξίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ αλαηξνθή ηνπ, ην θάζε παηδί αληηδξά
δηαθνξεηηθά ζηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο. Δίηε δειαδή ηηο επηθξνηεί θαη ηαπηίδεηαη κ΄
απηέο είηε ηηο θαηαθξίλεη.
Πνιιέο θνξέο ηα πξόηππα πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο, έλα ή πεξηζζόηεξα, δελ
ηα δηαιέγεη ν ίδηνο αιιά ηνπ ηα πεξλάεη ε θνηλσλία νιόθιεξε κε έκκεζν θαη
άκεζν ηξόπν. Σπλερώο παξαηεξνύκε όηη ηα ΜΜΔ, ε ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ν
ηύπνο, ην δηαδίθηπν (internet) αθνινπζνύλ κηα ξαγδαία πνξεία εμέιημεο θαη
επεξεάδνπλ ηνλ άλζξσπν ζε πνιινύο ηνκείο. Γεληθά όια ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο ζπκβάιινπλ πνιύ ελεξγά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζπάζεηα
όισλ ησλ θνηλσληώλ λα εκθπηέςνπλ, θπξίσο ζηνπο λεόηεξνπο αλζξώπνπο ηεο
θνηλσλίαο, πξνθαζνξηζκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα πξόηππα. Έξεπλεο δείρλνπλ όηη αλ
ζπλερηζηεί απηή ε ξαγδαία επίδξαζε, εηδηθά ηεο ηειεόξαζεο, «ην κέζν παηδί πνπ
γελληέηαη ζήκεξα παξαθνινπζώληαο ηειεόξαζε όηαλ ζα έρεη θηάζεη ηα δεθανρηώ
ηνπ ρξόληα ζα έρεη μνδέςεη πεξηζζόηεξν ρξόλν από νπνηαδήπνηε άιιε
δξαζηεξηόηεηα, εθηόο από ηνλ ύπλν».
Σπκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη νη αηέιεησηεο ώξεο κπξνζηά ζηελ
ηειεόξαζε έρνπλ πνηθίιεο ζπλέπεηεο. Δθηόο από ηα πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε,
νδεγνύλ ζηελ παζεηηθόηεηα θαη αδξαλνπνίεζε θαη επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε
πξνηύπσλ από ηα παηδηά αιιά θαη ηνπο κεγάινπο. Τα ΜΜΔ βνκβαξδίδνπλ ηνλ
άλζξσπν θαη σο θαηαλαισηή, πόζν κάιινλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο πνπ
είλαη επηξξεπή θαη βξίζθνληαη ζην θξίζηκν ζηάδην δηακόξθσζεο ηεο ηαπηόηεηάο
ηνπο, κε πιεζώξα πξνηύπσλ. Απνηεινύλ ηε γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηνλ απιό
θόζκν κε ηα πξόζσπα ηνπ θαιιηηερληθνύ, αζιεηηθνύ θαη πνιηηηθνύ ρώξνπ.
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Από ηελ ηειεόξαζε επεξεάδεηαη εύθνια ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη ησλ
εθήβσλ. Πνηα είλαη ηα πξόηππα πνπ πεξλάεη ε ηειεόξαζε ζηα παηδηά θαη ζηνπο
εθήβνπο; Σπρλά ζεσξνύλ δηάζεκνπο ηειενπηηθνύο ήξσεο ή ηξαγνπδηζηέο πνπ
πξσηαγσληζηνύλ ζε video-clips σο παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε. Η ηειεόξαζε, κε
ηηο πνιιέο εθπνκπέο δηαθόξνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο δηαθεκίζεηο, ηα reality θαη ηα
talent shows, ηα δηάθνξα παηδηθά πξνγξάκκαηα κε ηνπο εθζακβσηηθνύο, ηνπο
ιακπεξνύο, ηνπο ειθπζηηθνύο θαη όκνξθνπο ςεινύο θαη ηηο ςειέο θαιιίγξακκεο
αςεγάδηαζηεο γπλαίθεο, ηα sex symbols θαη ησλ δύν θύισλ, πεξλά πξόηππα πνπ
είλαη πνιιέο θνξέο θαηάιιεια πξνο κίκεζε αιιά θαη άιια πνπ είλαη άθξσο
αθαηάιιεια θαζώο καζαίλεη ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο λα αθνινπζνύλ κηα
πην βίαηα ζπκπεξηθνξά θαη έλαλ ηξόπν δσήο πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο αιιά είλαη κέξνο ηεο ππεξβνιήο πνπ
πιαζάξεη ε ηειεόξαζε.
Γπζηπρώο είλαη ζπάληα ε παξαθνινύζεζε ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
ζπρλόηεξε ε παξαθνινύζεζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (βία, ζεμ,
ζαδνκαδνρηζκόο, αθξαίεο θαηαζηάζεηο). Αθόκε θαη ηα παηδηθά πξνγξάκκαηα θαη
ηα θηλνύκελα ζρέδηα πεξηέρνπλ βία θαη πξνβάιινπλ κηα αληαγσληζηηθή θαη
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Η ηειενπηηθή βία, όπσο θαη ε βία ζηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ή ζηα video-games θάλεη ηα παηδηά πην αλεθηηθά ζηελ
επηζεηηθόηεηα άιισλ παηδηώλ, ιηγόηεξν ζπλαηζζεκαηηθά θαη ιηγόηεξν αξλεηηθά
έλαληη ζηε βία.
Σπκπεξάζκαηα:


Όηαλ ην άηνκν δελ έρεη ηελ θξίζε λα αθνινπζήζεη ή λα κηκεζεί έλα ζσζηό
πξόηππν ηόηε απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζνβαξά ζσκαηηθά πξνβιήκαηα π.ρ. λεπξηθή
αλνξεμία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην.



Μίκεζε ελόο πξνηύπνπ πνπ αθνινπζεί βίαηεο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο
θπξίσο αληινύληαη κέζα από ηαηλίεο κε ςεύηηθα πξόηππα, επεξεάδεη
θαθώο ηνπο λένπο πνπ ίζσο θηάζνπλ ζε ζεκείν λα ηηο πξάμνπλ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα, δειαδή λα ηηο αληηγξάςνπλ.



Από θάπνηα είδε κνπζηθήο πιαζάξνληαη θάπνηεο θαθέο ζπλήζεηεο ησλ
ηξαγνπδηζηώλ όπσο είλαη ε ρξήζε λαξθσηηθώλ θ.ά. πνπ νη ζαπκαζηέο
ηνπο κπνξεί λα ζειήζνπλ λα ηηο αθνινπζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
ηαπηηζηνύλ καδί ηνπο.



Η ηειεόξαζε δελ πξνβάιιεη κέζα από ηηο εθπνκπέο ηεο θαζόινπ
ξεαιηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο απιήο θαζεκεξηλήο δσήο ελόο αλζξώπνπ
θαζώο ηα πάληα είλαη κνληαξηζκέλα θαη ε θάζε ιεπηνκέξεηα
πξνζρεδηαζκέλε γηα λα θαίλνληαη όια ηέιεηα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο
είλαη ζηεκέλα από ηελ πην κεδακηλή ιεπηνκέξεηα σο ηελ πην
θαινζρεδηαζκέλε ηαηλία ή εθπνκπή.
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Παξαηεξνύληαη θαηλόκελα όπσο ν εζηζκόο ή ε απνκόλσζε ζε
ηειεζεαηέο θαη ρεηξηζηέο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηνρεηεύνληαη κέζα από ηα Μ.Μ.Δ. πξέπεη λα γίλνληαη
αληηθείκελα ζπδήηεζεο, εθηίκεζεο θαη ακθηζβήηεζεο. Οη γνλείο κπνξνύλ λα
επεξεάζνπλ ην είδνο ησλ θνηλσληθώλ γλώζεσλ πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά από κηα
εθπνκπή ζρνιηάδνληαο, ηνλίδνληαο, θηιηξάξνληαο θαη εμεγώληαο απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηελ νζόλε. Η ζπδήηεζε βνεζάεη ζηε ζπγθξόηεζε πιεξνθνξηώλ θαη
ζηε δηακόξθσζε ηδεώλ. Γνλείο θαη παηδηά παξαθνινπζνύλ καδί ηειεόξαζε ή
ηαηλίεο, παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή αιιά ζπάληα θάλνπλ ζρόιηα.

Καλές Πρακηικές για Ενίζτσζη Θεηικών Προηύπων
(Έιελα Χξίζηνπ Κάγθα, Δθπαηδεπηηθόο Ψπρνιόγνο)
•

Αλαπηύμηε κηαο ζηελήο θαη εηιηθξηλνύο ζρέζεο κε ηα παηδηά ζαο. Όζν πην
ζηελή θαη εηιηθξηλή ζρέζε έρεηε κε ηα παηδηά ζαο ηόζν πην άλεηα ζα ληώζνπλ
ηα παηδηά λα ζαο πξνζεγγίζνπλ όηαλ έξζνπλ αληηκέησπα κε κηα δπζθνιία
πνπ δελ κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ κόλα ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό, εθηόο από ην
λα ηα απνζαξξύλεηε λα κηκνύληαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπλνκειίθσλ ηνπο
αιιά θαη πξνηύπσλ, κε ηα νπνία ελδερνκέλσο λα έξρνληαη αληηκέησπα από
ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, δξάηε θαη σο ζεηηθό πξόηππό πξνο κίκεζε.

•

Γώζηε πνηνηηθνύ ρξόλνπ ζαλ νηθνγέλεηα κε ην παηδί ζαο πξνγξακκαηίδνληαο
δξαζηεξηόηεηεο όπσο αζιήκαηα, πηθληθ θαη πεδνπνξίεο.



Μηιήζηε αλνηρηά κε ηα παηδηά ζαο αλαθνξηθά κε πηέζεηο πνπ πηζαλόλ λα
πξνθύςνπλ ζηε δσή ηνπο είηε από ζπλνκειίθνπο (π.ρ., αλαθνξηθά κε ην
θάπληζκα) ή άιιεο πεγέο όπσο ε ηειεόξαζε θαη ην ηληεξλεη πνπ πξνβάιινπλ
κε-ξεαιηζηηθή ή αξλεηηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ. Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηα παηδηά λα
γλσξίδνπλ όηη όινη νη άλζξσπνη ζε θάπνην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο ελδερνκέλσο
λα ληώζνπλ όηη πξέπεη λα αλήθνπλ ζε θάπνην θνηλσληθό ζύλνιν νπόηαλ είλαη
θπζηνινγηθό λα ελδώζνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο πίεζε.



Γώζηε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη επηβξάβεπζε ηεο απηνλνκίαο θαη
δπλακηθόηεηαο ησλ παηδηώλ. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ παηρληδηνύ
ξόισλ (role playing) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εμάζθεζε δηάθνξσλ
απαληήζεσλ ζε ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο. Σθνπόο ηνπ παηρληδηνύ ξόισλ είλαη
ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ αθνύ ηνπο δίλεη ηελ
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επθαηξία λα εμαζθεζνύλ ζην λα ιέλε «όρη» ζηνπο άιινπο αιιά θαη ζην λα
επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαζεκεξηλήο θύζεο.


Δλζαξξύλεηε ηελ αλάπηπμε θηιίαο κε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ζεηηθά
ζηνηρεία. Δπηδηώμηε γλσξηκία κε ηνπο θίινπο αιιά θαη ηνπο γνλείο ησλ θίισλ
ησλ παηδηώλ ζαο. Σθνπόο ηεο γλσξηκίαο απηήο είλαη λα δηεπθξηλίζεηε ην είδνο
ηεο επίδξαζεο (π.ρ., ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) πνπ έρνπλ νη θίινη ησλ παηδηώλ ζαο
πξνο ηα παηδηά ζαο θαη αλ νη γνλείο ηνπο έρνπλ παξόκνηεο αμίεο κε ηηο δηθέο
ζαο. Αλ αληηιεθζείηε όηη ηα παηδηά ζαο θάλνπλ παξέα κε άηνκα πνπ έρνπλ
θαθή επίδξαζε ζ΄ απηά, απνθύγεηε ην θήξπγκα θαη ηελ θξηηηθή αθνύ απηό
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ παηδηώλ.
Δπηπξόζζεηα, απνθύγεηε λα επηθεληξσζείηε ζην άηνκν ηνπ νπνίνπ ε
ζπκπεξηθνξά ζαο ελνριεί.
Αληηζέησο, επηιέμηε λα επηθεληξσζείηε ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ή δξάζεηο πνπ ζεσξείηε αξλεηηθέο, π.ρ., ζα
κπνξνύζαηε λα πείηε: «Μνπ θαίλεηαη όηη θάζε θνξά πνπ ν Σηαύξνο έξρεηαη
ζην ζπίηη καο παξαβαίλεηο θαη έλα άιιν θαλόλα. Αο κηιήζνπκε ιίγν γη΄απηό».



Να έρεηε επίγλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο
ζπρλάδνπλ ηα παηδηά ζαο, θαζώο θαη επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Πεξηνξίζηε ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ ηειεόξαζε θαη ζην δηαδίθηπν έρνληαο
ππόςε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εθπνκπώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ζύκθσλα κε
ην δηθό ηνπο ειηθηαθό επίπεδν.



Όζνλ αθνξά ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ νη δηαθεκίζεηο ζηα παηδηά, είλαη
ζεκαληηθό λα ηνπο εμεγήζεηε πσο ζηόρνο ησλ δηαθεκηζηώλ είλαη λα
εθκεηαιιεύνληαη ηηο αλαζθάιεηεο ησλ αλζξώπσλ/θαηαλαισηώλ γηα λα
ζεσξνύλ όηη ηα πξντόληα ηνπο ζα βειηηώζνπλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο ή ηελ
εκθάληζή ηνπο. Παξάιιεια, όζνλ αθνξά ην ξόιν εηαηξηώλ παξαγσγήο
ηαηληώλ κπνξείηε λα εμεγήζεηε ζηα παηδηά όηη νη ραξαθηήξεο πνπ
πξνζπαζνύλ λα πξνάγνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε θαη ηνλ ηξόπν δσήο δελ
αληαπνθξίλνληαη απαξαηηήησο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, θπξίσο ηεο θππξηαθήο
θνηλσλίαο θαη ζπρλά εληζρύνπλ έλα κε-ξεαιηζηηθό θαη αλζπγηεηλό ηξόπν δσήο.



Πεξηνξίζηε θαη απνθύγεηε ηελ έθζεζε ησλ παηδηώλ ζε ηαηλίεο ή
βηληενπαηρλίδηα πνπ πεξηέρνπλ ζθελέο βίαο. Μειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί
αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηό έδεημαλ όηη παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζπζηεκαηηθά ζε
ζθελέο βίαο ζηελ ηειεόξαζε πηζαλόλ λα πηνζεηήζνπλ ηε βία σο ηξόπν
επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.

•

Οη γνλείο πξέπεη λα απνδερζνύλ ην γεγνλόο όηη θάπνηεο θνξέο ζα ληώζνπλ
αλίθαλνη λα αληεπεμέιζνπλ ζηνπο θηλδύλνπο πνπ παξακνλεύνπλ ηα παηδηά
ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ λα θαηαλνήζνπλ όηη απηό είλαη έλα απόιπηα
θπζηνινγηθό ζπλαίζζεκα. Αλ ληώζνπλ όηη δελ μέξνπλ πώο λα πξνζεγγίζνπλ
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ηα παηδηά ηνπο, θαιό ζα ήηαλ λα αλαδεηήζνπλ θάπνηα βηβιία, ηόζν γηα ηελ
παηδηθή όζν θαη γηα ηελ εθεβηθή ειηθία, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παξέρνπλ
ζεηηθά πξόηππα κε ηα νπνία ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ.
•

Να είζηε ζεηηθό πξόηππν ηνπ παηδηνύ: Οη γνλείο είλαη νη πξώηνη δάζθαινη πνπ
έρνπλ ηα παηδηά. Η ζπκπεξηθνξά, ε εκθάληζε θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ
επηδεηθλύεη θάπνην παηδί αξρίδνπλ από ηνπο ελήιηθεο πνπ ην πεξηηξηγπξίδνπλ.
Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη εζείο νη ίδηνη λα ζέζεηε ην παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά
ζαο επηδεηθλύνληαο απηνέιεγρν, ζεβαζκό πξνο ηνπο ζπλαλζξώπνπο ζαο,
επγέλεηα, εηιηθξίλεηα θαη θαιή θνηλσληθή θξίζε. Σηγνπξεπηείηε επίζεο όηη νη
ζπκβνπιέο πνπ δίλεηε ζηα παηδηά ζαο αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηηο δηθέο ζαο
πξάμεηο. Αλ ηα παηδηά αληηιεθζνύλ όηη νη γνλείο ηνπο δελ εθαξκόδνπλ απηά
πνπ ηνπο ζπκβνπιεύνπλ ηόηε ππάξρνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ηα
εθαξκόζνπλ θαη ηα ίδηα.

•

Δπηπξόζζεηα, ε εθαξκνγή ιαλζαζκέλσλ ζηξαηεγηθώλ πεηζαξρίαο όπσο
ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα, ρεηξαγώγεζε, ε ρξήζε ππεξβνιηθώλ ηηκσξηώλ πξνο ην
παηδί θαζώο θαη νη έληνλεο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ γνληώλ ζηελ παξνπζία
ηνπ παηδηνύ πξέπεη λα απνθεύγνληαη.

•

Παξαθνινπζήζηε ηα παηδηά ζαο γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά: Γώζηε
ζεκαζία ζηηο πηζαλέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ην παηδί ζαο. Γηα
παξάδεηγκα, αλ ην παηδί ζαο αξρίζεη λα επηδεηθλύεη πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά
όπσο αληηδξαζηηθόηεηα, έληνλε επηζεηηθόηεηα, έληνλεο αιιαγέο ζηηο
δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ύπλνπ, ζπδεηήζηε ηηο
αιιαγέο απηέο κε ην παηδί θαη απνηαζείηε ζε εηδηθό, αλ ρξεηαζηεί.

•

Σπλεξγαζηείηε κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο γηα λα ιύζεηε ην πξόβιεκα. Τα
ζρνιεία παίξλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά πνιύ ζνβαξά θαη έρνπλ πεξηζζόηεξε επηηπρία όηαλ νη γνλείο
ζπλεξγάδνληαη κε ην ζρνιείν γηα λα ιύλνπλ ην πξόβιεκα ηνπ εθθνβηζκνύ.

•

Να ζπκάζηε, αλ εζείο δελ ήζαζηε ελήκεξνη όηη ην παηδί ζαο ήηαλ ζύκα
εθθνβηζκνύ, ηόηε ίζσο νύηε θαη νη δάζθαινη ηνπ παηδηνύ ζαο ην γλώξηδαλ.
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