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ΠΡΟΛΟΓΟ  
 

Ο ξφινο ηνπ γνλέα απνηειεί πξφθιεζε γηα θάζε 

ελήιηθα, κηα πξφθιεζε πνπ γίλεηαη εληνλφηεξε θπξίσο 

ζηνπο λένπο γνλείο. Οη απαηηήζεηο ηνπ γνληθνχ ξφινπ 

είλαη πνιιέο θαη πνιχπινθεο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη έλα θπζηνινγηθφ άγρνο θαη έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα πξνζθέξεη φ,ηη θαιχηεξν ζην παηδί ηνπ. Σν άγρνο 

απηφ κπνξεί λα γίλεη δπζιεηηνπξγηθφ αλ ν γνληφο δελ 

γλσξίδεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

Αληίζεηα, νη αγσλίεο θαη ην άγρνο κπνξνχλ λα κεησζνχλ 

κε ηε γλψζε ησλ βαζηθψλ εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ πνπ 

δηέξρεηαη ην παηδί ζηε δσή ηνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζε θάζε ζηάδην.   

 

Σα πξνζρνιηθά ρξφληα απνηεινχλ ηε βάζε γηα κηα πγηή  

θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. Ζ πξφιεςε θαη ε απνθπγή κειινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ κπνξεί λα γίλεη εθηθηή αλ επελδχζνπκε 

ζεκαληηθά ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο θαη δψζνπκε 

έκθαζε ζηε λεπηαθή ειηθία. Σν λεπηαγσγείν θαη νη 

πξψηεο ηάμεηο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν απνηεινχλ 

ηδαληθνχο ρψξνπο γηα αλάπηπμε πξνιεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο φισλ ησλ παηδηψλ.  
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Ζ Παγθχπξηα ρνιή Γνλέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο έθξηλαλ σο 

απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ - νδεγνχ γηα 

γνλείο, πνπ λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη 

βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα πξψηα παηδηθά ρξφληα, κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλαζθάιεηαο. Οη 

γνλείο ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεχνληαη  θαη λα ζηεξίδνληαη, 

φηαλ ππάξρεη αλάγθε, γηα λα επηηεινχλ θαηάιιεια θαη 

κε επηηπρία ην γνληθφ ηνπο ξφιν. Σν εγρεηξίδην απηφ, κε 

ηίηιν Πξνζρνιηθή ειηθία –« Μεγαιψλνληαο ηα παηδηά 

καο κε ζνθία θαη γλψζε» αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο 

γνλείο θαη πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο πιαηζηψλνληαη απφ έλα 

επηζηεκνληθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Πεξηιακβάλεη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ζηε λεπηαθή 

ειηθία, ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ, ζην 

γλσζηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα, κειεηά ηελ έλλνηα 

ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο θαη πξνζθέξεη πξαθηηθέο 

εηζεγήζεηο γηα αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ 

θαη πξνβιεκάησλ.  

 

Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δσήο θαη ε 

πνιππινθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο, θαζηζηά ην ξφιν ηνπ γνληνχ δχζθνιν θαη γεκάην 

πξνθιήζεηο. Με γλψζε θαη ζνθία, κε θαηαλφεζε, 

αγάπε θαη αιιεινζεβαζκφ αιιά ρσξίο ππεξβνιηθέο 

απαηηήζεηο, ν θάζε γνληφο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζηήξημε ζην παηδί ηνπ ζηελ πνξεία ηνπ γηα ελειηθίσζε. 
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Σν έλζηηθην θαη ε αγάπε ρξεηάδεηαη λα θαζνδεγνχλ 

ηνλ θαζέλα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

παηδηνχ ηνπ, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα παηδηθά ρξφληα. 

Παξάιιεια, βαζηθέο γλψζεηο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα επηπιένλ 

ζηήξηγκα γηα ελδπλάκσζε ηνπ θάζε γνληνχ.   

 

 

 
Γξ Αληξέαο Γεκεηξίνπ 

Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εθαηφ πεξίπνπ ρξφλσλ 

ε αλζξσπφηεηα έρεη γλσξίζεη ηελ έθξεμε ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, βηψλνπκε ηε κεγάιε εμεηδίθεπζε εξγαζίαο, 

ηελ ηαρεία δηάρπζε ηεο γλψζεο, ηελ ηεξάζηηα αιιαγή 

ζηηο ζπλήζεηέο καο θαη ηνλ άθξαην αληαγσληζκφ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ησλ πιηθψλ αγαζψλ, πνπ ίζσο νδεγνχλ ζε 

κηα εθήκεξε, επηθαλεηαθή θαη πνιιέο θνξέο πνιχ 

εγσθεληξηθή αληηκεηψπηζε ηεο δσήο. Όια απηά 

πξνυπνζέηνπλ ηελ ζε εηζαγσγηθά θαη δήζελ θνηλσληθή 

θαηαμίσζε, πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ηηο πιείζηεο 

θνξέο κε ςειέο αθαδεκατθέο επηδηψμεηο θαη 

επαγγεικαηηθή θαη βηνπνξηζηηθή απνθαηάζηαζε. Πνιιά 

απφ ηα πην πάλσ επελεξγνχλ ίζσο αλαζηαιηηθά θαη δελ 

καο βνεζνχλ έηζη ψζηε νξζά λα ηεξαξρνχκε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο δσήο. Ο πξψηηζηνο θαη πιένλ 

ζεκαληηθφο ξφινο πνπ ν θαζέλαο απφ εκάο θαιείηαη λα 

παίμεη ζηε δσή ηνπ είλαη απηφο ηνπ γνληνχ θαη πξνο 

εθείλε ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη θπξίσο λα εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ, γηαηί αιίκνλν εάλ απνηχρνπκε σο γνλείο. 

Σφηε φια ηα άιια θαηαξξένπλ ζαλ ράξηηλνο πχξγνο.  

Ζ Παγθχπξηα ρνιή Γνλέσλ έρεη σο πξσηαξρηθφ θαη 

θχξην ζηφρν ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο  ηεο ηελ 

επηκφξθσζε θαη βειηίσζε ησλ γνληψλ κε θαηαιεθηηθφ 

θαη πξψην κέιεκα λα γίλνπκε φζν γίλεηαη θαιχηεξνη θαη 

απνηειεζκαηηθνί γνληνί. Άξα, ηα παηδηά λα ηπγράλνπλ 
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ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αλαηξνθήο θαη 

δηαπαηδαγψγεζεο. Ζ επηδίσμε, ε πξνζδνθία θαη ε επρή 

είλαη λα θάλνπκε παηδηά πγηή, ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά, 

αλζξψπνπο νξζνχο ζηελ θνηλσλία θαη πάλσ απφ φια 

αλζξψπνπο ραξνχκελνπο θαη επηπρηζκέλνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ε Παγθχπξηα ρνιή Γνλέσλ 

αλαπηχζζεη γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ 

είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα έρεη 

θαηαηεζεί θαη ε ηδέα ηεο ζχληαμεο ελφο εγρεηξηδίνπ γηα 

γνλείο πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ηνπ έρεη δνζεί ν ηίηινο 

«Μεγαιψλνληαο ηα Παηδηά κε νθία». Ζ επηινγή λα 

απεπζπλζεί απηφ ην ζχγγξακκα ζ’ απηή ηελ νκάδα 

γνληψλ κφλν ηπραία δελ είλαη. Πξψηνλ, ηα παηδηά απηήο 

ηεο ειηθίαο βξίζθνληαη ίζσο ζηελ πιένλ θξίζηκε, 

καζεζηαθά θαη αλαπηπμηαθά, πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο θαη 

παξάιιεια πνιχ δεθηηθά ζε κελχκαηα θαη εξεζίζκαηα 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη θπξίσο απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Σελ 

ίδηα ζηηγκή πηζηεχνπκε φηη νη γνλείο απηψλ ησλ παηδηψλ 

(ζπλήζσο λεαξνί) παξνπζηάδνληαη λα είλαη πην 

επαίζζεηνη θαη πην δεθηηθνί ζε κελχκαηα. 

Σε ζπγγξαθή απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ έρεη αλαιάβεη 

νκάδα επηζηεκφλσλ ηεο Τπεξεζίαο  Δθπαηδεπηηθήο 

Φπρνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ππφ ηελ επνπηεία 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο θ. Μηράιε Ησάλλνπ θαη ηεο Γξνο 

Δξλεζηίλαο ηζκάλε – Παπαθψζηα Αλψηεξεο 

Δθπαηδεπηηθήο Φπρνιφγνπ. Πηζηεχνπκε φηη ην 

πεξηερφκελν απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο ζηηο πξνζδνθίεο καο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη 
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επηζηεκνληθφ βνήζεκα θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα γνλείο 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

Παξάιιεια γηα ηελ έθδνζε απηή έρνπλ ζπλεξγαζηεί θαη 

ιεηηνχξγεζαλ σο ζχκβνπινη, ε θ. Αληνπαλέηηα 

Καηζηνινχδε, Γεληθή Δπηζεσξήηξηα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη ζπλεξγάηξηέο ηεο 

Δπηζεσξήηξηεο Πξνδεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Σα ζρέδηα πνπ δηαλζίδνπλ ηελ έθδνζε απηή έρνπλ 

θηινηερλεζεί απφ παηδηά ηνπ Β’ Γεκφζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ Παξαιηκλίνπ θαη ηνπ 5
νπ

 Γεκφζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζην Πιαηχ Αγιαληδηάο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε παξνχζα έθδνζε 

έρεη ηππσζεί ζην Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν. 

Θα ζέιακε ζεξκά λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο πην 

πάλσ γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπο. 

Δπραξηζηίεο απεπζχλνπκε θαη ζηνλ θ. Λνΐδν Γηάζνπκα, 

πνπ είρε ηε ζπληαθηηθή επηκέιεηα ηεο έθδνζεο θαη ζε 

φινπο φζνπο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο καο ζηελ Παγθχπξηα 

ρνιή Γνλέσλ έρνπλ βνεζήζεη.    

 

 

 

Νίθνο Μνπιαδίκεο 

Πξφεδξνο Παγθχπξηαο ρνιήο Γνλέσλ                                 
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Μηα θαιή δσή είλαη απηή πνπ εκπλέεηαη από ηελ 

αγάπε θαη θαζνδεγείηαη από ηε γλώζε,  

Bertrand Russel, 1872-1970  
 

Κάζε παηδί γελληέηαη κε κηα ηδηνζπγθξαζία πνπ 

θαζνξίδεηαη γελεηηθά, ε νπνία, κέζα απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο δηακνξθψλεηαη 

δπλακηθά θαη θαζνξίδεη ην ραξαθηήξα ηνπ. 

Πνιχπινθνη γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί 

θαη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηε κειινληηθή 

ηνπ πνξεία. 

 

Ζ λεπηαθή, πξν-ζρνιηθή ειηθία (3-6 ρξνλψλ) είλαη 

πεξίνδνο γξήγνξσλ ξπζκψλ κάζεζεο, αλάπηπμεο 

πνιιψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη ην 

δεκηνπξγηθφ παηρλίδη. Σν λήπην καζαίλεη κέζα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ην άκεζν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ κε ππεξβνιηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο.  

 

Σν παηδί ηεο λεπηαθήο ειηθίαο αληηκεησπίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε δηθή ηνπ δηαθνξεηηθή 

εηθφλα, κηα εηθφλα φπνπ ηα γεγνλφηα απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη ε θαζεκεξηλφηεηα δελ 

θαηαιήγεη πάληνηε ζηε ξνπηίλα. Ζ λεπηαθή ειηθία 

ζεσξείηαη επράξηζηε θαη επηπρηζκέλε. Θεσξείηαη ε 

πεξίνδνο ησλ παξακπζηψλ, ηεο θαληαζίαο θαη ησλ 



 

 

 

 

12 

ζαπκάησλ. Σαπηφρξνλα, φκσο, είλαη θαη ε πεξίνδνο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ πνπ κπνξεί λα 

θέξεη καδί ηεο ηελ αλάπηπμε άγρνπο, θνβηθψλ 

αληηδξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο κε έκθαζε 

ζηε δπζθνιία απνρσξηζκνχ θαη απεμάξηεζεο απφ ηνπο 

γνλείο. Σα πξψηα παηδηθά ρξφληα απνηεινχλ ζηελ  

πξαγκαηηθφηεηα κηα δπλακηθή, κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα 

αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Δίλαη ε πεξίνδνο εθείλε 

φπνπ ε κάζεζε, κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπ φξνπ 

(εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή), απνθηά 

έλλνηα θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ παηδηνχ.    

 

Σν παηδί γηα πξψηε θνξά βξίζθεηαη ζε έλα ρψξν εθηφο 

νηθνγέλεηαο, ζην ζρνιείν, ζ’ έλα ρψξν κε λέεο 

απαηηήζεηο θαη λέεο πξνθιήζεηο. Ζ πξψηε θαη 

κεγαιχηεξε απαίηεζε ηνπ λένπ απηνχ ρψξνπ είλαη ε 

πγηήο αλάπηπμε ζρέζεο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ελφο 

ελήιηθνπ αηφκνπ, ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ε 

γεληθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο κε θαλφλεο πνπ ην παηδί 

ρξεηάδεηαη λα αληηιεθζεί θαη λα αθνινπζήζεη ζηαδηαθά 

θαη ζπζηεκαηηθά. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί  ηελ 

πξψηε νξγαλσκέλε θνηλσληθή νκάδα πνπ ζα βνεζήζεη 

ην παηδί λα μεθηλήζεη ηε ζρνιηθή ηνπ πνξεία θαη ζα ην 

πξνεηνηκάζεη γηα ηε κάζεζε κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ 

φξνπ.     
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ηα πξψηα ζεκαληηθφηεξα ίζσο ρξφληα ηεο δσήο, ν 

άλζξσπνο ρξεηάδεηαη έλα  ζηαζεξφ πεξηβάιινλ θαη 

ζηαζεξέο ζρέζεηο γηα λα απνθηήζεη ην αίζζεκα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ζηαδηαθά ην αίζζεκα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο. Ζ ζηαζεξφηεηα ζην πεξηβάιινλ 

απνηειεί γηα ην παηδί αλαγθαηφηεηα, αθνχ δεκηνπξγεί 

ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη κείσζε ηνπ 

άγρνπο. Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ κεγαιψλνπλ έρνληαο έλα 

ζηαζεξφ πξφηππν πνπ λα κπνξεί λα ηνπο παξέρεη 

ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, αλαπηχζζνπλ θαιχηεξε 

πξνζαξκνζηηθή  ζπκπεξηθνξά  θαη δξνπλ ρσξίο έληνλν 

άγρνο θαη αλαζθάιεηεο σο ελήιηθεο.   

 

Ζ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ε ειηθία ηεο κίκεζεο θαη ηεο 

ηαχηηζεο θαη ε γλψζε είλαη ζπρλά απνηέιεζκα κίκεζεο.  

Παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε ήξεκν πεξηβάιινλ γίλνληαη 

ζπρλφηεξα ήξεκνη ελήιηθεο.  Παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε 

πεξηβάιινλ γεκάην άγρνο, έληαζε, ζπκφ, βία, ζπρλά θαη 

επθνιφηεξα θαηαθεχγνπλ ζην ζπκφ θαη ηε βία σο 

ελήιηθεο.   

 

ηαδηαθά απφ ηε κίκεζε ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο. Αληηιακβάλνληαη φηη κπνξνχλ 

λα εθθξάζνπλ άπνςε θαη αλαγλσξίδνπλ ηε δχλακε ηεο 

επηινγήο ηνπο. Έηζη, μαθληθά, κπνξεί έλα ήζπρν βξέθνο 

λα κεηαηξαπεί ζ’ έλα απαηηεηηθφ παηδί, πνπ ζπλερψο 

αληηδξά αξλεηηθά πξνο ηνπο γνλείο ή πξνο ην άκεζν 
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πεξηβάιινλ. Ζ αληίδξαζε, ε έθθξαζε δηαθνξεηηθήο 

άπνςεο, απνηεινχλ θαηλνχξηεο εκπεηξίεο, κε ηηο νπνίεο 

πεηξακαηίδεηαη θαη πξνθαιεί.  

 

Σα πξψηα ρξφληα είλαη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν παηδί ρξεηάδεηαη λα εκπιαθεί ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζηαδηαθά θαη κε επράξηζην 

ηξφπν. Ζ πξψηε δνθηκαζία γηα ην παηδί θαη ηνπο γνληνχο 

είλαη ν απνρσξηζκφο πνπ επέξρεηαη κε ηε θνίηεζε ηνπ 

παηδηνχ ζην λεπηαγσγείν. Σν άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ 

είλαη θάπνηεο θνξέο εληνλφηεξν θαη ίζσο νδεγήζεη ζε 

κεηέπεηηα πξνβιήκαηα. Οη γνλείο ρξεηάδεηαη λα 

αληηιεθζνχλ ην δηθφ ηνπο άγρνο θαη ηα δηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα απνρσξηζκνχ, ηα νπνία ζπρλά 

κεηαθέξνπλ πξνο ην παηδί ηνπο  θαη πξνο ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν παηδί θάησ ησλ πέληε ρξνλψλ πνιχ 

ζπρλά αλαπηχζζεη θνβίεο. Οη θνβίεο (είηε εηδηθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο, φπσο θφβνο γηα ην ζθνηάδη είηε γεληθέο, 

φπσο άγρνο θαη αλεζπρία) είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ 

ειηθία απηή θαη μεπεξληνχληαη ζρεηηθά εχθνια κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.    

 

Ζ κάζεζε πξέπεη πάληνηε θαη εηδηθά ζηε λεπηαθή ειηθία 

λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Ζ εθπαίδεπζε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηελ 

ειηθία ηνπ θάζε παηδηνχ. Σν κάζεκα ζην λεπηαγσγείν 

πξέπεη λα γίλεηαη κε επράξηζηεο θαη δηαζθεδαζηηθέο γηα 

ηα παηδηά δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη επράξηζηα, ηα λήπηα 
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αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη λα 

απνθηνχλ λέεο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο. Με ηνλ ίδην 

επράξηζην θαη παηγληψδε ηξφπν κάζεζεο ρξεηάδεηαη λα 

απαζρνινχλ θαη νη γνλείο ζην ζπίηη ηα παηδηά ηνπο. 

Μέζα απφ ην παηρλίδη, κέζα απφ επράξηζηεο εκπεηξίεο, 

πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ζα αξρίζεη 

ην λήπην λα αληηιακβάλεηαη ηηο πξψηεο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη λα απαζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο πξν-

γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Με θίλεηξν ηε κάζεζε, θάζε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε παηρλίδη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. Ζ 

άκεζε, πηεζηηθή θαη πιεθηηθή γηα ην παηδί πξνζπάζεηα 

κάζεζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη πηζαλφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο 

ην ζρνιηθφ ζεζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

 

 

 

 
Μηράιεο Ησάλλνπ                 Γξ Δξλεζηίλα Παπαθψζηα 

Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο    Αλψηεξε Δθπαηδεπηηθή 

Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο    Φπρνιφγνο 
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ΣΑΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο ππάξρνπλ πνιιέο 

ζεσξίεο γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. ήκεξα  

νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αλάπηπμε δελ απνηειεί 

ζηαηηθή δηαδηθαζία θαη ηα ζηάδηα δελ ζεκαηνδνηνχλ  

ηειηθνχο ζηαζκνχο ζηελ αλζξψπηλε πνξεία. Αληίζεηα, 

ε αλάπηπμε ελφο αηφκνπ είλαη κηα δπλακηθή πνξεία 

πνπ μεθηλά κε ηε γέλλεζε θαη νινθιεξψλεηαη κέρξη θαη 

ην ηέινο ηεο δσήο. Μέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

βηψκαηά καο αιιά θαη κέζα απφ ην θιεξνλνκηθφ καο 

ππφβαζξν αλαπηπζζφκαζηε δηαξθψο έρνληαο πάληα ηε 

δπλαηφηεηα γηα αιιαγή θαη βειηίσζε.  

 

Ζ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Καηά ηε λεπηαθή ειηθία (απφ ην 

3ν έσο ην 5ν έηνο πεξίπνπ) ην παηδί θαηαθηά κεξηθψο 

ηελ ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ 

πνξεία γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

απηάξθεηαο, απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηε κεηάβαζή 

ηνπ ζην επφκελν ζηάδην ηεο δσήο ηνπ, ηε ζρνιηθή 

πεξίνδν.   

 

Τα ζηάδηα πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ ρξεηάδεηαη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ελδεηθηηθά θαη λα ζεσξνύληαη σο 

ζηάδηα βαζηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ. Οη ηνκείο πνπ 

παξνπζηάδνληαη αλαθέξνληαη ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 
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λεπηαθήο-πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε βάζε εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θαη κειέηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο.  

 

σκαηηθόο ηνκέαο  

Ζ ζσκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηε λεπηαθή ειηθία 

ζπλερίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Δλψ ε αλάπηπμε 

ηνπ βξέθνπο (0-2 εηψλ πεξίπνπ) ήηαλ ζρεδφλ 

θαζνξηζκέλε θαη απηνγελήο, θαηά ηε λεπηαθή ειηθία 

παξνπζηάδεηαη κηα πνιππινθφηεηα θαη  πνηθηινκνξθία, 

ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα βηψκαηα θαη 

ηα εξεζίζκαηα ηνπ θάζε παηδηνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο 

ηεο πεξηφδνπ είλαη ε νκαινπνίεζε ησλ ζσκαηηθψλ 

αλαινγηψλ. Σα παηδηά αξρίδνπλ λα κνηάδνπλ κε 

κηθξνγξαθίεο ησλ κεγάισλ ζην ζσκαηηθφ ηνκέα κε ην 

ζψκα λα απνθηά ζσζηέο αλαινγίεο.  

 

Κηλεηηθόο ηνκέαο  
Ζ θίλεζε απνηειεί θεληξηθφ άμνλα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ παξνπζηάδεη έληνλε 

θηλεηηθφηεηα. θνπφο ηεο θίλεζεο θαη ηεο 

ελεξγεηηθφηεηαο είλαη ν έιεγρνο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ζψκαηνο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο θαη θίλεηξν ε έληνλε πεξηέξγεηα θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

 

Ζ αλαθάιπςε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη νη γνλείο 

θαινχληαη λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί ζηελ πνξεία πξνο 
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εμεξεχλεζε. Ζ πνξεία απηή κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα 

είλαη δχζθνιε γηα ηνπο γνλείο, γηαηί ηαπηφρξνλα ην 

λήπην δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ρξεηάδεηαη ζπλερή παξαθνινχζεζε, 

πξνζηαζία  θαη ζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα 

δηεξεχλεζε.  

 

Γλσζηηθόο ηνκέαο  

ην γλσζηηθφ ηνκέα  παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θαη    

μαθληθέο αιιαγέο θαζψο αλαπηχζζεηαη  ε ζπκβνιηθή 

ιεηηνπξγία κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο νκηιίαο θαη ηνπ 

ιφγνπ. Σν λήπην αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηζκνχο 

θαη λα παξάγεη εζσηεξηθά ζχκβνια κε ζηφρν ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ.  

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο γίλεηαη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο 

θαη ηα λήπηα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πνιιά δεδνκέλα 

αλ ηχρνπλ απιήο επεμήγεζεο απφ ηνπο ελήιηθεο. Παξά 

ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, ε λεπηαθή ειηθία παξακέλεη ζην 

εγσθεληξηθφ ζηάδην. Ζ «εγσθεληξηθφηεηα» απηή 

αλαγθάδεη ην παηδί λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην 

θέληξν ηεο δσήο θαη λα αληηιακβάλεηαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα απνθιεηζηηθά κέζα απφ ηε δηθή ηνπ 

χπαξμε. Σαπηφρξνλα, ε απμεκέλε θαληαζία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ παηδηθή ειηθία απνηειεί  ην κέζν γηα 

θαηαλφεζε  ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο.  
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Οη γνλείο, κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, 

κπνξνχλ  λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Έλα πεξηβάιινλ κε πνιιά 

εξεζίζκαηα παξέρεη επθαηξίεο γλψζεο θαη εμεξεχλεζεο. 

Σν δηάβαζκα παξακπζηψλ βνεζά ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε θαη γεληθφηεξα ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Ζ 

επεμήγεζε ζηα εξσηήκαηα ησλ παηδηψλ κε απιφ ηξφπν 

απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ 

θαη ηεο ινγηθήο.  

  

πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε  
Σν λήπην παξνπζηάδεη ηάζεηο απηνλνκίαο θαη 

αλεμαξηεζίαο πνπ ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε έληνλα 

μεζπάζκαηα ζπκνχ θαη ζπαληφηεξα ζε μεζπάζκαηα 

βίαο. Ζ θαηαλφεζε ηεο δχλακεο ηνπ «εγψ», ηεο 

δχλακεο γηα άξλεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε καγηθή γηα 

ην παηδί ιέμε «φρη», δεκηνπξγεί πξσηφγλσξα 

ζπλαηζζήκαηα ζηα παηδηά, πνπ πεηξακαηίδνληαη θαη 

πξνθαινχλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

 

Ζ πξνζπάζεηα γηα απηνλφκεζε θαη αλάπηπμε 

δεκηνπξγεί ζπρλά έληνλε θηλεηηθφηεηα, εθξήμεηο ζπκνχ 

θαη δήιηαο, πείζκα, αλππαθνή, θνβίεο θαη αλαζθάιεηεο. 

Σα ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη απνιχησο θπζηνινγηθά 

ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε θαηαλφεζε, ππνκνλή, ζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε.  
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Παξάιιεια, ν ηνκέαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

αλαπηχζζεηαη έληνλα θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη 

δηεπξχλεηαη κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Γηα πξψηε θνξά ην λήπην βξίζθεηαη ζε 

έλα ρψξν εθηφο νηθνγέλεηαο θαη ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ γηα πξνζαξκνγή θαη 

θνηλσληθνπνίεζε.  

 

Ο ξφινο ησλ γνληψλ ζηελ νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή  

αλάπηπμε είλαη πξσηαξρηθφο. Ζ αλάπηπμε πγηψλ 

ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

αζθάιεηαο ζην ζπίηη, ε ρσξίο φξηα απνδνρή ηνπ παηδηνχ 

θαη ε θαιή επηθνηλσλία, απνηεινχλ παξάγνληεο 

πξνζηαζίαο   ηεο ςπρηθήο πγείαο. 
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Σπλνςίδνληαο, ηα πξώηα παηδηθά ρξόληα 

ραξαθηεξίδνληαη από ηα αθόινπζα: 

 

        Νήπηα: 1-3 ρξόλσλ 

 

 Δμεξεχλεζε, πεξηέξγεηα, πξνζπάζεηα 

απηνλφκεζεο 

 Δγσθεληξηζκφο θαη θαληαζία 

 Ξεζπάζκαηα ζπκνχ, θνβίεο θαη 

αλαζθάιεηεο 

 Άγρνο απνρσξηζκνχ. 

 Γπζθνιία ζηελ έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ 

 Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία 

 Μνλαρηθφ παηρλίδη 

 

         Παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο: 3-5 ρξόλσλ 

 

 Ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ιφγνπ θαη 

νκηιίαο 

 Οκαδηθφηεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα 

 Γεκηνπξγηθφ παηρλίδη 

 πλεξγαζία 

 Ξεζπάζκαηα ζπκνχ θαη αλαζθάιεηεο 

 πλαηζζήκαηα ελνρήο 

 πλαηζζήκαηα πεξεθάληαο 
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΟΜΗΛΗΑ 

   

Ζ νκηιία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζηαζκφ ζηελ 

πνξεία ηεο αλάπηπμεο. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

άηνκν λα επηθνηλσλεί αιιά θαη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ 

θφζκν κέζα απφ ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο. Ζ αλάπηπμε 

ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο νκηιίαο, ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζθέςεο. 

 

 χκθσλα κε παγθφζκηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ιφγνπ εκθαλίδνληαη 

πεξίπνπ ζην 10% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

(Bishop & Leonard, 2000), ελψ ζεκαληηθφο 

αξηζκφο παηδηψλ κε  δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ιφγνπ ζηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

ειηθία 9-11 εηψλ. 

 

 Ζ πξφιεςε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ 

ηνκέα ηεο νκηιίαο θαη ηνπ ιφγνπ φπσο θαη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Σπρφλ δηαηαξαρέο πνπ 

εληνπίδνληαη έγθαηξα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία. 

 

 Δίλαη ζεκαληηθφ ν θάζε γνληφο λα γλσξίδεη ηα 

βαζηθά ζηάδηα αλάπηπμεο γηα λα κπνξεί λα 

θαηαθεχγεη έγθαηξα ζε εηδηθφ  φηαλ θξηζεί 

αλαγθαίν. 
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ηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ιόγνπ 

 

     12 κελώλ: 

 Αληηδξά ζεηηθά ζηνπο ήρνπο 

 Αλαπηχζζεη δπλαηφηεηα γηα νπηηθή επαθή 

 Αλαγλσξίδεη ηε θσλή ηεο κεηέξαο ηνπ 

 Υακνγειά φηαλ θάπνηνο ηνπ κηιά 

 Αληαπνθξίλεηαη ζην φλνκά ηνπ 

 Υξεζηκνπνηεί βαζηθφ ιεμηιφγην (κακά, κπακπά, κπάια θ.α) 

 

     12-24 κελώλ: 

 Γηαζέηεη ιεμηιφγην κε 20-50 ιέμεηο 

 Τπαθνχεη ζε απιέο εληνιέο φπσο «φρη», «έια», «θέξε», 

«δψζε» 

 Υξεζηκνπνηεί κέρξη δχν ιέμεηο γηα λα ζρεκαηίζεη θξάζεηο 

 Υξεζηκνπνηεί ζπκβνιηθά δηάθνξα παηρλίδηα 

     24-36 κελώλ: 

 Μπνξεί λα απαληήζεη ζε απιέο εξσηήζεηο 

 Δπηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηψληαο απιέο πξνηάζεηο 

 Μπνξεί λα παξαθνινπζήζεη έλα δηάινγν 

 Παξαθνινπζεί παξακχζηα κε επθνιία 

 Έρεη απνξίεο θαη θάλεη εξσηήζεηο 

 

     4 ρξνλώλ: 

 Απαληά ζε φια ηα είδε εξσηήζεσλ 

 Καηαλνεί θαη εθηειεί ζχλζεηεο νδεγίεο 

 Γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ αλζξψπνπο πνπ δελ γλσξίδεη 

 Δθθξάδεηαη νξζά ζε ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή θαη ην 

ζπληαθηηθφ πιαίζην 

 Δθθξάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 
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Είλαη γεγνλόο όηη θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθό θαη γη’ 

απηό κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα δηαθύκαλζε ζρεηηθά κε ην 

ρξόλν πνπ θαηαθηά θάπνηα δεμηόηεηα, σζηόζν ν κέζνο 

όξνο είλαη ελδεηθηηθόο γηα λα βνεζήζεη ην γνληό λα 

αληηιεθζεί έγθαηξα ηελ ύπαξμε ηπρόλ δπζθνιηώλ θαη λα 

απνηαζεί έγθαηξα γηα βνήζεηα.  

 

 

Εάλ παξόια απηά θάπνηεο δπζθνιίεο παξακέλνπλ, ηόηε 

κηα επίζθεςε ζε θάπνηνλ Εηδηθό (Λνγνζεξαπεπηή) κπνξεί 

λα θαλεί ρξήζηκε γηα λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο κε ηνλ 

πην θαηάιιειν ηξόπν.   

 

Η ινγνζεξαπεπηηθή αμηνιόγεζε ζα θαηαδείμεη αλ 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαη ζα αθνινπζεζεί ε θαηάιιειε 

παξέκβαζε. 

 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε σο γνλείο γηα λα δηεπθνιύλνπκε 

ηελ αλάπηπμε  ηνπ ιόγνπ ζην παηδί καο; 
 

 Μηινχκε ζην παηδί κε ήξεκν ηφλν 

 Υξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο νκηιίαο  

 Γίλνπκε επεμεγήζεηο ζην παηδί καο 

 Μηινχκε ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ην ιφγν 

 Αθνχκε πξνζερηηθά απηά πνπ έρεη λα καο πεη  

 Πξνζπαζνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε πινχζην ιεμηιφγην 

 Σξαγνπδνχκε θαη παίδνπκε παηρλίδηα κε βάζε ην 

ιφγν θαη ηελ νκηιία 

 Γηαβάδνπκε παξακχζηα ζην παηδί καο 
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ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ  
 
Σν παηδί, γηα λα κπνξέζεη λα εμειηρζεί ζε επηπρηζκέλν 

θαη πγηή ελήιηθα, ρξεηάδεηαη  λα έρεη βηψζεη κηα πγηή θαη 

φζν ην δπλαηφ επηπρηζκέλε παηδηθή ειηθία. Γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ηνπο πξνζθέξνπκε  φ,ηη ρξεηάδνληαη 

πξέπεη λα μέξνπκε πψο ζθέθηνληαη, πψο αηζζάλνληαη θαη 

πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο ζε θάζε 

ειηθία. Οη γνλείο, γηα λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην 

ζεκαληηθφ ηνπο ξφιν, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο 

ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ζηηο 

ςπρνθνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο. 

 

Η γλώζε ησλ πην θάησ βαζηθώλ αλαγθώλ δηεπθνιύλεη ην 

ξόιν ησλ γνληώλ θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζρέζε γνληνύ-

παηδηνύ: 

 

1.   Ζ αλάγθε γηα αγάπε 

Κάζε παηδί έρεη απφιπηε αλάγθε ηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε κηαο ζρέζεο κε ηνπο γνλείο ηνπ.  Μέζα απφ 

απηή ηε ζρέζε – αξρηθά κε ηε κεηέξα ηνπ, αξγφηεξα κε 

ηνλ παηέξα θαη κεηά θαη κε ηνπο άιινπο - ην παηδί 

αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη 

αμία. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο γνληνχ-παηδηνχ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ε ρσξίο φξνπο απνδνρή θαη αγάπε, 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηε θπζηθή εκθάληζε, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Έηζη, κε 
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κηα ρσξίο φξνπο αγάπε, ην παηδί ζηαδηαθά απνθηά ηελ 

αίζζεζε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη αλαπηχζζεη ην ίδην 

εθηίκεζε θαη απνδνρή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ ρσξίο φξνπο 

απνδνρή θαη αγάπε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πγηή 

θαη νκαιή αλάπηπμε ηνπ θάζε αηφκνπ. Δίλαη γλσζηφ 

ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία φηη ε απνδνρή θαη ε αγάπε 

ζηεξίδνληαη ζηελ ακνηβαηφηεηα, έηζη έλα παηδί πνπ δίλεη 

πνιιά ζε κηα νηθνγέλεηα ζπλήζσο παίξλεη πνιιά, ζε 

αληίζεζε κε έλα παηδί πνπ πζηεξεί. Παξαηεξείηαη έηζη ην 

θαηλφκελν ην παηδί κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα 

λα γίλεηαη επθνιφηεξα απνδεθηφ θαη λα αγαπηέηαη ρσξίο 

φξνπο, ζε αληίζεζε κε ην παηδί πνπ παξνπζηάδεη εηδηθέο 

δπζθνιίεο ή αλαπεξίεο. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο θφπνο 

θαη πξνζπάζεηα απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο 

άιινπο ζηε δσή ελφο παηδηνχ κε δπζθνιίεο λα ην 

απνδεθηνχλ θαη λα ηνπ πξνζθέξνπλ αγάπε ρσξίο φξηα. 

 

2.  Ζ αλάγθε γηα αζθάιεηα 

Ζ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ηθαλνπνηείηαη φηαλ ην παηδί 

δεη κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα κε ζηαζεξέο 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο φπνπ νη ζηάζεηο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ πξνο ην παηδί ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζπλέπεηα.  Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην παηδί λα 

γλσξίδεη πψο ζα αληηδξάζνπλ νη γνλείο ηνπ ζε θάζε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

πξνβιέπεη ηηο αληηδξάζεηο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ 

δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη κεηψλεη ηηο 

αγσλίεο θαη ην άγρνο ηνπ. Ζ θαζεκεξηλφηεηα θαηά ηελ 
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πξνζρνιηθή ειηθία ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνβιέςηκε θαη 

ζηαζεξή.  

 

3.  Ζ αλάγθε γηα λέεο εκπεηξίεο 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ.  

Όπσο ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσκαηηθή 

αλάπηπμε, έηζη θαη νη λέεο εκπεηξίεο πνπ ην παηδί απνθηά 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο 

ηνπ θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

νκαιή ςπρνθνηλσληθή ηνπ εμέιημε. Ζ έιιεηςε 

ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα παίμεη είλαη κεξηθέο θνξέο 

έλδεημε φηη δελ εμειίζζεηαη θπζηνινγηθά. Σν παηδί παίδεη 

κε ηνπο ήρνπο, κε ηηο ιέμεηο, κε ηα αληηθείκελα.  Σν 

παηρλίδη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζεη λέεο 

γλψζεηο, λα αλαπηχμεη ηε θαληαζία ηνπ, ηηο δεμηφηεηεο, 

ηηο θηλεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Σν παηρλίδη δίλεη αθφκε 

ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο αγσλίεο ηνπ. 

 

4.  Ζ αλάγθε ηεο αλαγλώξηζεο θαη ηεο απνδνρήο 

Γηα λα κεγαιψζεη έλα παηδί θαη λ’ αλαπηπρζεί ζε έλα 

ππεχζπλν ελήιηθν άηνκν, πξέπεη ζηαδηαθά λα απνθηήζεη 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ, λνεηηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Γηα λα κπνξέζεη ην παηδί λα 

απνθηήζεη φιε απηή ηε γλψζε ρξεηάδεηαη ηζρπξά 

θίλεηξα. Οη γνλείο ζπκβάιινπλ ζ’ απηφ ην ζεκείν 

νπζηαζηηθά παξνηξχλνληαο ην παηδί θαη δείρλνληάο ηνπ 
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αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. Απηή ε ελζάξξπλζε, ε 

παξφηξπλζε θαη έλα ινγηθφ επίπεδν πξνζδνθηψλ απφ 

ηνπο γνλείο – αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ -

απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζεη ην 

παηδί λα ζρεκαηίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ηνπ 

εαπηνχ ηνπ. Ζ ρσξίο φξνπο απνδνρή ηνπ παηδηνχ απφ 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο ελήιηθεο ζηε δσή ηνπ, 

δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπγθξνηεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

5.  Ζ αλάγθε γηα ππεπζπλόηεηα 

Σν παηδί βξίζθεη αληαπφθξηζε ζ’ απηή ηνπ ηελ αλάγθε 

φηαλ νη γνλείο  επηηξέπνπλ θαη παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ γηα αλεμαξηεηνπνίεζε, αξρηθά 

καζαίλνληάο ην λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε πξάγκαηα 

θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, φπσο ην λα ηξψεη θαη λα ληχλεηαη 

κφλν ηνπ θ.η.ι. Καζψο κεγαιψλεη πξέπεη λα δίλεηαη ζην 

παηδί κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία, αιιά παξάιιεια θαη ε 

δπλαηφηεηα λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ησλ πξάμεψλ 

ηνπ.  Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ελζάξξπλζε αιιά θαη 

κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ ζα απνθηήζεη λα κπνξεί λα 

καζαίλεη απφ ηα ιάζε θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. 
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6. Ζ αλάγθε γηα έιεγρν ησλ ελζηηθησδώλ 

παξνξκήζεσλ 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην παηδί λα αλαπηχμεη εζσηεξηθή 

πεηζαξρία θαη απηνέιεγρν. Σα ζεκαληηθά πξφζσπα ζηε 

δσή ηνπ παηδηνχ, νη ελήιηθεο πνπ θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία απνηεινχλ πξφηππα θαη ζεσξνχληαη αιάλζαζηνη, 

ρξεηάδεηαη λα δξνπλ κε απηνέιεγρν θαη απηνπεηζαξρία. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ζεκαληηθψλ ελειίθσλ κπνξεί είηε 

λα δηεπθνιχλεη είηε λα δπζρεξαίλεη ηελ πνξεία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο ησλ παηδηψλ. Ζ ζηαζεξφηεηα 

ζηε ζπκπεξηθνξά ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδεη ηηο πξάμεηο 

ησλ ελειίθσλ θαη λα ηαπηίδεηαη κε ηα πηζηεχσ θαη ηηο 

αμίεο πνπ νη ίδηνη ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο. Ζ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα πεηζαξρία 

βνεζά ηα παηδηά λα απνδερηνχλ ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθά 

παξαδερηήο πξαγκαηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ ηα 

δηεπθνιχλεη ζε ζέκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή. Ζ έιιεηςε 

απηνπεηζαξρίαο θαηαιήγεη ζε κηα γεληθφηεξε 

δπζιεηηνπξγία θαη ζην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ 

αιιά θαη γεληθφηεξα δηαηαξάζζεη ηελ νηθνγελεηαθή δσή.  

 

ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάγθε γηα απηνπεηζαξρία, 

είλαη ε αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα έιεγρν ησλ ελζηηθησδψλ 

παξνξκήζεψλ ηνπ, γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ελφο 

ψξηκνπ «Δγψ», πνπ λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

είλαη απαξαίηεην λα δηεπθνιχλνπκε ην παηδί λα 
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απνδερζεί ηηο επηζπκίεο ηνπ απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε 

λα κάζεη (αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηνπ αλάπηπμεο) λα αλαβάιιεη ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζή 

ηνπο θαη κεηέπεηηα λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ 

πξάμεψλ ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ απηνειέγρνπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε επηηπρίαο ζηελ ελήιηθε δσή θαη μεθηλά απφ 

ηα πξψηα παηδηθά ρξφληα.     

 

7.  Ζ αλάγθε γηα νκαδηθόηεηα 

Δίλαη απηνλφεηε ζρεδφλ ε αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα αλήθεη 

ζε κηα νκάδα. Μέζα απφ ηε ζπλχπαξμε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ καζαίλεη λα δέρεηαη ηνπο θαλφλεο, λα 

κνηξάδεηαη θαη λα αιιεινυπνζηεξίδεηαη, λα απνθηά ηελ 

αίζζεζε ησλ νξίσλ ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο αξρίδνπλ ήδε απφ ηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία κέζα απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηα 

αδέιθηα. 

 

8.  Ζ αλάγθε γηα ππνζηήξημε 

Σν παηδί έρεη κεγάιε αλάγθε λα αηζζάλεηαη φηη ζα βξεη 

ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο θαη ην γεληθφηεξν 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο λέσλ 

γλψζεσλ θαη λέσλ εκπεηξηψλ, φηαλ δελ είλαη ζίγνπξν φηη 

κπνξεί λα ην θαηαθέξεη κφλν ηνπ.  Οη ελήιηθεο 

ζπλεζίδνπλ λα επηβξαβεχνπλ  κφλν ην απνηέιεζκα θαη 

φρη ηελ πξνζπάζεηα, πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

άγρνο ζηα παηδηά θαη λα αλαζηείιεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 
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γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη δεμηνηήησλ.  

Ζ αλάγθε γηα ππνζηήξημε είλαη πην έληνλε ζε παηδηά πνπ 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο έρνπλ άγρνο, αηζζάλνληαη 

αλαζθάιεηα θαη δελ εκπηζηεχνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο. 
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ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ επεξεάδεηαη 

θπξίσο απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ, δειαδή απφ ηα 

ζεκαληηθά άηνκα ζηε δσή ηνπ θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

θξνληίδαο πνπ ηα άηνκα απηά κπνξνχλ λα  πξνζθέξνπλ.  

Ο ξφινο ησλ γνληψλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

βαξχηεηα αθνχ ε δηθή ηνπο ζηάζε δσήο θαη ε δηθή ηνπο 

αληίδξαζε κπνξεί λα θαζνξίζεη ζε ζεκαληηθφ  βαζκφ 

ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπ εμέιημε. Με απηά ηα δεδνκέλα, θξίλεηαη εμίζνπ 

αλαγθαίν νη γνλείο λα είλαη έηνηκνη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

βαζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε 

θάζε ειηθία γηα λα κπνξέζνπλ λα  αληαπνθξηζνχλ 

επαξθψο ζ’ απηέο.   

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο 
ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ πεξίπνπ ρξφλσλ ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα «εγσθεληξηθφηεηα» πνπ 

γίλεηαη θπξίσο θαλεξή κέζα απφ ην παηρλίδη. Σν παηρλίδη 

θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία απνηειεί ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ παηδηνχ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζε απηφ. Καηά ηα πξψηα παηδηθά 

ρξφληα παξακέλεη  εγσθεληξηθφ θαη αηνκηθφ. Σα λήπηα 

αξλνχληαη λα κνηξαζηνχλ ηα παηρλίδηα ηνπο ελψ 

ζπλήζσο ην παηρλίδη ηνπο είλαη παξάιιειν, δειαδή παξά 

ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε 
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πνιιά άιια παηδηά (ζπλνκειίθνπο), παίδνπλ αλεμάξηεηα 

ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπο.  Απηφ κπνξεί λα ζπλερίζεη κέρξη λα 

θζάζνπλ πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ 

φπνπ ζηαδηαθά ζα αξρίζνπλ λα παίδνπλ ζπλεξγαηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά κε ηα άιια παηδηά.  πρλά παξαηεξείηαη 

ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ ηα παηδηά λα κε 

κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην παηρλίδη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αθνχ ζ’  απηέο ηηο ειηθίεο ε ζπγθέληξσζε 

είλαη κεησκέλε θαη εχθνια δηαζπάηαη. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ε ζπλεξγαζία  θαη ε θνηλσληθνπνίεζε αξρίδνπλ 

ζηαδηαθά λα απνηεινχλ κέξνο ηεο δσήο ηνπ λεπίνπ, ηα 

παηρλίδηα ηνπο ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε δάθξπα, 

ζπγθξνχζεηο θαη θαβγάδεο.   

 

Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, αθνχ δελ κπνξνχλ 

εχθνια λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ θαληαζηηθνχ 

θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.  Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα παηδί 

ηεο ειηθίαο απηήο έρεη εθηάιηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

χπλνπ, ζπρλά αληηιακβάλεηαη ην γεγνλφο σο πξαγκαηηθφ 

παξά σο θαληαζηηθφ.  Δπηπιένλ, ζηελ ειηθία απηή δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη ηα 

ίδηα ππεχζπλα γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζην άκεζν πεξηβάιινλ. 

πρλά ζεσξνχλ φηη κηα καγηθή, θαληαζηηθή δχλακε είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (π.ρ. ην γεγνλφο 
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φηη παηάο έλα θνπκπί θαη αλάβεη ην θσο κπνξεί λα θξηζεί 

απφ ην λήπην φηη νθείιεηαη ζηηο δηθέο ηνπ καγηθέο 

δπλάκεηο). Δπνκέλσο, απηή ε ζηάζε αληαλαθιάηαη θαη 

ζην παηρλίδη πνπ είλαη θπξίσο θαληαζηηθφ αιιά θαη 

κηκεηηθφ, αθνχ ζηελ ειηθία απηή έρνπλ ηελ ηάζε λα 

κηκνχληαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο αιιά θαη ηνπο 

ελήιηθεο πνπ ηνπο πεξηηξηγπξίδνπλ.    

 

ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ ρξφλσλ ηα παηδηά 

επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε θνίηεζε ζην 

λεπηαγσγείν, πνπ ηνπο βνεζά λα αλαπηχμνπλ ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά 

ηνπο θαη λα εθδειψζνπλ πην έληνλα ηελ πξσηνβνπιία, 

ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά πνπ δελ θνηηνχλ.   

 

Δπηπξφζζεηα, ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο 

βειηίσζε ζηνλ αξλεηηζκφ πνπ ηα ραξαθηήξηδε ζε 

κηθξφηεξεο ειηθίεο, γίλνληαη πην ππνκνλεηηθά θαη 

απνδέρνληαη πην εχθνια ζχληνκνπο απνρσξηζκνχο απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο.    

 

ηηο ειηθίεο ησλ ηεζζάξσλ θαη πέληε ρξφλσλ, ηα παηδηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη 

απηνπεπνίζεζε. Αξρίδνπλ επίζεο ζηαδηαθά λα 

εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα θάλνπλ 

επηινγέο θίισλ θαη λα πξνηηκνχλ ηελ παξέα 

ζπλνκειίθσλ παξά ελειίθσλ. Πξνηηκνχλ επίζεο λα 
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παίδνπλ κε παηδηά ηνπ ηδίνπ θχινπ θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε νκαδηθά παηρλίδηα.       

 

Απηνεθηίκεζε 

Ζ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή 

άπνςε θαη εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο.  

Δμαξηάηαη απφ ην πψο αμηνινγνχκε ηελ ηθαλφηεηά καο,  

ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο.  Ζ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο αξρίδεη απφ ηε λεπηαθή ειηθία.  Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καο ζπκπεξηθέξνληαη νη γχξσ καο, 

θπξίσο νη ζεκαληηθνί άιινη (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη 

ζπλνκήιηθνη), επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζήο καο.  Παξάιιεια, ε χπαξμε ελφο δεζηνχ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη νκαιψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεη 

ζεηηθά ηνλ ηνκέα απηφ.  Τπάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ 

απηνεθηίκεζε ελφο αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ.  πλήζσο, ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηα παηδηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξε απηνεθηίκεζε ζε 

ζρέζε κε άιια ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο.          

 

Σα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή απηνεθηίκεζε είλαη 

ηθαλά λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, κπνξνχλ λα 

παίμνπλ κφλα ηνπο αιιά θαη κε άιια παηδηά,  

αιιειεπηδξνχλ ζεηηθά κε ηνπο γχξσ ηνπο, αλαπηχζζνπλ 

θηιίεο κε επθνιία θαη θάλνπλ ζεηηθέο δειψζεηο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο.  Δπίζεο, δηαηεξνχλ νπηηθή επαθή κε ην 

ζπλνκηιεηή ηνπο, δέρνληαη θνκπιηκέληα απφ ηνπο γχξσ 
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ηνπο θαη είλαη πξφζπκα λα βηψζνπλ θαηλνχξηεο 

εκπεηξίεο.  Αληηζέησο, ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

ρακειή απηνεθηίκεζε έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηψλνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, λα απνξξίπηνπλ θνκπιηκέληα απφ ηνπο γχξσ 

ηνπο, λα ελνρινχλ, λα ζπκψλνπλ εχθνια, λα 

παξνπζηάδνπλ δήιηα θαη λ’ απνθεχγνπλ ηελ νπηηθή 

επαθή κε ην ζπλνκηιεηή ηνπο.   
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Πώο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ νη γνλείο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπο: 

 

 

 Δπηθνηλσλήζηε κε ζεβαζκό κε ηνλ/ηε ζύληξνθό ζαο 

αιιά θαη ηα παηδηά ζαο.   

 Γείμηε ελδηαθέξνλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζίεο 

ηνπ παηδηνύ.   

 Αθηεξώζηε ρξόλν κε ην παηδί ζαο θάλνληαο καδί ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ην επραξηζηνύλ.    

 Δλζαξξύλεηε ηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ ζε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ αλάπηπμε θηιίαο  κε άιια 

παηδηά.  

 Αλαζέζηε ππεπζπλόηεηεο ζην παηδί ζαο. Με ηνλ ηξόπν 

απηό ην παηδί ζαο ζα ληώζεη όηη είλαη ζεκαληηθό αιιά 

θαη βνεζεηηθό ζηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο,  ζα ζαο δνζνύλ 

επηπξόζζεηεο επθαηξίεο γηα παξνρή επηβξάβεπζεο ζην 

παηδί γηα ηηο ππεπζπλόηεηεο πνπ αλέιαβε.   

 Γώζηε επηινγέο ζηα παηδηά ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

δίλεηε δύν επηινγέο ζηα παηδηά ζαο όηαλ ηνπο δεηάηε λα 

νινθιεξώζνπλ θάπνηεο ππεπζπλόηεηεο νύησο ώζηε λα 

ληώζνπλ όηη από ηε κηα νξηνζεηνύληαη από εζάο αιιά 

από ηελ άιιε έρνπλ θαη εθείλα ην δηθαίσκα λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε απνθάζεηο πνπ ηα 

αθνξνύλ.   

 Απνδερηείηε ηα ιάζε. Γείμηε ζην παηδί όηη όινη θάλνπκε 

ιάζε θαη όηη απηό είλαη ην θπζηνινγηθό, αθνύ 

καζαίλνπκε θαη βειηησλόκαζηε από ηα ιάζε καο.  
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 Δπηβξαβεύζηε ηηο  επηηπρίεο πνπ έρεη ην παηδί  αθόκα 

θαη ηηο πην κηθξέο /αζήκαληεο. Δμίζνπ ζεκαληηθό όκσο 

είλαη λα επηβξαβεύεηε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνύ έζησ 

θαη όηαλ ην απνηέιεζκα δελ είλαη ην επηζπκεηό.    

 Μηιήζηε ζην παηδί ζαο κε έλα ηξόπν θαη ηόλν θσλήο 

πνπ δείρλεη όηη ην ζέβεζηε. Γηα παξάδεηγκα, αθόκα θαη 

αλ ην παηδί επηδεηθλύεη κηα κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, 

ζηγνπξεπηείηε όηη ζα ην πξνζεγγίζεηε κε έλα νπδέηεξν 

ηόλν θσλήο. Παξάιιεια, ζηγνπξεπηείηε όηη ζα δώζεηε 

έκθαζε ζην γεγνλόο όηη αλ θαη αγαπάηε ην παηδί δελ ζαο 

αξέζεη ε ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή. Δίλαη δειαδή πνιύ ζεκαληηθό γηα ην παηδί λα 

θαηαλνήζεη όηη αλ θαη απνδέρεζηε ην ίδην δελ 

απνδέρεζηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά.  

 Γηδάμηε ζηα παηδηά λα πξνζηαηεύνπλ ηνλ εαπηό ηνπο.  

Πξέπεη λα κάζνπλ λα ιέλε «όρη» ζε πεξίπησζε πνπ 

βξεζνύλ αληηκέησπα κε κηα δύζθνιε θαηάζηαζε.   

 Απνθύγεηε:   

- ηελ θξηηηθή 

- ηελ απόξξηςε 

- ηε βία 

- ηε ζύγθξηζε κε άιια παηδηά, ηδίσο αδέιθηα 

 - ηηο απεηιέο  

- ηε ρξήζε δειώζεσλ πνπ δελ πξόθεηηαη πνηέ λα   

   πξαγκαηνπνηήζεηε  
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Φνβίεο 
Οη θνβίεο (έληνλνο, παξάινγνο θφβνο) απνηεινχλ 

θπζηνινγηθφ θαηλφκελν ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο θαη 

παξνπζηάδνληαη πνιχ ζπρλά θαηά ηα πξψηα παηδηθά 

ρξφληα. Ο ηξφπνο πνπ νη ελήιηθεο ρεηξίδνληαη ηηο θνβίεο 

βνεζά ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο παξά ην 

γεγνλφο φηη αξθεηά ζπρλά εμαθαλίδνληαη απφ κφλεο ηνπο 

ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. πρλά ηα παηδηά 

αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ή λα εθθξάζνπλ κε ιεθηηθή 

αθξίβεηα απηφ πνπ ηα θνβίδεη, έηζη είλαη ζεκαληηθφ νη 

γνλείο λα αλαγλσξίζνπλ ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο έλα 

παηδί πηζαλφλ λα εθθξάδεη ηελ αγσλία ηνπ ή ηνλ 

ππεξβνιηθφ ηνπ θφβν θαη λα ιεθηηθνπνηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, αιιαγέο απφ ην 

ζπλεζηζκέλν επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ην παηδί 

κπνξεί λα γίλεη ιεζαξγηθφ ή ππεξθηλεηηθφ) θαη αιιαγέο 

ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.  Δπηπιένλ, ζπρλά 

παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηνλ χπλν αθνχ ηα παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ θνβίεο ζπλήζσο δπζθνιεχνληαη λα 

απνθνηκεζνχλ ή  λα παξακείλνπλ θνηκηζκέλα.  Μπνξεί 

επίζεο λα παξνπζηάζνπλ παιηλδξφκεζε ζε πξνεγνχκελα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα, π.ρ. έλα παηδί πνπ 

απηνεμππεξεηείηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπαιέηα 

αλεμάξηεηα πηζαλφλ λα παξνπζηάζεη λπρηεξηλή 

ελνχξεζε, ελψ ζπρλά παξνπζηάδνληαη θαη 

ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα.  
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Πώο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ νη γνλείο ηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θνβίεο 
 

1. Δπηβεβαηψζηε φηη ν θφβνο είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε: 

Δληζρχζηε ην παηδί ζπλαηζζεκαηηθά θαη επηβεβαηψζηε φηη κπνξεί 

λα μεπεξάζεη ηνπο θφβνπο ηνπ κε ζηφρν λα κελ αηζζαλζεί  ελνρέο 

ή ληξνπή γηα ηηο θνβίεο ηνπ.     

 

2. Δπηδείμηε θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο: Σα παηδηά καζαίλνπλ πψο 

λα αληηδξνχλ κέζα απφ ηε κίκεζε θπξίσο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

γνληψλ ηνπο. Δπνκέλσο,  νη ίδηνη νη γνλείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ 

απαξαίηεην απηνέιεγρν θαη λα κελ αληηδξνχλ ππεξβνιηθά ζηνπο 

δηθνχο ηνπο θφβνπο, αιιά λα αληηκεησπίδνπλ κε εξεκία θαη 

ςπρξαηκία απηφ πνπ ηνπο θνβίδεη.   

 

3. Δλζαξξχλεηε ηε ζπδήηεζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα. Σα παηδηά 

ρξεηάδεηαη λα ληψζνπλ φηη νη γνλείο ηνπο είλαη πάληνηε δηαζέζηκνη 

λα ηα αθνχζνπλ θαη λα ηα ζηεξίμνπλ. Αλ ηα παηδηά δελ κπνξνχλ 

λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά απηφ πνπ ηα θνβίδεη, ηφηε δψζηε ηνπο ηελ 

επθαηξία λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηεο ηέρλεο (δσγξαθηθή, ζέαηξν).  

Παξάιιεια, εληζρχζηε ηε ρξήζε ζεηηθήο ζθέςεο.   

 

4. Καηαλνήζηε θαη ζηεξίμηε ηα παηδηά ρσξίο ππεξβνιηθέο 

αληηδξάζεηο. Οη γνλείο πξέπεη λα δείμνπλ ζηα παηδηά ηνπο φηη ηα 

θαηαλννχλ θαη ηα ζηεξίδνπλ, αιιά ηαπηφρξνλα δελ πξέπεη λα 

δψζνπλ ππεξβνιηθή ζεκαζία θαη λα εκπιαθνχλ ζε ππεξβνιηθέο 

ζπδεηήζεηο.  

 

5. Αληηκεησπίζηε ην πξφβιεκα άκεζα. Οη γνλείο  δελ πξέπεη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο θφβνπο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ απνθπγή 

θαη ηελ άξλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (π.ρ. αθχξσζε ξαληεβνχ ζηνλ 



 

 

 

 

42 

 

παηδίαηξν επεηδή ην παηδί ηνλ θνβάηαη) επεηδή κηα ηέηνηα 

αληίδξαζε πηζαλφλ λα εληζρχζεη ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

6. Απνθχγεηε  αξλεηηθέο  εηθφλεο θαη βηψκαηα. Απνθχγεηε λα 

δηαβάδεηε ζηα παηδηά παξακχζηα πνπ ελδερνκέλσο λα ηα 

θνβίζνπλ θαη απνηξέςηε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ηξνκαθηηθέο 

ηαηλίεο θαη ηζηνζειίδεο αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ θπξίσο πξηλ 

ηελ ψξα ηνπ χπλνπ.   

 

7. Βνεζήζηε ζηε ζηαδηαθή απνεπαηζζεηνπνίεζε απφ ην θφβν: 

Απνθχγεηε ηελ ππεξπξνζηαζία θαη βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα 

απεπαηζζεηνπνηεζνχλ απφ ηνπο θφβνπο ηνπο ζηαδηαθά, 

αθνινπζψληαο ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα 

παηδί θνβάηαη ηνπο ζθχινπο κπνξείηε λ’ αξρίζεηε δηαβάδνληαο 

έλα βηβιίν πνπ αθνξά ηα δψα. Όηαλ ληψζεη άλεηα κ’ απηφ, ηφηε 

κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζην επφκελν ζηάδην πνπ ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ε παξαθνινχζεζε ελφο ληνθηκαληέξ γηα ζθχινπο, ελψ 

αξγφηεξα θαη ζηαδηαθά ζα κπνξέζεηε λα ην βνεζήζεηε λα βξεζεί 

ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην αληηθείκελν ηνπ θφβνπ (ην ζθχιν).  

 

8. Μάζεηε ζην παηδί απφ ηε βξεθηθή ειηθία ηε ζεκαζία ηνπ χπλνπ 

ζην δηθφ ηνπ ρψξν. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη παηδηά πνπ 

θνηκνχληαη εχθνια ζην θξεβάηη ηνπο δελ αλαπηχζζνπλ θνβίεο 

ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηα παηδηά πνπ θνηκνχληαη κε ηνπο γνλείο θαη 

γεληθφηεξα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ χπλν.  

 

9. Εεηήζηε επαγγεικαηηθή βνήζεηα. Αλ ε θνβία/αγσλία πνπ 

επηδεηθλχεη ην παηδί επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ 

θαη φιεο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηφηε θαιά ζα 

ήηαλ λα δεηεζεί επαγγεικαηηθή βνήζεηα.  
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Άγρνο απνρσξηζκνύ 

Αλαθέξεηαη ζην άγρνο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά φηαλ 

πξέπεη λα απνρσξηζηνχλ ζεκαληηθά άηνκα ηεο δσήο 

ηνπο, ζπλήζσο ηε κεηέξα ηνπο. ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο ην άγρνο απνρσξηζκνχ κπνξεί λα εκθαληζηεί 

θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν ηδίσο αλ δελ 

είλαη ζπλεζηζκέλα λα πεξλνχλ αξθεηφ ρξφλν κε άιια 

άηνκα εθηφο απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Σν άγρνο 

απνρσξηζκνχ απνηειεί θπζηνινγηθή αληίδξαζε θαηά ηε 

λεπηαθή ειηθία. ε πεξηπηψζεηο φπνπ επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφηε κπνξείηε λα απνηαζείηε 

ζε θάπνην εηδηθφ (ςπρνιφγν) γηα αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Έληνλν άγρνο απνρσξηζκνχ, πνπ δελ ηπγράλεη ρεηξηζκνχ 

γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δπζιεηηνπξγίεο, ζρνιηθή θνβία θαη γεληθεπκέλν άγρνο 
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Ση κπνξνύλ λα θάλνπλ νη γνλείο γηα λα ελδπλακώζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο απνρσξηζκνύ                               

 

1.  Πξνζπαζήζηε λα κελ αθήλεηε ηνλ εαπηφ ζαο επάισην ζε 

ελνρέο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη γνλείο λα κελ 

αηζζάλνληαη  ελνρέο πνπ ην παηδί ηνπο αληηδξά ζηνλ 

απνρσξηζκφ κε δάθξπα θαη ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα. 

Σα παηδηά ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ κηα ξνπηίλα θαη λα 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Γηα λα 

ην θάλνπκε απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα εληάμνπκε ζηαδηαθά 

θαη άιια άηνκα ζηε δσή ηνπο κε ηα νπνία ζα πεξλνχλ 

αξρηθά ρξφλν κε ηε δηθή καο παξνπζία, ελψ ζηαδηαθά ζα 

κεηψλεηαη ε δηθή καο παξνπζία θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ηα παηδηά ληψζνπλ ιηγφηεξν αγρσκέλα 

φηαλ μέξνπλ φηη κπνξνχλ λα έρνπλ καδί ηνπο έλα αληηθείκελν 

πνπ ηα παξεγνξεί, π.ρ. ην αγαπεκέλν ηνπο παξακχζη, ην 

αγαπεκέλν ηνπο αξθνπδάθη θ.η.ι. 

 

2. Μελ αγλνείηε ην παηδί ζαο φηαλ είλαη αλαζηαησκέλν αθνχ ην 

άγρνο απνρσξηζκνχ πνπ ληψζεη θαηά ηελ απνρψξεζή ζαο 

είλαη αιεζηλφ. Αληί απηνχ, πξνζπαζήζηε λα πξνεηδνπνηήζεηε 

ην παηδί ζαο γηα ην γεγνλφο φηη εζείο ζα ιείςεηε γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εμεγήζηε κε ιεπηνκέξεηεο πνχ, αιιά 

θαη κε πνηνλ ζα βξίζθεηαη ην ίδην εθείλε ηε ζηηγκή.   

Δπηπιένλ, ελεκεξψζηε ην παηδί πφηε ζα θχγεηε. Μελ 

θεχγεηε απφ ην ζπίηη θξπθά, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

δεκηνπξγείηε πεξαηηέξσ αλαζθάιεηεο ζην παηδί.  

 

3. Πεξηνξίζηε ην δηθό ζαο άγρνο απνρσξηζκνύ από ην παηδί! 
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ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ - ΠΡΟΛΖΦΖ 
 

Ζ  ςπρηθή πγεία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε θαη κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηελ ηθαλφηεηα γηα κάζεζε, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαζψο 

θαη ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ θάζε αηφκνπ. εκαληηθφ 

πνζνζηφ πξνβιεκάησλ  ςπρηθήο πγείαο μεθηλνχλ πξηλ 

απφ ηελ ειηθία ησλ 14 ρξφλσλ (DelCarmen, 2004, 

Cowen, 1996). Αλ θαη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, ηδηαίηεξα  

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη έγθαηξε εθηίκεζε, πνιιά 

παηδηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζεζνχλ δελ ιακβάλνπλ 

έγθαηξα επαγγεικαηηθή βνήζεηα. Απηφ ζπλήζσο 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο  ζε ζρέζε κε ηηο 

ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ζηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο  θαη  

ζηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζή ηνπο.  

 

Χο γνλείο ρξεηάδεηαη  λα δνχκε ηα ζέκαηα ςπρηθήο 

πγείαο δηαθνξεηηθά θαη λα αξρίζνπκε λα ηα 

αληηκεησπίδνπκε ην ίδην ζεκαληηθά φπσο 

αληηκεησπίδνπκε θαη ηα ζέκαηα ζσκαηηθήο πγείαο.   

 

Σα παηδηά κε ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο  

ρξεηάδνληαη άκεζε θξνληίδα θαη ππνζηήξημε ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζην 

έπαθξν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηελ 

θνηλσλία.  
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Γελ ππάξρεη πγεία ρσξίο ςπρηθή πγεία. 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (W.H.O.) δίλεη 

έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζα απφ ηελ 

πξφζθαηε εθζηξαηεία κε ζχλζεκα «Γελ ππάξρεη πγεία 

ρσξίο ςπρηθή πγεία». 

 

Ζ ςπρηθή πγεία ζην παηδί θαη ζηνλ ελήιηθα, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη θαη αηζζάλεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

φπσο θαη ην πψο βηψλεη θαη αληηκεησπίδεη ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φπσο θαη ε 

ζσκαηηθή ηνπ πγεία.   

 

Ζ θαιή ςπρηθή πγεία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

κάζεζε. Σα παηδηά πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά πγηή 

καζαίλνπλ επθνιφηεξα, έρνπλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο θαη κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο 

ηεο δσήο κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν.  

 

Ζ θαιή ςπρνινγηθή πγεία ζηελ παηδηθή ειηθία απμάλεη 

ηηο πηζαλφηεηεο γηα ζεηηθή ςπρηθή πγεία θαηά ηελ 

ελήιηθε δσή (Ackerman, Kogos, Youngstrom, Schoff & 

Izard, 1999). 
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Ση κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζεκαηηθά  

πξνβιήκαηα θαη  δπζθνιίεο ζην παηδί 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη νη ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο ζπρλά πξνθαινχληαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνηθίιινπλ γηα ην πνηνη 

παξάγνληεο έρνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία θαη επεκεξία ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν, έρεη δηαθαλεί 

πσο έλαο αξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ απμάλνπλ 

ηνλ θίλδπλν ζην παηδί λα εκθαλίζεη ζπλαηζζεκαηηθά  

πξνβιήκαηα ελψ άιινη παξάγνληεο πξνζηαηεχνπλ ην 

παηδί απφ ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ.  

Οη θαηεγνξίεο απηέο ησλ παξαγόλησλ νλνκάδνληαη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο θαη παξάγνληεο 

επηθηλδπλόηεηαο. 
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ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ   
 

Παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο θαη παξάγνληεο 

πξνζηαζίαο 

 Οη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαη νη παξάγνληεο 

πξνζηαζίαο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ  πνπ ην θαζηζηνχλ 

ιηγφηεξν ηθαλφ (πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο) ή 

πεξηζζφηεξν επάισην (παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο) 

ζην λ’ αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα ςπρηθήο πγείαο. 

(Garmezy & Masten, 1986) 

 

Παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο  
Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο αλαθεξφκαζηε ζε εθείλνπο ηνπο  

παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζην παηδί ή ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη επηδξνχλ κε ηέηνην ηξφπν  ψζηε λα  

ην θαζηζηνχλ πην επηξξεπή ζηελ εκθάληζε 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ιηγφηεξν έηνηκν λα πξνζηαηέςεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Δκθαλίδνληαη πξηλ ηελ πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζήο 

ηεο. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη αηνκηθνί, 

ζρνιηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνγελεηαθνί. 
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Σπρλά πνιινί παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθώλ δπζθνιηώλ ζηελ παηδηθή 

ειηθία 

 

ΠΑΗΓΗ     

 Δπηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλαο  

 Γελεηηθά ή λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα 

 Γχζθνιν ηακπεξακέλην  

 
 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

 Γπζαξκνλία θαη αζηάζεηα ζηελ νηθνγέλεηα 

 Βία ζηελ νηθνγέλεηα 

 Αλεπαξθήο επίβιεςε/ππεξπξνζηαζία  

 Γνλείο κε ςπρνινγηθά/ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα  

 Γνλείο πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ 
 

 

ΥΟΛΔΗΟ  

 Απφξξηςε απφ ηνπο θίινπο ή ζρνιηθφο εθθνβηζκφο 

 ρνιηθή απνηπρία 

 ρνιηθή άξλεζε 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο 
  

 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 Απνκφλσζε παηδηνχ θαη νηθνγέλεηαο  

 Πεξηζσξηνπνίεζε παηδηνχ θαη νηθνγέλεηαο  

 Αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο  

 Ξαθληθά – αλαπάληερα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 
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Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο  
ηελ παξνπζία ηνπο κεηψλεηαη  ε πηζαλφηεηα  αλάπηπμεο 

ζπλαηζζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. Οη πξνζηαηεπηηθνί 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ αηνκηθνχο, ζρνιηθνχο, 

νηθνγελεηαθνχο θαη  θνηλσληθνχο παξάγνληεο (Dumas & 

Wekerle , 1995). 

 

 

ΠΑΗΓΗ 

 Δχθνιν ηακπεξακέλην 

 Απνπζία γελεηηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 Οηθνγελεηαθή αξκνλία θαη ζηαζεξφηεηα 

 Ρεαιηζηηθνί, ππνζηεξηθηηθνί θαη ζεηηθνί γνλείο 

 Ύπαξμε νξίσλ θαη θαλφλσλ  

 Δπηθνηλσλία θαη απνδνρή ζηελ νηθνγέλεηα 
 

ΥΟΛΔΗΟ 

 Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα 

 Καιή επηθνηλσλία  κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 

 Δπθαηξία γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

 ρνιηθή επηηπρία 

 πλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν 
 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 πκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα 

 Πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο 

απαζρφιεζεο  

 Γπλαηή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα   

 Τπνζηήξημε ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί  πσο δελ είλαη φινη νη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ «ιεηηνπξγνχλ» κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Κάπνηνη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηέηνην  ηξφπν ψζηε λα εκπνδίζνπλ  

εληειψο ηελ εκθάληζε ελφο παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο.  

Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί πνπ εκθαλίδεη έλα εχθνιν 

ηακπεξακέλην (πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο) δελ κπνξεί 

λα ζπλππάξρεη κε έλα δχζθνιν ηακπεξακέλην 

(παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο). Άιιν παξάδεηγκα είλαη, 

φηαλ έλα παηδί έρεη θαιέο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο  

ακέζσο ην παηδί θαζίζηαηαη πην ηθαλφ λα κπνξεί λα 

αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί θηιίεο θαη παξάιιεια λα 

πξνζηαηεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ην λα βηψζεη απνκφλσζε 

(παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο). Κάπνηνη άιινη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε λα 

κεηψλνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ επίδξαζε ησλ 

παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο. Όηαλ έλα παηδί, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, έρεη κηα ζηνξγηθή ζρέζε κε ηελ  

νηθνγέλεηά ηνπ, κπνξεί κέζα απφ απηή ηε ζηήξημε λα 

αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο.  
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Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο έρνπλ θαλεί λα 

ζπλδένληαη κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ, σζηφζν απηφ δελ 

ζεκαίλεη πσο έλαο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ή έλαο 

ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ είλαη απαξαηηήησο 

πξνζηαηεπηηθνί γηα ην παηδί. Οη επηδξάζεηο απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ ζε θάζε 

παηδί θαη ζε θάζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. 
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Γεληθέο αξρέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ππνζηήξημε 

θαη ελδπλάκσζε ηνπ παηδηνύ ζαο 
 

1.  

 Αλαπηύμηε ζρέζεηο ζηνξγήο θαη ππνζηήξημεο. Μηα 

ζηνξγηθή ζρέζε ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζεκαληηθό ελήιηθα - 

ηδαληθά ην γνληό ή ηνλ θεδεκόλα - είλαη έλαο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο  πξνζηαηεπηηθνύο παξάγνληεο  ώζηε λα 

βνεζεζεί ην παηδί λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ.  

2.  

 Αθνύζηε ην παηδί ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαλνήζεηε 

ηηο αλεζπρίεο ηνπ. Γπζηπρώο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, δελ κπνξνύλ λα 

εμεγήζνπλ κε ιόγηα ηηο αλαζθάιεηέο ηνπο, γη’ απηό ζα 

ρξεηαζηεί λα παξαηεξήζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα λα 

ηα θαηαιάβεηε θαη λα ηα βνεζήζεηε θαιύηεξα.  

3.  

 Εεηήζηε από ην παηδί ζαο λα ζαο θαζνξίζεη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα επηζπκνύζε λα θάλεηε καδί, 

νξγαλώζηε ηηο θαη πξνζπαζήζηε λα δώζεηε ζην παηδί ζαο 

ηνλ  απνθιεηζηηθό ρξόλν θαη πξνζνρή πνπ έρεη αλάγθε.  

 

 Γεκηνπξγήζηε έλα ππνζηεξηθηηθό δίθηπν. Σα παηδηά, νη 

γνλείο ή νη θεδεκόλεο κπνξνύλ λ’ αληηκεησπίζνπλ 

θαιύηεξα ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο όηαλ έρνπλ 

ππνζηήξημε. Ζ ππνζηήξημε κπνξεί λα αλαδεηεζεί κέζα 

από ηνπο θίινπο, ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηελ 

επξύηεξε θνηλόηεηα. Μηιήζηε κε ην πξνζσπηθό ηνπ 

ζρνιείνπ, ελεκεξώζηε ηνπο θαη δεηήζηε ηε ζηήξημή ηνπο.  

Αλαπηύμηε ζρέζεηο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ θίισλ θαη 

ζπκκαζεηώλ ηνπ παηδηνύ ζαο. 
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Οηθνγέλεηα θαη ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνύ   
 

Σα πξψηα βηψκαηα, νη πξψηεο εκπεηξίεο θαη θπξίσο ε 

πνηφηεηα ησλ πξψησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 

παηδηνχ. Ζ πνηφηεηα ησλ πξψησλ βαζηθψλ ζρέζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ απνηειεί ηε βάζε γηα λα ληψζεη ην παηδί 

ζίγνπξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, παξαδεθηφ θαη ππνινγίζηκν 

κέζα ζηελ πξψηε θνηλσληθή νκάδα, ηελ νηθνγέλεηα. Σα 

ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηε 

κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγία.  

 

Δπηθνηλσλία γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο 
 

Ζ νηθνγέλεηα δηαδξακαηίδεη ζσζηά ην ξφιν ηεο κφλν  

φηαλ ππάξρεη επηθνηλσλία. Οπζηαζηηθή επηθνηλσλία 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη φηαλ ηα κέιε ηεο ληψζνπλ 

φηη ηνπο αθνχλε πξαγκαηηθά θαη ηνπο θαηαιαβαίλνπλ. Ο 

ζπλνκηιεηήο πνπ ληψζεη φηη ηνλ θαηαιαβαίλνπλ 

αηζζάλεηαη αζθαιήο λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Απηφ ηζρχεη πεξηζζφηεξν γηα έλα 

παηδί, ην νπνίν δελ αηζζάλεηαη ζίγνπξν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, εθφζνλ ε αλάπηπμή ηνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη ε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ δελ έρεη δηακνξθσζεί. 
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Δλεξγεηηθή αθξόαζε, πξνϋπόζεζε γηα νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία 
 

Έλαο βαζηθφο ξφινο ησλ γνληψλ είλαη λα νδεγήζνπλ ην 

παηδί ζηελ απηνλνκία θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα μερσξηζηή νληφηεηα. Γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηφ 

απνηειεί πξνυπφζεζε λα αθνχλε ελεξγεηηθά ην παηδί 

ηνπο. Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε κπνξεί λα βειηηψζεη 

αηζζεηά ηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

ςπρηθή πγεία  ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί πξέπεη λα ληψζεη φηη 

ην αθνχκε θαη ιακβάλνπκε ζνβαξά ππφςε απηά πνπ 

ιέεη. Όηαλ ην αθνχκε, ην βνεζάκε λα εληζρχζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπ εθφζνλ κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή 

αθξφαζε ην παηδί αηζζάλεηαη πσο είλαη απνδερηφ απφ 

ηνπο γνλείο ηνπ. Απηφ, ζηε ζπλέρεηα, ζα ην βνεζήζεη λα 

ςάμεη κε πεξηζζφηεξε ζέιεζε γηα λα βξεη κφλν ηνπ 

ιχζεηο, φηαλ εκθαληζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ 

θαηλνχξηα πξνβιήκαηα.  
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Πξνϋπνζέζεηο γηα κηα απνηειεζκαηηθή, ελεξγεηηθή 

αθξόαζε:  

 

- Να αθηεξώζνπκε ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

αθνύζνπκε ην παηδί.  

- Να ζεσξήζνπκε ην παηδί ηθαλό όηη ζα ιύζεη κόλν 

ηνπ ην πξόβιεκα. 

- Να ζεσξήζνπκε ην πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ 

ζεκαληηθό, αθόκα θαη εάλ γηα καο δελ είλαη.  
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«Ο αξθεηά θαιόο γνληόο» 

 ηε δσή καο θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο. Ζ εκκνλή λα 

είκαζηε «ηέιεηνη» δεκηνπξγεί ελνρέο, ηχςεηο θαη δηάθνξα 

άιια πξνβιήκαηα. «Ο αξθεηά θαιφο γνληφο» μέξεη  πσο 

δελ είλαη ηέιεηνο, αιιά πξνζπαζεί λα θάλεη φ,ηη 

θαιχηεξν κπνξεί θαη ηαπηφρξνλα πηνζεηεί ζηάζε 

ζεβαζκνχ πξνο ην παηδί ηνπ. Όηαλ εκθαληζηεί θάπνην 

πξφβιεκα, γλσξίδεη πσο ρξεηάδεηαη λα παξαηεξήζεη 

πξψηα ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη αθνινχζσο ηνπ 

παηδηνχ ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα βξεη  ηε ιχζε.  

 

Πξνζπαζεί λα ζέζεη ινγηθά φξηα, δειαδή φξηα  

θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ ηνπ. Παξέρεη  έηζη 

ζην παηδί ηνπ ηε ζηήξημε θαη ην θαηάιιειν πιαίζην πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε.  

 

Τα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζηάζεο είλαη: 

 
 Δλδπλακώζηε θαη  ππνζηεξίμηε ην παηδί ζαο. 

 Δληνπίζηε ηηο δπλαηόηεηεο, ηαιέληα ηνπ παηδηνύ 

ζαο θαη  ελζαξξύλεηέ ηηο. 

 Βάιηε μεθάζαξα όξηα γηα ηνλ εαπηό ζαο θαη ην 

παηδί ζαο.  

 Να είζηε ζπλεπείο θαη ζηαζεξνί ζηηο αληηδξάζεηο 

ζαο. 

 Γηαζθεδάζηε κε ην παηδί ζαο. Κάληε πξάγκαηα 

πνπ ζαο ραιαξώλνπλ θαη παίμηε  καδί ηνπ. 
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ΥΟΛΗΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ  
 

Οξηζκόο 

ρνιηθή εηνηκφηεηα είλαη ην ζχλνιν ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο παηδηνχ ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπ ζην ζρνιείν, είηε απηφ είλαη ην 

λεπηαγσγείν ή ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ ζθαηξηθή (νιηθή) 

ζρνιηθή εηνηκφηεηα πεξηιακβάλεη ηφζν ηε ζσκαηηθή 

φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη λνεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ε ζρνιηθή εηνηκφηεηα 

πεξηνξηδφηαλ ζηε ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ.  

ήκεξα, πέξαλ απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, δείθηεο 

ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο απνηεινχλ ε γισζζηθή επάξθεηα 

ησλ παηδηψλ, ε ζσκαηηθή ηνπο πγεία, ε θνηλσληθή 

πξνζαξκνζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ε επαξθήο 

απηνεμππεξέηεζε, ε αλάπηπμε ιεπηήο θαη αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

θ.ι.π. 

 

Πόηε ην παηδί είλαη έηνηκν λα θνηηήζεη ζην 

λεπηαγσγείν; 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζήκεξα μεθηλνχλ απφ ηα 2 ηνπο 

ρξφληα ηε θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν ή θαη πην λσξίο 

ζε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο (π.ρ. εάλ εξγάδνληαη θαη νη δπν γνλείο 

θαη δελ ππάξρεη γηαγηά ή παππνχο λα ηα πξνζέρεη).  
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 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζηαδηαθά θαη κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ κεηψλνληαη, ηα παηδηά κπνξεί λα 

θνηηήζνπλ ζε λεπηαγσγείν ζηα 4 ηνπο ρξφληα. Κπξίσο 

φκσο γηα ιφγνπο θνηλσληθνπνίεζεο θαη γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο νη γνλείο απνθαζίδνπλ λα εκπηζηεπηνχλ ηε 

θχιαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ λσξίο 

ζηνπο λεπηαγσγνχο, θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη 

καθξνρξφληα ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηα παηδηά. Ζ 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ λεπηαγσγείνπ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ 

απφ ην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

επηινγή γίλεηαη κε βάζε ηελ αίζζεζε πνπ έρεη ν γνληφο 

γηα ην θάζε λεπηαγσγείν, ην ηη έρεη αθνχζεη θαη ηη 

πιεξνθνξίεο έρεη ζπιιέμεη απφ γλσζηνχο ή απφ 

επηζθέςεηο ηνπ ζε δηάθνξα ζρνιεία αιιά θαη κε βάζε ηηο 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. 

 

Πόηε ην παηδί είλαη έηνηκν λα θνηηήζεη ζην δεκνηηθό 

ζρνιείν; 

Ζ κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζέκα ζηελ ςπρνινγία θαη ζηα παηδαγσγηθά 

αθνχ θέξλεη καδί ηεο αιιαγέο, ηφζν  γηα ην παηδί φζν 

θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα. Δλψ ζην λεπηαγσγείν έκθαζε 

δίλεηαη ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ, θνηλσληθφ θαη αηζζεηεξηαθφ 

ηνκέα θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε πξν-

αλαγλσζηηθψλ θαη πξν-καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ην παηδί έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα 
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επξχ θάζκα γλσζηηθνχ πινχηνπ, εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο 

θαη πνιηηηθέο αμίεο αιιά ηαπηφρξνλα ηελ έληαμή ηνπ ζε 

έλα κεγαιχηεξν θαη πην δνκεκέλν θνηλσληθφ πιαίζην κε 

θαλφλεο θαη φξηα. 

 

Δδψ ηζρχεη επίζεο ε νιφηεηα θαη ζθαηξηθή δηάζηαζε ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κέζα 

απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, γλσζηηθή θαη 

λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ θάζε παηδηνχ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ θαηαθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ 

επαξθή αλάπηπμε ψζηε λα θνηηήζνπλ ζηελ Α΄ ηάμε 

αλάινγα κε ηε ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία. Τπάξρεη φκσο 

θαη έλαο αξηζκφο παηδηψλ πνπ είηε νη γνλείο είηε ην 

λεπηαγσγείν είηε θαη νη δπν καδί θξίλνπλ αλαγθαία ηελ 

αλαζηνιή θνίηεζήο ηνπο ζην δεκνηηθφ. Παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ή γηα ηα 

νπνία ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο κε θνίηεζεο ζην 

δεκνηηθφ, επαλαιακβάλνπλ ηελ πξνδεκνηηθή ηάμε σο 

κέηξν πξφιεςεο καζεζηαθψλ ή άιισλ δπζθνιηψλ ζηε 

κεηέπεηηα ζρνιηθή ηνπο πνξεία. ε θάπνηεο πην ζνβαξέο 

πεξηπηψζεηο θαιείηαη Δθπαηδεπηηθφο Φπρνιφγνο ζην 

λεπηαγσγείν γηα κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε θαη 

εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, ζε 

ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπ. 

Σφζν ην λεπηαγσγείν φζν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά νξφζεκα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη 

γεληθφηεξα ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ κεηάβαζε απφ ην ρψξν 

ηεο νηθνγέλεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αξρηθά ηνπ 
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λεπηαγσγείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

πξνυπνζέηεη ηελ ςπρηθή δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ αιιά θαη ηνπ γνλέα λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα 

απνρσξηζκνχ κέζα απφ έλα ιεηηνπξγηθφ θαη πγηή ηξφπν. 

Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη ε αλαπηπμηαθή αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη αξρίδεη κία 

πεξίνδνο απμεκέλεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζε λέα πεξηβάιινληα. Ζ νκαιή 

κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ πξνυπνζέηεη ζρνιηθή εηνηκφηεηα αιιά θαη 

ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ 

(άγρνο απνρσξηζκνχ) ηφζν απφ ην παηδί αιιά θπξίσο 

απφ ην γνλέα, πνπ ζπρλά κεηαδίδεη ην άγρνο θαη ηελ 

αλαζθάιεηα πνπ απηφο βηψλεη άζειά ηνπ θαη αζπλείδεηα 

ζην λήπην.   
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Ση κπνξώ λα θάλσ γηα λα πξνεηνηκάζσ θαιύηεξα ην παηδί κνπ 

γηα ην λεπηαγσγείν ή ην δεκνηηθό ζρνιείν 
 

 

 

Αλ ην παηδί ζαο ζα θνηηήζεη γηα πξώηε θνξά ζην λεπηαγσγείν, 

ζθεθηείηε:  

 Αθνύεη κηα κηθξή ηζηνξία ρσξίο λα ζαο δηαθόπηεη; 

 Αλαγλσξίδεη ην ξπζκό ζπγθεθξηκέλσλ ηξαγνπδηώλ; 

 πγθεληξώλεηαη ζε νδεγίεο πνπ ηνπ δίλεηε πην 

πεξίπινθεο θαη ζύλζεηεο; 

 Αληηιακβάλεηαη ηε κέξα από ηε λύρηα; 

 Υξεζηκνπνηεί ςαιίδη; 

 Μνηξάδεηαη παηρλίδηα κε άιινπο; 

 Αθνινπζεί θαλόλεο; 

 Βάδεη ή βγάδεη κόλνο ηνπ ηα παπνύηζηα ηνπ; 

 Πεγαίλεη ζηελ ηνπαιέηα ρσξίο δηθή ζαο πξνηξνπή ή 

ππελζύκηζε; 

 Πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ζθνππίδεηαη κόλν ηνπ; 

 Σξώεη κόλν ηνπ; 

 Μηιάεη κε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο πνπ είλαη 

θαηαλνεηέο ζε ηξίηνπο; 

 Κνηηάδεη εηθόλεο θαη κηιάεη γη’ απηέο; 

 Θπκάηαη θαη αλαθαιεί πξάγκαηα πνπ θάλαηε καδί ή πνπ 

είδε ή πνπ άθνπζε; 

 Αλαγλσξίδεη ηα ρξώκαηα; 

 Ρίρλεη κπάια;  Κινηζάεη κπάια; 

 Έρεη νπηηθή επαθή καδί ζαο ή κε ηξίηνπο; 

 Νηώζεη θαιά όηαλ δελ είζηε θνληά ηνπ ή θάπνπ πνπ λα 

ζαο βιέπεη; 

 Αθνύεη όηαλ ηνπ κηιάηε;  Βιέπεη ό,ηη ηνπ δείρλεηε ή 

θαίλεηαη λα δπζαλαζρεηεί; 
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Αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη όζν πην κεγάιν είλαη ην παηδί, 

αλακέλνπκε πην πνιιά «λαη» από ηνπο γνλείο ζε απηό ηνλ 

ελδεηθηηθό θαηάινγν. 

 

Γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν θαη αθνύ πνιιά από ηα πην πάλσ έρνπλ 

θαιπθζεί σο αλαπηπμηαθνί ζηόρνη, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε: 

 Κξαηάεη ην κνιύβη κε ην ζσζηό ηξόπν; 

 Γξάθεη ην όλνκά ηνπ; 

 Έρεη θαηαθηήζεη βαζηθέο πξν-καζεκαηηθέο έλλνηεο; 

 Ξέξεη πώο λα θξαηάεη ζσζηά ην βηβιίν θαη λα γπξίδεη 

ηηο ζειίδεο ηνπ; 

 Αληηιακβάλεηαη κεγέζε θαη ζρήκαηα; 

 Αληηγξάθεη ζρήκαηα; 

 Μεηξάεη σο ην 10; 

 Πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, αθνύεη, ζπκκεηέρεη ζε 

ζπδήηεζε; 

 Δίλαη αλεμάξηεην ζηελ ηνπαιέηα θαη ζην θαγεηό; 

 Εεηάεη βνήζεηα όηαλ ληώζεη ηελ αλάγθε; 

 Διέγρεη ην ζπκό ηνπ ή θάπνηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα; 

 Έρεη αληίιεςε ηνπ ηη είλαη αζηείν θαη γειάεη κε απηό; 

 πγθεληξώλεηαη ζε κηα δξαζηεξηόηεηα γηα όζν ηνπ 

δεηεζεί; 

 Έρεη θίινπο θαη νη ζπλνκήιηθνί ηνπ δελ ηνλ 

απνθεύγνπλ; 

 Μπνξεί λα εληαρζεί ζε νκάδα ζπλνκειίθσλ; 

 Ζ λεπηαγσγόο δελ έρεη αλαθέξεη νηηδήπνηε πνπ λα ηελ 

απαζρνιεί κε ηελ επηθείκελε θνίηεζε ηνπ παηδηνύ ζην 

δεκνηηθό θαη δελ έρεη γίλεη αλαθνξά ζε αλαζηνιή 

θνίηεζεο από απηό; 
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 Οη γνλείο κπνξνύλ γεληθόηεξα λα βνεζήζνπλ ην παηδί 

ηνπο δεκηνπξγώληαο έλα πεξηβάιινλ πινύζην από 

εξεζίζκαηα. Μπνξνύλ λα ην  εηζαγάγνπλ ζηνλ θόζκν ηνπ 

βηβιίνπ κέζα από έλα επράξηζην, δηαζθεδαζηηθό ηξόπν, 

βνεζώληαο ην λα αληηιεθζεί ηε ζύλδεζε κεηαμύ νκηιίαο, 

ιόγνπ, αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 
 

 Τν παηδί καζαίλεη κέζα από επράξηζηεο δηαδηθαζίεο, 

ρσξίο πίεζε θαη άγρνο, ρσξίο ζπλεηδεηά λα ην 

αληηιακβάλεηαη,  λα ζπκπεξηθέξεηαη σο αλαγλώζηεο θαη 

λα εμνηθεηώλεηαη κε ηππσκέλνπο ραξαθηήξεο 

γξαθεκάησλ. Έηζη, ζηαδηαθά, ην παηδί εηζάγεηαη ζην 

πξν–αλαγλσζηηθό ζηάδην  θαη εηνηκάδεηαη γηα ηελ 

αλάγλσζε θαη γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξακκάησλ. 
 

 Σην ζηάδην απηό ηνλίδνπκε όηη ε ζπλεξγαζία γνληώλ θαη 

λεπηαγσγείνπ είλαη αλακθηζβήηεηεο ζεκαζίαο, έηζη πνπ 

λα πξνιεθζνύλ αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη βηώκαηα 

απνηπρίαο θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ παηδηνύ ζηε δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 
 

Κάζε ειηθία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαηηεξφηεηεο κηα θαη 

ε δσή νιφθιεξε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δπλακηθή 

πνξεία, γεκάηε πξνθιήζεηο θαη αιιαγέο. Ζ πξνζρνιηθή 

ειηθία κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο,  δηαηεξείηαη πάληνηε 

ραξαγκέλε ζηε κλήκε θάζε γνληνχ, κε ηηο επράξηζηεο θαη 

ηηο δπζάξεζηεο ζηηγκέο ηεο. Ο «αξθεηά θαιφο γνληφο», ν 

γνληφο πνπ ζηεξίδεη θαη θξνληίδεη ην παηδί ηνπ φζν ην 

δπλαηφ θαιχηεξα, ν γνληφο πνπ ζέβεηαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ειηθίαο θαη θξνληίδεη λα θαηαλνεί 

ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπ,  κπνξεί λα  δεκηνπξγήζεη 

ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη αγάπεο θαη λα 

ζηεξίμεη κε επάξθεηα ην παηδί ηνπ πξνο ηελ πνξεία ηνπ 

γηα  ελειηθίσζε. Ο «αξθεηά θαιφο γνληφο» πξέπεη ν ίδηνο 

λα κπνξεί λα  αληηιεθζεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο 

ηνπ, λα δξα ζαλ πξφηππν θαη λα αλαπηχζζεη απηνέιεγρν 

θαη απηνπεηζαξρία.  

 

Σα παηδηά ρξεηάδνληαη ζηήξημε, ελζάξξπλζε θαη 

ζεβαζκφ γηα λα δηακνξθψζνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο θαη 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο. Υσξίο ππεξβνιηθή πξνζηαζία θαη 

θαηαπίεζε ρξεηάδεηαη λα ελδπλακψζνπκε ηα παηδηά καο 

μεθηλψληαο απφ ηα πξψηα παηδηθά ρξφληα, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ππεχζπλνη ελήιηθεο. Ο έπαηλνο θαη ε 

ελζάξξπλζε είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 
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ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ραξαθηήξσλ ρσξίο 

αλαζθάιεηεο θαη αξλεηηθή απηνεηθφλα.  

 

Ζ παηδηθή ειηθία πξνζθέξεη ηηο βάζεηο ζην παηδί γηα λα 

νινθιεξσζεί ζηαδηαθά θαη λα εμειηρζεί ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. Μπνξεί λα είλαη επράξηζηε, γεκάηε θαληαζία, 

καγεία θαη παξακχζηα. Κάζε γνληφο ρξεηάδεηαη λα ηελ 

απνιακβάλεη ρσξίο έληαζε θαη αλππνκνλεζία, αθνχ 

πνιχ γξήγνξα παξακέλεη αλάκλεζε.  

 

Φξνληίζηε απηή ε αλάκλεζε λα έρεη πνιιέο 

επράξηζηεο ζηηγκέο!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

68 

Βηβιηνγξαθία 

 

Ackerman, Kogos, Youngstrom, Schoff & Izard, (1999). 

Family instability and the problem behavior of children 

from economically disadvantaged families. 

Developmental Psychology, 35, 258-268 

 

Brazelton. T.B. (1998). Σα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα 

ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ λεπίνπ Αζήλα: Ειιεληθά Γξάκκαηα 

 

Bishop  D. V. M. & Leonard L. B. (Eds.)  (2000). 

Speech and language impairments in children: Causes, 

characteristics, intervention and outcome. New York, 

NY: Psychology Press 

 

Cowen (1997). Follow up study of young stress affected 

and stress resilient urban children. Development and 

Psychopathology, 9, 565-577 

 

DelCarmen R. (2004). Handbook of Infant, Toddler and 

Preschool, mental Health Assessment. London: Oxford 

University Press 

 

Dumas J.E.  & Wekerle C.  (1995). Maternal reports and 

child behavior problems and personal distress as 

predictors of dysfunctional parenting. Development and 

Psychopathology 7: 465–479 

 



 

 

 

 

69 

Garmezy & Masten  (1986). Stress, competence, and 

resilience: common frontiers for therapist and 

psychopathologist. Behavior Therapy, 89, 500-521 

 

McLoyd (1998). Socioeconomics disadvantage and child 

development. American Psychologist, 53, 185-204 

 

Garmezy N. (1990). A closing note: Reflections on the 

future. In: Rolf J, Masten A, Cicchetti D, Nuechterlein 

K, Weintraub S, editors. Risk and protective factors in 

the development of psychopathology. Cambridge 

University Press; New York: pp. 527–534 

 

Masten & Coatsworth (1998). The development of 

competence in favourable and unfavourable 

environments . American Psychologist, 53, 205-220  

 

Sawyer, M. G., Arney, F. M., Baghurst, P. A., Clark, J. 

J., Graetz, B. W.,  Kosky, R. J. et al. (2001). The mental 

health of young people in Australia: Key findings from 

the child and adolescent component of the National 

Survey of Mental Health and Well-Being. Australian 

and New Zealand Journal of Psychiatry, 35(6), 806-814  

 

Schroeder & Gordon  (2002). Assessment and Treatment 

of Childhood Problems. The Guilford Press. New York  

 



 

 

 

 

70 

World Health Organisation  (2007). Mental health: 

strengthening mental health promotion.  

 

Καιαληδή – Αδίδη, Α. & Εαθεηξνπνχινπ Μ. (2004). 

Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν: πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε 

δπζθνιηώλ, Αζήλα:  Διιεληθά Γξάκκαηα 

 

Μπαγάθεο, Γ. & ηα (2006). Η νκαιή κεηάβαζε ησλ 

παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν ζην Δεκνηηθό θαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Α΄ ηάμε, Αζήλα: Μεηαίρκην 

 

Σξαπιφο Α.Κ. (1998). Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε παηδηψλ 

ειηθίαο 2-7 ρξφλσλ, Αζήλα: αββάιαο 

 

 

 

 


