Σεμινάπιο με θέμα: Οπιοθέηηζη: η λέξη κλειδί για ηην ανάπηςξη ςγιών παιδιών.
Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ πεπί οπιοθέηηζηρ
Ιζηοπική αναδπομή
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, αξρέο 20νπ, άξρηζαλ λα δηαηππψλνληαη
νη πξψηεο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ. Οη πξψηεο ζεσξίεο δηαηππψζεθαλ ππφ ην πξίζκα ηεο ηαηξηθήο.
Καη’ επέθηαζε έπαςε λα πθίζηαηαη ε αληίιεςε, πσο ηα παηδηά είλαη «tabula
rasa», ιεπθφ ραξηί, φπνπ πάλσ εγγξάθνληαη νη απαηηήζεηο, νη αληηιήςεηο θαη
νη ηδέεο ηεο θνηλσλίαο. Μέρξη ηφηε ππήξρε ε άπνςε, πσο ηα βξέθε
δελ θέξνπλ θακία γλψζε θαη ηα πάληα εγγξάθνληαη κέζα απφ
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ πιαίζην (Cole & Cole, 2002, ηνκ. Α).
Οη πξψηεο αληηιήςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Σίγθκνπλη Φξφπλη (ςπραλάιπζε), ελψ
ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε πιεζψξα ζεσξηψλ αλάινγα κε ην ξεχκα ηεο θάζε ζρνιήο (Piaget, Erikson, Vygotsky θ.ά.).
Σήκεξα αλαπηχζζνληαη δηαξθψο λέεο ζεσξίεο πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν
νη πγηείο θαη παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Ζ πξφνδνο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο εμέιημεο ησλ απεηθνλίζεσλ
ηνπ εγθεθάινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, ζα δψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο (Cole & Cole,
2002, ηνκ. Α).
Αλάινγα κε ηελ ειηθία, πνπ βξίζθεηαη ην παηδί, νη ζπκπεξηθνξέο ινγίδνληαη σο πγηείο ή παζνινγηθέο, θαζψο ε δηαρείξηζε
ησλ ζπκπεξηθνξψλ δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Χαξαθηεξηζηηθά, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ ε πιεξνθφξεζε θαη ε εχξεζε απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα είλαη εχθνιεο
εμαηηίαο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο ελεκέξσζεο θαη εηδηθά ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, νη γνλείο δχλαληαη λα βξνπλ
πιεξνθνξίεο γηα νηηδήπνηε ηνπο αθνξά θαη λα επηιέμνπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε γηα εθείλνπο. Οη αλαξηεκέλεο
απφςεηο ζην δηαδίθηπν ραίξνπλ απνδνρήο, ρσξίο λα επηδέρνληαη θξηηηθή. Δπνκέλσο, ε εχθνιε πιεξνθφξεζε
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιιέο ψξεο απνπζίαο ησλ γνλέσλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, έρνπλ επηθέξεη αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Δμάιινπ ηα παηδηά είλαη πάληα νη πξψηνη, πνπ δέρνληαη
ηηο ζπλέπεηεο απφ ηηο επηινγέο ησλ ελειίθσλ! (Cole & Cole, 2002, ηνκ. Β)
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ή ζπκπεξηθνξηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, βαζηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδεη ε «νξηνζέηεζε». Ο φξνο νξηνζέηεζε είλαη έλαο φξνο παξεμεγεκέλνο, αθνχ ζην κπαιφ ηνπ θφζκνπ
ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκσξία θαη ηελ εθδηθεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ έλαληη ησλ παηδηψλ.
Κάζε άιιν παξά ηηκσξεηηθή είλαη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα βάινπλ φξηα ζηα παηδηά ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα, κε ηε ιέμε φξην λνείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ αζθαινχο πιαηζίνπ απφ ηνπο γνλείο, κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά
ζα θαηαθέξνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (Σηδέξεο Ν., 2010), λα αλαθαιχςνπλ ηη είλαη «επηζπκεηφ» θαη ηη φρη,
ηη είλαη «σθέιηκν» θαη ηη «επηδήκην». Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ δεκηνπξγψληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο
ηαπηφηεηα, αλαγλσξίδνπλ θαη δηαθξίλνπλ ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο, ηη είλαη επηηξεπηφ θαη ηη φρη. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα
απηφλνκν παηδί, κε απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ, κε ππεπζπλφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα.
Ηλικία και οπιοθέηηζη
Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ νξηνζέηεζε ελφο παηδηνχ δηαδξακαηίδεη ε ειηθία ηνπ. Τν πξψην έηνο ηεο δσήο ελφο παηδηνχ, είλαη
απηφ θαηά ην νπνίν γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη εμνηθεηψλεηαη καδί ηνπ. Τνλ πξψην ρξφλν, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη
λα θαιχπηνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο (ζίηηζε, χπλνο), ε αγθαιηά, ε ζηνξγή, ην ρακφγειν θαη πην γεληθά ε θξνληίδα.
Σηελ ειηθία απηή δελ είλαη εθηθηή ε νξηνζέηεζε, σζηφζν δίλνπκε ζην παηδί λα θαηαλνήζεη, εάλ κηα ελέξγεηα είλαη ζσζηή
ή φρη κέζσ ηεο ζηάζεο ζψκαηνο, ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο θαη ησλ αληηδξάζεσλ.
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Ζ πεξίνδνο απφ 1 έσο 3 εηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε, βηνινγηθή θαη
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή. Τελ πεξίνδν απηή ππάξρεη θαηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο αθελφο ην παηδί πξνζπαζεί
λα ελζσκαηψζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη ηελ χπαξμή ηνπ ελ γέλεη, αθεηέξνπ εμαηηίαο απηήο ηεο εμνηθείσζεο
κε ηνλ έμσ θφζκν, θαιφ είλαη λα αληηιακβάλεηαη θαη λα δηαθξίλεη ην «ζσζηφ» απφ ην «ιάζνο».
Τελ ίδηα πεξίνδν δηαθξίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα, εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπ. Απηή είλαη ε θξίζηκε
πεξίνδνο γηα ηελ έλαξμε ηεο νξηνζέηεζεο κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «φρη» απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, κε ηε δηαηήξεζε
ζηαζεξήο ζηάζεο ζηηο αθξαίεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο (π.ρ. θιάκα), απαηηείηαη ζηαζεξφ θαη ζνβαξφ χθνο θαη πάληα
λα πέθηνπκε ζην επίπεδν ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα ππάξρεη βιεκκαηηθή επαθή. Χξήζηκν εξγαιείν ζ’ απηή ηελ πεξίνδν είλαη
θαη ε κίκεζε.
Γηα ηηο ειηθίεο 3 έσο 5 εηψλ είλαη ε πεξίνδνο ηεο δεκηνπξγίαο
ηνπ ραξαθηήξα. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ηα παηδηά θαηαλννχλ θαη
αλαγλσξίδνπλ πιήξσο ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο, επνκέλσο
ε ζηάζε ησλ γνλέσλ είλαη ζεκαληηθφηαηεο αμίαο. Ζ ζηαζεξφηεηα
θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηεο ζηάζεο ηνπο, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηηκσξεηηθή ζηάζε
φηαλ ην παηδί μεπεξλάεη ηα φξηα. Ο γνληφο θαιφ είλαη λα είλαη δηαζέζηκνο θαη πξφζπκνο λα απαληήζεη ζην θάζε εξψηεκα
ηνπ παηδηνχ, δίλνληαο απιέο, θαηαλνεηέο θαη εηιηθξηλείο απαληήζεηο. Γίλεηαη εμήγεζε ζην παηδί αλαθνξηθά κε ηα φξηα θαη
ηνπο θαλφλεο, φπσο επίζεο επηζεκαίλνληαη νη επηβξαβεχζεηο θαη νη ζπλέπεηεο. Γελ ζέηνπκε φξηα, θαλφλεο θαη ζπλέπεηεο,
φηαλ ε κία απφ ηηο δχν πιεπξέο είλαη ζε ζπκφ, δηφηη δελ έρνπλ θακία αμία, έρνπλ ιεθζεί ελ ζεξκψ θαη ζα είλαη άδηθεο θαη
γηα ηηο δχν πιεπξέο. Οπφηε ζε πεξηπηψζεηο ζπκνχ δελ ιακβάλεηαη θακία απφθαζε παξά, φηαλ επέιζεη ε εξεκία, γίλεηαη
ζπδήηεζε.
Σηηο ειηθίεο 5 έσο 12 εηψλ ην παηδί εληάζζεηαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Γεκηνπξγεί λέν θνηλσληθφ θχθιν, κε ηελ απφθηεζε
θίισλ. Έξρεηαη ζε επαθή κε λέεο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηεί ηα φζα γλσξίδεη
απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ή αθφκα θαη λα ηα ζπγθξίλεη. Σ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη γνλείο νθείινπλ λα δηαηεξήζνπλ
ζηάζε αληίζηνηρε κε απηή ηνπ πξνεγνχκελνπ ειηθηαθνχ ζηαδίνπ. Απαξαίηεηα εθφδηα είλαη ε ζηαζεξφηεηα,
ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε ζχκπλνηα θαη ε θνηλή ζηάζε κεηαμχ ησλ δχν γνληψλ. Ζ θνπβέληα, ε εμήγεζε θαη ε επηζπκία
ησλ γνληψλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην παηδί, δεκηνπξγψληαο απφ θνηλνχ ηνπο θαλφλεο, ηηο επηβξαβεχζεηο θαη
ηηο ζπλέπεηεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζ’ απηέο ηηο ειηθίεο.
Τν παηδί, πνπ δελ έρεη νξηνζεηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνχ θαη δελ έρεη κάζεη λα αθνινπζεί θαλφλεο, παξνπζηάδεη
κεγάιεο δπζθνιίεο ζ’ απηφ ην ζηάδην, δηφηη ζην ζρνιείν αλαπφθεπθηα θαιείηαη λα αθνινπζήζεη θαλφλεο θαη
λα ζπλππάξμεη κε άιινπο ζπλνκειίθνπο, λα γλσξίζεη ηελ απνγνήηεπζε ή ηε καηαίσζε. Γπζηπρψο γηα έλα παηδί,
πνπ φια απηά δελ ηα έρεη βηψζεη ζε ελδννηθνγεγεηαθφ επίπεδν, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηα απνδερηεί, κε απνηέιεζκα
λα εθδειψλεη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα επηιχζεη ηηο δπζθνιίεο γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαιφ είλαη λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ζηάζε,
φρη ηηκσξεηηθή, λα ζπδεηήζεη κε ην παηδί θαη΄ηδίαλ δεκηνπξγψληαο ηηο δηθέο ηνπ ζπκθσλίεο, ηηο κεηαμχ ηνπο
επηβξαβεχζεηο ή ζπλέπεηεο. Πνιχ ρξήζηκε είλαη ε επαθή θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ε δεκηνπξγία κηαο
ζρέζεο εκπηζηνζχλεο. Τν παηδί, πνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ νθείινληαη ζηελ απνπζία νξίσλ,
επελδχεη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα βνεζήζεη ην παηδί λα μεθχγεη απφ
ηελ «ηπξαλλία ηνπ εγσθεληξηζκνχ» (Piaget, 2000).
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Σηηο ειηθίεο 12 κέρξη θαη 18 εηψλ εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ ζηελ εθεβεία θαη ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ, πνπ ελδέρεηαη
λα ππάξμνπλ κεηαμχ παηδηνχ θαη νηθνγέλεηαο, ηα φξηα θαη νη θαλφλεο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ κε βάζε
ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ νξίσλ είλαη θπζηθφ επαθφινπζν
ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Ζ απνπζία ηνπο είλαη πξφβιεκα.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ εθεβεία, νη ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηελ κεηέξα ηνπο αιιάδνπλ πην αηζζεηά ζε ζρέζε
κε ηνλ παηέξα. Ίζσο επεηδή ε κεηέξα έρεη ιηγφηεξν θχξνο ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ζηα κάηηα ησλ εθήβσλ θαη έηζη
απνδεηθλχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο ζηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηε κεηέξα κε ην ζθεπηηθφ, πσο εθείλε δε
ζα ηνπο ακθηζβεηήζεη. Δπνκέλσο, ν δηάινγνο θαη φρη ε αλνηρηή ζχγθξνπζε ή ε απφξξηςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φξηα
απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα κέζα επίιπζεο ησλ δηαθσληψλ κε ηνπο εθήβνπο (Cole & Cole, 2002, ηνκ. Γ).
Μέζα για αποηελεζμαηικόηεπη οπιοθέηηζη
Σςμθωνία
Γηα ηελ πεηπρεκέλε νξηνζέηεζε ησλ παηδηψλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη
ε ζπκθσλία ησλ γνλέσλ. Οη δχν γνλείο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ θνηλή
ζηάζε απέλαληη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνδεθηψλ ή κε ζπκπεξηθνξψλ.
Αθφκα θαη αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηε δηαρείξηζε κηαο
ζπκπεξηθνξάο, δελ παξνπζηάδεηαη ε δηαθσλία κπξνζηά ζην παηδί.
Ζ δηαρείξηζή ηεο γίλεηαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ε απφ θνηλνχ απφθαζε
αλαθνηλψλεηαη ζην παηδί.
Σηαθεπόηηηα
Οη γνλείο νθείινπλ λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή ζηάζε ζηε δηαηήξεζε θαη εθαξκνγή ελφο νξίνπ. Τα παηδηά
ζα πξνζπαζήζνπλ λα «δνθηκάζνπλ» ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ, εάλ απηφ πνπ έρεη εηπσζεί ηζρχεη
πξαγκαηηθά. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε θάζε πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ηνπ θαλφλα θαη
λα εθαξκφδνπλ ηηο ζπλέπεηεο, πνπ έρνπλ νξηζηεί. Ζ ζηαζεξφηεηα δίλεη ζην παηδί ηελ αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο, πνπ
ππάξρεη ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, κε απνηέιεζκα λα ληψζεη αζθάιεηα. Δάλ γηα θάπνην ιφγν ν θαλφλαο δελ κπνξεί
λα εθαξκνζηεί εμαηηίαο θάπνηαο πεξίζηαζεο, ηφηε ν γνληφο νθείιεη λα εμεγήζεη ηελ αιιαγή ζην παηδί θαη λα γίλεη
μεθάζαξε θαη θαηαλνεηή ε εμαίξεζε ηνπ θαλφλα.
Σαθή και λογικά όπια
Τν ιεμηιφγην θαη ε έθθξαζε φζσλ ζέινπκε λα δηαηππσζνχλ πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ απφ ηα παηδηά θαη
πξνζαξκνζκέλν ζην ειηθηαθφ ηνπ επίπεδν. Γηαηππψλνληαο έλαλ ζαθή θαλφλα, δελ ππάξρεη πεξηζψξην παξεξκελείαο
(Μαθξπζνπνχινπ Γ., 2018). Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζνπκε ην δήηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο
ηειεφξαζεο, ν ζαθήο θαλφλαο πνπ κπνξεί λα κπεη, είλαη: «Ζ ηειεφξαζε ζα αλνίμεη, φηαλ ηειεηψζνπλ φινη ηα καζήκαηά
ηνπο». Έρεη δνζεί ζαθέο κήλπκα πσο δελ ζα αλνίμεη λσξίηεξα, εάλ δελ νινθιεξσζεί ε ππνρξέσζε φισλ ησλ παηδηψλ.
Δάλ φκσο εηπσζεί: «Ζ ηειεφξαζε ζα αλνίμεη κεηά», δελ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ην πφηε είλαη απηφ ην κεηά. Δίλαη κηα έλλνηα
ζπγθερπκέλε, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα ξσηνχλ ζε θάζε επθαηξία εάλ ζα αλνίμνπλ ηελ ηειεφξαζε.
Τα φξηα, πνπ ζέηνπκε, πξέπεη λα είλαη ινγηθά. Τα παηδηά ζε θαζεκεξηλή βάζε δεηνχλ πάξα πνιιά πξάγκαηα. Γελ είλαη
εθηθηφ λα ππάξρεη άξλεζε φισλ ησλ αηηεκάησλ, δηφηη έηζη καηαηψλεηαη θαη ην ίδην ην παηδί, κε απνηέιεζκα λα ληψζεη
πσο απνξξίπηεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. Χξήζηκν ζα ήηαλ, ινηπφλ, λα εμεγείηαη ινγηθά ε φπνηα άξλεζε ζε αίηεκα
ηνπ παηδηνχ, δηφηη εάλ ην παηδί ζεσξήζεη άδηθε ή παξάινγε ηελ άξλεζε, ηφηε ε αληίδξαζε ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη
εληνλφηεξε.
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Τόνορ θωνήρ και ζηάζη ζώμαηορ
Ο ηφλνο ηεο θσλήο θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο απνηεινχλ ζεκαληηθά κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ή φρη ησλ θαλφλσλ. Ο ηφλνο
ηεο θσλήο κπνξεί λα δειψλεη παξαίλεζε, ζπκβνπιή ή πξνζηαγή, δηζηαγκφ, εθλεπξηζκφ, αλεζπρία, απζηεξφηεηα,
αβεβαηφηεηα θαη πνιιά αθφκα ζπλαηζζήκαηα ή πξνζέζεηο. Τα παηδηά κπνξνχλ ακέζσο λα αληηιεθζνχλ κέζσ ηνπ ηφλνπ
ηεο θσλήο ηελ πξφζεζε ή ην ζπλαίζζεκα ηνπ γνληνχ κε απνηέιεζκα λα αληηδξνχλ αλαιφγσο.
Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. Μπνξεί λα δειψλεη ζπζηνιή, επηζεηηθφηεηα ή απφ ηελ άιιε κεξηά δεθηηθφηεηα
θαη δηαρπηηθφηεηα. Αλ ε ζηάζε ζψκαηνο δελ ηαπηίδεηαη κε ηα ιεγφκελα ηφηε ράλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα νξηνζέηεζε. Ο
γνληφο θαιφ είλαη λα πέθηεη ζην επίπεδν ηνπ παηδηνχ, κε ην ζψκα ζηξακκέλν
πξνο εθείλν θαη λα δειψλεη ζηαζεξφηεηα.
Επιβπάβεςζη – Σςνέπεια
Ωο επηβξάβεπζε νξίδεηαη θάζε ηη πνπ βηψλεηαη σο ζεηηθφ θαη απνηειεί «έπαηλν», δηφηη ην παηδί επέδεημε κηα ζεηηθή
ζπκπεξηθνξά ή ζηάζε, π.ρ. έλα γιπθφ, έλα παηρλίδη, κηα βφιηα.
Ωο ζπλέπεηα νξίδεηαη ην αληίζεην, θάζε ηη πνπ βηψλεηαη σο αξλεηηθφ απφ ην παηδί. Ζ ζπλέπεηα επέξρεηαη, φηαλ δελ
ηεξείηαη ν θαλφλαο (Cole & Cole, 2002, ηνκ. Β).
Σηφρνο ζηελ πεξίπησζε ηεο επηβξάβεπζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε δηαηήξεζή ηεο, ελψ ζηελ
πεξίπησζε ηεο ζπλέπεηαο είλαη ν ηεξκαηηζκφο θαη ε αιιαγή θάπνηαο κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δελ είλαη
ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο, πνπ έρνπλ νξηζηεί. Τφζν νη επηβξαβεχζεηο φζν θαη νη ζπλέπεηεο είλαη πξνηηκφηεξν
λα νξίδνληαη παξάιιεια κε ηνλ νξηζκφ ηνπ θαλφλα θαη ζε ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ. Όηαλ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή
ε ζπλέπεηα, δελ ρξεηάδεηαη λα εθθξάδεηαη κε θσλέο θαη εθλεπξηζκφ απφ ηελ γνλετθή πιεπξά. Απφ ηελ ζηηγκή
πνπ πξφθεηηαη γηα θνηλή απφθαζε, αλαθνηλψλεηαη κε εξεκία θαη ζηαζεξφηεηα. Σε πεξηπηψζεηο εθλεπξηζκνχ ή έληαζεο,
θαιφ είλαη λα κελ νξίδνληαη ζπλέπεηεο, δηφηη είλαη αλέθηθην λα εθαξκνζηνχλ.
Υπομονή
Ζ ππνκνλή είλαη ε δεμηφηεηα, πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί απφ φζνπο ζπλαλαζηξέθνληαη κε παηδηά, πφζν κάιινλ
απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ νξηνζέηεζε απνηειεί δηαδηθαζία, πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε κηα
ζηηγκή ζηελ άιιε. Τα παηδηά ζα αληηδξάζνπλ θαη ζα ζπκκνξθσζνχλ πνιιέο θνξέο. Σθνπφο είλαη ν ελήιηθνο πνπ
θαιείηαη λα ζέζεη ην φξην, λα είλαη ζηαζεξφο, ήξεκνο, ινγηθφο θαη απνθαζηζηηθφο. Μφλν έηζη λα επηηεπρζεί ε νξηνζέηεζε
ηνπ παηδηνχ θαη θαη’ επέθηαζε ελφο πγηνχο ςπρνζπλαηζζεκαηηθά ελήιηθα (Παπιίδνπ Β., 2013).
Οθείινπκε λα παξαδερηνχκε πσο ε «ηέιεηα ζπληαγή» δηαπαηδαγψγεζεο δελ ππάξρεη, φπσο δελ ππάξρεη θαη ν «ηέιεηνο»
γνληφο, παηδαγσγφο ή ην «ηέιεην» παηδί. Σηφρνο είλαη λα κεηαιακπαδεπηνχλ ζηα παηδηά φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα εθφδηα
γηα κηα πγηή αλάπηπμε, ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, θαη λα γίλεη ζην παηδί απφιπηα θαηαλνεηφ, πσο ν ελήιηθνο δελ είλαη
παξφλ γηα λα ηνπ θάλεη ηε δσή δχζθνιε, αιιά είλαη δίπια ηνπ ππνζηεξηθηηθά, ζπκβνπιεπηηθά θαη επηθνπξηθά. Πξέπεη
λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ ζην παηδί, πσο ν ελήιηθνο είλαη δίπια ηνπ θαη φρη απέλαληί ηνπ!
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Αζκήζειρ
Μελέηη πεπίπηωζηρ 1
«Ζ Μ. είλαη έλα θνξίηζη ειηθίαο 3 εηψλ θαη θάζε θνξά πνπ πεγαίλεη κε ηε κεηέξα ηεο ζην ζνχπεξ κάξθεη αληηδξά πνιχ
έληνλα. Απφ ηελ αξρή δεηά θαη απαηηεί λα παίξλεη φ,ηη δεη. Ο ηφλνο ηεο είλαη πάληα επηηαθηηθφο. Αθφκα θαη αλ ε κεηέξα
ηεο ηεο πάξεη θάηη απφ απηά πνπ ζέιεη, εθείλε ζπλερίδεη λα αληηδξά, ελψ ζην άθνπζκα πσο ηα ςψληα ηειείσζαλ θαη ελψ
θηλνχληαη πξνο ην ηακείν, πέθηεη ζην πάησκα, θσλάδεη θαη θιαίεη. Ζ κεηέξα πξνθεηκέλνπ λα κε γίλεη ξεδίιη, ηεο ιέεη
λα ζεθσζεί, λα ζηακαηήζεη θαη ζα ηεο αγνξάζεη φ,ηη επηζπκεί. Ακέζσο ε αληίδξαζε ζηακαηά, ε Μ. επηπρηζκέλε θηλείηαη
ζηνπο δηαδξφκνπο δηαιέγνληαο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αληηθείκελα θαη θεχγεη γηα ην ζπίηη».
1. Πψο κπνξεί ε κεηέξα ηεο Μ. λα απνθχγεη ηελ επφκελε θνξά αληίζηνηρε αληίδξαζε;
2. Πψο ζα ρεηξηδφζαζηε εζείο κηα ηέηνηα θαηάζηαζε;
3. Θεσξείηε πσο έλα θνξίηζη κε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά εθδειψλεη απηή ηελ αληίδξαζε κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην ή παξνπζηάδεη θαη ζε άιιεο πεξηζηάζεηο ηέηνηα αληίδξαζε; Πνχ ζεσξείηε φηη νθείιεηαη;

Μελέηη πεπίπηωζηρ 2
«Ο Γ. είλαη έλα αγφξη ειηθίαο 6 εηψλ, καζεηήο ηεο Α΄ δεκνηηθνχ. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξνπζηάδεη
αθξαίεο αληηδξάζεηο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν. Σεθψλεηαη απφ ην ζξαλίν ηνπ θαη πεξηθέξεηαη ζηελ ηάμε.
Όηαλ ε δαζθάια πξνζπαζεί λα ηνλ εξεκήζεη, απηφο παίξλεη ηελ ηζάληα ηνπ θαη θσλάδεη, πσο είλαη ν Γ. θαη πσο δελ
ηε θνβάηαη. Αξθεηέο θνξέο απνρσξεί απφ ηελ ηάμε ρσξίο άδεηα, ελψ πξφζθαηα ηνλ αλαδεηνχζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ δελ επέζηξεςε ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Τειεπηαία θνξά, φηαλ δεηήζεθε απφ ηε δαζθάια
λα θχγεη ε δηπιαλή ηνπ απφ ην ζξαλίν, θαζψο ππήξραλ παξάπνλα, ε αληίδξαζε ήηαλ ηφζν έληνλε, πνπ άξρηζε λα πεηάεη
ηα πξάγκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, βηβιία, ηεηξάδηα, θαζεηίλεο θ.ά. Ζ δαζθάια δελ κπνξνχζε λα ηνλ εζπράζεη θαη ν Γ.
δελ έβγαηλε απφ ηελ αίζνπζα, κε απνηέιεζκα λα εθθελσζεί ε ηάμε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο».
1. Πψο ζα ρεηξηδφζαζηε ηελ θαηάζηαζε σο εθπαηδεπηηθφο;
2. Πψο ζα ρεηξηδφζαζηε ηελ θαηάζηαζε σο γνληφο;
3. Πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ε θαηάζηαζε εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, ψζηε ην αγφξη λα αληηδξά θαη΄ απηφ
ηνλ ηξφπν;
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