Πόςο μασ κακορίηει θ παιδικι μασ θλικία….

[…+ κα κζλαμε να πιςτεφουμε πωσ κακοριςτικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ του διαμορφϊκθκαν
ςτθν Ξάνκθ. Σε ζνα περιβάλλον με διαφορετικότθτεσ, (γλϊςςεσ, καταγωγζσ, κρθςκείεσ…) Στθν Ξάνκθ
των παιδικϊν του χρόνων [1925- 1932].
*Ραρακζτουμε λοιπόν μερικά άρκρα ψυχολόγων ςχετικά με το αν και κατά πόςο μασ
κακορίηει θ παιδικι μασ θλικία […]

Πόςο μασ κακορίηει θ παιδικι μασ θλικία,
οι πικανότθτεσ να ηιςουμε μια ικανοποιθτικι ενιλικθ ηωι εξαρτϊνται ςυντριπτικά από τθ γνϊςθ τθσ δικισ μασ παιδικισ θλικίασ, γιατί
ζχει μεγάλο μερίδιο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ενιλικθσ ταυτότθτάσ μασ και των χαρακτθριςτικϊν προςδοκιϊν και αποκρίςεων μασ *…+Dr.
Αριςτοτζλθσ Βάκθσ, Ψυχίατροσ - Ψυχοκεραπευτισ

Οι πζντε θλικίεσ του εγκεφάλου
Τθ ςτιγμι που παίρνουμε τθν πρϊτθ μασ ανάςα ο εγκζφαλόσ μασ είναι ιδθ περιςςότερο από οκτϊ μθνϊν. Αρχίηει να αναπτφςςεται
μζςα ςε τζςςερισ εβδομάδεσ από τθ ςφλλθψθ, όταν μία από τισ τρεισ ςτιβάδεσ κυττάρων του εμβρφου πτυχϊνεται για να ςχθματίςει
τον νευρικό ςωλινα. Μία εβδομάδα αργότερα το επάνω μζροσ του ςωλινα λυγίηει, δθμιουργϊντασ τθ βαςικι δομι του πρόςκιου,
μζςου και οπίςκιου εγκεφάλου. Από το ςθμείο αυτό θ ανάπτυξθ και θ διαφοροποίθςθ του εγκεφάλου ελζγχεται κυρίωσ από τα
γονίδια.
2. Παιδικι θλικία: θ απορρόφθςθ
Στθν παιδικι θλικία ο εγκζφαλοσ είναι περιςςότερο ενεργθτικόσ και ευζλικτοσ από οποιοδιποτε άλλο ςτάδιο τθσ ηωισ. Κακϊσ
εξερευνοφμε τον κόςμο γφρω μασ αυτόσ εξακολουκεί να αναπτφςςεται, ςχθματίηοντασ και αποςυνδζοντασ ςυνδζςεισ με αςτραπιαία
ταχφτθτα. Μπορεί να ςασ προκαλεί ζκπλθξθ, όμωσ οι ικανότθτεσ τθσ μάκθςθσ, τθσ μνιμθσ και τθσ ομιλίασ ξεκινοφν προτοφ καν
γεννθκοφμε.
Στθν περίοδο πριν από τθ γζννθςθ ςχθματίηονται ωσ και 250.000 νζα κφτταρα το λεπτό, δθμιουργϊντασ 1,8 εκατομμφρια νζουσ ςυνδζςεισ
το δευτερόλεπτο, παρά το γεγονόσ ότι τα μιςά περίπου από αυτά αργότερα κα εξαςκενιςουν και κα νεκρωκοφν, αφινοντασ πίςω μόνο
αυτά που ζχουν ενιςχυκεί από τθ χριςθ. Από τθ ςτιγμι τθσ γζννθςισ του και για μία δεκαετία το παιδί αναπτφςςεται ταχζωσ και θ κάκε
εμπειρία ςυνειςφζρει ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ ικανότθτεσ που κα ζχει ςτο μζλλον. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ζνασ γονιόσ για να
μεγιςτοποιιςει τισ δυνατότθτεσ του εγκεφάλου του παιδιοφ του; Οι εμπειρίεσ του τελευταίου ςταδίου τθσ προγεννθτικισ περιόδου είναι
οπωςδιποτε ςθμαντικζσ και ίςωσ κακοριςτικζσ για τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου. Η μάκθςθ μπορεί να ανιχνευκεί για πρϊτθ φορά
πειραματικά περίπου κατά τθν 22θ ωσ 24θ εβδομάδα τθσ κφθςθσ, όταν τα ζμβρυα ανταποκρίνονται ςε ζναν κόρυβο ι ζνα άγγιγμα αλλά
αγνοοφν το ίδιο ερζκιςμα όταν ςυντελείται επαναλαμβανόμενα- ζνα απλό είδοσ μνιμθσ, γνωςτό ςτθν ψυχολογία ωσ εκιςμόσ ι ςυνικεια.
Ρερίπου από τθν 32θ εβδομάδα τα ζμβρυα επιδεικνφουν προςαρμογι- ζνα πιο ςφνκετο είδοσ μνιμθσ· το ζμβρυο μπορεί να μάκει ζνα
αυκαίρετο ερζκιςμα ωσ ςιμα τοφ ότι κάτι κα ςυμβεί. Οι εμβρυϊκζσ αναμνιςεισ ςυγκεκριμζνων μουςικϊν κομματιϊν ι τθσ φωνισ και τθσ
μυρωδιάσ τθσ μθτζρασ ζχει αποδειχκεί ότι ςχθματίηονται μετά τθν 30ι εβδομάδα και διατθροφνται μετά τθ γζννθςθ.
Η απόκτθςθ τθσ ομιλίασ αρχίηει και αυτι πριν από τθ γζννθςθ. Ενα νεογζννθτο κα απορροφιςει περιςςότερο τισ λζξεισ αν ακοφει τθ
μθτρικι του γλϊςςα αντί για μια ξζνθ, αν και τα νεογζννθτα ανταποκρίνονται ςτουσ ιχουσ οποιαςδιποτε γλϊςςασ περίπου ωσ τθν θλικία
των τριϊν ετϊν. Ραρϋ όλα αυτά, ενϊ το να μιλάτε ςε ζνα ζμβρυο ςτο τρίτο τρίμθνο τθσ κφθςθσ μπορεί να βοθκιςει ςτο να αναγνωρίηει τθ
φωνι ςασ, δεν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ ζκκεςι του ςε πολλζσ γλϊςςεσ κα επθρεάςει τα μελλοντικά γλωςςικά ταλζντα του. Ο πιο
ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν ανάπτυξθ τθσ ομιλίασ είναι το πόςο ο γονιόσ μιλάει ςτο παιδί μετά τθ γζννθςι του, το πόςο ςφνκετο είναι
το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιεί και το πόςο καλά εςτιάηει ςτθν προςοχι του παιδιοφ.
Πρϊιμθ μάκθςθ
Κατά τον ίδιο τρόπο, παρϋ ότι οριςμζνεσ εταιρείεσ που πωλοφν «προγεννθτικζσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ» κα ικελαν οι γονείσ να
πιςτεφουν πωσ είναι δυνατόν να εκπαιδεφςουν το παιδί τουσ ενϊ αυτό βρίςκεται ακόμθ μζςα ςτθν κοιλιά τθσ μθτζρασ του, δεν υπάρχει
απόδειξθ ότι τζτοιου είδουσ ςτρατθγικζσ προςφζρουν κάποιο πλεονζκτθμα. Στθν πραγματικότθτα μάλλον υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ για τον
οποίο το εμβρυϊκό περιβάλλον προςφζρει περιοριςμζνεσ αιςκθτικζσ εμπειρίεσ. Η υπερβολικι διζγερςθ, θ οποία μπορεί να προκλθκεί αν
θ μθτζρα παίρνει οριςμζνα φάρμακα, μπορεί να κανατϊςει τα νζα εγκεφαλικά κφτταρα.
Η γζννθςθ αλλάηει ελάχιςτα τθν εγκεφαλικι λειτουργία. Ραρϋ ότι ο ευαίςκθτοσ ςτθν αφι ςωματοαιςκθτικόσ φλοιόσ είναι ενεργόσ πριν
από τθ γζννθςθ, θ εμφάνιςθ άλλθσ δραςτθριότθτασ ςτον ςυγκεκριμζνο φλοιό, ο οποίοσ τελικά ελζγχει τθν εκοφςια κίνθςθ, τον
ςυλλογιςμό και τθν αντίλθψθ, αρχίηει δφο ι τρεισ μινεσ φςτερα από αυτιν. Οι πρόςκιοι λοβοί αρχίηουν να ενεργοποιοφνται ανάμεςα
ςτουσ ζξι μινεσ και το ζνα ζτοσ, πυροδοτϊντασ τθν ανάπτυξθ των ςυναιςκθμάτων, των δεςμϊν, του ςχεδιαςμοφ, τθσ εν ενεργεία μνιμθσ
και τθσ προςοχισ. Μια αίςκθςθ του εαυτοφ του αρχίηει να αναπτφςςει το παιδί κακϊσ τα κυκλϊματα του βρεγματικοφ και του
μετωπιαίου λοβοφ αρχίηουν να γίνονται πιο ολοκλθρωμζνα, γφρω ςτουσ 18 μινεσ, ενϊ μια αίςκθςθ ότι οι άλλοι άνκρωποι ζχουν το δικό
τουσ, ξεχωριςτό πνεφμα, αναπτφςςεται ςτθν θλικία των τριϊν ωσ τεςςάρων ετϊν.
Οι εμπειρίεσ τθσ ηωισ ςε αυτά τα πρϊτα χρόνια ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ υγείασ μασ και θ ζλλειψθ φροντίδασ,
θ εγκατάλειψθ ι θ ςκλθρι ςυμπεριφορά των γονιϊν μπορεί να αλλάξουν τον εγκζφαλο ςε ςθμαντικό βακμό. Η μθτρικι απόρριψθ ι ζνα
τραφμα ςτα πρϊτα χρόνια, για παράδειγμα, μπορεί να επθρεάςει τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ του παιδιοφ ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ
ι γεγονότα αργότερα ςτθ ηωι του, δθμιουργϊντασ ενδεχομζνωσ προδιάκεςθ για κατάκλιψθ και αγχϊδεισ διαταραχζσ.
Ρϊσ λοιπόν μπορεί να αντλιςει κανείσ το καλφτερο από αυτό το ευαίςκθτο αλλά γόνιμο ςτάδιο ςτθ ηωι του εγκεφάλου; Το ευχάριςτο για
τουσ γονείσ είναι ότι δεν υπάρχει λόγοσ να αποςπάςουν το παιδί τουσ από τα παιχνίδια και να το ςτρϊςουν ςτθ δουλειά. Μελζτεσ ζχουν
δείξει ότι ζνα περιβάλλον που επιδεικνφει φροντίδα για τθν ανατροφι του και θ απαςχόλθςθ, μαηί με τον γονιό, με παιχνίδια όπωσ το

κρυφτό, οι κφβοι και τα τουβλάκια, τα παιδικά τραγουδάκια ι θ ταξινόμθςθ ςχθμάτων είναι ό,τι που χρειάηεται ζνα παιδί για να αυξιςει
τον δείκτθ ευφυΐασ του και να αποκτιςει ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ.
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι το να ακοφν τα παιδιά μουςικι του Μότςαρτ βελτιϊνει τισ επιδόςεισ ςε εργαςίεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν
αίςκθςθ του χϊρου και τθ μάκθςθ ςτουσ ανκρϊπουσ, όπωσ και τισ επιδόςεισ ςτο τρζξιμο ςε λαβφρινκο ςτουσ ποντικοφσ. Η «επίδραςθ
Μότςαρτ»- θ οποία ζχει γεννιςει αμζτρθτα προγεννθτικά και παιδικά εκπαιδευτικά προγράμματα- διχάηει ωςτόςο τουσ επιςτιμονεσ,
ζχοντασ τόςουσ υποςτθρικτζσ όςουσ και πολζμιουσ. Το να μάκει κάποιοσ να παίηει μουςικι ςτθν παιδικι θλικία είναι κάτι εντελϊσ
διαφορετικό: ζχει μακροπρόκεςμθ επίδραςθ ςτον εγκζφαλο βελτιϊνοντασ, όπωσ πιςτεφουν οριςμζνοι, τθν αίςκθςθ του χϊρου και τθ
μακθματικι και ςυλλογιςτικι ικανότθτα.
Στθν θλικία των ζξι ετϊν ο εγκζφαλοσ ζχει αποκτιςει το 95% του βάρουσ που κα ζχει ςτθν ενιλικθ ηωι και βρίςκεται ςτο ηενίκ τθσ
ενεργειακισ κατανάλωςισ του. Σε αυτό το ςτάδιο τα παιδιά αρχίηουν να εφαρμόηουν τθ λογικι και τθν εμπιςτοςφνθ και να κατανοοφν τισ
διαδικαςίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ. Ο εγκζφαλόσ τουσ εξακολουκεί να αναπτφςςεται και να δθμιουργεί και αποςυνδζει ςυνδζςεισ κακϊσ
αποκτοφν εμπειρία του κόςμου ϊςπου, φςτερα από μια κορφφωςθ του όγκου τθσ φαιάσ ουςίασ ςτθν θλικία των 11 ετϊν ςτα κορίτςια και
των 14 ετϊν ςτα αγόρια, ζρχεται θ εφθβεία για να τον αλλάξει και πάλι.
https://www.tovima.gr/2009/08/09/science/oi-pente-ilikies-toy-egkefaloy/

Η Επίδραςη του Μότςαρτ, τι είναι;
24/01/2020
Το 1993 οι ερευνθτζσ Rauscher, Shaw και Ky μελζτθςαν τθν επίδραςθ τθσ μουςικισ του Mozart ςτθν αντίλθψθ του χϊρου. Στουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα δόκθκε ζνα από τα τρία κακιερωμζνα τεςτ ςχετικά με τθν χωρικι λογικι, ζχοντασ προθγουμζνωσ περάςει
από τρεισ διαφορετικζσ ακουςτικζσ ςυνκικεσ: μία ςονάτα του Mozart, επαναλαμβανόμενθ χαλαρωτικι μουςικι και ςιωπι. Τα
αποτελζςματα ζδειξαν πωσ ο δείκτθσ IQ των εξεταηομζνων ιταν 8 με 9 μονάδεσ υψθλότεροσ μετά τθν ακρόαςθ τθσ ςονάτασ, μία
επίδραςθ πάντωσ που διαρκοφςε περίπου για 15 λεπτά.
Η επίδραςθ τθσ μουςικισ του Mozart ορίηεται ωσ «Mozart effect» και διατυπϊκθκε για πρϊτθ φορά από το Γάλλο ερευνθτι Dr. Alfred A.
Tomatis το 1991.
Τι μασ κάνει λοιπόν θ ακρόαςθ τθσ μουςικισ του Mozart;
* Τονϊνει τθ μάκθςθ και τθ μνιμθ
* Ενιςχφει τισ ικανότθτεσ ςυγκζντρωςθσ
* Αυξάνει τθ δθμιουργικότθτα ςε ανκρϊπουσ όλων των θλικιϊν
* Βοθκά ςτθ μείωςθ τθσ πίεςθσ του αίματοσ
* Ραίηει ευνοϊκό ρόλο ςτθ κεραπεία του εγκεφαλικοφ, τθσ άνοιασ, των εγκεφαλικϊν κακϊςεων και του χρόνιου πόνου
* Μειϊνει τον αρικμό των κρίςεων ςε ανκρϊπουσ με επιλθψία, κεωρείται βαςικι αγωγι για τθν επιλθψία από το Journal of the Royal
Society of Medicine
* Βοθκά ςτο να αντιμετωπιςτοφν με επιτυχία θ κατάχρθςθ ουςιϊν, οι θμικρανίεσ, το άγχοσ, θ δυςλεξία και άλλεσ ςυνικεισ καταςτάςεισ
* Ραρζχει επιτυχι αποτελζςματα ςτθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ακοισ, αυτιςμοφ, διαταραχισ ζλλειψθσ
ςυγκζντρωςθσ, μακθςιακϊν δυςκολιϊν και άλλων διαταραχϊν αιςκθτθριακϊν διαδικαςιϊν.
Ρθγι: https://www.facebook.com/%CE%97-%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84-115637209977934/

Η εξέλιξη των παιδιών ηλικίασ 0-3 ετών και η ςυμβολή των ενηλίκων ςτην ωρίμανςη και ςτη
μάθηςή τουσ
Τα 2 με 3 πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ είναι εξαιρετικά ςθμαντικά για τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ και ςε μεγάλο βακμό κακοριςτικά για τθν
εξζλιξθ τθσ υπόλοιπθσ ηωισ του.
Σε αυτό το διάςτθμα αναπτφςςεται ταχφτατα ο εγκζφαλοσ και θ κοινωνικότθτά του και μπαίνουν οι βάςεισ για τθν μετζπειτα ωρίμανςθ
και τισ ςχζςεισ του.
Στθν γζννθςθ ο εγκζφαλόσ του είναι ςαν ζνασ ςχεδόν άγραφοσ πίνακασ ι ςαν ζνασ ςχεδόν άδειοσ ςκλθρόσ δίςκοσ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι.
Το τι κα γραφτεί ςτον πίνακα ι το τι κα εγγραφεί ςτον δίςκο εξαρτάται ςε πολφ μεγάλο βακμό από τισ εμπειρίεσ που κα ζχει το παιδί ςτθ
ςχζςθ του με τουσ γονείσ ι τουσ φροντιςτζσ του, γιατί το ίδιο ςε αυτι τθ φάςθ τθσ εξζλιξισ του είναι ανιμπορο και απολφτωσ εξαρτθμζνο
από τθν φροντίδα που του παρζχεται.
Ζνα αναλογικό και απλουςτευμζνο παράδειγμα από το ηωϊκό βαςίλειο προζρχεται από τθν ζρευνα του Αυςτριακοφ KonradLorenz(1903 1989) που ιταν ζνασ από τουσ κεμελιωτζσ τθσ επιςτιμθσ τθσ θκολογίασ (ethology).
Ραρατιρθςε ότι τα μικρά παπάκια ακολουκοφςαν οτιδιποτε (ηωντανό ι μθ) ζβλεπαν να κινείται αμζςωσ μετά τθν γζννθςι τουσ και το
κεωροφςαν ςαν μθτζρα τουσ.
Η εργαςία του Lorenz ζδειξε ότι υπάρχουν κρίςιμεσ περίοδοι (χρονικά παράκυρα) ςτθ ηωι όπου ςυγκεκριμζνα ερεκίςματα είναι
απαραίτθτα για τθν κανονικι ανάπτυξθ. Για αυτι και άλλεσ ζρευνεσ που ζκανε του απονεμικθκε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικισ και
Φυςιολογίασ το 1973.
Με ανάλογο αλλά εξαιρετικά πιο πολφπλοκο τρόπο γίνεται ζνα παρόμοιο είδοσ ‘εγγραφισ’ ςτον εγκζφαλο του ανκρϊπινου νεογνοφ τα 2
με 3 πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ ςχζςεων προςκόλλθςθσ με τουσ γονείσ ι τουσ φροντιςτζσ του.
Ασ δοφμε όμωσ τι ςυμβαίνει όςον αφορά τθν εξζλιξθ του παιδιοφ.
Η γζννθςθ είναι θ πρϊτθ μεγάλθ δοκιμαςία που περνά το νεογνό ςτθν εξζλιξθ και τθν πορεία του προσ τθν αυτονόμθςθ και γι’ αυτό είναι
ςθμαντικό αν ο τοκετόσ ζγινε ομαλά ι αν υπιρξαν προβλιματα.
Οι παρακάτω ςτακμοί ςτθν εξζλιξθ του παιδιοφ αντιπροςωπεφουν τον μζςο όρο και ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι απόλυτοι. Από παιδί
ςε παιδί μπορεί να υπάρχουν μεγάλεσ ατομικζσ διαφορζσ χωρίσ να παρεκκλίνουν από τθν φυςιολογικι εξζλιξθ.

Γλωςςικι εξζλιξθ
Το νεογνό κλαίει μετά τθ γζννθςι του πράγμα ηωτικισ ςθμαςίασ και αποδεικτικό ότι πιρε τθν πρϊτθ του ανάςα και επομζνωσ άρχιςε να
λειτουργεί το αναπνευςτικό του ςφςτθμα.
Τουσ επόμενουσ μινεσ εκφράηεται γλωςςικά μζςα από το κλάμα όταν για κάποιο λόγο δυςφορεί ι μζςα από κραυγζσ ευχαρίςτθςθσ όταν
ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ του ι ανακουφίηεται από κάτι που το ενοχλεί.
Κλαίει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το τι το ενοχλεί και με το ποια από τισ ανάγκεσ του χρειάηεται να ικανοποιθκεί (όταν πεινάει,
όταν ζχει λερωκεί, όταν χρειάηεται να κοιμθκεί κλπ.).
Από τον 5 με 6 μινα μπορεί να προφζρει και να επαναλαμβάνει ςυλλαβζσ (‘α’, ϋγκου’, ϋντα’ κλπ.) το γνωςτό ‘μπαρμπάλιςμα’.
Από τον 9 με 10 μινα και μετά μπορεί να προφζρει διςφλλαβεσ λζξεισ όπωσ ‘μαμά’ ι ϋμπαμπά’.
Μετά τουσ 12 μινεσ αρχίηει να λζει και άλλεσ λζξεισ και ςτθ ςυνζχεια εμπλουτίηεται το λεξιλόγιό του περιςςότερο.
Σταδιακά αρχίηει να λζει μικρζσ προτάςεισ και από το 2 ζτοσ και μετά όλο και πιο πολφπλοκεσ.
Από τον 2 με 3 χρόνο γνωρίηει και αναφζρει το φφλο και τθν θλικία του και κάνει πολλζσ ερωτιςεισ.
Η φυςιολογικι του περιζργεια εκφράηεται πλζον με λεκτικό τρόπο.
Η ομιλία του είναι κατανοθτι από τουσ περιςςότερουσ οικείουσ του ενιλικεσ και παιδιά τισ περιςςότερεσ φορζσ.
Αιςκθτθριακι εξζλιξθ
Α. Αφι: Το δζρμα του νεογνοφ είναι εξαιρετικά ευαίςκθτο από τθν γζννθςθ ειδικά ςτα δάχτυλα, ςτα χείλθ και ςτθ γλϊςςα. Είναι πολφ
ευαίςκθτο ςτισ αλλαγζσ τθσ κερμοκραςίασ (κρφο, ηζςτθ) και ςτα ευχάριςτα ι επϊδυνα απτικά ερεκίςματα.
Με τθν πάροδο των μθνϊν αναπτφςςεται όλο και περιςςότερο θ αίςκθςθ τθσ αφισ και το νεογνό μακαίνει να ξεχωρίηει ότι ακουμπά και
να διακρίνει τα διαφορετικά απτικά ερεκίςματα.
Β. Ακοι: Είναι καλά αναπτυγμζνθ και ςτθν ενδομιτρια περίοδο – πριν από τθν γζννθςθ. Ηρεμεί με απαλοφσ και ευχάριςτουσ ιχουσ και
δυςφορεί με κρότουσ και ενοχλθτικοφσ κορφβουσ.
Ηςυχάηει και θρεμεί (ςταματά να κλαίει) όταν ακοφει γνϊριμεσ φωνζσ.
Από τον 4 μινα και μετά γυρίηει τα μάτια του ςτθν κατεφκυνςθ του ιχου και ανταποκρίνεται ςτθν αλλαγι του τόνου τθσ φωνισ των
ενθλίκων φροντιςτϊν του.
Ρροςζχει όλο και περιςςότερο τθ μουςικι και δείχνει με τισ εκφράςεισ του προςϊπου του όταν τθν ευχαριςτιζται.
Από τον 6 μινα αρχίηει να προςζχει και να αςχολείται με παιχνίδια που παράγουν ιχουσ και γυρίηει το βλζμμα του όταν κάποιοσ το
φωνάηει με το όνομά του.
Από τον 1 χρόνο καταλαβαίνει λζξεισ για απλά αντικείμενα και ανταποκρίνεται ςε απλζσ εντολζσ ι ερωτιςεισ όπωσ: ‘Ζλα εδϊ’, ‘Θζλεισ να
πιεισ άλλο;’.
Δείχνει κάποια από τα μζλθ του ςϊματόσ του όταν του ηθτθκεί, και μζχρι το 2 ζτοσ εκτελεί πιο ςφνκετεσ εντολζσ (‘ίξε μου τθ μπάλλα’,
‘Δείξε μου τα παποφτςια ςου’) και αρχίηει να ακοφει με περιςςότερθ προςοχι μικρζσ ιςτορίεσ, τραγουδάκια, ποιιματα κλπ. Δείχνει
εικόνεσ ςτο βιβλίο όταν τισ ονομάςουν οι ενιλικεσ.
Μζχρι τον 3 χρόνο ακοφει, καταλαβαίνει και εκτελεί 2 οδθγίεσ μαηί όπωσ ‘Ράρε τθ μπάλα και πιγαινζ τθ ςτο δωμάτιό ςου’.
Γ. Όραςθ: Το νεογνό ενοχλείται από το φωσ και κλείνει τα μάτια του. Από τον 2 μινα γυρίηει ςτο φωσ και παρακολουκεί κινοφμενα
αντικείμενα. Από τον 3 μινα εςτιάηει το βλζμμα του ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα και θ όραςι του είναι αρκετά καλά αναπτυγμζνθ.
Δ. Γεφςθ: Είναι καλά αναπτυγμζνθ από τισ πρϊτεσ θμζρεσ τθσ ηωισ και τα γευςτικά ερεκίςματα προκαλοφν αντιδράςεισ ευχαρίςτθςθσ ι
ενόχλθςθσ.
Ε. Όςφρθςθ: Είναι επίςθσ καλά αναπτυγμζνθ από τθν γζννθςθ και εξελίςςεται πολφ γριγορα. Το νεογνό ζχει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία και
προτίμθςθ για τθν μυρουδιά του ενιλικα ςτον οποίο είναι περιςςότερο προςκολλθμζνο και ακόμθ και όταν αυτόσ λείπει, θρεμεί αν
κάποιοσ άλλοσ το ςκεπάςει με ζνα φορεμζνο ροφχο του πρϊτου.
Κινθτικι εξζλιξθ
Από το τζλοσ του 1 μινα μπορεί να ςτθρίηει για πολφ λίγο το κεφάλι του όταν το κρατάμε όρκιο. Από τον 2 αναςθκϊνει λίγο το κεφάλι
του όταν είναι ξαπλωμζνο, από τον 4 – 5 πιάνει μικρά αντικείμενα με τα χζρια του και από τον 6 μπορεί να κάκεται. Τον 9 μπορεί να
ςτζκεται όρκιο αν πιάνεται από κάπου, γφρω ςτον 12 μπορεί να ςτζκεται όρκιο χωρίσ να πιάνεται και από τον 14 και μετά κάνει τα πρϊτα
του βιματα και αρχίηει να περπατά χωρίσ να ςτθρίηεται. Από τον 18 πιάνεται και ανεβαίνει ςκαλοπάτια και από τον 3 χρόνο μπορεί να
ςτθρίηεται για λίγο ςτο ζνα του πόδι.
Σωματικζσ ανάγκεσ και αυτονόμθςθ
Το νεογνό είναι εντελϊσ εξαρτθμζνο από τθ φροντίδα των ενθλίκων όςον αφορά το φαγθτό, τθν υγεία του, τθν κακαριότθτα και τθν
προςταςία από ενοχλθτικά περιβαλλοντικά ερεκίςματα.
Από 18 μθνϊν αρχίηει να κρατά το κουτάλι και να τρϊει για λίγο μόνο του και από τον 2 χρόνο μπορεί και κρατά κφπελο και να πίνει μόνο
του. Από τον 18 μινα αρχίηει θ εκπαίδευςθ ςτον ζλεγχο των ςφιγκτιρων μυϊν τθσ οφρθςθσ και τθσ αφόδευςθσ και από τον 2 χρόνο
μπορεί να αυτοεξυπθρετθκεί ςε αρκετά μεγάλο βακμό.
Από τον 3 χρόνο μπορεί να φορζςει και να βγάλει απλά ροφχα μόνο του ι με μικρι βοικεια.
Συναιςκθματικι εξζλιξθ
Το νεογνό ζχει μεγάλθ ευαιςκθςία ςτο να αντιλαμβάνεται τα ςυναιςκιματα τθσ μθτζρασ ι όποιου ενιλικα το φροντίηει και ςτον οποίο
ζχει προςκολλθκεί.
Είναι ςφνθκεσ να κλαίει όταν νιϊκει ότι ο φροντιςτισ του είναι αναςτατωμζνοσ ι αγχωμζνοσ ι ςτενοχωρθμζνοσ και να θρεμεί όταν αυτόσ
θρεμιςει.
Δεν καταλαβαίνει τι νιϊκει ο φροντιςτισ του με τθν λογικι αλλά με ζνα ενςτικτϊδθ και γενικό αδιαφοροποίθτο τρόπο.
Βιϊνει ςυναιςκιματα χαράσ, ευχαρίςτθςθσ αλλά και ενόχλθςθσ και δυςφορίασ ανάλογα με τα ερεκίςματα που δζχεται τόςο από το
ςϊμα του όςο και από το περιβάλλον του.
Από τον 2 χρόνο και μετά βιϊνει πιο περίπλοκα ςυναιςκιματα και αρχίηει να μπορεί να τα εκφράηει ςτοιχειωδϊσ και λεκτικά.
Κοινωνικι εξζλιξθ
Το πρϊτο χαμόγελο ενόσ μωροφ είναι αξζχαςτο. Στον 1 μινα το χαμόγελο του βρζφουσ είναι κυρίωσ μια ενδογενισ ςυμπεριφορά και όχι
μια αντίδραςθ – απάντθςθ ςε κάτι που βλζπει, ακοφει ι αιςκάνεται. Αυτό το πρϊιμο χαμόγελο, που είναι αυκόρμθτο, ενδογενζσ και
ανεξάρτθτο από τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, εμφανίηεται ςυχνότερα κατά τθ διάρκεια του φπνου και των μεταβάςεων μεταξφ του
φπνου και του ξυπνιματοσ. Θεωρείται ότι είναι γενετικά προγραμματιςμζνο και προςκαλεί τον γονιό να ςυνδεκεί ςυναιςκθματικά με το
νεογνό. Είναι ζνα δϊρο από τθ φφςθ.
Από το τζλοσ του 2 μινα, τα περιςςότερα μωρά αρχίηουν να προςφζρουν το χαμόγελο ωσ απάντθςθ ςε ζνα ευχάριςτο εξωτερικό

ερζκιςμα όπωσ θ εμφάνιςθ του προςϊπου τθσ μθτζρασ τουσ, ενόσ αγαπθμζνου παιχνιδιοφ ι του χαμόγελου ενόσ αδερφοφ.
Η μετάβαςθ από το αυκόρμθτο, ενδογενζσ χαμόγελο ςτο απαντθτικό, εξωτερικά παρακινθμζνο κοινωνικό χαμόγελο οφείλεται εν μζρει
ςτθν αυξανόμενθ δυνατότθτα ενόσ βρζφουσ να διατθρεί τθν βλεμματικι επαφι και τθν οπτικι προςοχι για μακρφτερα χρονικά
διαςτιματα. Δεδομζνου ότι μεγαλϊνοντασ το μωρό γίνεται όλο και πιο ενιμερο για τον εξωτερικό κόςμο, θ ςυχνότθτα του κοινωνικοφ
χαμόγελου αυξάνεται με τθν πάροδο του χρόνου.

Από τον 3 μινα αναγνωρίηει τα πρόςωπα των οικείων του και να τουσ παρακολουκεί με ενδιαφζρον και ευχαρίςτθςθ.

Από τον 5 – 6 μινα δίνει τα χζρια του όταν κζλει να το πάρουν αγκαλιά

Από τον 8 μινα δείχνει και ηθτά να πιάςει διάφορα αντικείμενα που προςελκφουν τθν προςοχι του.

Από τον 12 μινα ανταποκρίνεται ςε απλζσ ερωτιςεισ και αρχίηει ςιγά ςιγά να μπορεί να ςυμμετζχει ςε κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ πιο αυτόνομα όπωσ ςτο φαγθτό, ςε περιπάτουσ και να ςυνεργάηεται εκτελϊντασ εντολζσ.
Με τθν εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ τθσ τουαλζτασ γίνεται όλο και πιο αυτόνομο πράγμα που δίνει μεγάλθ ικανοποίθςθ και ανακοφφιςθ
ςτουσ ενιλικεσ και μεγάλθ αυτοπεποίκθςθ και υπερθφάνεια ςτο παιδί.
Μετά τουσ 24 μινεσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτοιχειωδϊσ ςε παιχνίδια με άλλα παιδιά και ενιλικεσ και να ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα
βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ, πράγμα που απελευκερϊνει χρόνο για τουσ γονείσ και βοθκά ςτθν κοινωνικοποίθςι του.
Μνιμθ
Από τθν γζννθςθ υπάρχει θ υπολανκάνουςα μνιμθ (implicitmemory) που με ζνα απλουςτευμζνο τρόπο μποροφμε να ονομάςουμε και
ωσ ςυναιςκθματικι μνιμθ και λειτουργεί ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ:

χαρακτθρίηεται από τθν απουςία τθσ αίςκθςθσ τθσ ανάμνθςθσ όταν κάποια ανάμνθςθ ανακαλείται,

περιλαμβάνει αναμνιςεισ που αφοροφν: ςυμπεριφορζσ και αντιλιψεισ αιςκθτθριακζσ και ςωματικζσ,

περιλαμβάνει διάφορα νοθτικά – ψυχικά μοντζλα - πρότυπα - μοτίβα. Για παράδειγμα, αν ζνα μωρό νιϊκει να παρθγορείται
και να ανακουφίηεται όταν θ μθτζρα του ανταποκρίνεται κατάλλθλα τθ ςτιγμι που αυτό πονά και δυςφορεί, τότε κα γενικεφςει αυτι του
τθν εμπειρία ωσ νοθτικό ι ψυχικό μοντζλο ζτςι ϊςτε θ παρουςία τθσ μθτζρασ κα του δίνει μια αίςκθςθ αςφάλειασ και καλοπζραςθσ.
Πταν ςτο μζλλον δυςφοριςει και πάλι, το νοθτικό μοντζλο τθσ ςχζςθσ του με τθ μθτζρα του κα ενεργοποιθκεί και κα το κάνει να τθν
αναηθτιςει για να θρεμιςει. Μζςα από επανειλθμμζνεσ εμπειρίεσ με τουσ ανκρϊπουσ που είναι φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ για μασ, το
μυαλό μασ δθμιουργεί μοντζλα που επθρεάηουν το πωσ βλζπουμε τουσ άλλουσ και τον εαυτό μασ Οι ςχζςεισ προςκόλλθςθσ δθμιουργοφν
μοντζλα που φιλτράρουν τθν αντίλθψι μασ, ςυνκζτουν τισ αντιδράςεισ μασ και μασ οδθγοφν ςε χαρακτθριςτικοφσ για το κάκε άτομο
τρόπουσ φπαρξθσ και τρόπουσ που βλζπει τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. Στο παραπάνω παράδειγμα το μωρό βλζπει (ςτθ ςχζςθ
προςκόλλθςθσ που ζχει με τθ μθτζρα του) εκείνθ ωσ ικανι να του δϊςει αςφάλεια και φροντίδα και τον εαυτό του ωσ ικανό να
επθρεάςει το περιβάλλον του για να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ του.

δεν απαιτεί τθν ςυνειδθτι προςοχι για τθν κωδικοποίθςθ των εμπειριϊν / ερεκιςμάτων
Στθ διάρκεια του δεφτερου ζτουσ τθσ ηωισ αρχίηει να αναπτφςςεται θ ζκδθλθ μνιμθ (explicitmemory) που πιο απλά μποροφμε να
ονομάςουμε και ωσ λογικι μνιμθ και λειτουργεί ςε όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι:
χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία τθσ αίςκθςθσ τθσ ανάμνθςθσ όταν κάποια ανάμνθςθ ανακαλείται,
είναι αυτοβιογραφικι δθλαδι περιλαμβάνει μια ςφνδεςθ τθσ αίςκθςθσ του εαυτοφ και του χρόνου (πχ. Το 1996 ιμουν 4 ετϊν και ζμενα
με τθν οικογζνειά μου ςτον Βόλο)
περιλαμβάνει τθν ανάμνθςθ γεγονότων που ςυνζβθκαν ςτθν προςωπικι ηωι του ατόμου και ςτο περιβάλλον ςυνδεμζνα με
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο
απαιτεί τθν ςυνειδθτι προςοχι για τθν κωδικοποίθςθ των ερεκιςμάτων
Μια ςθμαντικι διαφορά των δυο αυτϊν ειδϊν μνιμθσ είναι ότι ενϊ όταν λειτουργεί θ ζκδθλθ μνιμθ είμαςτε ενιμεροι και μποροφμε να
βροφμε ςυνδζςεισ και λογικζσ εξθγιςεισ (πχ. Αν κυμθκοφμε ζνα λυπθρό / ευχάριςτο γεγονόσ δεν μασ φαίνεται παράξενο που πζφτει /
ανεβαίνει θ διάκεςι μασ), όταν λειτουργεί θ υπολανκάνουςα μνιμθ οι αλλαγζσ ςτθ διάκεςι μασ μπορεί να φαίνονται ανεξιγθτεσ και
ξαφνικζσ.
Για να μπορεί το νεογνό να εξελιχκεί ςε ζνα παιδί, ζφθβο και ενιλικα που ζχει μια αίςκθςθ πλθρότθτασ και ςυνοχισ ςτον εςωτερικό του
κόςμο είναι πολφ ςθμαντικό οι γονείσ / φροντιςτζσ του να το βοθκιςουν: α) να ολοκλθρϊνει τθν ςχζςθ μεταξφ των αναμνιςεων που ζχει
από τόςο τθν ζκδθλθ όςο και από τθν υπολανκάνουςα μνιμθ του και β) να αναπτφξει μια ςχζςθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ μαηί τουσ.
Επικοινωνία
Για να μπορζςει να επιτευχκεί μια τζτοια ςχζςθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ είναι ςθμαντικό οι φροντιςτζσ του νεογνοφ να προςπακοφν να
αναπτφςςουν μαηί του μια επικοινωνία ελεφκερθ, κατάλλθλθ και ςυντονιςμζνθ (contingentcommunication) με τισ ανάγκεσ που το ίδιο
τουσ επικοινωνεί.
Το είδοσ αυτό επικοινωνίασ επιτυγχάνεται όταν ο γονιόσ:
είναι παρϊν ςτθν κάκε ςτιγμι που ηει με το παιδί του (πχ. Πταν αςχολείται με τθν φροντίδα του παιδιοφ ι όταν παίηει μαηί του δεν ζχει
και άλλα πράγματα ςτο μυαλό του, ι δεν κάνει ταυτόχρονα άλλα πράγματα που αποςποφν τθν προςοχι του από το παιδί. Ο γονιόσ που
ςυνεχίηει να διαβάηει τθν εφθμερίδα ι να αςχολείται με το μαγείρεμα όταν το νεογνό κλαίει επίμονα, ΔΕΝ είναι παρϊν ςτθ ςτιγμι εκείνθ
για το παιδί του),
ζχει τισ κεραίεσ του ευαίςκθτεσ ςτα μθνφματα που το παιδί του ςτζλνει με τθν ςυμπεριφορά του και μπορεί να τα αναγνωρίηει και να
ανταποκρίνεται κατάλλθλα (πχ. Να αναγνωρίηει ότι όταν το παιδί του κλαίει, κάνει διαφορετικοφσ ιχουσ και κινιςεισ όταν πεινάει και
διαφορετικοφσ όταν ζχει λερωκεί ι πονάει κλπ.)
προςπακεί να νιϊςει και να καταλάβει τθ κζςθ του παιδιοφ και να ανταποκρικεί κατάλλθλα
ςυνεργαςτεί με το παιδί ϊςτε ‘διαβάηοντασ’ το τι του επικοινωνεί το παιδί, να δράςει κατάλλθλα (και όχι απαραίτθτα όπωσ μπορεί ο ίδιοσ
εκ των προτζρων να νόμιηε ωσ κατάλλθλο τρόπο) ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να είναι και θ αντίδραςθ του παιδιοφ ξεκάκαρθ και ιρεμθ να οδθγεί
δθλαδι τον χορό τθσ επικοινωνίασ με τρόπο ευαίςκθτο ςτο τι του επικοινωνεί το παιδί τθν κάκε ςτιγμι – αποκωδικοποιϊντασ τα
μθνφματα που του ςτζλνει - και αλλάηοντασ τθν τακτικι του με ευζλικτο τρόπο ϊςτε το παιδί να νιϊκει ότι ο γονιόσ νιϊκει πωσ το ίδιο
αιςκάνεται και να εςωτερικεφει το ίδιο κετικά νοθτικά μοντζλα από τθ ςχζςθ μαηί του. Πταν το παιδί δεν νιϊκει ότι ο γονιόσ το
καταλαβαίνει μικρά κζματα μπορεί να γίνουν μεγάλα προβλιματα.
Για παράδειγμα αν το παιδί κλαίει επειδι ζχει λερωκεί και χρειάηεται άλλαγμα, αλλά ο γονιόσ (για όποιο λόγο) δεν ανταποκρίνεται
ςφντομα ι ανταποκρίνεται με ακατάλλθλο τρόπο (νευριαςμζνοσ ι βιαςτικόσ και με απότομεσ ι άγαρμπεσ κινιςεισ, ι αντί να του αλλάξει
τθν πάνα το πιζηει να πιει το γάλα, κλπ.), το παιδί κα ςυνεχίςει να κλαίει και όταν το αλλάηει ο γονιόσ, δεν κα θςυχάηει, πράγμα που

μπορεί να εκνευρίςει περιςςότερο τον γονιό και αν τζτοιεσ εμπειρίεσ επαναλθφκοφν πολλζσ φορζσ, τότε θ ρουτίνα τθσ κακαριότθτασ
μπορεί να γίνει δυςβάςταχτθ και για τουσ δυο.
Αντίλθψθ / κατανόθςθ του εαυτοφ, των άλλων και του περιβάλλοντοσ
Οι επαναλαμβανόμενεσ κετικζσ εμπειρίεσ κατάλλθλθσ, ευαίςκθτθσ και ςυντονιςμζνθσ επικοινωνίασ μεταξφ γονιοφ και παιδιοφ οδθγοφν
ςτο να αναπτφξει το παιδί μια ςχζςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και κατανόθςθσ με τον γονιό, μια ςχζςθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ που κα
δϊςει ςτο παιδί τθν αίςκθςθ ότι ηει ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον και τθν αίςκθςθ ότι όταν το χρειάηεται μπορεί το ίδιο να επθρεάςει το
περιβάλλον του ϊςτε οι ανάγκεσ του να μποροφν να ικανοποιθκοφν. Ζτςι το παιδί κα ςχθματίςει μζςω τθσ υπολανκάνουςασ μνιμθσ του
κετικά μοντζλα και αντιλιψεισ για τον εαυτό του, για τισ ςχζςεισ του με τουσ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ ςτθ ηωι του και για τον κόςμο.
Σχζςεισ προςκόλλθςθσ - αςφαλείσ / αναςφαλείσ
Τα παιδιά που ζχουν μια ςχζςθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ με τουσ γονείσ τουσ ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ και ςτουσ γονείσ,
μποροφν και τουσ αποχωρίηονται, χαίρονται όταν τουσ ξαναςυναντοφν και απολαμβάνουν το παιχνίδι τουσ (μόνα, με τον γονιό και με
άλλουσ ζμπιςτουσ ενιλικεσ και παιδιά).
Ακόμθ και αν κάτι τα ενοχλιςει ςτθ διάρκεια τθσ απουςίασ του γονιοφ, όταν τον ξαναςυναντοφν παρθγοροφνται εφκολα και θρεμοφν
Τα παιδιά που ζχουν μια ςχζςθ αναςφαλοφσ προςκόλλθςθσ με τουσ γονείσ:

δυςκολεφονται να τουσ αποχωριςτοφν, κρζμονται πάνω τουσ και είναι αδιάφορα ι αποφεφγουν τουσ γονείσ όταν τουσ
ξαναςυναντοφν ι

είναι αγχωμζνα ι ζχουν ανάμεικτα ςυναιςκιματα όταν τουσ αποχωρίηονται και όταν τουσ ξαναςυναντοφν ι
αποδιοργανϊνονται και θ ςυμπεριφορά τουσ είναι διαςπαςτικι και αλλοπρόςαλλθ τόςο ςτον αποχωριςμό όςο και ςτθν επανζνωςθ με
τον γονιό και δεν παρθγοροφνται με τθν προςζγγιςθ του γονιοφ αντιδρϊντασ με ζνα μείγμα επικυμίασ για προςζγγιςθ (πχ. αναηθτϊντασ
τθν αγκαλιά) και αποςτροφισ (τθν ϊρα που απλϊνει τα χζρια για να το αγκαλιάςει ο γονιόσ, μόλισ εκείνοσ το παίρνει ςτθν αγκαλιά του
αυτό τον απωκεί).
Τα παραπάνω ζχουν διαπιςτωκεί ότι ιςχφουν ανεξαρτιτωσ: χϊρασ, πολιτιςμικοφ υπόβακρου, οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ οικογζνειασ,
ςφνκεςθσ τθσ οικογζνειασ και οι ςχζςεισ προςκόλλθςθσ διαμορφϊνονται και χτίηονται από τθν γζννθςθ αλλά και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
ηωισ μεταξφ γονιϊν και παιδιϊν, φίλων, ςυγγενϊν και ςυντρόφων ι ςυηφγων.
Μια ςχζςθ δίνει αςφάλεια και ςτουσ δυο ι περιςςότερουσ που ςυμμετζχουν όταν ο κακζνασ νιϊκει ότι ο άλλοσ τον νιϊκει και
ανταποκρίνεται κετικά, ευαίςκθτα, υποςτθρικτικά και κατάλλθλα όταν το χρειάηεται.
Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ζνα μωρό που μπροςτά του ζχει ζνα γυάλινο δάπεδο που αφινει να φανεί μπροςτά του ζνα κενό ςαν
γκρεμόσ. Στθ κζςθ αυτι τοποκετικθκαν (ζνα ζνα με τθν μθτζρα του απζναντι ι πίςω του) πολλά παιδιά και ηθτικθκε από τθν κάκε
μθτζρα α) να καλζςει το παιδί τθσ να διαςχίςει το μζροσ του δαπζδου που φαινόταν ςαν γκρεμόσ και να ζρκει κοντά τθσ (θ μθτζρα
βριςκόταν ςτθν απζναντι από το παιδί πλευρά του οπτικοφ γκρεμοφ) και β) να ενκαρρφνει το παιδί τθσ να διαςχίςει μόνο του τον οπτικό
γκρεμό (θ μθτζρα βριςκόταν πίςω από το παιδί).
Τα παιδιά που είχαν ςχζςθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ με τισ μθτζρεσ τουσ διζςχιςαν το τρομακτικό για αυτά μζροσ του δαπζδου, ενϊ
εκείνα που είχαν αναςφαλι ςχζςθ δεν το κατάφεραν.
Αυτό το πείραμα δείχνει τθ δφναμθ που δίνει ςτο νεογνό θ αςφάλεια που υπάρχει ςτθ ςχζςθ του με τθ μθτζρα…
Μθνφματα που λαμβάνει το νεογνό - βρζφοσ από το ςϊμα του, το εξωτερικό περιβάλλον και τουσ ςθμαντικοφσ άλλουσ (ενιλικεσ και
παιδιά)
Ππωσ είδαμε παραπάνω οι αιςκιςεισ του νεογνοφ λειτουργοφν από τθν γζννθςθ και εξελίςςονται πολφ γριγορα με αποτζλεςμα να
δζχεται ζνα τεράςτιο αρικμό ερεκιςμάτων από το ςϊμα του, τθν επικοινωνία του με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και από το εξωτερικό
περιβάλλον και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε αυτό.
Πλα αυτά τα ερεκίςματα πυροδοτοφν τθ δθμιουργία ενόσ εξαιρετικά μεγάλου αρικμοφ ςυνδζςεων μεταξφ των νευρικϊν κυττάρων (των
νευρϊνων) που βρίςκονται μζςα ςτον εγκζφαλο του παιδιοφ. Τα ερεκίςματα καταγράφονται ςτθν μνιμθ (μόνο ςτθν υπολανκάνουςα
αρχικά και από τον 2 χρόνο και ςτθν ζκδθλθ) μζςα από τισ ςυνδζςεισ (ςυνάψεισ) που δθμιουργοφνται και που αυξάνουν εκκετικά ςτα 2-3
πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ. Κακϊσ θ μνιμθ εξελίςςεται, δθμιουργεί νοθτικά πρότυπα τα οποία το παιδί αρχίηει και χρθςιμοποιεί για να
επικοινωνεί με τουσ ςθμαντικοφσ για αυτό άλλουσ ανκρϊπουσ και με το περιβάλλον του.
Φυςικι περιζργεια και εξερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ
Τα παιδιά εξερευνοφν το περιβάλλον αρχικά πιάνοντασ με τα χζρια τουσ αντικείμενα και βάηοντάσ τα ςτο ςτόμα τουσ, μετά τα
περιεργάηονται με τα χζρια τουσ, αργότερα μπουςουλοφν και ψάχνουν και αγγίηουν ότι μποροφν να φτάςουν μζςα ςτο ςπίτι,
ςκαρφαλϊνουν, ψάχνουν και βρίςκουν ότι είναι ςτθν εμβζλειά τουσ και μζςα από αυτι τουσ τθν εξερεφνθςθ μακαίνουν νζα πράγματα
και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ και εξελίςςουν τισ αιςκιςεισ τουσ.
Είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του γονιοφ να κακορίςει τι αντικείμενα βρίςκονται ςτο περιβάλλον του παιδιοφ κακϊσ το ίδιο δεν μπορεί να
κζςει περιοριςμοφσ και απαγορεφςεισ ςτον εαυτό του και δεν γνωρίηει τι είναι ωφζλιμο και τι βλαβερό.
Πωσ το παιδί δζχεται και αποκωδικοποιεί τα ερεκίςματα / μθνφματα
Το παιδί κακϊσ εξελίςςεται, δζχεται ερεκίςματα με τισ αιςκιςεισ του ςε όλο και μεγαλφτερο βακμό και με όλο και μεγαλφτερθ
αντιλθπτικι ικανότθτα και ευκρίνεια τόςο από το εξωτερικό του περιβάλλον (αντικείμενα, άνκρωποι και οι ςχζςεισ που αναπτφςςει μαηί
τουσ) όςο και από το ίδιο του το ςϊμα (αναπτφςςει τθν ικανότθτα να ςτζκεται, να περπατά, να τρζχει και να αντιλαμβάνεται τθν κζςθ του
ςϊματοσ και των μελϊν του ςτο χϊρο (κιναιςκθςία).
Μζςα από τισ δυο παραπάνω μορφζσ μνιμθσ δθμιουργείται ζνασ εςωτερικόσ χάρτθσ ι μια εςωτερικι τράπεηα ι βάςθ δεδομζνων που το
παιδί αςυνείδθτα ι ςυνειδθτά εκμεταλλεφεται για να ανακαλεί και να χρθςιμοποιεί τθν προθγοφμενθ εμπειρία και γνϊςθ για να
αντιμετωπίςει προκλιςεισ που του παρουςιάηονται.
Πωσ τα νοθματοδοτεί
Ανάλογα με τα ςυναιςκιματα που ςυνόδευαν τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ που μπορεί να είναι ςυνειδθτά ι υποςυνείδθτα ι αςυνείδθτα,
το παιδί δίνει κετικό, αρνθτικό ι ανάμεικτο νόθμα ςτο κάκε αντικείμενο, ςτθν κάκε εμπειρία, ςτο κάκε πλαίςιο, ςτθν κάκε ςχζςθ και ςτο
κάκε περιβάλλον.
Πορεία από τθν ςφνδεςθ / προςκόλλθςθ προσ τθν αυτονόμθςθ
Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω οι ςχζςεισ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ είναι αυτζσ που επιτρζπουν ςτο παιδί να νιϊκει αςφάλεια όταν είναι
κοντά ςτο γονιό και αυτοπεποίκθςθ όταν απομακρφνεται και εξερευνά το περιβάλλον. Το βοθκοφν να βιϊνει τθν εγγφτθτα με τον γονιό
ςαν ζνα απάνεμο λιμάνι όπου κα καταφφγει όταν κάτι το δυςκολζψει και ςαν μια βάςθ από όπου κα παίρνει δυνάμεισ και ενκάρρυνςθ
για να εξερευνιςει το περιβάλλον του και να γίνει πιο αυτόνομο καταφζρνοντασ να φροντίηει όλο και περιςςότερο τον εαυτό του ςτο
φαγθτό, ςτθν τουαλζτα, ςτο ντφςιμο, ςτον φπνο και ςτον παιδικό ςτακμό.

Διαδικαςία μάκθςθσ - ρόλοσ τθσ φροντίδασ και του παιχνιδιοφ
Ο πιο ευχάριςτοσ τρόποσ για να μακαίνει το παιδί για τον κόςμο γφρω του, για τον εαυτό του και για τισ ςχζςεισ του, είναι το παιχνίδι και
μζςα από αυτό ενδυναμϊνεται θ φυςικι του περιζργεια και θ ανάγκθ του για αςφαλι εξερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ.
Είναι πολφ ςθμαντικό ο γονιόσ να ενθμερϊνεται και να διαλζγει κατάλλθλα για τθν θλικία του παιδιοφ παιχνίδια με κριτιριο το τι αρζςει
ςτο ίδιο το παιδί. Είναι καλό ο γονιόσ να παρουςιάηει ςτο παιδί κατάλλθλα παιχνίδια τα οποία ο ίδιοσ ζχει ελζγξει ότι είναι αςφαλι και τα
οποία εγκρίνει και να αφινει το παιδί να διαλζγει αυτό που ταιριάηει ςτισ προτιμιςεισ του.
Είναι καλό ο γονιόσ να κζτει περιοριςμοφσ ςτον αρικμό και ςτα είδθ των παιχνιδιϊν που το παιδί του ηθτά να αγοράηει, ϊςτε να αρχίηει
από νωρίσ το παιδί να δζχεται τα όρια που ο ίδιοσ κεωρεί ςωςτά και που είναι κοινωνικά αποδεκτά για να μθν ςυςςωρεφονται ςτο ςπίτι
παιχνίδια που δεν ενδιαφζρουν το παιδί.
Είναι καλό να υπάρχει ςυνεννόθςθ μεταξφ των ςυγγενϊν ϊςτε να μθν κατακλφηεται το παιδί με παιχνίδια και τελικά δεν αςχολείται με τα
περιςςότερα από αυτά.
Είναι ακόμθ καλφτερο τα παιχνίδια να δίνονται ςε λογικά χρονικά διαςτιματα και να μθν δίνονται ωσ τρόποσ αναπλιρωςθσ τθσ απουςίασ
του γονιοφ ι κάλυψθσ ενοχϊν του και εξαγοράσ τθσ αγάπθσ του παιδιοφ.
Τα παιχνίδια δεν είναι ο αυτόματοσ πιλότοσ που από μόνα τουσ κα βοθκιςουν το παιδί να εξελιχκεί και κα το βοθκιςουν να πάει
μπροςτά ςτθ ηωι του.
Πςον αφορά τα θλεκτρονικά μζςα όπωσ cd, videoι dvdείναι καλό να ςιγουρεφεται ο γονιόσ ότι είναι κατάλλθλα για τθν θλικία του
παιδιοφ, ότι δεν είναι τρομακτικά και ότι αρζςουν αρκετά και ςτον ίδιο ϊςτε να αφιερϊςει χρόνο για να τα παρακολουκιςει μαηί με το
παιδί του.
Είναι καλό να δίνει ο γονιόσ αρκετό και ποιοτικό χρόνο ςτο παιδί του για να παίηουν μαηί, να ςυηθτοφν, να κάνουν δραςτθριότθτεσ κοντά
ςτθ φφςθ και να μακαίνουν πράγματα ςχετικά με τισ τζχνεσ και τισ επιςτιμεσ.
Πλοι οι ενιλικεσ ζχουμε να κερδίςουμε πράγματα όταν ανακεφαλαιϊνοντασ τθν εμπειρία και τα ενδιαφζροντα τθσ ηωισ μασ
προςπακιςουμε να τα δϊςουμε με απλό, κατανοθτό και κατάλλθλο τρόπο ςτα παιδιά.
Ζτςι τα βοθκοφμε να καλλιεργοφν μια καλι αίςκθςθ για τον εαυτό τουσ, να καταλαβαίνουν τθ κζςθ των άλλων ανκρϊπων και να
βλζπουν τον κόςμο και τθ ηωι με αιςιοδοξία και αυτοπεποίκθςθ.
Αν ο γονιόσ αναρωτιζται ςυνεχϊσ πωσ μπορϊ να γίνω καλφτεροσ πατζρασ ι καλφτερθ μθτζρα για το παιδί μου και αναηθτεί ςτρατθγικζσ
που είναι αποτελεςματικζσ για να επιτφχει αυτό το ςκοπό, αν δεν παρατάει τθν προςπάκεια μπροςτά ςτισ προκλιςεισ του γονεϊκοφ
ρόλου και αν ςυνεργάηεται με τον άλλο γονιό ι όποιον άλλο ενιλικα (δάςκαλο, φίλο, ςυγγενι) τυχόν υπάρχει και είναι διακζςιμοσ και
εμπλζκεται ςτθν ανατροφι του παιδιοφ, αν αναηθτά τθ μάκθςθ μζςα από τισ δυςκολίεσ και τα λάκθ του, τότε δίνει ςτο παιδί τα
απαραίτθτα εφόδια και βάςεισ για να ξεκινιςει τθν δικι του ηωι.
https://www.ergotherapy.gr/arthrografia-allwn-eidikotitwn/i-ekseliksi-twn-paidiwn-ilikias-0-3.html

ΣΑ ΣΡΙΑ ΠΡΩΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ: Η ΠΙΟ ΚΡΙΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ.
Τα τρία πρϊτα χρόνια του παιδιοφ, ςφμφωνα με μια μελζτθ που καταρρίπτει όςα κεωροφςαμε δεδομζνα, είναι θ πιο κρίςιμθ περίοδοσ
τθσ ηωισ του. Η ανάπτυξθ του εγκεφάλου του, εξαρτάται από τθν αγάπθ και τθν φροντίδα που δζχεται το κάκε παιδί από το περιβάλλον
γφρω του.
Αυτό αποδείχτθκε πριν από λίγα χρόνια, φςτερα από μια εγκεφαλικι ςάρωςθ, τθσ οποίασ τα αποτελζςματα που προζκυψαν ιταν
ςυγκλονιςτικά. Σφμφωνα με τουσ νευρολόγουσ, θ διαφορά που προζκυπτε ανάμεςα ςτθ ςάρωςθ μεταξφ των δφο εγκεφάλων, οφειλόταν
ςε μια ςθμαντικι κφρια αιτία- τον τρόπο που κάκε παιδί αντιμετωπίςτθκε από τουσ γονείσ του. Ο εγκζφαλοσ λοιπόν του παιδιοφ που είχε
τθν αμζριςτθ αγάπθ των γονιϊν του, ιταν φυςιολογικόσ, με λιγότερεσ κθλίδεσ και λιγότερο ςκοτεινζσ περιοχζσ. Η ςφγκριςθ ζγινε με τον
εγκζφαλο ενόσ παιδιοφ που ιταν μικρότεροσ από το φυςιολογικό, το οποίο ιταν κφμα ςοβαρισ κακοποίθςθσ και παραμζλθςθσ. (πθγι
Neurosciencenews.com)
Μια ακόμα μελζτθ, που δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Genome Biology, ζρχεται να ενιςχφςει ακόμα περιςςότερο τθ ςθμαςία τθσ
ανατροφισ και του περιβάλλοντοσ ςτθν αρχι τθσ ηωισ. Η υγιεινι διατροφι, τα επαρκι ερεκίςματα αλλά κυρίωσ θ φροντίδα των γονιϊν
ζχουν τθν τάςθ να ικανοποιοφν τα γονίδια που ςχετίηονται με ψυχικζσ και ςωματικζσ αςκζνειεσ. Το φαινόμενο αυτό ονομάηεται
επιγενετικι και καταρρίπτει τον μφκο πωσ είμαςτε μόνο ό,τι μασ ορίηουν τα γονίδιά μασ αλλά δίνεται πολφ ζμφαςθ ςτο περιβάλλον μζςα
ςτο οποίο μεγαλϊνουμε, δείχνοντασ ζτςι ότι τα γονίδια παίηουν ςθμαντικό ρόλο, όχι όμωσ κακοριςτικό.
Επιγενετικι είναι θ μελζτθ κλθρονομιςιμων αλλαγϊν ςτθν ζκφραςθ των γονιδίων χωρίσ αλλαγζσ ςτθν αλλθλουχία του DNA. Ολόκλθρο το
DNA για ζναν οργανιςμό επαναλαμβάνεται ςε κάκε κφτταρο του ςϊματοσ. Το επιγζνωμα είναι θ γενικι επιγενετικι κατάςταςθ ενόσ
κυττάρου. Μζςα λοιπόν ςε κάκε κφτταρο, τα γονίδια δρουν με ιδιαιτερότθτα όπωσ προτρζπεται από περιβαλλοντικοφσ και επιγενετικοφσ
παράγοντεσ. Τθν ζρευνα λοιπόν αυτιν, ακολοφκθςε μια μελζτθ που ζγινε με τθ βοικεια δφο δίδυμων αδερφϊν, λόγω του ςχεδόν
πανομοιότυπου DNA που διακζτουν, που κα ιταν πολφ εφκολο να αποδειχκεί πωσ οποιαδιποτε άλλθ διαφορά κα οφειλόταν ςτισ
επιρροζσ που δζχονται από το περιβάλλον.
Οι ερευνθτζσ, διαπίςτωςαν επίςθσ, ότι οριςμζνα δίδυμα μπορεί επιγενετικά να αλλάξουν ςε μεγάλο βακμό κακϊσ μεγαλϊνουν,
διαπίςτωςαν όμωσ ότι μπορεί να ςυμβεί και το αντίκετο , δθλαδι να υπάρξει ςφγκλιςθ. Αυτό κυρίωσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι
ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ αναπτφχκθκαν ςτθ μιτρα, να ιταν ελαφρϊσ ανόμοιεσ ενϊ το περιβάλλον ςτο οποίο μεγάλωςαν να ιταν
ακριβϊσ το ίδιο.
Σε όλεσ λοιπόν τισ περιπτϊςεισ, αυτό που είναι ςθμαντικό για τα παιδιά μασ κυρίωσ τα πρϊτα χρόνια, είναι θ αγάπθ και θ φροντίδα που
τουσ δίνουμε. Ενδεχομζνωσ να μθν είναι ικανά ϊςτε να ανταποκρικοφν και να αντιδράςουν ςε όλα τα ερεκίςματα που τουσ παρζχουμε,
αλλά αυτά είναι από τα ςθμαντικότερα εφόδια που κα κακορίςουν τθν μετζπειτα ηωι τουσ.
https://koupepe.com/i-pio-krisimi-periodos-sti-zoi-enos-paidiou/
https://neurosciencenews.com/music-cognition-academics-8689/
https://neurosciencenews.com/neuroscience-music-language-570/

