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Εκπαιδευτικός- Ψυχολόγος

ΗΑ’ ∆ηµοτικού είναι ιδανική ηλικία για να
ξεκινήσει το παιδί µαθήµατα στα Νηπια-
κά τµήµατα Αγγλικών Pre-Junior. ∆εν θε-

ωρείται πλέον νωρίς το να ξεκινάει τα Αγγλικά ένα
παιδί σε αυτή την ηλικία. Στα Κέντρα ξένων γλωσ-
σών θα βρείτε οργανωµένα τµήµατα µε συγκεκρι-
µένο σύστηµα και µεθοδολογία που ταιριάζει στα
παιδιά αυτής της ηλικίας.

Γιατί να ξεκινήσει τα Αγγλικά το παιδί από
αυτή την ηλικία;

�� Θα µάθει τα Αγγλικά όπως έµαθε τη µητρική
του γλώσσα. 
Τα παιδιά έχουν µεγάλη ικανότητα να αφοµοιώνουν
πληροφορίες, αλλά και να ξεχωρίζουν και να αντιλαµ-
βάνονται τους ήχους µιας γλώσσας. Οι ενήλικες µα-
θαίνουν µε πολύ κόπο αυτό που τα παιδιά µαθαίνουν
εύκολα και γρήγορα.
�� Θα µάθει ευχάριστα και ξεκούραστα χωρίς πίε-
ση ή µελέτη στο σπίτι.
Στα Νηπιακά τµήµατα των Αγγλικών δεν ασχολούµα-

στε ακόµα µε την ανάγνωση και τη γραφή. ∆εν υπάρ-
χει επίσης η αγωνία των διαγωνισµάτων. Τα παιδιά
λοιπόν έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πολύ τον
προφορικό τους λόγο και να γνωρίσουν την καινούρ-
για γλώσσα χωρίς άγχος.
�� Η χρονιά αυτή θα αποτελέσει µια µοναδική και
αξέχαστη εµπειρία για το παιδί.
Γεµάτη µε τραγούδια, παιχνίδια, ευχάριστες ιστορίες
και διαδραµατίσεις καθώς και πολλή ενθάρρυνση, η
χρονιά αυτή θα κάνει το παιδί να αγαπήσει την Αγγλι-
κή γλώσσα και θα έχει θετική επίδραση στις µετέπειτα
σπουδές του.
��Θα αποκτήσει πολύ καλές βάσεις. 
Τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει Νηπιακά τµήµατα
πριν ξεκινήσουν την Junior A’ (A’ Προκαταρκτική) απο-
κτούν σηµαντική εµπειρία της γλώσσας, προσαρµόζον-
ται γρήγορα και εύκολα στις απαιτήσεις της επόµενης
τάξης και γίνονται άριστοι µαθητές.
�� Θα αποκτήσει υπέροχη προφορά.
Οι µαθητές των Νηπιακών τµηµάτων εντυπωσιάζουν
τους γονείς τους µε την ικανότητά τους να µιλούν
την Αγγλική γλώσσα µε υπέροχη προφορά µετά από
λίγους µόνο µήνες µάθηµα.
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Το οικογενειακό περιβάλλον προσδιορίζεται
σ’ όλες τις σχετικές έρευνες από ένα σύν-
θετο πλέγµα εννοιών, παραγόντων και δρά-

σεων, που συµβάλλουν στη σχολική πρόοδο και
επίδοση των µαθητών. Πολλοί εκπαιδευτικοί συµ-
φωνούν ότι αν και το σχολείο είναι µια πολύ ισχυ-
ρή επιρροή για τα περισσότερα παιδιά, το οικογε-
νειακό περιβάλλον θα καθορίσει το βαθµό επιτυ-
χίας που ένας µαθητής θα κατορθώσει. Οι κοινω-
νικοί - παιδαγωγικοί ρόλοι των µελών της οικογέ-
νειας, ιδιαίτερα των γονέων διαφοροποιούνται
κατά περιόδους, ανάλογα µε την παιδευτική λει-
τουργία που επιτελεί ο καθένας µέσα στην οικο-
γενειακή οµάδα σε µία δεδοµένη στιγµή. Έτσι,
µπορούµε να διακρίνουµε:
α) Ενέργειες που ασκούνται από τους γονείς στο παι-

δί, κυρίως στα πρώτα στάδια της ζωής του, οι οποί-
ες έχουν στόχο την ικανοποίηση των βασικών
βιολογικών αναγκών.

β) Προσπάθειες των γονέων που αποσκοπούν στην
κοινωνικοποίηση του παιδιού, δηλαδή στην εκ-
µάθηση από µέρους του τρόπων συµπεριφοράς και
µηχανισµών επικοινωνίας µε το περιβάλλον, τους
οποίους υιοθετεί και προβάλλει το κοινωνικό σύ-
νολο ως πρότυπο ζωής.

γ) Ιδιαίτερες προσπάθειες της οικογένειας που κατα-

τείνουν στην κανονική συναισθηµατική ανάπτυ-
ξη του παιδιού και γενικότερα στη διατήρηση της
ψυχικής του υγείας.

δ) Παιδαγωγικές ενέργειες και φροντίδες των γονέων
που αποβλέπουν στην πλήρη ενεργοποίηση των
νοητικών ικανοτήτων του παιδιού, οι οποίες συν-
θέτουν το πνευµατικό του δυναµικό.

Οι παραπάνω λειτουργίες της οικογένειας επηρεάζον-
ται και ρυθµίζονται από ορισµένα κοινωνιολογικά
και ψυχολογικά χαρακτηριστικά της, όπως είναι:
1) Η µορφολογία της οικογένειας. α) Ο αριθµός των

µελών της, η διαφορά ηλικίας, το φύλο και η σειρά
γέννησης διαφοροποιούν την αποτελεσµατικότητα
του γονεϊκού ρόλου, επηρεάζουν την επικοινωνία
µεταξύ των µελών της οικογένειας και προσδιορί-
ζουν την ποιότητα της παιδευτικής διαδικασίας. β)
Η απουσία του ενός ή και των δύο γονέων επιδρά
δυσµενώς στην όλη ανάπτυξη και αγωγή του παιδι-
ού. γ) Οι σοβαρές ή χρόνιες ασθένειες των γονέων.
δ) Η παρουσία στο οικογενειακό περιβάλλον συγ-
γενικών ή άλλων προσώπων, που τις περισσότερες
φορές συµβάλλουν αποτελεσµατικά στο έργο της
αγωγής, ενώ άλλες φορές την αλλοιώνουν επικίν-
δυνα.

2) Το κοινωνικο-οικονοµικό και µορφωτικό επίπε-
δο της οικογένειας. Η κοινωνικοοικονοµική και η
µορφωτική διάσταση της οικογένειας αποτελούν
σηµαντικούς παράγοντες που επιδρούν θετικά ή
αρνητικά στην παιδευτική της λειτουργία, ιδιαίτε-
ρα στους µηχανισµούς κοινωνικοποίησης.

3) Ψυχολογικοί παράγοντες. Η προσωπικότητα των
γονέων, η πνευµατική κατάσταση και ψυχική τους
ωριµότητα και ισορροπία, οι παιδαγωγικές τους
αρχές και οι πολιτικές τους πεποιθήσεις είναι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση και δια-
φοροποίηση του οικογενειακού κλίµατος. Ακόµη η
στάση και η συµπεριφορά των γονέων απέναντι
στο παιδί και οι συζυγικές σχέσεις δηµιουργούν τη
συναισθηµατική ατµόσφαιρα της οικογένειας µέσα
στην οποία το παιδί αναπτύσσεται και ωριµάζει συ-
ναισθηµατικά.

Στους κόλπους της οικογένειας διαµορφώνεται ο
πυρήνας της προσωπικότητας του παιδιού και διο-
χετεύονται γνώσεις, ηθικές αρχές και εµπειρίες
που την επηρεάζουν βαθιά και καθοριστικά.
Παράλληλα, τα θέµατα που αναφέρονται στους δε-
σµούς ανάµεσα στο σχολείο και στην οικογένεια
απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και αρ-

Οικογένεια: χαρακτηριστικά

και σύνδεση µε τοσχολείο
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Παναγιώτης Γιαβρίµης,
Λέκτορας, Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου

giavrimis@soc.aegean.gr
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κετές δεκαετίες, όµως µόνο τις τρεις τελευταίες δε-
καετίες ο ρόλος και η επίδραση των γονέων (ή αυτών
που έχουν την φροντίδα) στην εκπαίδευση των παι-
διών τους έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
µελέτη.
Αποτελέσµατα ερευνών φανερώνουν ότι οι γονείς
που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
αναπτύσσουν περισσότερη εµπιστοσύνη προς το
σχολείο, αισθάνονται περισσότερο σίγουροι για τον
εαυτό τους και βοηθούν τα παιδιά τους να αντεπε-
ξέλθουν καλύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Επιπλέον, η συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τέτοι-
ους γονείς ανεβάζει το ηθικό των πρώτων και οικο-
δοµεί την κατάλληλη κοινωνική στήριξη που απαιτεί
ένα αποτελεσµατικό σχολείο.
Οι πιο σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για την
επιτυχία ενός µαθητή στο σχολείο δεν είναι το οι-
κογενειακό εισόδηµα ή η κοινωνική κατάσταση, αλλά
η έκταση προς την οποία η οικογένεια του µαθητή εί-
ναι ικανή να εκφράσει υψηλές, αλλά ρεαλιστικές
προσδοκίες για τα παιδιά της, να δηµιουργήσει ένα
οικογενειακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη µάθη-
ση και να συµµετέχει στην εκπαίδευση του παιδιού
στο σχολείο και στην κοινότητα.
Τα σχολεία και τα κοινοτικά προγράµµατα που υπο-
στηρίζουν τις οικογένειες στις προσπάθειες τους να
πραγµατοποιήσουν τα παραπάνω µπορεί να επιφέ-
ρουν σηµαντική βελτίωση στα επιτεύγµατα των µαθη-
τών, που µπορεί να είναι:
��  Υψηλότεροι βαθµοί και επιδόσεις στα τεστ
��  Καλύτερη παρακολούθηση και περισσότερη ερ-

γασία στο σπίτι
��  Λιγότερες θέσεις σε φροντιστηριακές ή ειδικές

τάξεις

��  Περισσότερες θετικές συµπεριφορές και στά-
σεις

��  Υψηλότεροι βαθµοί αποφοίτησης
��  Περισσότερες εγγραφές στη δευτεροβάθµια

εκπαίδευση.
Ένα τέτοιο πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στο Σχολείο
James Comer στο Yale, έχει βελτιώσει τους βαθµούς
και τα αποτελέσµατα των τεστ των «φτωχών» παι-
διών, στα ίδια επίπεδα που αναµένονται από τα παι-
διά της µεσαίας αστικής τάξης και επιπλέον µείωσε τα
προβλήµατα συµπεριφοράς.
Νοµίζουµε, λοιπόν, ότι είναι αναγκαίο οι γονείς να πα-
ρέχουν ένα σταθερό και θερµό οικογενειακό περι-
βάλλον, όπου το παιδί να λαµβάνει τη κατάλληλη
ενεργοποίηση και να ενθαρρύνεται από το ενδιαφέ-
ρον που δείχνουν οι γονείς για την εκπαίδευση και
την ανάπτυξη του. Επίσης, είναι απαραίτητο να
ιδρυθούν ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα για τους γο-
νείς (π.χ. Σχολές Γονέων), έτσι ώστε να αναπτυχθούν
κάποια προγράµµατα που να ενθαρρύνουν και να υπο-
στηρίζουν τους γονείς στο να διδάσκουν µαθησιακές
ή ψυχοκοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά τους. Τέ-
λος, τα ίδια τα σχολεία θα πρέπει να διοργανώνουν
παιδαγωγικές συναντήσεις µε συµµετοχή των γονέ-
ων και φορέων της τοπικής κοινότητας. 
Η σχολική κοινότητα µπορεί να κερδίσει πολλά αν
γνωρίζει τις αντιδράσεις των γονέων και οι γονείς
ωφελούνται πολύ όταν εισάγονται στα προβλήµατα
του σχολείου. Φέρνοντας το σχολείο κοντά στη
ζωή και από την άλλη αφυπνίζοντας το ενδιαφέρον
των γονέων για τα σχολικά ζητήµατα, φθάνουµε σ’
έναν επιµερισµό των ευθυνών, κάτι που συχνά κα-
ταλήγει σε µια πραγµατική βελτίωση των εκπαιδευτι-
κών δοµών.
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Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να
µάθει το παιδί µια ξένη γλώσσα; Να
ξεκινήσει µαθήµατα σε ένα Κέντρο

Ξένων Γλωσσών ή να κάνει ιδιαίτερα µαθήµα-
τα στο σπίτι; Καθώς αυτό αποτελεί προβλη-
µατισµό αρκετών γονιών, ας δούµε ποιους πα-
ράγοντες πρέπει να αξιολογήσει ο γονιός προ-
κειµένου να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για
το παιδί του.

ΑΑ..  ΗΗ  ΕΕΞΞΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑ

Στο ιδιαίτερο
Το παιδί ορίζει το ρυθµό εκµάθησης ανάλογα µε
την επιµέλειά του. Ο δάσκαλος αναγκάζεται να ακο-
λουθήσει το ρυθµό του µαθητή, που συχνότερα είναι
πιο αργός παρά πιο ταχύς. Αν ο δάσκαλος είναι
άπειρος και όχι σωστά καταρτισµένος, το παιδί δεν
καταφέρνει να καλύψει ολόκληρη την ύλη της χρο-
νιάς και µένει πολύ πίσω σε σχέση µε τα παιδιά που
φοιτούν σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Αυτή είναι
κοινή διαπίστωση όλων των καθηγητών που εργά-
ζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών όταν εντάσσεται
στην τάξη τους ένα παιδί που όλα τα προηγούµενα

χρόνια έκανε ιδιαίτερα µαθήµατα. Είναι επίσης διαπί-
στωση και των γονιών, όταν φέρνουν το παιδί τους
σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών και  βλέπουν ότι το παι-
δί δεν έχει καλή επίδοση στα τελικά διαγωνίσµατα
του επιπέδου του παρόλο που «έχει καλύψει» όλη
την ύλη αυτής της τάξης στο σπίτι. 

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών 
Στην τάξη, ο µαθητής θα αναγκαστεί να επιταχύνει
το ρυθµό του, για να συµβαδίσει µε τους συµµαθη-
τές του και ο καθηγητής θα φροντίσει να µην έχει
κενά ή να καλύψει αυτά τα κενά µε κάποια έξτρα
µαθήµατα. Η εξατοµίκευση στο µάθηµα είναι πλεονέ-
κτηµα µέσα σε ένα σωστά οργανωµένο Κέντρο Ξένων
Γλωσσών, ενώ αποτελεί τροχοπέδη στο ιδιαίτερο. Στα
παλιότερα χρόνια ιδιαίτερα µαθήµατα έκανε ο µαθη-
τής που δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο. Σήµερα κά-
νει ιδιαίτερα µαθήµατα συχνότερα ο µαθητής που βα-
ριέται να διαβάσει ή που οι γονείς του δεν έχουν τη
δυνατότητα να τον πηγαινοφέρνουν στο σχολείο.  

ΒΒ..  ΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Η αποτελεσµατικότητα των µαθηµάτων ενός Κέν-
τρου ξένων γλωσσών  και η επιτυχία των µαθητών
του στις εξετάσεις βασίζεται σε ένα  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙ-
ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης
εµπειρίας και βαθιάς γνώσης. 
Το σύστηµα αυτό έχει στόχο να αναπτυχθούν σφαιρικά
όλες οι γλωσσικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες
για την πρόοδο σε µια ξένη γλώσσα. Χρησιµοποιώντας
έναν σωστό συνδυασµό βιβλίων και εκπαιδευτικών
µέσων, όπως προγράµµατα multimedia, διαδρα-
στικό πίνακα, και άλλα οπτικοακουστικά µέσα, ο
µαθητής σε ένα σωστά οργανωµένο Κέντρο Ξένων
Γλωσσών αναπτύσσει τον γραπτό και τον προφορικό
λόγο, την ακουστική κατανόηση και την ικανότητα να
διαβάζει και να κατανοεί κείµενα στην ξένη γλώσσα σε
πολύ υψηλό επίπεδο.  Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών µπο-
ρούν να εγγυηθούν την επιτυχία στις εξετάσεις για
τα διπλώµατα γιατί µπορούν να βασιστούν στο απο-
τελεσµατικό σύστηµα που ακολουθούν και το οποίο
έχει οδηγήσει πολλά παιδιά έως τώρα στο να πάρουν
τα διπλώµατά τους στην ξένη γλώσσα. 

Πώς µπορεί να µάθει το παιδί 
καλύτερα µια ξένη γλώσσα; 
Στην τάξη ή στο σπίτι;  P
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Αγνή Μαριακάκη
Ψυχολόγος – Ερευνήτρια 

e-mail: Agnes.mariakaki@mindsearch.gr
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Στο ιδιαίτερο
Η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων δεν ακο-
λουθεί ούτε εφαρµόζει κάποιο διδακτικό σύστηµα
ή διδακτική φιλοσοφία. Ασφαλώς υπάρχουν και φω-
τεινές εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότεροι δάσκαλοι ιδι-
αίτερων µαθηµάτων δεν έχουν συγκεκριµένο σύστηµα
εκτός και αν έχουν µεγάλη διδακτική εµπειρία. Γι’αυτό
είναι σπάνιες οι περιπτώσεις παιδιών που περνούν
τις εξετάσεις και αποκτούν κάποιο δίπλωµα έχοντας
παρακολουθήσει αποκλειστικά και µόνο ιδιαίτερα
µαθήµατα, χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε κάποιο Κέν-
τρο Ξένων Γλωσσών.

ΓΓ..  ΗΗ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΟΟ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Στην τάξη, τον ρυθµό µε τον οποίο προχωράει το
µάθηµα τον καθορίζει ο καθηγητής, ο οποίος βα-
σίζεται στο πρόγραµµα της διδακτέας ύλης της
χρονιάς. 
Ο έµπειρος καθηγητής µπορεί να χρησιµοποιήσει πολ-
λούς τρόπους για να ενθαρρύνει και να βοηθήσει
όλους τους µαθητές να προχωρούν  µε τους ίδιους πε-
ρίπου ρυθµούς και φροντίζει να δώσει επιπλέον βοή-
θεια σε όσους µαθητές την έχουν ανάγκη. Επίσης, σε
ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών υπάρχει η δυνατότητα
ένας µαθητής να επιταχύνει τις σπουδές του παρα-
κολουθώντας εντατικά τµήµατα. Καθώς υπάρχει
διαρκής παρακολούθηση της προόδου του όχι µόνο
από τον καθηγητή του αλλά και από τον ∆ιευθυντή
σπουδών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών στο οποίο φοι-
τά, είναι σίγουρο ότι ο µαθητής που έχει την ικανότη-
τα να αφοµοιώνει και να προχωράει γρήγορα θα εν-
θαρρυνθεί να δώσει εξετάσεις για τα διπλώµατά
του όσο νωρίτερα µπορεί.
Παράλληλα σε ένα οργανωµένο Κέντρο Ξένων Γλωσ-
σών υπάρχει µέριµνα και για τους µαθητές που χρει-
άζονται επιπλέον βοήθεια. Έτσι οι µαθητές συχνά
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πολλές
ώρες ενισχυτικών µαθηµάτων µε χαµηλή επιβά-
ρυνση ή και εντελώς δωρεάν σαν προσφορά του
Κέντρου Ξένων Γλωσσών προς τους µαθητές του.
Όλοι οι µαθητές που προετοιµάζονται για διπλώµατα
σε κάποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών γνωρίζουν πόσο
µεγάλη προσπάθεια γίνεται προκειµένου να έχουν

επιτυχία στις εξετάσεις τους και πόσες ώρες τους
προσφέρονται δωρεάν για να τους ενισχύσουν στις
σπουδές τους.

Στο ιδιαίτερο
Ο καθηγητής στο ιδιαίτερο µάθηµα δεν έχει κά-
ποιο συγκεκριµένο µαθησιακό πλάνο για τον µαθη-
τή του. Αυτό που συνήθως κάνει είναι να ακολουθεί
το σχεδιασµό µαθηµάτων ενός βασικού βιβλίου που
έχει διαλέξει για το επίπεδο του µαθητή. Αυτό όµως
δεν αρκεί. Χρειάζονται όπως είπαµε και ειδικά µαθή-
µατα για την ανάπτυξη του προφορικού και του γρα-
πτού λόγου. Επίσης, στο ιδιαίτερο µάθηµα  δεν υπάρ-
χουν άλλα εκπαιδευτικά µέσα, σαν αυτά που αναφέ-
ραµε πιο πάνω, που εµπλουτίζουν το µάθηµα και µε-
γιστοποιούν το ενδιαφέρον αλλά και την απόδοση
του µαθητή. Η προσέγγιση της ξένης γλώσσας στο ιδι-
αίτερο µάθηµα είναι µονοµερής και όχι πολύπλευρη,
όπως σε µια τάξη. 

Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο ιδιαίτερο µάθη-
µα, ο καθηγητής ακολουθεί τον ρυθµό του µαθητή, ο
οποίος αν δεν είναι επιµελής, µένει πίσω και δεν κα-
τορθώνει να ολοκληρώσει την ύλη του επιπέδου του.
Τέλος, αν χρειαστούν και επιπλέον ώρες, όπως για πα-
ράδειγµα κατά την προετοιµασία για εξετάσεις, αυτές
θα χρεωθούν όλες κανονικά και δεν θα υπάρχει δυνα-
τότητα για επιπλέον δωρεάν ώρες.

∆∆..  ΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΗΗ  

Στο ιδιαίτερο
Τα ιδιαίτερα µαθήµατα είναι η εύκολη διέξοδος για
χαρτζιλίκι ή πρόσθετο εισόδηµα για πολλούς γνώ-
στες της Αγγλικής γλώσσας οι οποίοι όµως δεν
έχουν εκπαίδευση στη διδασκαλία ή ανάλογη εµ-
πειρία. Η  πιστοποίηση ότι κάποιος κατέχει τη γλώσσα
δεν κάνει κάποιον ικανό και αποτελεσµατικό δάσκαλο.
Έτσι οι περισσότεροι καθηγητές στα ιδιαίτερα δεν
γνωρίζουν:
Πώς να σχεδιάσουν ένα µάθηµα αποτελεσµατικά.
Τι µαθησιακούς στόχους να βάλουν για τη σχολική
χρονιά.
Πώς να βοηθήσουν τον µαθητή να κατανοήσει και να
αφοµοιώσει την ύλη του επιπέδου του.
Πώς να καλύψουν τις µαθησιακές αδυναµίες του παι-
διού. 
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Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Οι καθηγητές είναι πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων και
πολύ συχνά µε Μεταπτυχιακές σπουδές. Ανεξάρ-
τητα όµως από το τι πτυχία έχουν είναι όλοι  πολύ
καλά εκπαιδευµένοι στο Σύστηµα που ακολουθεί
το Κέντρο Ξένων Γλωσσών στο οποίο εργάζονται.
Καθώς η επιτυχία των µαθητών ενός Κέντρου Ξένων
Γλωσσών βασίζεται στην πολύ καλή δουλειά που κάνει
το διδακτικό του προσωπικό, η ∆ιεύθυνση του Κέν-
τρου επενδύει στην εκπαίδευση των καθηγητών του
και βέβαια οι ∆ιευθυντές των Κέντρων επιβλέπουν
τη δουλειά που γίνεται σε όλες τις τάξεις. Υπάρχει λοι-
πόν τακτική αξιολόγηση του έργου του καθηγητή στην
τάξη, καθώς και  αποτελεσµατική στήριξη στο έργο
του, πράγµα που εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας δι-
δασκαλία στους µαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσ-
σών.

ΕΕ..  ΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑΣΣ
ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

Είναι πολύ σηµαντικό να δώσουµε την κατάλληλη ση-
µασία στην οµάδα των συµµαθητών, µαζί µε τους
οποίους µαθαίνει την ξένη γλώσσα το παιδί.
Μέσα στην τάξη το παιδί θα αυξήσει την προσπάθειά
του, γιατί η τάξη έχει ένα συνολικό δικό της ρυθµό
στον οποίο θα πρέπει να προσαρµοστεί κάθε µαθη-
τής. Καθώς έχει µπροστά του τον καλύτερο µαθητή,
αυτόν που τα καταφέρνει λίγο καλύτερα στα προφορι-
κά, ή λίγο καλύτερα στην έκθεση, πυροδοτείται η φι-
λοδοξία και η άµιλλα.
Μέσα στην τάξη το παιδί δεν θα βαρεθεί, γιατί έχει
τους φίλους του, µαθαίνει µαζί µε την παρέα του. Μέ-
σα στην τάξη το παιδί εκτίθεται σε διάφορα µαθησια-
κά στυλ µέσω των συµµαθητών του. Μαθαίνει λοιπόν
µε πολλαπλούς τρόπους, ακούγοντας τους συµµαθη-
τές του, µελετώντας και  κάνοντας εργασίες µαζί τους.
Μέσα στην τάξη θα δει το σωστό να επιβραβεύεται
και το λάθος να διορθώνεται πολλές φορές, επανα-
ληπτικά, στους συµµαθητές του, και δεν γίνεται λοι-
πόν να µην µάθει και να µην προχωρήσει.

ΣΣΤΤ..  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  
∆∆ΕΕΞΞΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ––  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  

Σε µια τάξη το παιδί δεν αποκτά απλά γνώσεις. Στο
κοινωνικό περιβάλλον ενός σχολείου το παιδί εκτίθε-

ται στις ανθρώπινες σχέσεις και σε όλα τους τα στάδια.
Μαθαίνει να συµµετέχει, να διακρίνεται, να διεκδικεί,
να κάνει υποµονή, να ανέχεται, να διαπληκτίζεται και
να συγχωρεί, να διαφωνεί και να τα ξαναβρίσκει, να
εντάσσεται σε ένα σύνολο.
Όλες αυτές είναι δεξιότητες για τη ζωή εξίσου ή
και πιο σηµαντικές από τα διπλώµατα. Είναι τα χα-
ρακτηριστικά που αύριο θα βοηθήσουν το παιδί να
επιβιώσει στο επάγγελµά του, στη δική του οικογέ-
νεια, µε τους συνεργάτες και τους προϊσταµένους του.
Η τάξη και το σχολείο είναι ο ιδανικός χώρος όπου
µαθαίνει όλα αυτά τα µαθήµατα µε ασφάλεια. Αντί-
θετα, το ιδιαίτερο µάθηµα αποµονώνει το παιδί, το
«αποστειρώνει» από όλη αυτή τη µάθηση ζωής.
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ;
Σαφώς και υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ιδιαίτερο
είναι απαραίτητο. Είναι πολύτιµο και αξεπέραστο στις
περιπτώσεις που το παιδί έχει σηµαντικές µαθησιακές
δυσκολίες, όπως είναι οι βαριές µορφές δυσλεξίας ή
άλλες δυσκολίες. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις όµως και πάλι ο γονιός καλό εί-
ναι να βρίσκει ειδικά εκπαιδευµένους ειδικούς και δα-
σκάλους, για να εξασφαλίζει σωστή εκπαίδευση και
επίβλεψη στο παιδί του.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;
Όταν οι γονείς αξιολογούν ένα σχολείο γλώσσας, πέ-
ρα από τις αίθουσες, το κτήριο, την τάξη, την προ-
σβασιµότητα στο σπίτι, πρέπει να αξιολογούν:
��τον επαγγελµατισµό 
��την πείρα του διδακτικού προσωπικού
��το πάθος και το ενδιαφέρον τους για το

παιδί. 
Επίσης, τα εµπνευσµένα σχολεία ξένων γλωσσών,
εκτός από την ξένη γλώσσα, µαθαίνουν στα παιδιά
να σκέφτονται, να συγκεντρώνονται, να ιεραρχούν,
να συνθέτουν, να θέτουν και να επιτυγχάνουν στό-
χους, να συνεργάζονται. Να κατανοούν τους άλλους,
να κάνουν φιλίες, να συναγωνίζονται. 
Γιατί οι ξένες γλώσσες είναι ο καµβάς πάνω στον
οποίο χτίζονται οι πιο ουσιαστικές ικανότητες
για τη ζωή.
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Πώς µπορεί να µάθει το παιδί 
καλύτερα µια ξένη γλώσσα; 
Στην τάξη ή στο σπίτι;  
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ΟHarris Clemes και ο Reynold Bean έχουν
αναγνωρίσει τέσσερις συνθήκες, τις
οποίες πιστεύουν ότι τα άτοµα πρέπει να

βιώσουν µε συνέπεια και σε ένα µεγάλο βαθµό,
προκειµένου να λειτουργούν σε ένα επίπεδο υψη-
λής αυτοεκτίµησης.

Α΄ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β΄ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γ΄ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ
∆΄ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όταν βιώνουµε τη Συνεκτικότητα έχουµε το συναί-
σθηµα ότι ανήκουµε κάπου και αισθανόµαστε δεµένοι
µε:
��  σηµαντικούς ανθρώπους στη ζωή µας: µέλη της

οικογένειας, γείτονες, φίλους, κλήρο, δασκάλους,
συµµαθητές, µέλη οµάδων

��  σηµαντικά µέρη: το σπίτι µας, τη γειτονιά µας, το
σχολείο, την κοινότητα, το κράτος µας, τη χώρα

µας
��  πράγµατα που µας ανήκουν: κατοικίδια ζώα, ρού-

χα, προσωπικά αντικείµενα, έπιπλα, βιβλία, εικό-
νες, είδη ψυχαγωγίας

��  ειδικές δραστηριότητες ή γεγονότα: σπορ, µου-
σική, χορός, τέχνη, 

��  το δικό µας σώµα: µπορούµε να εµπιστευτούµε το
σώµα µας να κάνει ό,τι θέλουµε σε φυσικές δρα-
στηριότητες όπως τα σπορ, ο χορός, η γυµναστική

��  την κληρονοµιά µας: το παρελθόν, τις ρίζες µας,
την κουλτούρα µας, την εθνική µας οµάδα

Β. ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όταν βιώνουµε τη Μοναδικότητα σεβόµαστε και
εκτιµούµε την ατοµικότητά µας και λαµβάνουµε το
σεβασµό και την εκτίµηση των άλλων για το ότι είµα-
στε διαφορετικοί. Μπορούµε να απολαύσουµε την
ατοµικότητά µας, επειδή νοιώθουµε άνετα µε:
��  την αξία αυτών που κάνουµε και εµπιστευόµαστε

την αντίληψή µας.
��  αισθανόµαστε ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά

µε µας
��  αισθανόµαστε και γνωρίζουµε ότι µπορούµε να κά-

νουµε πράγµατα που κανένας άλλος δεν µπορεί
��  γνωρίζουµε ότι οι άλλοι µας θεωρούν επίσης ιδιαί-

τερους
��  ελεύθερα εκφράζουµε την ατοµικότητά µας και

απολαµβάνουµε το ότι είµαστε διαφορετικοί

Γ. ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ

Όταν βιώνουµε τη ∆ύναµη, αισθανόµαστε ικανοί να
επηρεάζουµε τις συνθήκες της ζωής, επειδή έχουµε
µάθει να παίρνουµε τις κατάλληλες αποφάσεις και
επειδή:
��  πιστεύουµε ότι συνήθως µπορούµε να πραγµατο-

ποιήσουµε ό,τι επιδιώκουµε
��  γνωρίζουµε ότι µπορούµε να πάρουµε αυτό που

χρειαζόµαστε προκειµένου να κάνουµε αυτό που
πρέπει να κάνουµε

��  αισθανόµαστε ότι είµαστε υπεύθυνοι για σηµαντι-
κούς τοµείς στη ζωή µας

Oι τέσσερις συνθήκες

της αυτοεκτίµησης
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Βίκυ Σίµου, Aγγλικά PhD
Ψυχοθεραπεύτρια – Οικογενειακή θεραπεύτρια Ειδικός στην αυτοεκτίµηση 

∆ιευθύντρια του Κέντρου Συναισθηµατικής Έρευνας και Αυτοεκτίµησης 
Τηλ. 210-6722488, e-mail: gcse@mail.otenet.gr, URL: www.simou-eq.org
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��  αισθανόµαστε άνετα όταν εκτελούµε τις ευθύνες
µας

��  γνωρίζουµε πώς να παίρνουµε αποφάσεις και να
λύνουµε προβλήµατα

��  γνωρίζουµε πώς να αντιµετωπίζουµε την πίεση και
το άγχος, έτσι ώστε να µην χάνουµε τον έλεγχο και
βιώνουµε συναισθηµατική κατάρρευση

��  γνωρίζουµε πώς να χρησιµοποιούµε τις συγκεκρι-
µένες δεξιότητές µας στις κατάλληλες συνθήκες

∆. ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όταν βιώνουµε την Μοντελοποίηση, µπορούµε να
βγάλουµε νόηµα από τη ζωή επειδή:
��  είτε γνωρίζουµε είτε έχουµε γνωρίσει ανθρώπους

που αξίζει να αποτελούν πρότυπα για τη συµπερι-
φορά µας

��  έχουµε εµπιστοσύνη στην ικανότητά µας να ξεχω-
ρίζουµε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κα-
κό

��  έχουµε αποκτήσει αξίες και την πίστη ότι µπορού-
µε να βασιστούµε σε κάποιους για οδηγίες και επο-
πτεία της συµπεριφοράς µας

��  είχαµε ή έχουµε µια ευρεία ποικιλία εµπειριών,
ώστε δε φοβόµαστε τις νέες εµπειρίες

��  µπορούµε να δουλέψουµε για την κατάκτηση των
στόχων µας και γνωρίζουµε συνειδητά ποιοι είναι
αυτοί

��  γνωρίζουµε τα κριτήρια µε τα οποία η συµπεριφορά
µας θα αξιολογηθεί στο σπίτι, στο σχολείο, στην
ευρύτερη κοινότητα και τον κόσµο

��  γνωρίζουµε πώς να µαθαίνουµε, έχουµε αίσθηση
της τάξης

Το συναίσθηµα των Προτύπων αναπτύσσεται όταν
έχουµε ή είχαµε:
��  Ανθρώπινα πρότυπα άξια µίµησης. Μιµούµενοι

αξιόλογα πρότυπα ρόλων, όπως οι γονείς, οι δά-
σκαλοι ή οι θρησκευτικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί
ηγέτες, µας βοηθάει να µορφοποιήσουµε τη δική
µας κατεύθυνση και να αποφασίσουµε:

��  τι είδος ανθρώπου θέλουµε να γίνουµε
��  πώς θέλουµε να ενεργούµε
��  ποιόν να σεβόµαστε
��  σε ποιόν να απευθυνθούµε για βοήθεια
��  τι αναµένεται από µας

��  Επαρκή φιλοσοφικά πρότυπα που βασίζονται σε
οικογενειακές, θρησκευτικές ή κοινωνικές αξίες ή
ιστορικές φιλοσοφίες

��  Αυτά τα πρότυπα µας βοηθούν να σχηµατοποι-
ήσουµε τις προσωπικές µας απόψεις, καθοδηγούν
τη συµπεριφορά µας και επηρεάζουν τους στόχους
µας

��  Τα επαρκή φιλοσοφικά πρότυπα µας βοηθούν να
µορφοποιήσουµε τις επιλογές µας και να διευκρινί-
σουµε:

��  τι πιστεύουµε  και σε τι δίνουµε αξία
��  την προσωπική µας αντίληψη για την αλήθεια
��  την κατεύθυνση της ζωής µας ή το σκοπό της
��  την προσωπική µας αλληλεπίδραση µε το σύµπαν

��  Επαρκή λειτουργικά πρότυπα ώστε να παρέχουν
εµπιστοσύνη στο χτίσιµο εµπειριών.

��  Τα λειτουργικά πρότυπα βοηθούν να σχηµατοποι-
ήσουµε την αντίληψή µας ως προς το πώς να αλλη-
λεπιδρούµε µε το παρόν αλλά και µελλοντικό περι-
βάλλον

Τα επαρκή λειτουργικά πρότυπα παρέχουν καθοδήγη-
ση:
��  στη µάθηση και στη γνώση του πώς τα πράγµατα

ταιριάζουν µεταξύ τους δοµικά
��  στην επιλογή κοινωνικών ή προσωπικών κριτηρίων
��  στην κρίση του τι µπορεί να λειτουργήσει και του τι

µπορεί να επιτευχθεί
��  στην απόφαση σχετικά µε το ποιοι ρόλοι θα ακο-

λουθηθούν
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Τ ον περασµένο Μάιο χιλιάδες παιδιά συµµετείχαν
στις εξετάσεις Europalso για την απόκτηση των δι-
πλωµάτων STARS 1- STARS 2 – BEGINNERS – ELE-

MENTARY – BASIC. Ξεκινώντας από το επίπεδο της Jun-
ior B’ (Β’ Προκαταρκτικής) τάξης, µε το STARS 1, τα
παιδιά µέχρι την D’ class ( ∆’ κανονική), είχαν την ευκαι-
ρία να συµµετέχουν σε µια διαδικασία έγκυρης αξιολόγη-
σης των γνώσεων που αποκόµισαν κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.
Η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές:
� αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών τους όλη τη

χρονιά
� ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµησή

τους
� αποτελεί έναν στόχο που λειτουργεί σαν κίνητρο για να

καταβάλουν οι µαθητές µεγαλύτερη προσπάθεια κατά
την διάρκεια της χρονιάς

� κινητοποιεί τον µαθητή να συνεχίσει τις προσπάθει-
ές του και την επόµενη χρονιά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕUROPALSO FOR
QUALITY TESTING

Ποιός είναι ο σκοπός της αξιολόγησης
� Πρώτον, πληροφορεί τους µαθητές για τις επιδό-

σεις τους ώστε να αλλάξουν τον τρόπο µελέτης τους,
αν τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά.

� ∆εύτερον, πληροφορεί τους γονείς για τα αποτελέ-
σµατα των προσπαθειών των παιδιών τους.

� Τρίτον, πληροφορεί τους καθηγητές για την αποτε-
λεσµατικότητα των διδακτικών µεθόδων που ακολου-
θούν.

Η αξιολόγηση µε το σύστηµα
EUROPALSO δίνει απαντήσεις:
α) Στους µαθητές που αναρωτιούνται:
«Είναι αρκετές οι προσπάθειες που κάνω ή µήπως πρέπει
να µελετήσω κι άλλο;»
β) Στους γονείς που αγωνιούν:
« Είναι οι γνώσεις του παιδιού µου ανάλογες µε το επίπε-
δό του;»
«Έχει µάθει το παιδί µου, που αγωνίζεται όλη τη χρονιά,
όλα όσα έπρεπε να µάθει;»

γ) Στους καθηγητές που µοχθούν:
«Είναι αποτελεσµατική η µέθοδος διδασκαλίας που ακο-
λουθώ;»
«Έχουν κατακτήσει όλοι οι µαθητές µου τις γνώσεις του
επιπέδου στο οποίο έχουν ενταχθεί και παρακολουθούν
όλη τη χρονιά;»

Την απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα δίνει η αξιολόγη-
ση µέσω του συστήµατος του EUROPALSO SOCIETY
FOR QUALITY TESTING, η οποία δεν έχει στόχο να αξιο-
λογήσει µόνο τους µαθητές αλλά γενικότερα την αποτε-
λεσµατικότητα όλων όσων εµπλέκονται στην εκπαι-
δευτική διαδικασία.

Αν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης δεν είναι ικανο-
ποιητικά µπορούν να σχεδιαστούν παρεµβάσεις για την
βελτίωση του µαθητή.

Είναι πολύ σηµαντικό να δίνουµε στα παιδιά ευκαιρίες να
δοκιµάζουν τις δυνάµεις τους και µετά να επιβρα-
βεύουµε τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους. Για-
τί αυτές οι εµπειρίες επιτυχίας είναι που βοηθούν τα
παιδιά να αποκτήσουν υψηλή αυτοεκτίµηση.

Ζητήστε από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που έχετε επιλέ-
ξει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ενταχθεί το
παιδί σας στην προετοιµασία για την αξιολόγηση και τις
εξετάσεις Europalso for Quality Testing.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων έχει πιστοποι-
ηθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία
της µε ISO 9001-2000 του ΕΛΟΤ.

EUROPALSO SOCIETY FOR QUALITY TESTING

Eξετάσεις για τα διπλώµατα
STARS1 - STARS 2 - BEGINNERS - ELEMENTARY - BASIC
JUNIOR - PREMIER - ANFANGER

Eπίπεδα:
ΑΓΓΛΙΚΑ: Stars 1, Stars 2, Beginners,

Elementary, Basic
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Anfanger
ΓΑΛΛΙΚΑ: Junior, Premier

Περίοδος εξετάσεων: Μάϊος

Πληροφορίες στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

EΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO
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Εθισµός στουςυπολογιστές
και στο Internet
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Μ.Κ.
∆ιδάκτωρ Παντείου Πανεπιστηµίου. Κοινωνική Πολιτική της Εκπαίδευσης

Ψυχολόγος – Ειδική Παιδαγωγός - Εκπαιδευτικός

Ηυπεβολική ενασχόληση µε τους υπολο-
γιστές και το ίντερνετ δεν είναι ακόµη
επίσηµα ψυχική διαταραχή . Υπάρχει αν-

τιπαράθεση µεταξύ των επιστηµόνων επειδή
εθισµός είναι η φυσική εξάρτηση από κάποια ου-
σία συνήθως ενώ οι υπολογιστές είναι αποτυχία
να αντισταθείς σε κάποια παρόρµηση.
Είναι δηλαδή ψυχολογικό πρόβληµα και όχι κατάχρη-
ση ουσιών. Οπότε σύµφωνα µε πολλούς επιστήµονες
είναι καταναγκαστική συµπεριφορά και όχι εθισµός.
Πάντως ούτως ή άλλως θα ενταχθεί σύντοµα στις ψυ-
χικές παθήσεις.

Ωστόσο όσον αφορά τους γονείς, τα παιδιά και
τους εκπαιδευτικούς και πολλές φορές τους ίδι-
ους τους ενήλικες που είναι εθισµένοι τα αποτε-
λέσµατα και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
είναι τα ίδια.

Το πρόβληµα υπάρχει και παίρνει τη µορφή επιδη-
µίας. Χιλιάδες µαθητές αποτυγχάνουν στο σχολείο
επειδή ξοδεύουν πολύ χρόνο στους υπολογιστές. Το
ίδιο κάνουν και πολλοί εργαζόµενοι.

Ποιοί κινδυνεύουν περισσότερο
Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης να
είναι επιρρεπής στον εθισµό αλλά κάποιοι από
µας λόγω προσωπικότητας ή περιβαλλοντολο-
γικών συνθηκών βρισκόµαστε σε µεγαλύτερη
επικινδυνότητα. Αυτοί που κινδυνεύουν περισ-
σότερο να σπαταλάνε το µεγαλύτερο µέρος του
χρόνου τους µπρος από ένα υπολογιστή είναι:
� Οι µοναχικοί άνθρωποι.

� Οι ντροπαλοί.

� Οι µη δηµοφιλείς.

Άτοµα που βαριούνται και δεν έχουν βρει άλλους
ενδιαφέροντες τρόπους να περνούν τον ελεύθερο
χρόνο τους.

Πολύ έξυπνα άτοµα που δεν έχουν βρει άλλες προ-
κλήσεις.

Οι ανασφαλείς.

Τα παιδιά που µένουν πολλές ώρες µόνα στο σπίτι.

Αυτοί που βρίσκουν ελκυστικά τα πολυµέσα λόγω
προσωπικών προτιµήσεων.

Αυτοί που δεν θέλουν να κουραστούν να αποκτή-
σουν δεξιότητες µάθησης και προτιµούν τον υπο-
λογιστή που τους βοηθάει να µαθαίνουν πιο εύκολα
(πράγµα που δεν είναι πάντα αρνητικό).

Αυτοί που τους ενθουσιάζουν τα παιχνίδια στο δια-
δίκτυο.

Τι κάνουν οι έφηβοι στο διαδίκτυο
Στατιστικά οι έφηβοι κινδυνεύουν περισσότερο από
όλους να εθιστούν στο διαδίκτυο λόγω των κοινωνι-
κών συνθηκών που βιώνουν αλλά και λόγω των ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών της εφηβικής προσωπικότη-
τας.

Όπως πολλοί από εµάς ήδη ξέρουµε οι έφηβοι στο
διαδίκτυο, παίζουν παιχνίδια, συζητούν µε φίλους,
ψάχνουν πληροφορίες, µπαίνουν σε ιστοσελίδες µε
πορνογραφικό υλικό.

Πώς αναγνωρίζουµε το πρόβληµα
Τα άτοµα που κινδυνεύουν άµεσα να εθιστούν:
Ασχολούνται µε τον υπολογιστή περισσότερη ώρα
από αυτή που αρχικά σκόπευαν.

∆εν καταλαβαίνουν πως περνά η ώρα.

Λένε ότι έτσι ξεφεύγουν από τα προβλήµατα. Τα παι-
διά ξεφεύγουν από τα µαθήµατα που έχουν να µελε-
τήσουν.

Προσπαθούν να ελαττώσουν το χρόνο που αφιερώ-
νουν στους υπολογιστές αλλά δεν το καταφέρνουν.

Σκέφτονται συνέχεια τον υπολογιστή και ανυποµο-
νούν να ασχοληθούν µαζί του.

Κρύβουν από συγγενείς και φίλους τον χρόνο που
πραγµατικά αφιερώνουν στον υπολογιστή.

Όταν αισθάνονται κατάθλιψη ή υπερένταση κατα-
φεύγουν στον υπολογιστή.

Χάνουν κοινωνικές συναναστροφές ή δεν είναι συνε-
πείς στις εργασίες τους επειδή δεν τους µένει χρό-
νος λόγω της ενασχόλησής τους µε τους υπολογι-
στές.

Συνεχίζουν να αφιερώνουν χρόνο στον υπολογιστή
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παρόλο που αντιλαµβάνονται ότι τους δηµιουργεί
προβλήµατα στις σχέσεις τους.

Γενικά προειδοποιητικά σηµάδια.
Μαθητές. Μειωµένη επίδοση στο σχολείο.

Εργαζόµενοι. Μειωµένη απόδοση στη δουλειά.

Τα άτοµα που ήδη έχουν εθιστεί:
� Αισθάνονται ότι κάτι τους λείπει αν δεν είναι συν-

δεδεµένα.

� Ξυπνούν πιο νωρίς ή κοιµούνται πολύ αργά για να
ασχοληθούν µε τον υπολογιστή.

� Αισθάνονται νευρικότητα αν δεν ασχοληθούν µε
τους υπολογιστές για µερικές ηµέρες.

� Θεωρούν κάποιους ανθρώπους που έχουν συναν-
τήσει στο ίντερνετ αλλά ποτέ δεν έχουν δει τους
καλύτερούς τους φίλους.

� Προτιµούν να κάνουν παρέα µε άτοµα στο ίντερ-
νετ από το να συναντούν τους φίλους τους στον
πραγµατικό κόσµο

� Η χρήση του υπολογιστή δηµιουργεί προστριβές
στην οικογένεια.

� Λένε ψέµατα.

� Έχουν προβλήµατα υγείας λόγω της κακής διατρο-
φής, της έλλειψης ύπνου και της κακής προσωπι-
κής υγιεινής.

� Αισθάνονται πόνους στον καρπό του χεριού, ξη-
ρασία στα µάτια, πονοκεφάλους και πόνους στην
πλάτη.

� Είναι παχύσαρκα.

ΆλλοιΚίνδυνοι
Εκτός από το χάσιµο του χρόνου τους τα παιδιά κιν-
δυνεύουν και από άλλα πράγµατα όταν ασχολούνται
πολύκαιµελάθοςτρόποµετοδιαδίκτυο.Οι επιπλέ-
ονκίνδυνοι είναι:
�Ηπαιδικήπορνογραφία.

�Οι σεξουαλικές πράξεις µέσωκάµερας.

�Οι συναντήσεις µε άτοµα που γνωρίζουν στο διαδί-
κτυο και µπορεί να είναι επικίνδυνα.

�Τα επικίνδυνα άτοµα που χρησιµοποιούν ψεύτικα
ονόµατα και δηλώνουν ψευδή στοιχεία σε σχέση µε
το φύλο τους, την ιδιότητά τους, την ηλικία τους ή
τους σκοπούς τους.

�Η δηµόσια διαπόµπευση και τα κουτσοµπολιά από
συνοµηλίκους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

�Τα αµφιλεγόµενα sites όπως το Pro-Anaπου τα «βοη-
θούν» να κάνουν δίαιτα µέχρι λιµοκτονίας ή αυτά που

τους δείχνουν τρόπους για νααυτοκτονήσουν.

Μετι ασχολούνται συνήθωςταπαιδιά.
Ταπαιδιάόλωντωνηλικιώνανδενεπιβλέπονται κα-
τάτις επισκέψεις τουςστο ίντερνετµπορεί:
�Να βλέπουν πορνογραφικό υλικό ή µιλάνε για το σεξ

στοδιαδίκτυο.

�Να κάνουν σχέσεις στο διαδίκτυο και να αποφεύγουν
τις σχέσεις στονπραγµατικό κόσµο.

�Να παίζουν τυχερά παιχνίδια και να ξοδεύουν χρήµα-
τα.

�Να παίζουν γενικά παιχνίδια σε εικονική πραγµατικό-
τητα.

�Νααγοράζουνπράγµατααπό τοδιαδίκτυο.

�Να βρίσκουν πληροφορίες που δεν χρειάζονται και να
τις αρχειοθετούνσταόρια τουψυχαναγκασµού.

Πωςθαβοηθήσουµεταπαιδιάπριν εθιστούν.
Είναι απαραίτητο να πούµε ορισµένα πράγµατα στα
παιδιά για την καλή χρήση του διαδικτύου και να τα
επαναλαµβάνουµε συχνά. Τα βασικότερα από αυτά
πουθαπρέπει να τουςπούµεείναι:
�Μην συναντάτε άτοµα που έχετε γνωρίσει στο διαδί-

κτυο. Αν θέλετε να τα συναντήσετε να το κάνετε σε
δηµόσιο χώροµεφίλους.

�Οι άνθρωποι στο διαδίκτυο µπορεί να λένε ψέµατα.
Μην δίνετε διεύθυνση, τηλέφωνο, όνοµα σχολείου ή
φωτογραφία σας.

�Αν κάποιος σας παρενοχλήσει µην ντραπείτε. ∆εν
φταίτε εσείς. Πέστε τοσε κάποιο ενήλικα.

�Προσέχετε τους ιούς. Μην ανοίγετε αρχεία που δεν
γνωρίζετεποιος τα έστειλε.

�Μηνστέλνετε αριθµόπιστωτικής κάρτας ήαριθµό λο-
γαριασµού.Αν κάτι είναι πολύκαλό για ναείναι αληθι-
νόµην τοπιστεύετε.

�Μηνδίνετετονκωδικότουλογαριασµούσαςσεκανένα.
�Νααποφεύγετε κόµβουςπου είναι για ενήλικες.
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Γενικά µιλήστε µε τα παιδιά σας για το διαδίκτυο όπως
µιλάτε για τις άλλες τους δραστηριότητες.

Πως θα βοηθήσουµε τα παιδιά όταν νοµίζουµε ότι
έχουνεθιστεί.

�Το πρώτο στάδιο της συνειδητοποίησης είναι το πιο
δύσκολο.

�Μιλήστε µε το παιδί. Μπορεί να έχει προβλήµατα και
να καταφεύγει στους υπολογιστές για να µην τα σκέ-
φτεται.

�Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε σηµείο του σπιτιού
πουβρίσκεστε όλοι πολλέςώρες.

�Βάλτε κωδικό για ναανοίγει ο υπολογιστήςπουθαξέ-
ρετε µόνο εσείς. Προσέξτε όµως επειδή οι κωδικοί
µπορεί να σπάσουν.

�Βρείτε τι ακριβώς κάνει το παιδί. Παίζει παιχνίδια, µι-
λάει µε «φίλους»,ψάχνει στο ίντερνετ;

�Βάλτε χρονικό όριο και ελέγξτε αν το τηρεί.

�∆ώστε το καλό παράδειγµα και µην ασχολείστε εσείς
πολύµε τονυπολογιστή.

�Κοιτάζετε συχνά το ιστορικό του υπολογιστή για να
δείτε τι κάνει τοπαιδί όταν απουσιάζετε.

�Βάλτεπρόγραµµαπουπεριορίζει χρονικά τη χρήση.

�Ζητείστε τουνααναλάβει υποχρεώσεις και αφαιρέστε
προνόµια ανδεν το κάνει.

�Κάντε πράγµατα µε το παιδί. Μην το αφήνετε να βα-
ριέται.

�Προειδοποιείστε ότι αν δεν συµµορφωθεί θα του πά-
ρετε τελείως τον υπολογιστή.

�Είναι προτιµότερο να υπάρχει συναίνεση αλλά αν το
πείτε και δεν συµµορφωθεί κάντε το.

�Μην αντικαταστήσετε το χρόνο στον υπολογιστή µε
την τηλεόρασηή ταπαιχνίδια.

�Το παιδί µπορεί να θυµώσει. Να είστε προετοιµασµέ-
νοι και µηνυποχωρείτε.

Θετικάστοιχεία.
Φυσικά οι υπολογιστές δεν είναι κάτι που θα πρέπει
να δαιµονοποιήσουµε. Είναι καλοί και χρήσιµοι αν
τους χρησιµοποιούµεσωστά.
� Γενικά ο υπολογιστής µπορεί να σε κάνει πιο

ενηµερωµένο. Παίρνεις πολλές πληροφορίες
που σου δίνουν τη δυνατότητα να ενηµερωθείς
σφαιρικά.

�Οι ντροπαλοί άνθρωποι µπορούν να βρουν φίλους,
ακόµη και συντρόφουςµέσω ίντερνετ.

� Γνωρίζεις πρώτα τηνπροσωπικότητα και µετά το άτο-
µο εµφανισιακά. Αυτόµπορεί να είναι θετικό.

�Τον χρησιµοποιείς για εκπαιδευτικούς λόγους.

�Βελτιώνει τις αναγνωστικές δεξιότητες και το λεξιλό-
γιο τωνπαιδιών.

�Ησωστή χρήση τουβελτιώνει τουςβαθµούς.

�Οι έφηβοι δοκιµάζουν ταυτότητες στις σελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης χωρίς κίνδυνο.

Πρέπει επίσης ναξέρετεότι:
�86% των µαθητών που είναι εθισµένοι έχουν άλλα

προβλήµατα (κατάθλιψη, ντροπαλότητα, µοναξιά)
και ο εθισµός είναι το σύµπτωµα.



Πως να καλλιεργήσουµε στα παιδιά
θετική στάσηκαι αγάπη

για την ξένη γλώσσα Β. Μ.
Μ.Α. Lancaster University

Εκπαιδευτικός- Ψυχολόγος
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Πώς να βοηθήσουµε τα παιδιά να
αποκτήσουν σωστή στάση απέ-
ναντι στη µάθηση και αγάπη για

την ξένη γλώσσα που µαθαίνουν.
Τα παιδιά ξεκινούν τα Αγγλικά στα Pre-Junior και Ju-
nior τµήµατα έχοντας δίψα για µάθηση και φυσική πε-
ριέργεια για την καινούργια γλώσσα. Στις τάξεις αυτές
καταβάλλεται προσπάθεια οι συνθήκες µάθησης να
είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστες και να κεντρί-
ζουν το ενδιαφέρον του παιδιού. Μέσα από τραγού-
δια, ενδιαφέρουσες ιστορίες, θεατρικά δρώµενα,
πολλή ενθάρρυνση και επιβράβευση οι ειδικά εκπαι-
δευµένοι καθηγητές αυτών των τάξεων προσπαθούν
όχι µόνο να βάλουν τις πρώτες βάσεις της Αγγλικής
γλώσσας αλλά και να βοηθήσουν τα παιδιά να κάνουν
τα πρώτα τους βήµατα στην ξένη γλώσσα χωρίς να
απογοητευθούν.
Πρωταρχικός στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν
αγάπη για τη µάθηση γενικότερα αλλά και για την ξένη
γλώσσα ειδικότερα. Είναι µεγάλη ικανοποίηση για τον
καθηγητή της ξένης γλώσσας να ακούει µαθητές µε-
γάλων τάξεων που προετοιµάζονται για εξετάσεις να
λένε ότι αγαπούν τα Αγγλικά παρόλο που πλέον είναι
δύσκολο το επίπεδο και όχι ότι έρχονται για να πά-
ρουν µόνο το πτυχίο και να µην ασχοληθούν ξανά µε

τα Αγγλικά.
Στην προσπάθειά τους αυτή όµως οι εκπαιδευτικοί
χρειάζονται αρωγούς και τους γονείς. Πώς µπορούν
λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους να απο-
κτήσει σωστή στάση απέναντι στη µάθηση και αγά-
πη για την ξένη γλώσσα που µαθαίνει;

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
Έχει αποδειχθεί πώς ο σηµαντικότερος προβλεπτικός
παράγοντας για την πρόοδο του παιδιού στις σπουδές
του είναι η θετική γνώµη που έχει για τον εαυτό
του και τις ικανότητές του. Οι γονείς µπορούν µε
την ενθαρρυντική τους στάση να βοηθήσουν το
παιδί να αποκτήσει εµπιστοσύνη στον εαυτό του

και στις ικανότητές του και να διαµορφώσει την πε-
ποίθηση ότι «εγώ µπορώ να τα καταφέρω παρόλο
που πρέπει να κάνω κάτι καινούργιο και άγνωστο.»

ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ένας σηµαντικός τρόπος να αποκτήσει το παιδί εµ-
πιστοσύνη στον εαυτό του είναι όταν επικεντρωνό-
µαστε περισσότερο στα θετικά πράγµατα που κάνει
και λιγότερο στα αρνητικά. Είναι σηµαντικό να ανα-
γνωρίζουµε την προσπάθεια του παιδιού και όσα
πετυχαίνει όσο µικρά και αν είναι. Το παιδί µέσα
από την αναγνώριση της αξίας του από τους γονείς
και τους δασκάλους του, ανθρώπους των οποίων τη
γνώµη εκτιµά ιδιαίτερα, χτίζει την αυτοεκτίµησή
του και µαθαίνει να πιστεύει στον εαυτό του και
στις δυνάµεις του. Αυτή η αναγνώριση επίσης απο-
τελεί µια ανταµοιβή, µια θετική ενίσχυση που λει-

Ο σηµαντικότερος
παράγοντας για την πρόοδο
του παιδιού στις σπουδές
του είναι η θετική γνώµη
που έχει για τον εαυτό του
και τις ικανότητές του’’
‘‘
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τουργεί σαν κίνητρο για να συνεχίσει το παιδί τις
προσπάθειές του.
∆υστυχώς δεν είναι αυτονόητο το να βλέπουµε και
να επαινούµε όσα θετικά κάνει το παιδί. Συνήθως
γονείς και δάσκαλοι έχουν την τάση να παραβλέ-
πουν αυτά που καταφέρνει το παιδί ή να µην τα
θεωρούν τόσο σηµαντικά και να επικεντρώνονται
στα αρνητικά µε στόχο να βοηθήσουν το παιδί να
«βελτιωθεί». Αυτό πολλές φορές οδηγεί το παιδί
στην απογοήτευση, στο φόβο της αποτυχίας ή σε
αντιπάθεια για την ξένη γλώσσα.
Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν πρέπει να επισηµαίνου-
µε τους τοµείς στους οποίους δεν πήγε καλά. Είναι
απαραίτητο όµως να γίνεται µε σωστό και εποικο-
δοµητικό τρόπο που δεν θα απογοητεύσει το παι-
δί, αφού εντοπίσουµε και επαινέσουµε τα καλά
πράγµατα που έχει κάνει. Έτσι βοηθάµε το παιδί να
αποκτήσει σωστή στάση απέναντι στη µάθηση και
όρεξη για περισσότερη προσπάθεια.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ο∆ΗΓΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Γονείς και καθηγητές συχνά παρατηρούν το εξής φαι-
νόµενο: µαθητές πανέξυπνοι που πέρασαν τα πρώτα
στάδια της εκπαίδευσης µε ευκολία και χωρίς πολλή
προσπάθεια να αποτυγχάνουν όταν φτάσουν στα υψη-
λότερα επίπεδα. Για παράδειγµα, µαθητές που πήραν
το δίπλωµα Lower στα Αγγλικά χωρίς πολύ διάβασµα,
απογοητεύονται και αποτυγχάνουν όταν επιδιώκουν
να αποκτήσουν το Proficiency. Αυτό συµβαίνει γιατί
έχουν συνηθίσει να βασίζονται αποκλειστικά στην
έµφυτη εξυπνάδα τους η οποία τους βοηθάει µέχρι
κάποιο επίπεδο στην εκπαίδευση. Όταν όµως συναν-
τήσουν µεγαλύτερες προκλήσεις δεν γνωρίζουν µε
ποιο τρόπο να τις αντιµετωπίσουν. ∆εν γνωρίζουν ότι
η προσπάθεια είναι το κλειδί της επιτυχίας γιατί
δεν έµαθαν ποτέ να προσπαθούν. Αυτή δυστυχώς εί-
ναι µια παγίδα στην οποία πέφτουν πολλά έξυπνα παι-
διά.
Πολλές έρευνες τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν
δείξει ότι η επιτυχία όταν τα πράγµατα γίνονται
δύσκολα εξαρτάται όχι από την εξυπνάδα αλλά από
την πεποίθηση του ατόµου ότι θα τα καταφέρει
αν καταβάλει µεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτή η
στάση πρέπει να καλλιεργηθεί από µικρή ηλικία και
από τους γονείς και από τους καθηγητές. Πρέπει
λοιπόν συνεχώς να τονίζουµε την αξία της προσπά-
θειας όταν επαινούµε το παιδί. Για παράδειγµα: Λέ-
µε « Μπράβο, δούλεψες σκληρά και τα κατάφερες.»
και όχι « Μπράβο, είσαι πολύ έξυπνος.» ή λέµε:
«Μετά από τόσες φορές που άκουσες το µάθηµα στο
CD κατάφερες να το διαβάζεις µε ωραία προφορά.
Βλέπεις πώς βελτιώνεσαι µε την προσπάθεια;» ή
«Αυτή τη φορά προσπάθησες και έκανες πολύ ωραία
γράµµατα.»

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι

Οι παρατηρήσεις µας πρέπει να επικεντρώνονται σε
αυτό που δεν έκανε σωστά το παιδί, και όχι στην
προσωπικότητά του. Χαρακτηρισµοί όπως «είσαι
ανόητος», ειδικά αν χρησιµοποιούνται συχνά µει-
ώνουν την αυτοεκτίµηση του παιδιού. Το παιδί µα-
θαίνει να πιστεύει πως σαν άτοµο δεν αξίζει ή ότι δεν
έχει ικανότητες και έτσι παραιτείται από την προσπά-
θεια. Καλό θα είναι λοιπόν, για παράδειγµα, να λέµε
«Όλα καλά µε σένα, αλλά στην ορθογραφία χρειάζεσαι
µεγαλύτερη εξάσκηση» ή
« Αυτή τη φορά δεν προσπάθησες αρκετά και ο βαθ-
µός στο τεστ είναι χαµηλός.» Είναι σηµαντικό επίσης
να καθησυχάζουµε το µικρό παιδί ότι δεν θα χάσει
την αγάπη µας αν δεν φέρει καλούς βαθµούς και να
τονίζουµε ότι οι παρατηρήσεις µας γίνονται για τις
επιδόσεις του και δεν αποτελούν αρνητικές κρίσεις
για το ίδιο σαν άτοµο.

ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΟΤΙ
∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Έρευνες έχουν δείξει ότι όποιος φοβάται να κάνει
λάθη δεν µαθαίνει. Είναι σηµαντικό λοιπόν να βοη-
θήσουµε τα παιδιά να καταλάβουν πως τα λάθη είναι
σηµαντικό µέρος της διαδικασίας µάθησης. Μόνο
οι µαθητές που αισθάνονται άνετα να «ρισκάρουν»
να χρησιµοποιήσουν την ξένη γλώσσα, παρόλο που
ξέρουν ότι θα κάνουν πολλά λάθη, µπορούν να την
µάθουν πραγµατικά καλά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον
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προφορικό λόγο. Στην ξένη γλώσσα έχει µεγάλη σηµα-
σία η ευφράδεια και είναι κάτι που λαµβάνουν αργότε-
ρα υπόψη τους οι εξεταστές. Είναι όµως δύσκολο κά-
ποιος που είναι ακόµα µαθητής να εκφραστεί µε ευφρά-
δεια και ταυτόχρονα να χρησιµοποιήσει απόλυτα σωστά
τη γραµµατική και το συντακτικό. Έχει σηµασία λοιπόν
να ενθαρρύνουµε το παιδί να εξασκείται χωρίς να πε-
ριµένει να αποκτήσει τέλεια γνώση της γλώσσας.
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος οι λάθος απαντή-
σεις αποκαλύπτουν στον δάσκαλο τι δεν έχει καταλά-
βει ο µαθητής και αποτελούν ωραία ευκαιρία για
επιπλέον εξηγήσεις. Όλοι οι δάσκαλοι συµφωνούν ότι
µαθητές που έρχονται µε τέλεια γραµµένες ασκήσεις
από το σπίτι ή µαθητές που αντιγράφουν τις απαν-
τήσεις από τους συµµαθητές τους δεν µπορούν να
προοδεύσουν όπως αυτοί που επιχειρούν να κάνουν
τις ασκήσεις µόνοι τους, κάνουν λάθη και στη συνέχεια
ακούνε την εξήγηση του δασκάλου.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

Το άγχος είναι η µάστιγα της εποχής µας. Πολύ συχνά
οι γονείς των παιδιών που φοιτούν σε µικρές τάξεις
στα Αγγλικά διακατέχονται από άγχος για το πώς θα τα
πάει το παιδί και για το αν θα µπουν καλές βάσεις στο
ξεκίνηµα. Το άγχος οι γονείς το µεταφέρουν στα παιδιά
και παρατηρείται το φαινόµενο παιδιά Β’ και Γ’ ∆ηµοτι-
κού που φοιτούν στις Προκαταρκτικές τάξεις στα Αγ-
γλικά να έρχονται µε άγχος µήπως δεν γράψουν καλά
στην ορθογραφία ή µήπως δεν γράψουν άριστα στο
διαγώνισµα.
Κύρια αιτία του άγχους των παιδιών είναι οι προσδο-
κίες των γονιών τους. Το παιδί έρχεται στο µάθηµα µε
κυρίαρχη έγνοια στο µυαλό του να πάρει άριστα στην
ορθογραφία και το διαγώνισµα γιατί ο γονιός το έχει
προειδοποιήσει ότι θα το µαλώσει αν πάρει κάτι λιγό-
τερο. Το µικρό παιδί συχνά θεωρεί σαν το πιο σηµαντι-
κό µέρος του µαθήµατος την ορθογραφία και το δια-

γώνισµα και βιώνει τόσο άγχος σχετικά µε την επίδοσή
του εκεί που δεν µπορεί να ωφεληθεί από την υπόλοι-
πη διαδικασία του µαθήµατος. Όταν υπερτονίζεται η
αξία του βαθµού, το παιδί συνδέει την επίδοσή του
στα γραπτά τεστ µε την αυτοεκτίµησή του και παρα-
βλέπει το πόσο καλός µπορεί να είναι στα προφορικά
και στη συµµετοχή του στο µάθηµα.
Αυτός ο υπερβολικός προσανατολισµός προς τους
βαθµούς σε αυτή τη µικρή ηλικία, ουσιαστικά δεν βοη-
θάει το παιδί να αποκτήσει αγάπη για τη µάθηση και
την ξένη γλώσσα. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι µαθητές
που αντέχουν σε σκληρές εξετάσεις αργότερα είναι
αυτοί που είναι προσανατολισµένοι προς τη µάθηση
και όχι µόνο προς τους βαθµούς. Αυτοί που έχουν
έντονη περιέργεια, δίψα για µάθηση και επιθυµία να
προχωρήσουν. Αυτό ακριβώς θέλουν να επιτύχουν και
οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν τα παιδιά στο ξε-
κίνηµα της ξένης γλώσσας.
Το άγχος µπορεί επίσης να προκαλείται και από µη ρε-
αλιστικές προσδοκίες του ίδιου του παιδιού. Το παιδί
µπορεί να πιστεύει ότι πρέπει να είναι σε όλα τέλειο.
Είναι σηµαντικό όµως να βοηθήσουµε το παιδί να κα-
ταλάβει ότι πρέπει να µάθει να αντέχει και κάτι λιγό-
τερο από το τέλειο γιατί όσο µεγαλώνει και δυσκο-
λεύουν τα πράγµατα θα δοκιµάσει πολλές απογοητεύ-
σεις που ίσως το οδηγήσουν στην λανθασµένη πεποί-
θηση ότι «αφού δεν τα κάνω όλα τέλεια, δεν αξίζω τί-
ποτα». Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δει άριστους µαθη-
τές να δειλιάζουν µπροστά σε µεγαλύτερες προκλήσεις
από το φόβο ότι δεν θα είναι τέλειοι.

Όποιος φοβάται να κάνει
λάθη δεν µαθαίνει

’’‘‘

Ο υπερβολικός
προσανατολισµός προς
τους βαθµούς σε αυτή
τη µικρή ηλικία, ουσιαστικά
δεν βοηθάει το παιδί να
αποκτήσει αγάπη για
τη µάθηση και
την ξένη γλώσσα ’’

‘‘



��  Σε τι διαφέρει η παιδική διατροφή απο αυτή
των ενηλίκων;

Η παιδική διατροφή δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή
των ενηλίκων παρά µόνο σε τρία πολύ βασικά σηµεία. Τα
παιδιά στην ανάπτυξη είναι πολύ πιο ευάλωτα στην περι-
βαλλοντική τοξικότητα, έχουν µεγαλύτερες ανάγκες για
καθαρή, ποιοτικά αναβαθµισµένη τροφή πλούσια σε θρε-
πτικά στοιχεία τα οποία είναι ισορροπηµένα µεταξύ τους
σε αναλογίες και έχουν πιο ευαίσθητο γαστρεντερικό σύ-
στηµα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει µόνο σηµασία τι, πως
και πότε θα τρώνε την τροφή τους αλλά εξίσου σηµαντικά
τι πρέπει να αποφεύγουν πάση θυσία για να εξασφαλί-
σουν όχι µόνο ένα γερό αµυντικό σύστηµα και να προλά-
βουν πιθανά παθολογικά συµπτώµατα αργότερα στην
ενηλικίωση αλλά και για να αποδώσουν πνευµατικά στα
µαθήµατα τους και σωµατικά στις αθλητικές δραστηριό-
τητες.

��  Τι πρέπει να αποφεύγουν και τι να εντάξουν τα
παιδιά µας στην διατροφή τους;

Τα παιδιά θα πρέπει να συνηθίσουν από µικρή ηλικία να
αποφεύγουν τροφές που µπορεί να τα τοξινώνουν και να
αναπτύξουν γεύσεις και επιθυµίες για τροφές που τα ανα-
βαθµίζουν ενεργειακά και τα θρέφουν αντί να τα αρρω-
σταίνουν. Αν οι γονείς και οι κηδεµόνες πέσουν στην πα-
γίδα του ‘‘εύκολου, γρήγορου’’ φαγητού ή των ‘‘τονωτι-
κών αντι-τροφών’’ και αναψυκτικών για να αποφύγουν την
παιδική γκρίνια ή λόγω έλλειψης χρόνου οι πιθανότητες
είναι ότι θα το βρουν µπροστά τους και συνήθως όταν εί-
ναι αργά. Η παιδική παχυσαρκία, αυξηµένη χοληστερίνη,
σάκχαρο, αλλεργίες και άσθµα σηµειώνουν σηµαντική
έξαρση ανάµεσα στον παιδικό πληθυσµό ειδικά στον δυ-
τικό τεχνολογικά ‘ανεπτυγµένο’ κόσµο και ειδικότερα
στην Ελλάδα.

��  Γιατί τα παιδιά µας επιλέγουν 
συνήθως τις «κακές» τροφές;

Ένας λόγος είναι η γεύση. Υπάρχουν διάφορα είδη γεύσης
και όλα πρέπει να συνυπάρχουν σε κάποιο βαθµό για να
ικανοποιήσουν τους γευστικούς αισθητήρες του παιδιού
αλλά και των ενηλίκων. Γλυκό, πικρό, ξινό, αλµυρό είναι
ενδείξεις ότι η τροφή περιέχει συγκεκριµένες θρεπτικές
ουσίες απαραίτητες για τον οργανισµό.

Είναι πολύ σηµαντικό να θυµόµαστε ότι τα παιδιά – αλλά
και οι ενήλικες - δεν αποζητούν τις ‘αντιτροφές’ για να
µας βασανίσουν και να είναι άτακτα, αλλά επειδή ο οργα-
νισµός τους αποζητά συγκεκριµένες θρεπτικές ουσίες.
Ένας τρόπος να γνωρίζουν σε ποιες τροφές υπάρχουν αυ-
τές οι ουσίες είναι και οι γεύσεις. Έτσι όταν το παιδί θέλει
γλυκά και ζάχαρη, σάντουιτς, παγωτά, γαριδάκια, πατα-
τάκια, σοκολάτες, αναψυκτικά εµπορίου κλπ στην πραγ-
µατικότητα αναζητά γλυκόζη, ζωτικά λιπαρά, πρωτεΐνες,
νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο, βιταµίνες και άλλα
µέταλλα και ιχνοστοιχεία. Επειδή όµως ίσως το πιο ση-
µαντικό στοιχείο για το σώµα είναι η γλυκόζη για παραγω-
γή ενέργειας, η γεύση των γλυκών είναι και η πιο δυνατή
και επιθυµητή για τα παιδιά. Τα άλλα θρεπτικά στοιχεία
και οι γεύσεις τους έχουν τον ανάλογο βαθµό προτίµησης
ανάλογα µε τις ανάγκες του οργανισµού σε κάθε ένα από
αυτά κάθε στιγµή.

��  Πώς θα µάθουν τα παιδιά µας να τρώνε σωστά;

Το σηµαντικό είναι να µάθουµε πρώτα οι ενήλικες να
τρώµε σωστά και µετά να το διδάξουµε στα παιδιά µας.
Είναι καθαρά θέµα εκπαίδευσης. 
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Σωστή παιδική διατροφή 
Οι γονείςρωτούν και ο διατροφολόγος απαντά
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Τρία πράγµατα έχουν σηµασία. 
Τί, πώς και πότε της διατροφής

ΤΤίί  πρέπει να τρώνε
Αυτό µπορεί να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες.

Βιοενεργειακές τροφές
Αυτές είναι κυρίως φυτικές τροφές βιολογικής καλλιέρ-
γειας, συνήθως ωµές ή όχι πολύ µαγειρεµένες. Σε αυτή
την κατηγορία ανήκουν όλα τα φρούτα (ειδικά τα µήλα,
µπανάνες, δαµάσκηνα, γκρέηπ-φρούτ, ανανάς και πα-
πάγια), λαχανικά (ειδικά οι αγκινάρες, µπρόκολο και
κουνουπίδι), ξηροί καρποί και σπόροι, όλα τα όσπρια
(ειδικά τα ρεβύθια και οι φακές), ορισµένα δηµητριακά
και, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το καθαρό νερό φίλ-
τρου ή εµφιαλωµένο, όχι της βρύσης. 

Τα καλύτερα δηµητριακά είναι η σίκαλη, σιτηρά ολικής
αλέσεως, νιφάδες βρώµης ή καλαµποκιού, ρύζι καφέ ανα-
ποφλοίωτο, κινόα, κεχρί και χαρούπια. Οι καλύτεροι ξηροί
καρποί και σπόροι είναι τα καρύδια, αµύγδαλα, φουντού-
κια, λιναρόσπορος, ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, σου-
σάµι. Όλα αυτά µπορούν να καταναλώνονται ωµά, αλε-
σµένα, µαγειρευτά ή σε συνδυασµό µε άλλα αγνά υλικά
όπως το αγνό βιολογικό ελαιόλαδο και οι φυτικές µη
υδρογονοποιηµένες µαργαρίνες. Μερικά παραδείγµατα
είναι το ταχίνι, χούµους και οι καρυδόπιτες. Μαζί µε ορι-
σµένα αρωµατικά µπαχαρικά όπως η κανέλλα η νοικοκυρά
χρησιµοποιώντας τα παραπάνω υλικά, λίγη φαντασία και
συνεχή πειραµατισµό µπορεί να προσφέρει στα παιδιά
της µια πλήρη σειρά από υγιεινές, πολύ νόστιµες και
άκρως θρεπτικές τροφές ως πρόγευµα, γεύµα και σνάκς.

Οι βιοενεργειακές τροφές που αναφέρονται παρέχουν
όλα τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούν τα παιδιά ειδικά
στην ανάπτυξη όπως πρωτεΐνες, ζωτικά λιπαρά, πολύ-
πλοκους υδατάνθρακες, ασβέστιο, µαγνήσιο, σίδηρο,
χρώµιο, ψευδάργυρο, όλες τις βιταµίνες και πολλά φυ-
τοθρεπτικά που δεν περιέχονται στις τροφές ζωικής
προέλευσης. Πιο σηµαντικά περιέχουν φυτικές ίνες και
ένζυµα που είναι απαραίτητα για την υγεία του γα-
στρεντερικού συστήµατος

Βιοοξειδοτικές τροφές
Αυτές είναι συνήθως όλες οι βιοµηχανοποιηµένες τροφές
οι οποίες περιέχουν και πολλά πρόσθετα χηµικά, βελτιω-
τές, συντηρητικά, γευστικά, χρωστικά κ.α., οι υπερβολικά
µαγειρεµένες, τα τηγανιτά, τα γαλακτοκοµικά, κρέας,
πουλερικά, ζάχαρη, γλυκά, αναψυκτικά εµπορίου και γενι-
κά οι περισσότερες τροφές ζωικής προέλευσης.

ΠΠώώςς  πρέπει να τρώνε τα παιδιά
Τα παιδιά θα πρέπει να τρώνε µε ηρεµία και όχι βιαστι-
κά διότι έτσι γίνεται καλύτερη πέψη και αφοµοίωση της
τροφής. Η πέψη ξεκινάει από το στόµα και ειδικά των
υδατανθράκων. Εποµένως θα πρέπει να µασάνε καλά
την τροφή τους πριν την καταπιούν. Συµβουλεύεται λί-
γο πριν φάνε – όχι κατά την διάρκεια ή αµέσως µετά- να
πίνουν λίγο καθαρό νερό, φίλτρου ή εµφιαλωµένο γιατί
βοηθάει στην πέψη.

ΠΠόόττεε  πρέπει να τρώνε τα παιδιά
Το καλύτερο γεύµα της ηµέρας είναι το πρωινό και το
χειρότερο το βραδινό. Το πρωί ο οργανισµός έχει ανάγ-
κη από πολλά θρεπτικά στοιχεία και ενέργεια έχοντας
µόλις αναδυθεί από µία πολύωρη νηστεία κατά την
διάρκεια του βραδινού ύπνου. Όλα τα συστήµατα πέψης
και αφοµοίωσης της τροφής λειτουργούν πολύ καλύτε-
ρα το πρωί και λιγότερο όσο πλησιάζει το βράδυ. Αν το
παιδί δεν φάει καλά το πρωί το σώµα θα αναγκαστεί να
κινητοποιήσει αγχωτικές ορµόνες για να παράγει ενέρ-
γεια. Αυτό θα έχει ως συνέπεια υποβάθµιση πολλών
λειτουργιών του οργανισµού λόγω εξάντλησης του και
πιθανές ανεξέλεγκτες διακυµάνσεις σακχάρου. Ο νευ-
ρο-ανοσο-ενδοκρινικός άξονας που ρυθµίζει και ελέγ-
χει όλες τις λειτουργίες θα αποσυντονισθεί. 

Το αποτέλεσµα θα είναι έλλειψη προσοχής και συγκέν-
τρωσης κατά την διάρκεια των µαθηµάτων, έλλειψη
ενέργειας, εκνευρισµός, υπερκινητικότητα και υπνη-
λία. Πιό σηµαντικά το παιδί θα αναγκάζεται να ‘τσιµπο-
λογά’ έξω συνήθως ‘αντιτροφές’, γλυκά, αναψυκτικά εµ-
πορίου και άλλα βιοµηχανοποιηµένα βιοοξειδοτικά
προϊόντα για να πάρει ενέργεια µε ανεπιθύµητες συνέ-
πειες µακροπρόθεσµα. 

Συνιστάται λοιπόν όχι µόνο να τρώει ένα πολύ καλό,
θρεπτικό πρόγευµα αλλά και να έχει µαζί του ορισµένα
υγιεινά σνάκς όταν αισθανθεί την ανάγκη να ‘τσιµπήσει’
κάτι. Το ότι πολλά παιδιά δεν θέλουν πρόγευµα είναι
συνήθως βιολογικό και βιοχηµικό αποτέλεσµα κακών
συνηθειών που κληρονόµησαν από τους γονείς τους
που κάνουν το ίδιο. Ξεκινώντας σε τέτοιες περιπτώσεις
µε λίγη αρχικά τροφή το πρωί και αυξάνοντας την στα-
διακά µπορούµε να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλε-
σµα ενός πολύ καλού και θρεπτικού γεύµατος το πρωί
που είναι και το καλύτερα αφοµοιώσιµο της ηµέρας και
θα τους δώσει αρκετές δυνάµεις για την υπόλοιπη ηµέ-
ρα. Επίσης θα βοηθήσει τα παιδιά να µην πεινάνε το
βράδυ όπως πριν και να κοιµούνται καλύτερα.
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Ευχαριστήρια

Η Πρόεδρος και το ∆.Σ.
του Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. ευχαριστούν
όλους όσους συνεργάστηκαν

στην έκδοση αυτού
του περιοδικού

Το επόµενο περιοδικό θα έχει θέµα
«Μαθησιακές ∆υσκολίες»

Ευχαρίστως δεχόµαστε
συνεργασίες.
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Έκδοση του Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Γραφεία: Ακαδηµία 98-100, 

Τ.Κ. 10677, Τηλ. 210 38 30 752

Fax: 210 38 20 936 

Email: europalso@europalso.gr

• EK∆ΟΤΗΣ

Η Πρόεδρος του Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραµµατέας

Ταµίας

Έφορος Εκδηλώσεων 

• ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Έφορος Εξετάσεων

Γραφείο Εκπαίδευσης

Επιστηµονική Επιτροπή

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασίλης Παπαδηµητρίου

Θεόδωρος Τζέµος

•ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Χρυσάνθη Ευστρατιάδου & Σία Ε.Ε.
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