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Στην Έλλη, την εγγονή µου
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Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου,
είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας
της ζωής για τη ζωή.
Για τη ζωή τους είσαι το µέσο κι όχι
η αρχή, κι ας µένουν κοντά σου,
δεν ανήκουν σ’ εσένα.
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου,
όχι όµως και τις ιδέες σου,
γιατί ιδέες έχουν δικές τους.
Είσαι το τόξο, από το οποίο εκτοξεύονται
τα παιδιά σου σαν ολοζώντανα βέλη.
Κάνε τοξότη τη σαmτα που στα χέρια σου
κρατάς να σηµαίνει χαρά.

Χαλίλ Γκιµπράν, Ο Προφήτης
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Λίγα λόγια…

•

Κάποια στιγµή ένιωσα πως έπρεπε να γράψω αυτό το βι-
βλίο. Ήταν χρέος µου. Απέναντι στα παιδιά τα δικά µου,
στους γονείς, όλους τους γονείς, στα παιδιά που έχουν
περάσει από τα χέρια µου όλα αυτά τα χρόνια που δού-
λευα κοντά τους ως νηπιαγωγός και στα παιδιά µε τα
οποία συνεχίζω να έρχοµαι σε επαφή σχεδόν καθηµερι-
νά ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Ολόκληρη τη ζωή µου την αφιέρωσα και συνεχίζω να
την αφιερώνω στα παιδιά. Υποκλίνοµαι σε αυτά, αφού µε
έµαθαν και µε µαθαίνουν καθηµερινά, µου προσφέρουν
και τους προσφέρω. Γελάνε, ξεκαρδίζονται, όταν παίζω
παιχνίδια της φαντασίας µαζί τους, µε αφορµή τα παιδι-
κά βιβλία µου. Μου ανοίγουν την ψυχή τους και µου µι-
λούν για όσα τα προβληµατίζουν. Με αγκαλιάζουν και
δεν θέλουν να φύγουν από κοντά µου και εγώ δυσκολεύο-
µαι να τα αποχωριστώ…

Το παιδί, κάθε παιδί, είναι η προσωποποίηση της
αθωότητας, της αλήθειας, της αγάπης, της προσφοράς, εί-
ναι η ελπίδα µας σε αυτή τη Γη, είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει όλοι µας να χαµογελάµε καθηµερινά, είναι η επα-
φή µας µε την ίδια την ευτυχία.

Έχω κάνει πολλά λάθη κι εγώ, ως µητέρα και ως παι-
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δαγωγός, έχω ζητήσει και συνεχίζω να ζητάω συχνά συγ-
γνώµη από τα παιδιά, τα δικά µου, της τάξης µου, τα παι-
διά µε τα οποία συναναστρέφοµαι καθηµερινά.

Γέννησα τα παιδιά µου πολύ µικρή και ήταν φυσιολο-
γικό να κάνω λάθη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το µητρικό
ένστικτο είναι αλάνθαστο. Μπορεί. Αλλά εγώ πιστεύω πως
οι µητέρες δεν είναι αλάνθαστες. Χρειάζονται κι εκείνες να
γνωρίζουν τι νιώθει το παιδί τους σε κάθε νοητικό στάδιο,
για να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες του. Όταν νιώ-
θουµε ασφάλεια, προχωρούµε µε µεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση στο έργο µας. Έµαθα και µαθαίνω καθηµερινά
µέσα από τα παιδιά. Αυτοί είναι οι δάσκαλοί µου κι όχι
τα πολλά παιδαγωγικά βιβλία και τα βιβλία παιδικής ψυ-
χολογίας που έχω διδαχθεί ή έχω διαβάσει. Άλλο η θεω-
ρία, άλλο η πράξη. Και το γεγονός ότι τελικά τα πάω κα-
λά µαζί τους, κι είµαι περήφανη γι’ αυτό, το ότι καθηµε-
ρινά έδινα και δίνω συµβουλές σε γονείς, ως παιδαγωγός
κι ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων, µε έκανε να συνει-
δητοποιήσω πως αυτή η µικρή αλλά πολύτιµη γνώση µου
θα έπρεπε να είναι γραµµένη κάπου, σε ένα βιβλίο, λιθα-
ράκι συµπαράστασης προς τους γονείς στο έργο της δια-
παιδαγώγησης των παιδιών τους.

Και τώρα είναι η καλύτερη στιγµή για µένα, τώρα που
γεννήθηκε το πρώτο µου εγγόνι. Αυτό το βιβλίο το βλέπω
ως δώρο πολύτιµο, παρακαταθήκη του µέλλοντος στη µι-
κρή ύπαρξη, που µε πληµµύρισε ευτυχία. Τι υπέροχο
που είναι να είσαι γιαγιά! ∆ύο φορές µητέρα, όπως έλεγε
κάποτε η δική µου η γιαγιά… Άλλο γονέας, όµως, και άλ-
λο παππούς… Καταλαβαίνεις γιατί ήρθες σε αυτό τον κό-

ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ�ΡΗ
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σµο, κατανοείς τι σηµαίνει αγάπη, προσφορά, βλέπεις για
άλλη µια φορά τον κόσµο, µέσα από τα µάτια του παι-
διού αυτή τη φορά, ξαναγεννιέσαι.

Μη φοβηθείτε! Το βιβλίο γράφτηκε για σας, για να σας
λύσει κάποιες από τις απορίες σας, για να σας µάθει πως
τελικά είναι πανεύκολο να είσαι γονέας. Πάρτε µια βα-
θιά ανάσα, χαµογελάστε µε αισιοδοξία και βουτήξτε στη
θάλασσα της διαπαιδαγώγησης παρέα µε το παιδί σας.
Κάντε το να ονειρευτεί, να ταξιδέψει, να δηµιουργήσει,
να γίνει ένα µε τη µαγεία της ζωής…

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΑΣ; ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ!

15
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Τι σηµαίνει να είσαι γονέας

•

Τι σηµαίνει, αλήθεια, να είσαι γονέας; Είναι κάποιος τίτ-
λος; Ένα επάγγελµα; (Αν µπορούσαµε να το θεωρήσουµε
επάγγελµα, τότε είναι το ωραιότερο του κόσµου.) Άραγε,
µε το που γεννιέται το παιδί µας, παύουµε να είµαστε αυτό
που ήµαστε µέχρι εκείνη τη στιγµή; Χρειάζεται να αλλά-
ξουµε; Πρέπει να φοβόµαστε; Για να ασκήσουµε κάποιο
επάγγελµα σε αυτή τη ζωή, σπουδάζουµε χρόνια. Και
ξαφνικά, χωρίς καλά καλά να το καταλάβουµε, αποκτού-
µε έναν σπουδαίο τίτλο: ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑΣ. Αυτόµατα
γεµίζουµε µε άγχος. Τώρα γίναµε εµείς ΓΟΝΕΙΣ. Τόσα
χρόνια κατηγορούσαµε αβίαστα, χωρίς καµιά ενοχή τους
δικούς µας γονείς. Τους αποδίδουµε την ευθύνη σχεδόν
για τα πάντα. Έτσι δεν είναι; Και τώρα; Τώρα ήρθε η σει-
ρά µας; Όλα, τελικά, σε αυτή τη ζωή πληρώνονται;

Η κοινωνία, το σχολείο, τα διάφορα βιβλία υποστη-
ρίζουν πως το γονε κό περιβάλλον διαµορφώνει την προ-
σωπικότητά µας. Με λίγα λόγια, επικρατεί η αντίληψη
πως οι γονείς φταίνε για όλα· για τις φοβίες, τα άγχη, τις
ίδιες τις επιλογές µας στη ζωή (συναισθηµατικές, σεξουα-
λικές, επαγγελµατικές). Ισχύει όµως κάτι τέτοιο;

Σε όλη την επαγγελµατική µου δραστηριότητα ως νη-
πιαγωγού άκουγα πάντα τους καθηγητές του Γυµνασίου

17
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να κατηγορούν τους δασκάλους της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για
το χαρακτήρα των παιδιών που παραλάµβαναν. Οι δά-
σκαλοι της ΣΤ΄ κατηγορούσαν τους συναδέλφους της Ε΄
τάξης και πάει λέγοντας. Οι δάσκαλοι της Α΄ ∆ηµοτικού,
µε τη σειρά τους, κατηγορούσαν τις νηπιαγωγούς για κάθε
µη αποδεκτή συµπεριφορά των παιδιών της τάξης τους.
Τέλος, οι νηπιαγωγοί διαµαρτύρονταν και υποστήριζαν
πως δεν έφταιγαν εκείνες, αλλά οι γονείς των παιδιών. Κι
οι γονείς; Ποιον να κατηγορήσουν αυτοί; Τον Θεό;

Σε κάθε συνάντηση γονέων που προγραµµάτιζε το
σχολείο στο οποίο εργαζόµουν, όταν έρχονταν οι γονείς
να µε ρωτήσουν για την πρόοδο του παιδιού τους, διέκρι-
να άγχος. Ένα φόβο, που προσπαθούσαν να κρύψουν
επιµελώς. Ήµουν σίγουρη πως µέσα τους κατηγορού-
σαν τον εαυτό τους για τα πάντα, ακόµα και για το παρα-
µικρό πρόβληµα που αντιµετώπιζε το παιδί τους, χωρίς
να περιµένουν καν να ακούσουν τη γνώµη του εκπαιδευ-
τικού. Γιατί να το κρύψουµε; Είναι κοινό µυστικό πως οι
γονείς φταίνε για όλα. Έτσι δεν είναι;

ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ! Όχι, δεν φταίνε για όλα οι γονείς.
Άραγε για τι φταίνε; Φταίνε για λίγα; Για πολλά; Για τί-
ποτα;

Όµως, το θέµα στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και
στη µετέπειτα πορεία του στη ζωή δεν είναι να βρούµε
ποιος φταίει, να τον συλλάβουµε και να τον στείλουµε
για να δικαστεί από το δικαστήριο των τύψεων. Το θέµα
είναι να είµαστε ευτυχισµένοι κι εµείς και το παιδί µας,
στο πλαίσιο του δυνατού, αλλά και να χαρούµε όσο πε-
ρισσότερο µπορούµε το ρόλο του γονέα.

ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ�ΡΗ
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Τους γονείς τούς κατηγορούν για όλα. Ή, ακόµα χει-
ρότερα, έµαθαν οι ίδιοι να κατηγορούν τον εαυτό τους
κι έτσι στερούνται τη χαρά, την απόλαυση της διαπαιδα-
γώγησης του παιδιού τους. Γεµίζουν µε άγχος. Μετά τα
πρώτα γέλια, τις πρώτες χαρές και τα συγχαρητήρια, αλ-
λάζουν ως άνθρωποι. ∆εν χαίρονται κάθε πολύτιµο λε-
πτό που περνούν µε αυτό το πλάσµα που έφεραν στον
κόσµο. «Έγινες γονέας» ακούν µια φωνή µέσα τους να
τσιρίζει. «Οχ! Ξαφνικά, βρέθηκες στη θέση των δικών
σου γονέων. Και τώρα;»

Βασικός κανόνας: ΗΡΕΜΙΑ!
Από τη στιγµή που αποκτούµε τον τίτλο του γονέα,

δεν σηµαίνει πως αλλάξαµε. Είµαστε οι ίδιοι. Κι αν δεν
µε πιστεύετε, σταθείτε µπροστά στον καθρέφτη σας για
να το διαπιστώσετε και µόνοι σας. Μην πανικοβάλλε-
στε! ∆εν έχει συµβεί καµιά δραµατική αλλαγή. Απλώς
τώρα έχετε περισσότερες ευθύνες. Ατελείωτες, αν θέλε-
τε να το πω έτσι. Αλλά οι ευθύνες αυτές µπορούν να εντα-
χθούν µε ψυχραιµία στο καθηµερινό σας πρόγραµµα, χω-
ρίς να κάνουν άνω κάτω τη ζωή σας. ΓΙΑΤΙ ΓΟΝΕΑΣ ∆ΕΝ

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΧΑΝΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ. Αν το ξεχάσουµε
αυτό, τότε έχουµε χάσει τη χαρά της ανατροφής του παι-
διού µας, τη χαρά της συνέχισης της ίδιας µας της ύπαρξης,
τη χαρά να γνωρίσουµε για άλλη µια φορά τη ζωή µέσα
από τα µάτια του παιδιού µας και να µάθουµε και πάλι
από την αρχή να ενθουσιαζόµαστε µε καθετί.

Σίγουρα οι πρώτοι µήνες της ζωής του παιδιού είναι
κι οι πιο δύσκολοι για την καθηµερινότητά µας. Έχουµε
µάθει να ακολουθούµε ένα πρόγραµµα που ταιριάζει
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στις ιδιαιτερότητες της δουλειάς µας, της οικογενειακής
µας πραγµατικότητας, της διασκέδασής µας. Το µωρό
θα µας κάνει να ξενυχτήσουµε, θα µας αναγκάσει για λί-
γους µήνες, και το τονίζω αυτό, να αλλάξουµε τις συνή-
θειές µας, να προσαρµοστούµε σε νέα δεδοµένα και να
ικανοποιήσουµε πρώτα από όλα τις δικές του ανάγκες,
να ξεχάσουµε για λίγο την ξεκούρασή µας. Όµως αξί-
ζει! Αξίζει να θυσιάσουµε, για µικρό χρονικό διάστηµα,
ώρες από τον ύπνο µας, να γίνουµε οι προστάτες του
πλάσµατος που φέραµε στον κόσµο. Κι εδώ υπάρχουν
κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες, κανόνες που θα µας υπο-
δείξει ο παιδίατρός µας, κανόνες για το τάισµα του µω-
ρού, τους οποίους, αν τους ακολουθήσουµε πιστά, γρή-
γορα το µωρό θα µάθει να κοιµάται περισσότερες ώρες
και σιγά σιγά να ξυπνάει όλο και πιο αργά. Θυµηθείτε! Το
µωρό δεν θα αργήσει να καταλάβει τους κανόνες της οικο-
γενειακής ζωής, να «συνοµιλεί» µ’ εµάς, να ακολουθεί το
δικό µας ισορροπηµένο, καθηµερινό πρόγραµµα. Χρειά-
ζεται υποµονή, κουράγιο, νανουρίσµατα για να εισπρά-
ξουµε τρυφερά χαµόγελα, που αξίζουν ολόκληρο τον κό-
σµο και θα µας κάνουν να νιώσουµε ευτυχισµένοι γονείς.

Η οικογένεια και, κατά συνέπεια, οι γονείς αναλαµβά-
νουν τη φροντίδα για τη σωµατική υγεία του παιδιού, την
κοινωνικοποίησή του, την ανάπτυξη των γνωστικών λει-
τουργιών και της προσωπικότητάς του. Από την άλλη, το
παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης. Ανάλογα µε τα χαρακτη-
ριστικά του επηρεάζει και αυτό, µε τη σειρά του, τη συµπε-
ριφορά των γονέων του. Αυτό που έχει τη µεγαλύτερη ση-
µασία δεν είναι τι κάνουν οι γονείς αλλά πώς το κάνουν.
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Πρωταρχικός στόχος µου είναι το βιβλίο αυτό να σας
προσφέρει χαρά. Να σας βοηθήσει να κατανοήσετε, όσο
καλύτερα µπορείτε, τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού.
Γιατί µόνο όταν ξέρουµε, είµαστε σε θέση να ενεργήσου-
µε σωστά, δεν αγχωνόµαστε, δεν στενοχωριόµαστε και
µπορούµε να συµβάλουµε, όσο περνάει από το χέρι µας,
στη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού µας.

Η τηλεόραση, τα διάφορα περιοδικά, οι συζητήσεις
µε γνωστούς συχνά µας αγχώνουν. Ο καθένας λέει τη
γνώµη του, την οποία προσπαθούµε να προσαρµόσουµε
στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, χωρίς να ξέρουµε αν
είναι η σωστή. Συχνά, πρόκειται για άχρηστες γνώσεις,
που µας µπερδεύουν και µας αγχώνουν.

Αν, όµως, γνωρίζουµε πώς αναπτύσσεται το παιδί σε
κάθε στάδιο, τι µπορεί να κάνει και σε ποια ηλικία, γιατί
συµπεριφέρεται µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πώς ακρι-
βώς δοµείται η σκέψη του, τότε συνεχίζουµε να το βοη-
θάµε, να του συµπαραστεκόµαστε, χωρίς να αµφιβάλ-
λουµε πως κάνουµε το σωστό. Η γνώση είναι χαρά όχι
µόνο για το παιδί αλλά και για µας τους ίδιους. Επειδή
ακριβώς κατοχυρώνει την ηρεµία µας, µας βοηθάει να
νιώθουµε ασφάλεια. Όταν ξέρουµε τι κάνουµε και γιατί
το κάνουµε, δεν νιώθουµε τύψεις, άγχος και στενοχώρια
για το µέλλον. Κι είναι τόσο απλό να µάθουµε. Κι είναι
τόσο απλό να βοηθήσουµε το παιδί µας, αλλά παράλλη-
λα και τον ίδιο µας τον εαυτό.

Ως νηπιαγωγός, µητέρα και συγγραφέας παιδικών
βιβλίων, δούλεψα πολλά χρόνια και δουλεύω καθηµερι-
νά µε παιδιά προσχολικής κυρίως ηλικίας. ∆ιάβασα πολ-
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λά βιβλία, έµαθα θεωρίες και κανόνες από πολλούς ψυχο-
λόγους, παιδοψυχολόγους και παιδαγωγούς. Τήρησα τους
κανόνες τους, έκανα λάθη, πολλά λάθη, τα παραδέχτηκα,
διδάχτηκα από αυτά, προχώρησα παρακάτω, εφάρµοσα
κι άλλα συστήµατα αλλά τελικά τα ίδια τα παιδιά ήταν αυ-
τά που µε βοήθησαν να τα καταλάβω καλύτερα.

Εκτιµώ πολύ το έργο της Μαρίας Μοντεσσόρι1, η
οποία πίστευε κάτι που ακόµα και στις ηµέρες µας είναι
πολύτιµο: «Αν αποφεύγουµε να βοηθήσουµε το παιδί
που δεν χρειάζεται τη βοήθειά µας, σεβόµαστε την προ-
σωπικότητά του, που αρχίζει να γεννιέται. ∆εν πρέπει
να στεκόµαστε εµπόδιο στην ενεργητικότητά του, γιατί
όλες του οι δυνάµεις το οδηγούν να ενεργεί αυθόρµη-
τα». Με λίγα λόγια: «∆εν σε βοηθώ, επειδή σε αγαπώ».
Το µικρό παιδί που θέλει να κάνει κάτι µόνο του στενο-
χωριέται όταν µας βλέπει να σπεύδουµε να το βοηθή-
σουµε. Προσπαθεί, για παράδειγµα, να δέσει τα κορδό-
νια του, να κουµπώσει τη ζακέτα του. Γιατί να τρέξουµε
να το κάνουµε εµείς για χάρη του; Γιατί δεν το αφήνου-
µε να προσπαθήσει να τα καταφέρει µόνο του; Φυσικά
και του δείχνουµε τον τρόπο, του εξηγούµε µε υποµονή
τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Του µαθαίνουµε
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1. Μαρία Μοντεσσόρι (1870-1952): Η προσωπικότητα και το έργο
της αποτελούν σηµαντικό σταθµό στη µελέτη της σύγχρονης παιδαγωγι-
κής σκέψης. Επινόησε το µοντεσσοριανό παιδαγωγικό σύστηµα (γνω-
στό και ως «µοντεσσοριανή µέθοδος»), πρωτοποριακό για την εποχή
του, το οποίο εξακολουθεί να εφαρµόζεται και σήµερα σε αρκετά σχο-
λεία, τα «µοντεσσοριανά».
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πώς δένουµε τα κορδόνια, πώς κουµπώνουµε τα κου-
µπιά, αλλά ∆ΕΝ το κάνουµε κάθε φορά για χάρη του,
ακόµα κι αν βλέπουµε πως δυσκολεύεται. Το παιδί απο-
κτάει αυτοπεποίθηση όταν καταφέρνει κάτι µόνο του
και χωρίς τη βοήθεια του ενήλικα. Όταν προσπαθεί, για
παράδειγµα, να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του
ή να κουµπώσει τα κουµπιά της ζακέτας του, επιτυγχά-
νει παράλληλα το συντονισµό µατιού-χεριού και ανα-
πτύσσει τη λεπτή κινητικότητα. Γίνεται, δηλαδή, πιο επι-
δέξιο στο χειρισµό των δαχτύλων του, κάτι που βοηθάει
πολύ και στην ανάπτυξη της γραφής. Ας πούµε πως βλέ-
πουµε το παιδί µας στην παραλία να προσπαθεί να γεµί-
σει µε άµµο το κουβαδάκι του. Με το φτυάρι του µαζεύει
την άµµο, αλλά δεν καταφέρνει να τη βάλει µέσα στον
κουβά. Προσπαθεί και ξαναπροσπαθεί κι αυτή είναι η
χαρά του, την οποία θα καταστρέψουµε αν του γεµίσου-
µε εµείς τον κουβά, πιστεύοντας πως έτσι θα το κάνουµε
ευτυχισµένο. ∆εν πρέπει να κρίνουµε το παιδί µε τα δι-
κά µας µέτρα. Μόνο εφόσον ενεργεί ελεύθερα, θα κα-
τακτήσει από µόνο του το µηχανισµό λειτουργίας των
οργάνων του και θα επιτύχει ακρίβεια στην παρατήρη-
ση, δεξιότητα στο χέρι, ευκαµψία στα µέλη του.

Ανάµεσα στις θεωρίες των ψυχολόγων στις οποίες
βασίστηκα στη σταδιοδροµία µου είναι και η θεωρία του
Ζαν Πιαζέ2, την οποία θεωρώ ανεκτίµητη. Στο βιβλίο
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2. Ζαν Πιαζέ (1896-1980): Ελβετός φιλόσοφος, φυσικός επιστήµο-
νας και ψυχολόγος, ιδιαίτερα γνωστός για τις µελέτες του σχετικά µε
τα παιδιά, τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης και για την επιστηµο-
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αυτό αναφέρεται συχνά το όνοµά του στα στάδια της
ανάπτυξης του παιδιού. Όµως, η θεωρία µένει θεωρία,
αν δεν γίνει πράξη.

Ο Πιαζέ ανακάλυψε κάτι τόσο απλό, που, σύµφωνα
µε τον Α νστάιν, µόνο µια ιδιοφυmα θα µπορούσε ποτέ
να ανακαλύψει: Ότι τα παιδιά σκέφτονται διαφορετικά
από τους µεγάλους. Και δεν έκανε ποτέ το σφάλµα που
κάνουµε όλοι µας. Ποτέ δεν προσπάθησε να διορθώσει
τα παιδιά. Προτίµησε να µελετήσει τη συµπεριφορά τους
και να την ερµηνεύσει. Οι θεωρίες του, παρά την έντονη
κριτική που δέχθηκαν, κυρίως για τον υπερτονισµό του
ρόλου της γνωστικής ανάπτυξης (σε βάρος της συναι-
σθηµατικής και της κοινωνικής), είχαν τεράστιο αντίκτυ-
πο στην παιδαγωγική και στον τρόπο µε τον οποίο αντι-
λαµβανόµαστε σήµερα αυτά τα τέλεια ηµιτελή πλάσµα-
τα που υπήρξαµε κάποτε όλοι.

Σε ένα από τα πειράµατά του µε τα παιδιά τα ρώτησε:
— Τι είναι αυτό που δηµιουργεί τον αέρα;
Στη συνέχεια, άρχισε να καταγράφει τις απαντήσεις

τους:
— Τα δέντρα, του απάντησε ένα κοριτσάκι πέντε χρο-

νών.
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λογική του άποψη, που είναι γνωστή και ως γενετική επιστηµολογία.
Η σηµαντικότερη συµβολή του στην επιστήµη θεωρείται η στρουκτουρα-
λιστική κατασκευή των σταδίων της γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώ-
που, ενώ, όσον αφορά τη θεωρία της µάθησης, υποστήριξε την εµπειρι-
στική πρόσκτηση της γνώσης, της παρατήρησης και τέλος της αφαίρεσης.
Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ψυχολόγους του 20ού αιώνα.
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— Πώς το ξέρεις;
— Τα είδα να κουνούν τα χέρια τους.
— Και πώς αυτό δηµιουργεί τον αέρα; συνέχισε ο

Πιαζέ.
Τότε το κοριτσάκι άρχισε να κουνά το χέρι του µπρο-

στά από το πρόσωπό του.
— Να, έτσι. Μόνο που είναι µεγαλύτερα. Και υπάρ-

χουν πολλά δέντρα…
Το παιδί, σύµφωνα µε τον Πιαζέ, κατανοεί µόνο αυ-

τό που επινοεί το ίδιο. Γι’ αυτό, κάθε φορά που προσπα-
θούµε να το διδάξουµε κάτι υπερβολικά γρήγορα, το
εµποδίζουµε να το επεξεργαστεί και να το ερµηνεύσει.

Η νηπιακή ηλικία, στην οποία εστιάζει κυρίως αυτό
το βιβλίο, είναι ιδιαίτερα ανεκτική σε κάθε αλλαγή. Αν
την κατανοήσουµε, αν συνειδητοποιήσουµε τον τρόπο
µε τον οποίο δοµεί το παιδί τη γνώση σε όλη την αναπτυ-
ξιακή του πορεία, µπορούµε να το βοηθήσουµε να οικο-
δοµήσει το χαρακτήρα του, να «δουλέψουµε» µαζί του
σε όλους τους τοµείς. Πολλοί την ονοµάζουν πρώτη εφη-
βεία και ίσως έχουν δίκιο. Ως τα 4-5 χρόνια το παιδί χτί-
ζει την προσωπικότητά του και µέχρι την ηλικία αυτή εί-
ναι ανοιχτό σε όλες τις αλλαγές, έτοιµο να «ρουφήξει»
τη µαγεία της ζωής και να ανακαλύψει το περιβάλλον
του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας ως οδηγό
και συµπαραστάτη του τον ίδιο του το γονέα. Αν θέσου-
µε σωστά τα θεµέλια της προσωπικότητας του παιδιού
µέχρι να ολοκληρωθεί το στάδιο της νηπιακής ηλικίας, τό-
τε, τα επόµενα χρόνια, δρέπουµε τους καρπούς των κόπων
µας, νιώθουµε περήφανοι που έχουµε κοντά µας ένα αυ-
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τόνοµο άτοµο, έτοιµο να παλέψει στην κοινωνία για το
δικό του το καλό αλλά και για το καλό του συνόλου.

Σε αυτή κυρίως την ηλικία θα περιπλανηθούµε. Είναι
η πιο δύσκολη, η πιο θαυµαστή, η πιο επιρρεπής σε αλ-
λαγές κι ανακατατάξεις.

Ακολουθήστε µε, λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι της ανα-
κάλυψης του ίδιου του παιδιού σας, σε ένα ταξίδι γνώ-
σης, που θα σας βοηθήσει να το καταλάβετε και να βαδί-
σετε παρέα στο ταξίδι της ζωής.
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