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Περiλnψn Οι συμπεριφορές uyείας είναι βαθιά ειmρε
ασμέvες από διάφορα πολιτισμmά στο~χεία και περ
vούv στις νεότερες γενιές ακόμn και μέσω τωv μύθων
και θρύλων, όπως διαmστώvεται από τn διαπολιτισμuαi
ψυχολογία. Τα vέα προγράμματα αyωy:ιίς uyείας για
τnv προσχολική nλnάα, αξιοποιώντας ιtαι τα σχετικά
βιβλία, ενισχύουν τnv εuθύvn του παιδιού για τοv
έλεγχο τnς uyείας του και το βοnθούv v' αποκτήσει τις
κατάλληλες δεξιότητες για τn φροντίδα τnς. Μετά από
έρευνα στnv Ελλnvική βιβλιαyορά καταγράψαμε
πάνω από 100 τίτλους βιβλίων που αφορούν στn σωμα
τική και τnv ψυχmή uyεία του μικρού παιδιού και τα
οποία μπορεί va είναι πολύ χρήσιμα για τους vοσn
λεuτές που ασχολούνται με τα παιδιά.
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CHILDREN'S LITERATURE CONTRIBUTION ΤΟ
PRESCHOOLERS' HEALTH EDUCATION.
FINDINGS FROM Α GREEK STUDY
Abstract Health behavior is considered as relative to
its particular cultural context and stresses. Cross
Cultural Psychology, in an attempt to study behavioral
health across cultures, has looked at the legends and
folktales of different countries. On the basis of
interpersonal experiences as well as exchanges with
the environment, people develop their personal
efficacy towards health matters. This study supports
that health education for preschoolers can be
introduced by parents, teachers and nurses through
folktales, traditional stories and modern ones that
enhance health beliefs. In our research we recorded
more than 100 books on preschoolers' health
education that are available on the Greek market.
Key Words: health education, preschoolers, children's
books on health
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Εισαγωγιi

πτίων και Εβραίων σε ζnτnματα δnμόσιας υγείας και
υγιεινnς, καθώς και τις μεθόδους των λαών τnς
Ανατολnς που βοnθούσαν τον άνθρωπο αφενός να
στραφεί προς τον ίδιο τον εαυτό του και αφετέρου ν'
αnοκαταστnσει τις σχέσεις του με τn φύσn1. Ανάλογες
ιδέες διατύπωσε και ο Πλάτωνας στους "Διαλόγους"
του, οpίζοντας τnν υγεία ως μια εσωτερικn αρμονία που
πnγάζει από το πάντpεμα τnς γνώσnς με τnν nθικn. Ως
nατέpας όμως τnς σύγχpονnς Ψυχολογίας τnς Υγείας θα
·μπορούσε να θεωρnθεί ο Δnμόκριτος με τnν αποφθεγ
ματικn του pnσn ''Οι άνθρωποι προσεύχονται στους
Θεούς για να τους χαρίσουν υγεία αλλά δεν συνειδnτο
ποιούν ότι έχουν οι ίδιοι τον έλεγχό τnς στα χέρια
τους.

Η nαpουσία τnς ψυχολογίας σε θέματα σχετικά με τnν
υγεία αναμένεται να είναι δυναμικn στον 210 αιώνα,
καθώς οι συσσωpευμένες γνώσεις από τον τομέα τnς
έρευνας και των εφαρμογών τnς κατά τα npοnγούμενα
χρόνια θα θέσουν τις κατευθυντnριες γραμμές σε θέμα
τα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τnν υγεία.
Το να ελέγχει ωστόσο κανείς τnν υγεία του μέσα
αnό τn συμπεριφορά του δεν είναι ένα νέο φαινόμενο,
καθώς έχει συνδεθεί με τnν επιβίωσn του ανθρώπου
από τn Νεολιθικn ακόμn Εποχn. Με τnν ανάnτυξn των
αρχαίων πολιτισμών διαμορφώνονται κανόνες υγείας
ιn.χ. "μέτpον άριστον", "νους υγιnς εν σώματι υγιεί").
nολλοί από τους οποίους είναι διαχρονικοί. Αναφέρου
με χαρακτnριστικά τnν πρωτοπορία των Αρχαίων Αιγυ-
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ψυχολόγοι. κοινωνιολόγοι. εκπαιδευτικοί και επαγγελ
ματίες υγείας έχουν μελετ11σει τnν επίδρασn των περι
βαλλοντικών και κοινωνικών δομών στnν ανάπτυξn 11
παρεμπόδισn των σωστών συμπεριφορών υγείας.
Ξεκινώντας από τις απλές και παραδοσιακές κοινωνίες
και προχωρώντας στις πιο πολύπλοκες και ανεπτυγμέ
νες κοινωνικές ομάδες, οι ερευνnτές διαπιστώνουν ότι
οι συμπεριφορές υγείας είναι βαθιά επnρεασμένες από
πολιτισμικά στοιχεία2. Οι συμπεριφορές αυτές περνούν
στους νεότερους από γενιά σε γενιά ιδιαίτερα μέσω
των μύθων και θρύλων, οι οποίοι μπορούν να θεωρn
θούν ως ένα είδος αγωγ11ς υγείας που χρnσιμοποιείται
από τους βιβλικούς ακόμn χρόνους.

Προσέγγισn τnς παιδικής λογοτεχνίας μέσα
από τn διαπολιτισμική ψυχολογία
Ερευνnτές από το χώρο τnς ψυχολογίας τnς υγείας και
τnς διαπολιτισμικ11ς ψυχολογίας μελετούν τις αντιλn
ψεις υγείας και νόσου των διαφόρων πολιτισμών.
καθώς και το πώς αυτές εκφράζονται μέσα από τις
παραδόσεις, τους μύθους και τα παραμύθια αυτών των
λαών. Αφ11νοντας κατά μέρος τις ψυχαναλυτικές ερμn
νείες των ευρύτερα γνωστών παραμυθιών. n ψυχολο
γία τnς υγείας ασχολείται με τnν ευρnματικότnτα των
λύσεων που αυτά δίνουν προκειμένου να ευαισθnτο
πο111σουν έμμεσα το νεαρό κοινό σε τρόπους πρόλn
ψnς και αντιμετώπισnς διαφόρων νόσων. Κάτω από
αυτό το πρίσμα μελέτnς, το παραμύθι τnς Χιονάτnς
προειδοποιεί για τους κινδύνους που διατρέχουν τα
παιδιά από τροφικές δnλnτnριάσεις, ενώ το παραμύθι
τnς Κοκκινοσκουφίτσας αναφέρεται στους κινδύνους
που ελλοχεύουν μέσα και έξω από το σπίτι των παιδιών
που ζουν στnν εξοχ11.
κατά τnν ανάλυσn Αφρικανικών ιστοριών3 (αντί
στοιχες υπάρχουν βέβαια και σε πολλούς ανατολικούς
και ευρωπαϊκούς λαούς, όπως είναι οι παραλλαγές του
"Μόγλn" και του "Ροβινσώνα Κρούσου"> διαπιστώθnκε
ότι υπάρχει σ· αυτές πλnθώρα στρατnγικών επιβίωσnς,
οι οποίες τονίζουν τnν ανάγκn αυτοπροστασίας και τnν
ανάπτυξn ικανοτ11των (τόσο γνωστικών, όπως ευφυΤα,
μν11μn και ευγλωττία όσο και ψυχοκοινωνικών αρετών,
όπως καλοσύνn. γενναιοδωρία, αλτρουισμός>, που θα
βοnθ11σουν το νεαρό άτομο να αντιμετωπίσει αποτελε
σματικά τους κινδύνους του περιβάλλοντός του.
Αρκετά Μεξικάνικα αλλά και Ευρωπαϊκά παραμύθια
όπως "n Ωραία Κοιμωμένn" αναφέρονται ουσιαστικά σε
διαταραχές του ύπνου με κύριο χαρακτnριστικό τn ναρ
κολnψία των εφ11βων. Πολλά επίσnς Ρωσικά και
Γιαπωνέζικα παραμύθια αναφέρονται στnν παιδικ11
κατάθλιψn ιπ.χ. 'Ή αγέλαστn πριγκίπισσα") και στnν
έλλειψn ικανοποίnσnς των παιδιών 11 των εφ11βων από
το βιοσωματικό τους είδωλο (bodγ image>. Στα αντί
στοιχα Ευρωπαϊκά παραμύθια μπορεί να συναντ11σουμε
αναφορές στο ύψος ("Κοντορεβιθούλnς", "Τοσοδούλα">
n σε δυσμορφίες ("Η πεντάμορφn και το τέρας", "Η πρι
γκίπισσα και ο βάτραχος"). Τέλος, μέσα από πολλά

παραμύθια τnς Ευρώπnς και τnς Ασίας θίγονται τα προ
βλnματα που προκαλούν οι ανθυγιεινές συνθ11κες ζωnς
τόσο σε προσωπικό επίπεδο ιπ.χ. οι βλαβερές συνέπει
ες του αλκοόλ> όσο και σε συλλογικό ιπ.χ. εnιδnμίες,
όπως περιγράφονται έμμεσα στο παραμύθι του
"Μαγεμένου Αυλού". στο οποίο n εμφάνισn τρωκτικών
συνδέεται με τον αφανισμό των παιδιών).
Εξετάζοντας τn συμβολn των μύθων στn διαμόρφω
σn αντιλ11ψεων υγείας, διαπιστώνουμε ότι ανάμεσα στn
λαϊκ11 σοφία που χάνεται στα βάθn των αιώνων και στις
σύγχρονες παιδαγωγικές και ψυχολογικές μελέτες
υπάρχει ένας κοινός παρονομαστ11ς: οι εμπειρίες και οι
γνώσεις σχετικά με τnν υγεία. τις οποίες προσφέρουν
στα παιδιά οι άνθρωποι nou τα φροντίζουν, θα τα εnn
ρεάσουν και στn ζωn τους ως εν11λικα άτομα. Στάσεις
ζω11ς και συμπεριφοράς nροάσnισnς τnς υγείας ισωστ11
διατροφn, έλεγχος βάρους, σωματικn άσκnσn, αποχn
από το αλκοόλ και τις άλλες ουσίες εθισμού> θα τα
συνοδεύσουν και στnν ενnλικn τους ζωn.

Αγωγή υγείας στnν προσχολική nflικία:ψυχο
λογικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις
Οι ψυχολόγοι συνεργάζονται σ11μερα με τους εκπαιδευ
τικούς για τn δnμιουργία προγραμμάτων, που θα αλλά
ξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται τα παιδιά και
θα επεκτείνουν το πεδίο τnς μάθnσnς από το νοnτικό
στον κινnτικό και τον ψυχοκοινωνικό τομέα4. Στα προ
γράμματα αυτά ο εκπαιδευτικός δεν παραθέτει απλώς
γνώσεις και συμβουλές για τn διατ11ρnσn τnς υγείας,
αλλά συνδέει ορισμένες συμπεριφορές υγείας με τον
αντίκτυπο που έχουν στnν κοινωνικn ζω11 του παιδιού5.
Για παράδειγμα, n βρεφονnπιοκόμος συνδέει τnν προ
σωπικ11 υγιεινή του νnπίου με τnν ύπαρξn καλών τρό
πων και τnν ευθύνn του για να μn μεταδώσει ορισμένα
νοσήματα στους φίλους του (πλένοντας π.χ. τακτικά τα
χέρια του>. Έτσι n αγωγή υγείας στο σύγχρονο σχολείο
έχει περάσει πλέον από το στάδιο του κοινωνικού ελέγ
χου στο οποίο εστιαζόταν τα προnγούμενα χρόνια
μέσω του nθικοπλαστικού χαρακτnρα τnς εκπαίδευσnς
<με χαρακτnριστικό βιβλίο το "Συντροφιά με το γέρο
Στάθn" του Λ. Μελά που γαλούχnσε γενιές Ελλήνων>
στο στάδιο του προσωπικού ελέγχου, το οποίο επιτυγ
χάνεται με τnν ανάλυσn αξιών ζωnς και τnν απόκτnσn
δεξιοτnτων για τn φροντίδα τnς υγείας.
Η εκπαιδευτική παρέμβασn στnν αγωγή υγείας τnς
προσχολικής nλικίας εστιάζεται:
1. Στn δnμιουργία ενδιαφέροντος, στnν κατανόnσn
και τnν καλλιέργεια σωστών στάσεων ζωής μέσω
nλnροφοριών nou δίνονται με άμεσn επικοινωνία
ιανάγνωσn σχετικών βιβλίων. εnίσκεψn τnς τάξnς
στον παιδοδοντίατρο, "γωνίες" ειδικά διαμορφω
μένες μέσα στnν τάξn για τnν εξοικείωσn του παι
διού με τα ιατρικά π.χ. εργαλείαJ6•
2. Στnν τροποποίnσn λανθασμένων συμπεριφορών
υγείας, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν κίνnτρα από
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τnν πλευρά του παιδιού <π.χ. πρόγραμμα διατρο
φnς που κανονίζεται από τπ βρεφονππιοκόμο σε
συνεργασία με τους γονείς!. Στnν περίπτωσn μάλι
στα του παιδιού με χρόνιο νόσnμα θα είναι καθο
ριστικn και n παρέμβασn τnς νοσnλεύτριας, καθώς
αυτn μπορεί να το βοnθnσει να αποκτnσει ικανό
τnτες για τον έλεγχο τnς κατάστασnς του (διδά
σκει το παιδί που πάσχει π.χ. από σακχαρώδπ δια
βnτπ πώς να κάνει μόνο του τnν ένεσn ινσουλί
νnς>. Καλλιεργείται έτσι ο εσωτερικός έλεγχος και
ενισχύεται n αυτοεκτίμnσn του παιδιού που
αισθάνεται πλέον έτοιμο ν' αναλάβει δράσn με
τnν πρώτn εκτίμnσn προειδοποιnτικών σnμείων
<π.χ. μιας υπογλυκαιμικnς κρίσnς>.
3. Στnν ενθάρρυνσn και αμοιβn των σωστών συμπε
ριφορών υγείας μέσα από βασικές αρχές τnς κοι
νωνικnς μάθnσnς, όπως μίμnσn προτύπων και ενί
σχυσn των συμπεριφορών που προάγουν τnν
υγεία 7.
Οι σnμαντικότεροι στόχοι τnς αγωγnς υγείας στnν
ροσχολικn nλικία είναι να μάθουν τα παιδιά: aJ να
εφαρμόζουν βασικές αρχές τnς πρόλnψnς νόσων, βJ να
αναγνωρίζουν πότε νιώθουν άρρωστα και να περιγρά
ουν το πώς αισθάνονται και γJ να χρnσιμοποιούν
ωστά τις κατάλλnλες πnγές βοnθειας για το πρόβλn
μα υγείας που αντιμετωπίζουν <n.x. τnν ειδικn συσκευn
για τnν πρόλnψn μιας ασθματικιiς κρίσnςJ8 . Στnν
Ελλnνικn αγορά κυκλοφορούν σιiμερα πολλά βιβλία
ου βοnθούν τόσο τους γονείς, όσο και τους ειδικούς
στnν εξοικείωσn του παιδιού με θέματα υγείας και στnν
εnίτευξn των παραπάνω στόχων.

Ευpnματα από τnv Eililnvικn βιβπιογpαφία
Με σκοπό να διερευνιiσουμε τα παιδικά βιβλία που
μπορούν να χρnσιμοποιnθούν για τnν αγωγιi υγείας
των νnπίων πραγματοποιnσαμε μια έρευνα στnν ελλn
νικn βιβλιαγορά και καταγράψαμε 107 τίτλους βιβλίων
με θέματα που αφορούν στn σωματικιi και ψυχικιi υγεία
του μικρού παιδιού. Τα βιβλία αυτά μπορούν να κατα
νεμnθούν σε έξι κατnγορίες ανάλογα με το θέμα που
διαπραγματεύονται: "Το ανθρώπινο σώμα και οι λει
τουργίες του" (20 βιβλία ιi το 18.7% του δείγματος),
γιεινιi φροντίδα σώματος" (19 βιβλία ιi ποσοστό
17.8%), "Διατροφn" <18 βιβλία n το 16,8 του δείγματος),
"Σεξουαλικιi διαπαιδαγώγnσn" <8 βιβλία n 7, 5%J,
·Έκφρασn συναισθnμάτων" (28 βιβλία n 26,2%) και
"Αντιμετώπισn νόσων" (14 βιβλία n ποσοστό 13%).
Τα παραπάνω βιβλία είναι κατά κανόνα εικονοβιβλία
γνώσεων, τα οποία παρέχουν τις ανάλογες πλnροφο- ·
ρίες άλλοτε με βάσn τnν εικόνα, που συνοδεύεται από
ένα σύντομο κείμενο και άλλοτε μέσα στο πλαίσιο μιας
ιστορίας που περιγράφει μια κατάστασn ιn.χ. μια ασθέ
νεια), ένα αίσθnμα (όπως πονόδοντο από τερnδόναJ ιi
ένα συναίσθnμα <λ.χ. θυμό ιi φόβο). Στα καλιiς ποιότn
τας εικονοβιβλία γνώσεων, n εικόνα και το κείμενο

χαρακτnρίζονται από ακρίβεια και σαφιiνεια, οι λέξεις
που χρnσιμοποιούν για τnν περιγραφιi επιστnμονικών
δεδομένων είναι σύγχρονες και σύμφωνες με τnν τρέ
χουσα επιστnμονικιi γνώσn, ενώ οι εικόνες που τις
συνοδεύουν περιγράφουν με ακρίβεια όσα λέει το κεί
μενο, ενώ με τις λεπτομέρειές τους δίνουν πρόσθετες
nλnροφορίες για το θέμα που αναπτύσσεται.
Στnν πλειονότnτά τους τα βιβλία που καταγράψαμε
παρέχουν τις πλnροφορίες στο πλαίσιο κάποιας ιστο
ρίας στnν οποία κυριαρχεί το ανθρώπινο στοιχείο. Έτσι
τα παιδιά αποδέχονται ευκολότερα τρόπους και συμπε
ριφορές υγιεινnς διαβίωσnς, χωρίς να νιώθουν ότι κατα
πιέζονται από έναν ενιiλικο που τους προτείνει να ακο
λουθnσουν τις συμβουλές του9. Κι αυτό γιατί τα παιδιά
ταυτίζονται με τους ιiρωες των ιστοριών που ακούν και,
παρακολουθώντας τα προβλιiματά τους, που δεν δια
φέρουν συνnθως από τα δικά τους, επεξεργάζονται
καλύτερα κάποιες συναισθnματικές καταστάσεις που
συνδέονται μ' αυτά, και στn συνέχεια υιοθετούν τις
λύσεις ιi τις επιθυμnτές συμπεριφορές των nρώων.
Όσον αφορά στnν προέλευσιi τους, τα περισσότερα
βιβλία τόυ δείγματος (72%) είναι μεταφράσεις, γεγονός
αναμενόμενο, μιας και στο χώρο του παιδικού βιβλίου
στnν Ελλάδα οι μεταφράσεις είναι περισσότερες10.
Επειδn όμως οι ανάγκες και τα προβλιiματα των παι
διών είναι παντού ίδια, στnν αγωγιi υγείας των
Ελλnνόnουλων μπορούν να χρnσιμοποιnθούν τόσο
πρωτότυπα ελλnνικά όσο και μεταφρασμένα παιδικά
βιβλία. Ελπίζουμε ωστόσο ότι n ευαισθnσία και n πολύ
χρονn πείρα των Ελλnνων νοσnλευτών στα παιδιά θα
αξιολογnθούν μελλοντικά και με τr1 μορφn τnς συν
γραφιiς βιβλίων, τα οποία θα συνδυάζουν τnν αγωγιi
υγείας στnν προσχολικιi nλικία με τα ειδικά προβλιiμα
τα του χώρου τnς υγείας στnν Ελλάδα.
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