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Σκοποί		ενότητας	
•  Παρουσίαση	των	θεμάτων	:	
– Η	ανάπτυξη	του	εμβρύου	κατά	την	προγεννητική	
περίοδο	

– Η	επίδραση	της	εμβρυικής	περιόδου	στη	
μετέπειτα	ανάπτυξη	

– Η	γέννηση	και	οι	επιπλοκές	κατά	τη	γέννηση	
– Η	επίδραση		των	επιπλοκών	αυτών	στη	
μετέπειτα	ανάπτυξη	

– Οι	απαρχές	των	κοινωνικών	σχέσεων	



Περιεχόμενα	ενότητας	
•  Προγεννητική	περίοδος	
– Θεωρίες	για	την	ανάπτυξη	κατά	την	
προγεννητική	περίοδο	

– Ο	αναπτυσσόμενος	οργανισμός	στο	
προγεννητικό	περιβάλλον	

– Αισθήσεις	και	μάθηση	στο	προγεννητικό	
περιβάλλον	

– Οι	συνθήκες	της	μητέρας	στην	προγεννητική	
ανάπτυξη	

– Τερατογένεση	
• Αρχές	τερατογόνων	επιδράσεων	

– Αρχές	προγεννητικής	ανάπτυξης	



•  Γέννηση	
– Εκτίμηση	της	βιωσιμότητας	του	βρέφους	
– Προβλήματα	και	επιπλοκές	
•  Επίδραση	στη	μετέπειτα	ανάπτυξη	

– Απαρχές	της	σχέσης	γονέα-παιδιού	
	



Θεωρίες	για	την	ανάπτυξη	κατά	
την	προγεννητική	περίοδο	

•  Θεωρητικοί	βιολογίας	ωρίμανσης:	όλη	η	ανάπτυξη	
μπορεί	να	θεωρηθεί	μία	διεργασία	εμβρυογένεσης	
(Gesell,	1945).	

•  Εμπειριστές	ψυχολόγοι:	η	προγεννητική	περίοδος	
παρέχει	ένα	μοντέλο	της	μετέπειτα	ανάπτυξης.		

•  Piaget:	«Η	ψυχολογία	του	παιδιού	θα	πρέπει	να	
θεωρηθεί	ως	εμβρυογένεση	τόσο	της	οργανικής	
όσο	και	της	νοητικής	ανάπτυξης,	έως	και	την	αρχή	
του	ενήλικου	επιπέδου».	

	

	



Ο	αναπτυσσόμενος	οργανισμός	
στο	προγεννητικό	περιβάλλον	

•  Επιρροή	εμβρύου	από	ενδομήτριο	και	εξωμήτριο	
περιβάλλον	και	εξωτερικό	κόσμο	

1.  Ανάπτυξη	εμβρύου	
2.  Δυνατότητες	συμπεριφοράς	βρέφους	κατά	τη	

γέννηση	

3.  Προστατευτικά	μέτρα	

	



Αισθητηριακές	δυνατότητες	
εμβρύου	

•  Κίνηση:	5	μηνών	μετά	τη	σύλληψη	αίσθηση	
αλλαγών	στη	στάση	της	μητέρας	

•  Όραση:	6,5	μηνών	μετά	τη	σύλληψη	ανταπόκριση	
στο	φως	

•  Ήχος:	4	μηνών	μετά	τη	σύλληψη	ανταπόκριση	σε	
ήχο	–	φωνή	μητέρας	

	

	

	



Εμβρυϊκή	μάθηση	
•  Τα	βρέφη	μαθαίνουν	από	εμπειρίες	που	
προέρχονται		
– Μέσα	από	τη	μητέρα	(Salk,	1973)	
– Έξω	από	τη	μητέρα	(DeCasper	&	Spence,	1986)	

•  Ανεπαρκείς	ενδείξεις	για	υποστήριξη	ισχυρισμού	
ότι	η	προγεννητική	μάθηση	έχει	σημαντικό	
αντίκτυπο	στη	μετέπειτα	ανάπτυξη	

	



Οι	συνθήκες	της	μητέρας	και	η	
προγεννητική	ανάπτυξη	

•  Το	έμβρυο	επηρεάζεται	από	τις	χημικές	αλλαγές	
στο	σώμα	της	μητέρας:	

– Επιδράσεις	των	ψυχικών	στάσεων	της	μητέρας	
και	του	ψυχικού	στρες	

– Επιδράσεις	της	διατροφής	

– Σημείωση:	σημαντική	η	σωστή	και	πλήρης	
διατροφή	και	μετά	τη	γέννηση	



Τερατογένεση	
•  Τερατογόνα:	περιβαλλοντικοί	φορείς	που	
προκαλούν	παρεκκλίσεις	στη	φυσιολογική	
ανάπτυξη	και	οδηγούν	σε	σοβαρές	ανωμαλίες	ή	
στο	θάνατο	
– Τοξικές	ουσίες:	φάρμακα,	καπνός,	
οινοπνευματώδη,	κοκαΐνη,	μεθαδόνη	και	
ηρωίνη	

– Μολύνσεις	&	Παθήσεις:	γενετικά	μεταδιδόμενες	
ασθένειες,	άλλες	ασθένειες	και	παθήσεις	της	
μητέρας,	ασυμβατότητα	ρέζους	

– Ακτινοβολία		
– Ρύπανση:	δηλητηρίαση	υδραργύρου,	
ατμοσφαιρική	μόλυνση	
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Αρχές	τερατογενών	επιδράσεων	
•  Στάδιο	ανάπτυξης:	το	πόσο	ευάλωτος	είναι	ο	
ανθρώπινος	οργανισμός	σε	έναν	τερατογόνο	φορέα	
εξαρτάται	από	το	στάδιο	ανάπτυξης	στο	οποίο	
βρίσκεται	ο	οργανισμός	κατά	την	εποχή	της	έκθεσής	
του	στον	φορέα	

•  Συγκεκριμένο	σχήμα	ανώμαλης	ανάπτυξης:	ο	κάθε	
τερατογόνος	φορέας	ενεργεί	με	συγκεκριμένο	τρόπο	
σε	συγκεκριμένους	αναπτυσσόμενους	ιστούς	και	άρα	
προκαλεί	ένα	συγκεκριμένο	σχήμα	ανώμαλης	
ανάπτυξης	

•  Παράγοντας	του	γονότυπου:	ο	γονότυπος	του	
οργανισμού	και	της	μητέρας	καθορίζει	τον	τρόπο	που	
θα	επηρεαστεί	ο	οργανισμός	όταν	θα	εκτεθεί	σε	μία	
δεδομένη	ποσότητα	ενός	συγκεκριμένου	
τερατογόνου.		



Αρχές	τερατογενών	επιδράσεων	
•  Φυσική	κατάσταση	μητέρας:	το	πόσο	ευάλωτος	
είναι	ο	οργανισμός	στους	τερατογόνους	φορείς	
εξαρτάται	από	τη	φυσική	κατάσταση	της	μητέρας	

•  Πυκνότητα	τερατογόνων	φορέων:	Όσο	
περισσότεροι	τερατογόνοι	φορείς,	στους	οποίους	
εκτίθεται	ο	οργανισμός,	τόσο	μεγαλύτερος	ο	
κίνδυνος	ανώμαλης	ανάπτυξης	

•  Καμία	ή	ελάχιστη	επιρροή	στη	μητέρα:	Τα	
τερατογόνα	που	μπορεί	να	προκαλέσουν	
ανωμαλίες	στον	αναπτυσσόμενο	οργανισμό	μπορεί	
να	επηρεάσουν	τη	μητέρα	λίγο	ή	και	καθόλου	



Αρχές	προγεννητικής	ανάπτυξης	
1.  Η	διαδοχική	αλληλουχία	είναι	θεμελιώδης	(π.χ.	Για	

να		δημιουργηθούν	2	κύτταρα	πρέπει	να	υπάρξει	1)	
2.  Η	χρονική	στιγμή	είναι	σημαντική	(π.χ.	Αν	η	

θαλιδομίδη	χορηγηθεί	μετά	τους	3	πρώτους	μήνες	
μπορεί	να	μην	έχει	επιπτώσεις	στο	αναπτυσσόμενο	
έμβρυο)	

3.  Η	ανάπτυξη	συνίσταται	στη	διαφοροποίηση	και	στην	
ολοκλήρωση	(π.χ.	Οι	προεξοχές	των	χεριών	θα	
διαφοροποιηθούν	για	να	σχηματιστούν	τα	
δάκτυλα)	

4.  Η	ανάπτυξη	χαρακτηρίζεται	από	αλλαγές	που	
μοιάζουν	με	στάδια	(π.χ.	Το	έμβρυο	δεν	είναι	μόνο	
εμφανισιακά	διαφορετικό	από	τη	βλαστοκύστη		
αλλά	συναλλάσσεται	και	με	το	περιβάλλον	
διαφορετικά)	
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Αρχές	προγεννητικής	ανάπτυξης	
5.  Η	πρόοδος	της	ανάπτυξης	δεν	είναι	ομοιόμορφη	

(π.χ.	Η	σωματική	ανάπτυξη	ξεκινάει	από	το	κεφάλι	
και	πάει	προς	τα	κάτω	και	από	το	κέντρο	και	πάει	
προς	τη	περιφέρεια)	

6.  Η	πορεία	της	ανάπτυξης	φαίνεται	να	τονίζεται	από	
περιόδους	υποτροπής	(π.χ.	Η	εμβρυική	
δραστηριότητα	ελατώνεται	καθώς	αρχίζουν	να	
ενεργοποιούνται	ανώτερες	περιοχές	του	
εγκεφάλου)	

7.  Η	ανάπτυξη	αποτελεί	ένα	μυστήριο	(Πώς	γίνεται	και	
αναπτύσσεται	ο	ανθρώπινος	οργανισμός	από	το	
μονοκύτταρο	στο	θορυβώδες	νεογέννητο	βρέφος	
εξακολουθεί	να	είναι	ένα	μυστήριο;)		



Γέννηση	
•  Η	πρώτη	σημαντική	βιο-κοινωνικο-συμπεριφορική	
μεταστροφή	της	ανθρώπινης	ανάπτυξης.	

•  Νεογέννητο	&	γονείς:	Κοινωνική	σχέση		

•  Η	κατάσταση	του	νεογέννητου	
– Πρώτη	εικόνα	νεογνού	«απογοητευτική»	
– Βάρος	κατά	μέσο	όρο:	3.100-3.350	γρ.	
– Μήκος	κατά	μέσο	όρο:	50	εκ.		



Εκτίμηση	της	βιωσιμότητας	του	
βρέφους	

•  Φυσική	κατάσταση	
•  Κλίμακα	Apgar	(Καρδιακή	λειτουργία,	
Αναπνευστική	προσπάθεια,	Μυϊκός	τόνος,	
Αντανακλαστική	απόκριση,	Χρώμα)	

•  Η	κατάσταση	της	συμπεριφοράς	
•  Κλίμακα	Brazelton	(Προσανατολισμός	--οπτικός	
και	ακουστικός--	προς	έμψυχα	αντικείμενα,	
Τράβηγμα	σε	καθιστή	θέση,	Αγκαλιά,	Αμυντικές	
κινήσεις,	Αυτο-καθησυχαστική	δραστηριότητα	

	



Προβλήματα	και	επιπλοκές	
•  Προωρότητα:	Πρόωρα	θεωρούνται	τα	νεογέννητα	που	

έχουν	γεννηθεί	πριν	την	37η	εβδομάδα	κύησης	(η	
φυσιολογική	κύηση	διαρκεί	37-43	εβδομάδες)	

•  Χαμηλό	βάρος	γέννησης:		
– Λιποβαρή	θεωρούνται	τα	νεογέννητα	που	ζυγίζουν	
2.500	γρ.	ή	λιγότερο	κατά	τη	γέννηση,	είτε	είναι	
πρόωρα	είτε	όχι	

– Μικρά	για	την	ηλικία	κύησης	θεωρούνται	τα	
νεογέννητα	των	οποίων	το	βάρος	κατά	τη	γέννηση	
εμπίπτει	στο	χαμηλότερο	10%	του	βάρους	που	
αναλογεί	στην	ηλικία	κύησης,	επειδή	δεν	έχουν	
μεγαλώσει	με	φυσιολογικό	ρυθμό	



•  Αύξηση	πιθανότητας	θανάτου	
•  Αναπτυξιακές	αναπηρίες	
νευρολογικής	φύσεως	

•  Μείωση	του	συντονισμού	και	
των	νοητικών	δυνατοτήτων	
–  χαμηλή	απόδοση	σε	τεστ	
νοημοσύνης,	λεκτικής	
ικανότητας	και	μνήμης	

–  χαμηλές	επιδόσεις	σε	τεστ	
κινητικού	συντονισμού,	
νοημοσύνης	&	μαθηματικών		

		
	

Χαμηλό	βάρος	

Συνέπειες	στην	ανάπτυξη	
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•  Αναπτυξιακές	δυσκολίες	
μελλοντικά	
– Προβλήματα	διατήρησης	
προσοχής	

– Προβλήματα	στον	οπτικο-
κινητικό	συντονισμό	

Πρόωρα	μικρά	για	
την	ηλικία	με	
ιατρικές	επιπλοκές	

Συνέπειες	στην	ανάπτυξη	
Προωρότητα	κύησης	
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•  Μεγαλύτερες	πιθανότητες	να	
προλάβουν	τα	τελειόμηνα	
στην	ανάπτυξη	

•  Προβλήματα	διατήρησης	
προσοχής	

•  Προβλήματα	στον	οπτικο-
κινητικό	συντονισμό	

Πρόωρα	με	
φυσιολογικό	
βάρος	για	την	
ηλικία	κύησης	

Συνέπειες	στην	ανάπτυξη	
Προωρότητα	κύησης	



Η	απαρχή	της	σχέσης	γονέα-
παιδιού	

•  Ανθρώπινα	βρέφη	ανήμπορα	σε	βασικές	πτυχές	
της	ζωής	

•  Σχέσεις	αγάπης:	ούτε	αναπόφευκτες	ούτε	
δεδομένες	

•  Παράγοντες	που	ορίζουν	το	μελλοντικό	σκηνικό;	
– Εμφάνιση	του	βρέφους	–	βρεφικότητα	
– Πρώτες	επαφές	γονέα-παιδιού	
– Κοινωνικές	προσδοκίες	
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Η	εμφάνιση	του	βρέφους	
•  Βρεφικότητα:	συνδυασμός	χαρακτηριστικών	των	
νεογέννητων	που	τα	κάνουν	να	ξεχωρίζουν	από	
ενήλικες	

•  Δυσκολία	μητέρων	να	φροντίσουν	
παραμορφωμένα	βρέφη	

•  Προτίμηση	σε	πιο	ελκυστικά	βρέφη	–	απόδοση	
μεγαλύτερων	ικανοτήτων	
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Πρώτες	επαφές	γονέα-παιδιού	

•  Υπάρχει	κρίσιμη	περίοδος	για	τον	
συναισθηματικό	δεσμό	μητέρας-βρέφους	λίγο	
μετά	τη	γέννηση;	

•  Εν	μέρει	επιτυχής	η	εμπειρική	επιβεβαίωση	της	
ύπαρξης	κρίσιμης	περιόδου.	

•  Η	μεγάλη	πλειοψηφία	γονιών	δημιουργούν	
δεσμό	με	το	βρέφος	τους	κάτω	από	κάθε	είδους	
συνθήκες.		
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Κοινωνικές	προσδοκίες	

•  Οι	προσδοκίες	των	γονιών	όπως	διαμορφώνονται	
από	το	πολιτισμικό	σύστημα	δοξασιών,	
επηρεάζουν	το	περιβάλλον	του	παιδιού,	με	
τρόπους	που	προάγουν	τη	συνέχιση	των	
πολιτισμικών	χαρακτηριστικών	από	τη	μία	γενιά	
στην	άλλη.		

•  Οργάνωση	του	παρόντος	σε	σχέση	με	το	μέλλον	
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Τέλος	Ενότητας	



Χρηματοδότηση	
•  Το	παρόν	εκπαιδευτικό	υλικό	έχει	αναπτυχθεί	στo	πλαίσιo	του	

εκπαιδευτικού	έργου	του	διδάσκοντα.	

•  Το	έργο	«Ανοικτά	Ακαδημαϊκά	Μαθήματα	στο	Πανεπιστήμιο	Πατρών»	
έχει	χρηματοδοτήσει	μόνο	την	αναδιαμόρφωση	του	εκπαιδευτικού	
υλικού.		

•  Το	έργο	υλοποιείται	στο	πλαίσιο	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	
«Εκπαίδευση	και	Δια	Βίου	Μάθηση»	και	συγχρηματοδοτείται	από	την	
Ευρωπαϊκή	Ένωση	(Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	Ταμείο)	και	από	εθνικούς	
πόρους.	
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Το	παρόν	υλικό	διατίθεται	με	τους	όρους	της	άδειας	χρήσης	Creative	Commons	
Αναφορά,	Μη	Εμπορική	Χρήση	Παρόμοια	Διανομή	4.0	[1]	ή	μεταγενέστερη,	
Διεθνής	Έκδοση.			Εξαιρούνται	τα	αυτοτελή	έργα	τρίτων	π.χ.	φωτογραφίες,	
διαγράμματα	κ.λ.π.,		τα	οποία	εμπεριέχονται	σε	αυτό	και	τα	οποία	αναφέρονται	
μαζί	με	τους	όρους	χρήσης	τους	στο	«Σημείωμα	Χρήσης	Έργων	Τρίτων».																						

	

[1]	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/		
	
Ως	Μη	Εμπορική	ορίζεται	η	χρήση:	
•  που	δεν	περιλαμβάνει	άμεσο	ή	έμμεσο	οικονομικό	όφελος	από	την	χρήση	του	έργου,	για	

το	διανομέα	του	έργου	και	αδειοδόχο	
•  που	δεν	περιλαμβάνει	οικονομική	συναλλαγή	ως	προϋπόθεση	για	τη	χρήση	ή	πρόσβαση	

στο	έργο	
•  που	δεν	προσπορίζει	στο	διανομέα	του	έργου	και	αδειοδόχο	έμμεσο	οικονομικό	όφελος	

(π.χ.	διαφημίσεις)	από	την	προβολή	του	έργου	σε	διαδικτυακό	τόπο	

Ο	δικαιούχος	μπορεί	να	παρέχει	στον	αδειοδόχο	ξεχωριστή	άδεια	να	χρησιμοποιεί	το	έργο	
για	εμπορική	χρήση,	εφόσον	αυτό	του	ζητηθεί.	


