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Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να
κατανοήσουμε τι είναι τα πρότυπα ποια είναι τα
θετικά και ποια τα αρνητικά πρότυπα, έτσι ώστε
να παραδειγματιστούμε από τα θετικά και να
αποφύγουμε τα αρνητικά.



Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που
αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην
ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη διάρκειά
της συμβαίνουν βιολογικές, σωματικές και ψυχολογικές
μεταβολές που επηρεάζουν και διαμορφώνουν:

τη συμπεριφορά του εφήβου
τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και

συνομηλίκους
τις απόψεις και τις ιδέες του απέναντι σε αρχές και αξίες

που επικρατούν στην κοινωνία όπου ζει. Εξαιτίας της
ευρύτητας του φάσματος των μεταβολών “η εφηβεία” ως
μεταβατική περίοδος προσεγγίζεται βιολογικά, 
κοινωνιολογικά και ψυχολογικά. 



Η εφηβεία αρχίζει βαθμιαία περίπου στα 11 χρόνια και τελειώνει με την
έναρξη της ενήλικης ζωής.

Είναι λοιπόν μια αναπτυξιακή περίοδος που περιλαμβάνει πολλές και
σημαντικές αλλαγές σε τέσσερις βασικούς τομείς ανάπτυξης:

το βιοσωματικό
το γνωστικό
το συναισθηματικό
το κοινωνικό τομέα



Πρότυπα είναι κάποια είδωλα, κυρίως προσώπων που
έχουν καταξιωθεί σε έναν τομέα και είναι είτε από το
κοντινό περιβάλλον ενός ανθρώπου είτε από το
καλλιτεχνικό στερέωμα. 



Τα πρότυπα που επιλέγει ο καθένας είναι σύμφωνα με την
προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις
αξίες, τη νοοτροπία, τις παρέες, τα μηνύματα που περνάει η
οικογένεια και το κοντινό περιβάλλον, αλλά κυρίως την κρίση
του καθενός και τις γνώσεις και τα ερεθίσματα που έχει πάρει
από μικρός.



Όλοι οι νέοι αναζητούν πρότυπα γιατί θέλουν να
ικανοποιήσουν την έμφυτη ορμή τους για αναγνώριση των
ικανοτήτων τους. Επίσης, θέλουν με την μίμηση προτύπων
να απελευθερωθούν από την ανωνυμία που δημιουργεί ο
συνωστισμός στις μεγαλουπόλεις και εντυπωσιάζονται από
την δόξα των προτύπων.



Πρότυπα
Βρίσκεται συνήθως στο παρελθόν.
Είναι φτιαγμένο πρόσωπο
Καθιερώνεται από την ανθρώπινη νόηση.
Κρίνεται και αμφισβητείται.
Ανεβαίνει δύσκολα και δεν πέφτει ποτέ

Είδωλα
Βρίσκεται στο παρόν.
Έχει προσωρινή λάμψη.
Καθιερώνεται από το συναίσθημα και το φανατισμό του ανθρώπου.
Απαγορεύεται να κρίνεται και να αμφισβητείται.
Ανεβαίνει εύκολα και πέφτει γρήγορα.



Διαμορφώνουν το χαρακτήρα
Προβάλλουν κοινωνικές αρετές
Αποτελούν παραδείγματα αρετής για το σημερινό νέο
Τον γεννούν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια
Τον κάνουν αισιόδοξο και δραστήριο
Γεμίζουν με ιδανικά και αξίες
Τον συνδέουν με το παρελθόν
Αναπτύσσουν την εθνική συνείδηση του νέου
Μαθαίνουν στο νέο να εργάζεται, να συνεργάζεται και να
αναπτύσσει πρωτοβουλίες



Τα αρνητικά πρότυπα που προβάλλονται στις μέρες μας : 

1.του ευτυχισμένου καταναλωτή, 

.2. του οικονομικά και επαγγελματικά επιτυχημένου,

3.του εξειδικευμένου τεχνοκράτη,

4.του ατομικιστή,

5.του ατόμου που εξιδανικεύει τη σωματική διάσταση,

6.τα είδωλα, αστέρες της τέχνης και του αθλητισμού,

7.πρότυπα βίας.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Filologikesidees.blogspot.gr
Wikipedia.org


