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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
 
 Σκοπός έρευνας- Ερευνητικά ερωτήματα 
 
 
 
       Το θέμα της ερευνητικής εργασίας, στο 1ο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου είναι   «Τα 

σύγχρονα προβλήματα των εφήβων»  Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι 

να επισημανθούν τα προβλήματα των νέων και ιδιαιτέρα τα προβλήματα των 

εφήβων, μέσα από την ομαδική εργασία , την επικοινωνία και τον διάλογο. Θα 

τεθούν ερωτήματα , θα αναζητηθούν τρόποι και πρότυπα για να βοηθήσουν 

στη διαπαιδαγώγηση και ιδιαιτέρα στον προσανατολισμό των εφήβων.  

        Οι μαθητές μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, με την ανάλυση των 

προβλημάτων , την ενθάρρυνση και την απόκτηση περισσότερων γνώσεων θα 

αναπτύξουν  κριτική στάση απέναντι στα προβαλλόμενα καταναλωτικά 

πρότυπα. Θα αναπτύξουν αισθητήρια, τα οποία θα τα οδηγήσουν σε ένα 

καλύτερο αύριο. 

 

Κριτήρια επιλογής θέματος 
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       Η επιλογή του παρόντος θέματος προέκυψέ λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη των νέων να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, ώστε να 

διαχειριστούν καλύτερα την εφηβική ηλικία.  Ο έφηβος καλείται να ζήσει σε 

μια ανταγωνιστική κοινωνία, και δυσκολεύεται να επιλύσει τις συγκρούσεις, 

ανάμεσα στον πραγματικό και  τον ιδεατό εαυτό του.   

 Η γνώση θα τα βοηθήσει, να σέβονται τη γνώμη του άλλου, ιδιαιτέρα μέσω της 

ομαδικής εργασίας,  να γίνουν υπεύθυνοι και συνεργάσιμοι. 

 

 

Καταμερισμός θέματος σε ομάδες 
 

       Μετά την επιλογή του θέματος, η εργασία χωρίστηκε σε τρία υποθέματα.  

Κάθε ομάδα ανέλαβε και ένα υπόθεμα. Συμμετείχε δε στη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου, ανάλογα με τα ιδιαιτέρα ενδιαφέροντα και την 

αυτοαντίληψη. Τα τελικά δε πορίσματα θα καταγραφούν και θα μελετηθούν 

από όλες τις ομάδες.  

 

 

Υπόθεμα 1ο    /   Ομάδα 1η  
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« Εφηβεία που ενώνει την παιδική με την ενήλικη ζωή» 

• Αμετάϊ Άντζελο 

•  Καλέμι Λουτσιάνο 

• Κατσίκης  Ηλίας 

• Γαντζούδης  Ελευθέριος 

• Κογεώργος   Ευστάθιος  

         

           Υπόθεμα 2ο   /     Ομάδα 2η  

            «Γονείς και Έφηβοι» 

• Κωνσταντίνος Αντωνίου 

• Κωνσταντίνος Κοντομήτσος  

• Γεωργούσης Αλέξανδρος 

• Αμπλιανίτης Νικόλαος 

• Γεωργούσης Παναγιώτης 

• Βελτσίστα Βασιλική 

 

          Υπόθεμα 3ο   /   Ομάδα 3η  

           «Κοινωνία και Έφηβοί » 

• Κολοβού Γεωργία 
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• Κατσαρού Μαρία 

• Κυριάκης Θανάσης 

• Ζώγας Βασίλης 

• Γιαβρούτας  Άγγελός – Ιωάννης  

• Βούρτσα Δήμητρα  

           ΟΜΑΔΑ Α΄   
 
 

Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ  
 
 

 
 
             Η παιδική ηλικία όσο η βρεφική και η νηπιακή  ηλικία παίζουν σπουδαίο 

ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη του ανθρώπου. Στη βρεφική ηλικία η μητέρα είναι 

ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης βρέφους. Η νηπιακή -  πρώτη παιδική- 

ηλικία του παιδιού, αρχίζει στα 3 και τελειώνει στα 5,6 – 6 χρόνια. Στην περίοδο 

αυτή το παιδί αρχίζει να εξερευνά τον κόσμο γύρω του, τη φύση και το σώμα 

του. Την περίοδο αυτή θα αρχίσει η διαμόρφωση του χαρακτήρα του, η 

κατανόηση ηθικών και πολιτιστικών ιδεών και η κοινωνικοποίηση του.   

          Η  μέση παιδική ηλικία ( από 6 μέχρι 12 ετών ) αρχίζει με την εισαγωγή 

του παιδιού στο σχολείο. Το παιδί την περίοδο αυτή έχει ξεπεράσει τον 

εγωκεντρισμό της προηγούμενης περιόδου, έχει αναπτυχθεί η  
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συντροφικότητα, και αρχίσει η κοινωνικοποίηση του.  Αποτελεί μια κρίσιμη 

περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύσσονται πολλές από τις γνωστικές 

λειτουργίες του, όπως η ικανότητα απομνημόνευσης τόσο σε ποσότητα, όσο 

και σε χρονικό βάθος.  

      Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, το παιδί αναζητά από  το περιβάλλον 

του να το βοηθήσει σε σχέση με την ψυχική και σωματική του ωριμότητα. Στην 

παιδική ηλικία η ταύτιση με τους γονείς , είναι απόλυτη.  Είναι παντοδύναμοι, 

στο να επιβάλλουν κανόνες και όρους για να το προστατεύσουν. Τα παιδιά από 

την πλευρά τους είναι απόλυτα εξαρτημένα από τους γονείς τους. Είναι 

εξαρτημένα στην αγάπη, στην παροχή κάθε φροντίδας, στην καθοδήγηση.  

       Η παιδική ηλικία θεωρείται ηλικία των υποσχέσεων. Το παιδί θέλει να 

μεγαλώσει και να έχει όλα αυτά τα οποία του απαγορεύουν. 

 Στην ηλικία που το παιδί καλείται να δημιουργήσει σχέσεις εκτός    οικογένειας 

είναι  όταν πάει για πρώτη φορά στο σχολείο. Πρωταρχικός σκοπός την εποχή 

αυτή,  είναι η απόκτηση γνώσεων σχολικών και κοινωνικών.  

       Η μετάβαση  που πραγματοποιείται από την παιδική ηλικία στην ενήλικη  

ζωή,  η αναπτυξιακή αυτή περίοδος του ατόμου, ονομάζεται εφηβεία. Το δε 

βιολογικό μέρος της εφηβείας είναι η λεγόμενη ήβη  πρόκειται για τις 
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προπαρασκευαστικές βιοσωματικές αλλαγές, που οδηγούν στην σεξουαλική 

ωρίμανση. 

       Περιλαμβάνει ορμονικές διαταραχές –αλλαγές- στο σώμα του παιδιού, που 

συνοδεύονται από ψυχοσωματικές μεταβολές. Είναι μια περίοδος του 

ανθρώπου, με συγκρούσεις , διακυμάνσεις αυτοεκτίμησης και προσπάθειας για 

τη διαμόρφωση, της ταυτότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο έφηβος μπορεί 

να αναζητά, καλλιέργεια σχέσεων με το άλλο φύλλο, άλλα και ανάπτυξη 

ιδιαιτέρων ενδιαφερόντων πνευματικών, καλλιτεχνικών, η ακόμα και 

επαγγελματικών. Τα γνωρίσματα αυτά είναι σημαντικά, και σηματοδοτούν την 

είσοδο του ανθρώπου στην εφηβική ηλικία.  

       Η εξέλιξη της εφηβείας δεν εμφανίζεται το ίδιο σε όλα τα άτομα. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι παράγοντες που επηρεάζουν την μετάβαση – από την παιδική 

ηλικία στην εφηβική δεν είναι μόνο γενετικοί. Είναι και κοινωνικοί ακόμα και  

πολιτιστικοί. Εάν δε η μετάβαση δεν γίνει ομαλά , από  την εφηβική ηλικία στο 

στάδιο ωρίμανσης – ενηλικίωσης, τότε  δεν είναι τυχαίο να παρατηρείται 

εφηβική συμπεριφορά, και σε ενήλικες.   

     Η λέξη έφηβος στην αρχαία εποχή αναφερόταν στο τέλος της περιόδου που 

σήμερα είναι γνωστή ως εφηβεία. Τότε ονομαζόταν ήβη. Η ήβη άρχιζε όπως 

σήμερα με την πρώτη εμφάνιση των εξωτερικών γνωρισμάτων του φύλου, και 
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τελείωνε όταν το αποφάσιζε ο νόμος. Στην Αθήνα, και γενικότερα στις Ιωνικές 

πόλεις, η ήβη τελείωνε μόλις ο νέος συμπλήρωνε το 16ο έτος της ηλικία του, ενώ 

στη Σπάρτη , μόλις γινόταν 18 χρονών. Για τα κορίτσια, το τέλος της εφηβείας, 

σήμαινε ότι είχαν φτάσει στην ηλικία γάμου, και γενικότερα η ήβη τελείωνε γι΄ 

αυτά πολύ νωρίτερα από τα αγόρια.  

       Στην αρχαιότητα αντί του όρου έφηβος χρησιμοποίησαν τον όρο νέος   

(Ομάδα αγωγής υγείας Γ. Δομοκού, 2005)  

 Η μετάβαση είναι δύσκολη. Η εφηβεία επιδρά τόσο  στη σωματική ανάπτυξη,  

όσο και  στη ψυχολογία του νέου ανθρώπου.   

        Συχνά δημιουργεί μια εικόνα στον έφηβο , το πώς θα ήθελε να είναι. 

Δηλαδή την ιδανική εικόνα του.  Η σύγκριση σε αυτή την ηλικία γίνεται μόνο με 

την ιδανική εικόνα που ο ίδιος ο έφηβος δημιουργεί.  Η σύγκριση όμως πολλές 

φορές οδηγεί στην ντροπή, επειδή η εικόνα είναι φανταστική και μπορεί ν 

απέχει από την πραγματική εικόνα του εφήβου. . Δημιουργούνται τότε  αρνητικά 

συναισθήματα όπως θλίψη ή παραίτηση. Τις περισσότερες φορές είναι παροδικό 

γιατί στην περίοδο αυτή της ζωής οι φάσεις   εναλλάσσονται.  

           Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Εφήβου  σύμφωνα με την Π. Κυπραίου είναι: 
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ΑΡΝΗΣΗ Ο ΕΦΗΒΟΣ με το ΟΧΙ προσπαθεί να 

διαφοροποίηση τον εαυτό του από το 

περιβάλλον. 

ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗ Αναζητώντας τον εαυτό του ο ΕΦΗΒΟΣ 

δεν θέλει πια συμβουλές. Δεν θέλει 

κηδεμονία. 

ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  Ο ΕΦΗΒΟΣ θέλει τη γωνία του , την 

ησυχία του τον στοχασμό του.  

ΕΥΘΙΞΙΑ 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  

ΠΕΙΣΜΑ 

ΙΣΧΥΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ  

ΔΕΙΛΙΑ  

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ 

 

 

Ο ΕΦΗΒΟΣ θέλει να δημιουργήσει ένα 

κόσμο πιο δίκαιο, πιο όμορφο, ιδανικό 

και προσπαθεί να σβήσει ή να 

ωραιοποιήσει ότι δεν του αρέσει.  
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ΟΜΑΔΑ  Β 
 

      ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 
 

 

      Όταν η εφηβεία του χτυπά την πόρτα, και με ότι την συνοδεύει, δηλαδή 

ωριμότητα σωματική ακολουθουμένη από ψυχικές αλλαγές έρχεται ξανά 

αντιμέτωπος με τις επιθυμίες της παιδικής ηλικίας δηλαδή της ελευθερίας, και 

της αυτονομίας. Η επιθυμία του εφήβου να μοιάσει στους γονείς του 

επανέρχεται, αλλά με σημαντικές διαφορές. Ο έφηβος επιθυμεί να μοιάσει 

στους γονείς του αλλά χωρίς  την ταύτιση της παιδικής του ηλικίας. Τα πρότυπα 

του μπορεί να τον βοηθήσουν να βρει απαντήσεις στις δικές του ανησυχίες να 

βγει από την απομόνωση , να αισθανθεί ασφαλής.     

     Τα παιδία της ηλικίας αυτής, αισθάνονται τον εσωτερικό τους κόσμο, να 

συνταράσσεται. Αναθεωρούνται οι αξίες και οι συμπεριφορές που πίστευαν 

μέχρι σήμερα. Τις περισσότερες φορές εκφράζεται στο περιβάλλον με 

επιθετικότητα και αμφισβήτηση. Σημαντικό για τους γονείς είναι να καταλάβουν 

ότι τα παιδιά αμφισβητούν την κριτική που ασκούν σε αυτούς. Τώρα πια τα 

παιδιά αξιολογούν τη συμπεριφορά των γονιών, αντικειμενικά μιας και δεν 

υπάρχει το στοιχείο της θεοποίησης τους. 



 14 

       Οι γονείς εάν προσπαθήσουν να καταπνίξουν με τρόπο απόλυτο τέτοιες 

συμπεριφορές, το μόνο που θα καταφέρουν, είναι να δημιουργήσουν 

μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί η αντίδραση του εφήβου, απέναντι στη δύναμη 

επιβολής, είναι θυμός, επιθετικότητα, και τελικά περισσότερη επανάσταση. Το 

καλύτερο είναι οι γονείς να αποδεχθούν, τα παιδιά όπως έχουν, και ο συνεχής 

διάλογος θα αποτρέψει συγκρούσεις μεταξύ τους.  

 

      O έφηβος ζητά από τους γονείς του αποδοχή, καθοδήγηση, εμπιστοσύνη και 

εκτίμηση. Γενικά ο ρόλος των γονιών, εξαρτάται από τις πράξεις και από τη 

συμπεριφορά προς αυτό. Ο ρόλος των γονιών, εξαρτάται από τις πράξεις κα από 

τη συμπεριφορά τους προς το παιδί.   

     Πολλές φορές οι γονείς συμπεριφέρνονται στον έφηβο με διπλό μήνυμα . από 

τη μία πλευρά του φέρονται σαν βρίσκεται στη μέση παιδική ηλικία 

υποδεικνύοντας τι να κάνει, και από την άλλη σαν ενήλικας όπου πρέπει να είναι 
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υπεύθυνος από τη μια στιγμή στην άλλη. Τις περισσότερες φορές δεν μπορούν 

να διαχειριστούν τις αλλαγές συμπεριφοράς και θέλουν να αποκτήσουν τον 

έλεγχο του εφήβου. Έτσι συνηθίζουν να προστάζουν και να φωνάζουν τον 

έφηβο. Έτσι οι συγκρούσεις είναι συχνές εξαιτίας της συμπεριφοράς τους. 

       Στη παιδική ηλικία ο ρόλος των γονιών ήταν πιο εύκολος. Τώρα νοιώθουν 

ένοχοι που δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο. Την περίοδο αυτή ο έφηβος 

ετοιμάζετε να γίνει ανεξάρτητος. Οι γονείς φοβούνται ότι οι έφηβοι δεν θα τα 

καταφέρουν στο κόσμο των ενηλίκων. Έτσι αποτελούν εμπόδιο στο να αποκτήσει 

ο έφηβος αυτοπεποίθηση. Έτσι ακολουθώντας τις συμπεριφορές αυτές, 

δημιουργούν δυσκολίες στον έφηβο ο οποίος τελικά δυσκολεύεται στις 

συνομήλικες σχέσεις.   

        Ο ρόλος των γονιών είναι δύσκολός οι ο γονείς προσπαθούν να κάνουν το 

καλύτερο για το παιδί τους. Οι συμπεριφορές που ακολουθούν τις περισσότερες 

φορές από αγνοία, οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα  τα από αυτά που 

περιμένουν. Καλό θα ήταν να εξασκηθούν στη συναισθηματική ακοή δηλαδή να 

ακούσουν με προσοχή, υπομονή και κατανόηση όλη την κατάσταση που βιώνει,, 

ανάλογα  με το τι βιώνει ο έφηβος.  

       Οι  γονείς οφείλουν με τη συμπεριφορά τους να γίνουν τα πρότυπα του. Να 

είναι αυτοί που θα τον ακούσουν, θα μοιραστούν τις ανησυχίες του, τις σκέψεις 
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του, να τον ακολουθήσουν στα όνειρα του. Οφείλουν  να είναι δίπλα του για  να 

τον στηρίξουν. Ο συνδυασμός , αγάπης , στοργής  άλλα και ενθάρρυνσης εκ 

μέρος τους  στο να αποκτήσει το παιδί αυτάρκεια και αυτονομία, αφενός θα 

καταφέρουν μι ώριμη και υπεύθυνη συμπεριφορά του παιδιού,  αφετέρου θα 

βρίσκονται πιο κοντά στην ολοκλήρωση του ρόλο τους ως γονείς.  

       Οι γονείς πρέπει να τον  μάθουν να αξιολογεί κριτικά και αντικειμενικά τυχόν 

λάθη τους. Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν τον έφηβο, να προσαρμοστεί στις 

εξωτερικές εξελίξεις που του συμβαίνουν και να τις δέχεται πιο ομαλά. Ο έφηβος 

πρέπει να κυριαρχήσει και να προσαρμοστεί στις αλλαγές για να καλύψει όσο 

πιο ανώδυνα γίνεται  τις διαφορές με τους γονείς του.  Η αδιαφορία των γονιών, 

ή το αψηφούν  τις απόψεις και τα επιχειρήματα του παιδιού, θα φέρουν 

αντίθετα αποτελέσματα και ασφαλώς δεν θα οδηγήσουν σε λύσεις.  

      Ο σωστός γονικός ρόλος μπορεί ναι ισορρόπηση τις αντίθετες τάσεις που 

δημιουργεί αυτή η ηλικία, και μπορεί να βοηθήσει τον έφηβο,  να επενδύσει στα 

δώρα αυτής της αναπτυξιακής περιόδου όπως είναι η δημιουργικότητα, οι 

καλλιτεχνικές τάσεις, το χτίσιμο της λογικής σκέψης.  

      Ο έφηβος δημιουργεί τις δικές του φιλίες. Οι παρέες έχουν τους δικούς τους 

κώδικες επικοινωνίας. Ότι και προσπάθειες να κάνουν οι γονείς για να γίνουν 

φίλοι με τους εφήβους πέφτει στο κενό. 
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     Οι φίλοι σιγά σιγά  αντικαθιστούν το νόμο των γονιών. Ο έφηβος ζητά 

προστασία και επιβεβαίωση από τους φίλους του. Αμφιταλαντεύεται μέχρι  να 

είναι σε θέση να βάλει τα δικά του όρια τα οποία μπορούν ν ακολουθούν ή να 

μοιάζουν με αυτά  των γονιών, αλλά να έχουν την δική του σφραγίδα.  

     Η φιλία σύμφωνα με την Π. Κυπραίου, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 

εφηβική ηλικία. Η φιλιά στην εφηβική ηλικία έχει τα δικά της χαρακτηρίστηκα. 

Στην πραγματικότητα φιλία μπορεί να θεωρηθεί η συντροφικότητα που 

στηρίζεται περισσότερο στα κοινά ενδιαφέροντα. Η ταύτιση του εφήβου με ένα 

άλλο συνομήλικο του που έχει τα κοινά προβλήματα  με αυτόν, τους ίδιους 

ενθουσιασμούς ακόμα και τις ίδιες αντιδράσεις στα διαφορά θέματα , είναι 

χαρακτηριστική.  

      Οι εφηβικές φιλίες είναι έντονες. Είναι γεμάτες τσακωμούς διαφωνίες, αλλά 

και συμφιλιώσεις.   Η ταύτιση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της περιόδου 

αυτής. Συχνά δε ταυτίζεται με πρόσωπα ηρωών, ηθοποιών, ή προσώπων, 

κεντρικών ηρώων μυθιστορημάτων. Αυτές είναι οι λεγόμενες δευτερεύουσες 

ταυτίσεις.   

     Συχνά η εφηβική φιλία γίνεται εμπόδιο  ενσωμάτωσης και ένταξης του 

εφήβου  στην ομάδα. Το γεγονός αυτό τις περισσότερες φορές προκαλεί 

επέμβαση των γονέων, για να σταματήσουν τη φιλική σχέση του εφήβου. Η 
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συμπεριφορά αυτή των γονιών δεν γίνεται δεκτή από τους εφήβους Τις 

περισσότερες φορές όταν η φιλία δημιουργεί προβλήματα διαλύεται από μόνη 

της .   

     Γενικά η εφηβική φιλία, αυξάνει την εμπιστοσύνη του εφήβου στον εαυτό 

του, διευκολύνει την ενότητα της προσωπικότητας του, η οποία ψάχνει να βρει  

τον εαυτό της μέσα από τον άλλο.      

      

 

                              

 

.  
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ΟΜΑΔΑ  Γ  
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 
 

   Οι νέοι για να πραγματοποιήσουν το νόημα της ύπαρξης τους χρειάζονται την 

συμβίωση με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό οδηγεί στην αλληλεπίδραση και την 

αλληλεξάρτηση. Η αλληλεπίδραση και οι αλληλεξάρτηση  οδηγεί σε συνεργασίες. , 

που οδηγούν μερικές φορές σε αντιθέσεις που προέρχονται από τις διαφορετικές 

αντιλήψεις για τη ζωή.  Οι έφηβοι υπάρχουν, ενταγμένοι στον κοινωνικό πλαισίου της 

κοινωνίας. Οι αρχές, οι προσδοκίες ο τρόπος ζωής της κοινωνίας επηρεάζουν τους 

έφηβους που μεγαλώνουν  μέσα σε αυτή.   

  Οι έφηβοι βιώνουν πολλές φορές προβλήματα που η ιδία κοινωνική διάρθρωση 

δημιουργεί,  και συχνά αντιδρούν και αμφισβητούν. Όπως λένε οι  ανθρωπολόγοι, η 

εφηβεία είναι δημιούργημα του πολιτισμού, η αμφισβήτηση μέρους του εαυτού, είτε 

όταν ο νέος  αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν άτομο, είτε σαν μέρος του κοινωνικού 

συνόλου.  

   Η κοινωνία τελικά μπορεί να θεωρηθεί, σαν μια , «καλή» ή «κακή» οικογένεια και 

όλα αυτά που εξελίσσονται στους δρόμους ή στα σχολεία δεν είναι διαφορετικά από 

αυτά που εξελίσσονται μέσα στις οικογένειες.  
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    Οι ενήλικοι είναι ενήλικοί στο βαθμό που καταλαβαίνουν τις συνέπειες που 

προκαλούν οι πράξεις τους σαν μέρος του κοινωνικού συνόλου. Οι δε έφηβοι  θα 

συνεχίσουν να αμφισβητούν, προχωρώντας  στην ανάληψη ευθύνης του εαυτού τους, 

αλλά και κτίζοντας την κοινωνία την οποία οι ίδιοι θέλουν.  

       Πρότυπα και έφηβοι. 

    Η εφηβεία είναι εξελικτική φάση κατά την οποία συμβαίνουν βιολογικές και 

ψυχολογικές σωματικές μεταβολές, που επηρεάζουν την συμπεριφορά, την στάση 

του απέναντι στους άλλους-  συνομηλίκους και ενήλικές- τις ιδέες και τις απόψεις 

απέναντι στις αρχές που επικρατούν στην κοινωνία που ο έφηβος ζει.  

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

ζωής  ( από  τα 18 έως τα 21 χρόνια ).Στην εφηβεία οι νέοι ακολουθούν συνήθως 

πρότυπα.  Πρότυπα συνήθως είναι πρόσωπα τα οποία έχουν καθιερωθεί σε ένα 

τομέα. Μπορεί να είναι είτε από το κοντινό περιβάλλον του εφήβου είτε από το 

καλλιτεχνικό χώρο ή τον αθλητικό.  

    Τα πρότυπα που επιλέγει ο έφηβος, είναι σύμφωνα με τις ιδέες, το περιβάλλον, και 

κυρίως τα μηνύματα που περνά η οικογένεια, και το κοντινό περιβάλλον. Μερικές 

φορές τα πρότυπα δεν τα διαλέγει ο έφηβος, άλλα τα περνά η κοινωνία, με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο. Ιδιαίτερα η τηλεόραση, ο κινηματογράφος οι εφημερίδες, τα 

περιοδικά, το ραδιόφωνο συμβάλουν ώστε να ακολουθήσουν οι νέοι συγκεκριμένα 
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πρότυπα.  Υπάρχουν διάφορά είδη προτύπων.  Οι έφηβοι επηρεάζονται συνήθως  

περισσότερο από τη μόδα και την τηλεόραση.  

      Μόδα είναι η παροδική συνήθεια που για ένα διάστημα γενικεύεται σε ένα 

μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ιδιαιτέρα στου νέους. Αφορά την ενδυμασία, τη 

μουσική την συμπεριφορά. Είναι ένα φαινόμενο που καθρεφτίζει τις εξελίξεις  της 

κοινωνίας σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Μέσα από τις πλευρές και τις 

κατευθύνσεις μπορούμε να διακρίνουμε την εξέλιξη του τρόπου ζωής και  των ιδεών.   

  Η μόδα έχει μπει για καλά στη ζωή μας και περισσότερο στη ζωή των νέων. 

Δυστυχώς από μελέτες και στατιστικές η  επιρροή της ιδιαίτερα στους νέους, δεν 

είναι καθόλου εποικοδομητική.  Κυριαρχεί το εφήμερο και οι τάσεις της πολλές φορές 

επιδρούν τόσο απόλυτά που κάνουν τον καθένα δέσμιο, και ισοπεδώνουν τις 

ατομικές ιδιαιτερότητές. Επίσης ενισχύεται η κερδοσκοπία γιατί η  αντικειμενική  τιμή 

μπορεί να είναι χαμηλή, αλλάζει  όμως - πωλείται πιο ακριβά- ανάλογα με  την 

αναγνωσιμότητα .γιατί συμβαδίζει με τις σύγχρονες τάσεις. 

    Ένα άλλο πρότυπο δημοφιλή στους εφήβους είναι η τηλεόραση.   Η 

παρακολούθηση της τηλεόρασης, αποτελεί σημαντική και καθημερινή 

δραστηριότητα. Σύμφωνα με μελέτες ο μέσος όρος παρακολούθησης στους νέους 

είναι 3 ώρες ημερησίως. Η τηλεόραση μπορεί να προσφέρει πληροφόρηση 

διασκέδαση ψυχαγωγία αλλά μπορεί να τα επηρεάσει και με πολλούς ανεπιθύμητους 
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τρόπους.  Η πληροφόρηση που παίρνουν μπορεί να είναι λανθασμένη ή ακατάλληλη.  

Επηρεάζονται από χιλιάδες διαφημίσεις, που βλέπουν κάθε χρόνο, όπως από 

τηλεοπτικά προγράμματα, με θέματα που τις περισσότερες φορές είναι στερεότυπα, 

με βία αλκοόλ ή άλλες εξερτησηογόνες ουσίες. Υπάρχει δε ο κίνδυνος οι νέοι να 

εντυπωσιαστούν από συμπεριφορές οι οποίες στην πραγματικότητα είναι 

ακατάλληλες.  

    Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η τηλεόραση είναι αναγκαίο μέσο της 

ζωής. Μπορεί με τη καθοδήγηση των ενηλίκων από τη παιδική ηλικία οι νέοι να 

μάθουν να διαχειρίζονται τα θεάματα με τέτοιο τρόπο, ώστε η τηλεόραση και γενικά 

τα δικτυακά μέσα να γίνουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη γνώση, και την κατανόηση 

της κοινωνίας. 

 

 

Έφηβοι και διαδίκτυο 

    

        Το διαδίκτυο προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επιμόρφωσης και 

ψυχαγωγίας. Όμως όπως στο φυσικό κόσμο έτσι και στο δικτυακό, μπορεί να 

προκύψουν δυσκολίες και κίνδυνοι. Η έκθεση στους κινδύνους του διαδικτύου 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους εφήβους, γιατί δεν έχουν ολοκληρώσει την 
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ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, και δεν μπορούν να διαχειριστούν διάφορα θέματα 

όπως η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων. 

      Οι έφηβοι χρειάζονται οδηγίες χρήσεως και την υποστήριξη από το οικογενειακό 

και σχολικό περιβάλλον. Ένας ενήλικας μπορεί να κρίνει να αποφύγει τους κινδύνους 

που θα συναντήσει . Για τον έφηβό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ευθύνη της 

προστασίας βρίσκεται στον κόσμο των μεγάλων. Το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης 

απαγόρευση πρόσβασης στους διαδραστικούς κόσμους, γιατί αποτελεί κοινή 

παραδοχή, ότι οι διαδραστικές τεχνολογίες αποτελούν θαυμάσια εργαλεία 

επικοινωνίας, μάθησης, δημιουργίας, διασκέδασης και εργασίας. Πρέπει οι νέοι να 

εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε: 

• Να είναι υπεύθυνοι 

• Να έχουν τη σωστή πληροφόρηση για τους κινδύνους του διαδικτύου, και την 

κατάλληλη εκπαίδευση.  

• Να έχουν πάντα την βοήθεια των μεγάλων , των δασκάλων όποτε το ζητάνε όχι 

μόνο με το νου άλλα και ως φυσική παρουσία.  

       Είναι πολύ σημαντικό οι ενήλικοι και ιδιαίτερα οι γονείς να γνωρίζουν το 

διαδίκτυο ή να απευθυνθούν για διάφορες πληροφορίες  σε κρατικές δομές. Οι 

ειδικοί θα τους ενημερώσουν σχετικά με τα θέματα ασφάλειας του διαδικτύου, 

εφόσον το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νέων. Έτσι θα 
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μπορέσουν καλύτερα να  τους προστατεύσουν μέχρι να διαμορφώσουν  την 

απαραίτητη κριτική σκέψη,  από κακόβουλα άτομα ή επιβλαβές περιεχόμενο. 

 

 

Συμπεράσματα  
 

     Το κυριότερο γνώρισμα της εφηβείας ως στάδιο ανάπτυξης  είναι   η αναζήτηση 

της ταυτότητας  του ατόμου και του ρόλου του στην οικογένεια και στη κοινωνία. 

Αναπόφευκτά ο έφηβος γνωρίζει-  βιώνει   εσωτερικές συγκρούσεις  η ένταση των 

οποίων διαφέρει από άτομο σε άτομο, στην προσπάθεια που κάνει να γνωρίσει τον 

εαυτό του και τους άλλους, και να διεκδικήσει περισσότερη αυτονομία,  ενώ 

ταυτόχρονα επιδιώκει και χρειάζεται την αποδοχή των ενηλίκων. 



 25 

        Ο έφηβος δεν είναι πια παιδί αλλά ούτε ενήλικας γι’ αυτό χρειάζεται οριοθέτηση 

που να ανταποκρίνεται στην κοινωνία που ζει ανάλογα με την ηλικία την οποία 

βρίσκεται.  Από την άλλη έχει ανάγκη από ελευθερίες και προνόμια, το δικαίωμα να 

διαφωνεί, η γνώμη του να λαμβάνεται υπόψη και να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή 

του ή την επαγγελματική του αποκατάσταση.  

    Κάτω από τέτοιες συνθήκες και με τη βοήθεια των γονιών, της κοινωνίας  και της 

σχολικής κοινότητας, ο έφηβος θα ωριμάσει, θα γίνει πιο υπεύθυνος για να έχει 

υγιείς σχέσεις και αυτοεκτίμηση. Να διαμόρφωση μια προσωπικότητα με αυτοέλεγχο, 

δημιουργικότητα, κατανόηση και αγάπη προς τους συνανθρώπους του.  
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