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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 Επισήμανση των προβλημάτων 
των νέων και ιδιαίτερα των 
εφήβων. 
 
 Αναζήτηση τρόπων και 
προτύπων για τη διαπαιδαγώγηση  
και τον προσανατολισμό των 
εφήβων 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 Ανάγκη των νέων να γνωρίσουν καλύτερα 
τον εαυτό τους ώστε να διαχειριστούν 
καλύτερα την εφηβική ηλικία.  
 

 Ανάλυση των προβλημάτων, ενθάρρυνση, 
απόκτηση περισσότερων γνώσεων, κριτική 
στάση  απέναντι στα προβαλλόμενα 
πρότυπα.   



ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΟΜΑΔΕΣ 

   Το θέμα « Τα σύγχρονα προβλήματα των 
εφήβων» χωρίστηκε αντίστοιχα σε τρία 
υποθέματα. 

 Υπόθεμα 1. Εφηβεία που ενώνει την 
παιδική με την ενήλικη ζωή.  

 Υπόθεμα 2. Γονείς και Έφηβοι.  
 Υπόθεμα 3. Κοινωνία και Έφηβοι. 
    Δημιουργήθηκαν 3 ομάδες. 
    Κάθε μία ανέλαβε από ένα θέμα. 
 



ΥΠΟΘΕΜΑ 1 
«ΕΦΗΒΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ» 
 

ΟΜΑΔΑ 1 
 ΑΜΕΤΑΪ ΑΝΤΖΕΛΟ 
 ΚΑΛΕΜΙ ΛΟΥΣΤΙΑΝΟ 
 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 ΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 
 



ΥΠΟΘΕΜΑ 2 
«ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ» 

   
    ΟΜΑΔΑ 2 
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 



ΥΠΟΘΕΜΑ 3 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 

    ΟΜΑΔΑ 3 
 ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
 ΖΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 



ΕΦΗΒΕΙΑ 1 
  Στη Νηπιακή ηλικία (3 Έως 6 ετών) 

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

 Στη μέση παιδική ηλικία( 6 έως 12 
ετών) αρχίζει η κοινωνικοποίηση 
του .  

 Ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών. 
  Παιδική ηλικία: Ηλικία των 

υποσχέσεων. Δημιουργία σχέσεων 
εκτός της οικογένειας. Απόκτηση 
σχολικών και κοινωνικών γνώσεων.   



ΕΦΗΒΕΙΑ 2 
 

 Η μετάβαση που πραγματοποιείται από την 
παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, η αναπτυξιακή 
αυτή περίοδος του ατόμου ονομάζεται εφηβεία. 
 
 

 
 
 
 Η εφηβεία επιδρά τόσο στη σωματική όσο και 

στη ψυχολογία του νέου ανθρώπου.  



ΕΦΗΒΕΙΑ 3 
  Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εφήβου  

σύμφωνα με την Π. Κυπραίου είναι: 
 Άρνηση: Διαφοροποίηση του εαυτού του από 

το περιβάλλον.  
 ΄Ανεξαρτοποίηση: Άρνηση της κηδεμονίας. 
 Απομόνωση: Ο έφηβος θέλει   την ησυχία του 

, το στοχασμό του.  
 Ευθιξία, πείσμα, ρομαντισμό. 
    Ο έφηβος θέλει να δημιουργήσει ένα κόσμο 

πιο δίκαιο, πιο όμορφο, ιδανικό και προσπαθεί 
να ωραιοποιήσει ότι δεν του αρέσει.         
 



ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 1 
  Οι γονείς οφείλουν να γίνουν πρότυπα για τα 

παιδία τους. Να εξασκηθούν στη συναισθηματική 
ακοή, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους, τις 
σκέψεις τους, να ακολουθήσουν τα όνειρα τους. 
 

  
 
 
 Ο σωστός γονικός ρόλος, μπορεί να ισορροπήσει  

τις αντίθετες τάσεις που δημιουργεί αυτή η 
ηλικία, να επενδύσει στα δώρα αυτής της 
αναπτυξιακής  περιόδου.  



ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 2 

 Στην εφηβεία αναθεωρούνται οι αξίες και οι 
συμπεριφορές.  Η αναθεώρηση  εκφράζεται στο 
περιβάλλον με επιθετικότητα και αμφισβήτηση.   

 Οι έφηβοι αξιολογούν την συμπεριφορά των 
γονιών τους αντικειμενικά, χωρίς να υπάρχει το 
στοιχείο της θεοποίησης τους.  

  Οι έφηβοι ζητούν από τους γονείς αποδοχή, 
καθοδήγηση, εμπιστοσύνη και εκτίμηση.  



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 1 

 Οι έφηβοι για να πραγματοποιήσουν το 
νόημα της ύπαρξης τους χρειάζονται τη 
συμβίωση με τους άλλους ανθρώπους.  

 Επηρεάζονται από τις αρχές, τις 
προσδοκίες και τον τρόπο ζωής. 

  Βιώνουν τα προβλήματα και συχνά 
αντιδρούν και αμφισβητούν.   



KΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 2 

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.  

 



Οι ενήλικοι είναι ενήλικοι 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 

KΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 3 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 4 

 * Οι έφηβοι ακολουθούν πρότυπα.  
Τα πρότυπα που επιλέγουν, είναι 
σύμφωνα με  τις ιδέες, το 
περιβάλλον, τα μηνύματα  

   που περνά η οικογένεια. 
 
 * Μόδα και τηλεόραση επηρεάζουν 

περισσότερο τους εφήβους.   



Μόδα είναι η παροδική συνήθεια που για ένα 
διάστημα γενικεύεται σε ένα μεγάλο μέρος της 
κοινωνίας. Αφορά την μουσική, την ενδυμασία 
και τη συμπεριφορά. Μέσα από τις πλευρές και 
τις κατευθύνσεις φαίνεται η εξέλιξη του τρόπου 
ζωής  και των ιδεών.  Η υπερβολή, ισοπεδώνει 
τις ατομικές ιδιαιτερότητες η επιρροή δε στους 
νέους σε αυτή την περίπτωση,  δεν είναι 
εποικοδομητική 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 5 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 6 
 
 Η Τηλεόραση προσφέρει πληροφόρηση, αλλά 

μπορεί να είναι λανθασμένη ή ακατάλληλη. Η 
καθοδήγηση από την παιδική ηλικία είναι 
απαραίτητη ώστε οι έφηβοι να μάθουν να 
διαχειρίζονται τα θεάματα με τέτοιο τρόπο ώστε 
η τηλεόραση, αλλά  και τα δικτυακά μέσα να 
γίνουν ένα πολύτιμο εργαλείο 

   για τη γνώση και τη κατανόηση 
   της κοινωνίας.   



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 Οι μαθητές ασχοληθήκαν με την 

επεξεργασία ερωτηματολογίου και τη 
δημιουργία γραφημάτων. 

 Από την στατιστική επεξεργασία των 
απαντήσεων προέκυψαν τα εξής: 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

 
 Τα παιδιά  ανέλυσαν και διατύπωσαν ερωτήματα για την 

εφηβεία. 
 Η συνεισφορά των μαθητών προς την εκτέλεση των 

εργασιών ήταν διαφοροποιημένη. 
 Το ερωτηματολόγιο δόθηκε προκειμένου να διεξαχθούν 

συμπεράσματα, ώστε οι έφηβοι να διαμορφώσουν μια 
προσωπικότητα ολοκληρωμένη.  

 Να διαμορφώσουν   μια προσωπικότητα με αυτοέλεγχο, 
δημιουργικότητα, κατανόηση και αγάπη  προς τους 
συνανθρώπους του.  



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Θεωρείς την εφηβεία δύσκολη; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

8 10 2 6 

Θεωρείς την εφηβεία δύσκολη;

Καθόλου; 8; 31%

Λίγο; 10; 38%

Αρκετά; 2; 8%

 Πολύ; 6; 23%

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

 Πολύ

Η εφηβεία είναι αναμφισβήτητα δύσκολη ηλικία για τους νέους, αλλά οι    
περισσότεροι έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις  



Σε φοβίζει η απόρριψη από την παρέα σου; 

Ποτέ Μερικές φορές Συχνά 

12 10 4 

Σε φοβίζει η απόρριψη από την παρέα σου;

Ποτέ; 12

Μερικές φορές; 
10

Συχνά; 4

Ποτέ
Μερικές φορές
Συχνά

Ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος νοιώθει ότι η απόρριψη δεν το αγγίζει.    



Έχεις νοιώσει προδομένος-η από το-η φίλο-η σου; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

10 8 2 6 

Έχεις νοιώσει προδομένος-η από το-η φίλο-η σου;

Καθόλου; 10

Λίγο; 8

Αρκετά; 2

 Πολύ; 6

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
 Πολύ

Στο γράφημα φαίνεται ότι  φιλία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή     
των  εφήβων  



Σε δυσκολεύουν τα σχολικά μαθήματα; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

6 4 2 14 

Σε δυσκολεύουν τα σχολικά μαθήματα;

Καθόλου; 6; 23%

Λίγο; 4; 15%

Αρκετά; 2; 8%

 Πολύ; 14; 54%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
 Πολύ

Από τις απαντήσεις στο ερώτημα αν οι μαθητές δυσκολεύονται  στα 
σχολικά μαθήματα το 54% απάντησε θετικά.  



Πόσο σε αγχώνουν οι σχολικές εξετάσεις; 

Καθόλου
4%

Λίγο
30%

Αρκετά
0%

Πολύ
66%

0%0%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

Στο γράφημα αυτό φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών 
(66% ) αγχώνονται με τις σχολικές εξετάσεις . 

Πόσο σε αγχώνουν οι σχολικές εξετάσεις;  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

1 7 3 15 



Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου; 

Ήρεμο Ευέξαπτο Ανήσυχο 

11 13 2 

Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου;

Ήρεμο
42%

Ευέξαπτο
50%

Ανήσυχο
8% 0%

Ήρεμο
Ευέξαπτο
Ανήσυχο

Παρατηρούμε ότι στην εφηβεία οι νέοι είναι ευέξαπτοι σε ποσοστό 
50%  σύμφωνα με το γράφημα.       



Ο ιδανικός φίλος για σένα πρέπει να είναι : 

Ειλικρινής Έμπιστος 

18 8 

Ο ιδανικός φίλος για σένα πρέπει να είναι :

Ειλικρινής
69%

Έμπιστος
31%

Ειλικρινής
Έμπιστος

Η Ειλικρίνεια παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των εφήβων 
σύμφωνα με τα ποσοστά του δείγματος.  (69%).  



Το επαγγελματικό σου μέλλον σε ανησυχεί; 

Καθόλου Αρκετά Πολύ 

2 8 16 

Το επαγγελματικό σου μέλλον σε ανησυχεί;

Καθόλου
20%

Αρκετά
80%

Καθόλου
Αρκετά

Στο γράφημα αυτό παρατηρείται ότι ένα ποσοστό 80% 
αγωνιά για το επαγγελματικό του μέλλον.  



ΤΕΛΟΣ 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
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