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Η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδος της ανάπτυξης όπου 
συμβαίνουν σημαντικές ψυχοκοινωνικές και σωματικές  αλλαγές. 
Η εφηβική ηλικία είναι η ωραιότερη, αλλά και η κρισιμότερη για τη 
ζωή και το μέλλον του ανθρώπου. Και αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη 
καμπή την περνά ο νέος μέσα στο σχολείο. 
Η εφηβεία είναι μια περίοδος-’κλειδί’ στη ζωή κάθε ατόμου, κατά την 
οποία συχνά προκαλούνται εντάσεις ανάμεσα στους εφήβους και 
στους ενηλίκους. Οι γονείς καθώς και οι καθηγητές καλούνται να 
αποδείξουν τις προθέσεις τους ούτως ώστε να αναγνωριστούν ως 
σύμμαχοι παρά να απορριφθούν ως αντίδικοι. 
Το παιδί συνειδητοποιεί ότι χάνει την ανεμελιά της παιδικής ηλικίας, 
ενώ αρχίζει να αμφισβητεί τόσο τον εαυτό του όσο και τους γονείς του 
και τους καθηγητές του.  

Επίσης, στο χώρο του σχολείου έχουν παρατηρηθεί από πολύ παλιά 
εκδηλώσεις  βίας με διάφορες μορφές: σωματική, λεκτική, ψυχολογική 
βία. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις βίας είναι και ο εκφοβισμός 
(bullying).Ο σχολικός εκφοβισμός, ενώ δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, 
έχει τύχει ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος τα τελευταία 
τριάντα χρόνια. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες 
έχουν δείξει την ύπαρξη του σχολικού  εκφοβισμού σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό. 

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση και ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός. Οι ιστότοποι αποτελούν ένα πολύ ελκυστικό εργαλείο  
στα χέρια των εφήβων, καθώς γνωρίζουν ότι χρησιμοποιώντας τις 
διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, θα εντοπίσουν σχεδόν πάντα την 
πληροφορία που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, όμως, η πλοήγηση στο 
διαδίκτυο μπορεί να γίνει και ένα αρκετά επικίνδυνο εργαλείο, όταν ο 
έφηβος δεν κάνει συνετή και προσεκτική χρήση. 

 

http://www.paidorama.com/efibeia/
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Η γνωριμία των παιδιών με τον εαυτό τους και τους ΄΄άλλους ‘’ 

 Η διερεύνηση των μεθόδων και των τρόπων προσέγγισης των 
διαπροσωπικών σχέσεων  από τους ίδιους τους εφήβους 

 Η διοργάνωση δράσεων, ώστε να διασφαλιστεί η καλή 
επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε εφήβους, 
εκπαιδευτικούς  και γονείς  για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
δύσκολων καταστάσεων 

 
 

 
 Η ψυχική υγεία κάθε παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή είναι το 

τελικό αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης από 
βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 
Μεταξύ αυτών η οικογένεια και το σχολείο, κατά γενική 
ομοφωνία, ασκούν την πιο σπουδαία επίδραση στη ζωή του 
παιδιού. Η σχολική εκπαίδευση εκφράζει τις αξίες, τις στάσεις 
και τους σκοπούς της κοινωνίας, και, επομένως, η οργάνωση 
και η δομή του σχολείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και την προαγωγή της ψυχικής 
υγείας. Αυτός ο στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί 
υπάρχει η δυνατότητα το σημερινό σχολείο να παίξει 
σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. 

 
 Η ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί 

θετικά ή αρνητικά από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του 
σχολείου  που φοιτά το παιδί. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό 
να επισημάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό του 
σχολείου, καθώς και να εντοπίσουμε τα αρνητικά του σημεία, 
ώστε έγκαιρα να μπορέσουμε να ενεργήσουμε προληπτικά. 

 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

Για το σχολικό έτος 

2014-2015 

Το αναλυτικό πρόγραμμα  του ομίλου θα ανακοινωθεί  σε επόμενη 
ανάρτηση. 

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2 ώρες  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σημειώσεις, φύλλα εργασίας , λογοτεχνικά έργα , κινηματογραφικές 

ταινίες , ελληνική και ξένη βιβλιογραφία   
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Με τη λήξη του προγράμματος: 

 παρουσίαση εργασιών και όποιων καινοτόμων 

προγραμμάτων δημιουργήσουν τα παιδιά  

 δημιουργία αφίσας  

 δημιουργία video  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Συμβουλευτικός  Σταθμός  Νέων  

Γραφείο  Αγωγής Υγείας 

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής  

Παρατηρητήριο του ΥΠΑΙΘ 

Κέντρα Συμβουλευτικού Προσανατολισμού(ΚΕ.ΣΥ.Π.) 

 

Ψυχολόγοι 

Άλλοι όμιλοι για διαθεματική προσέγγιση 

Άλλες σχολικές μονάδες   

Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων 

 

 

  

 


