
Ι. Ν. Παρασκευόπουλος 

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 
Η  «κρίση»  της  εφηβικής  ηλικίας 

Οι  εκφάνσεις  της  και  η ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή της  
 στο  σχολείο  και  στην  οικογένεια 

 
             Περιληπτικές  διαφάνειες  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΟΜΙΛΙΑΣ 

 
 1. Εφηβική  ηλικία : Το αναπτυξιακό  «τρίπτυχο»: 

   ΤΙ  γίνεται :  Καθολικές  και ραγδαίες αλλαγές. 
   ΓΙΑΤΙ  γίνεται :  Πολυσχιδείς  αναπτυξιακοί  στόχοι  για επίτευξη. 
   ΠΩΣ  βιώνεται :  «Ωδίνες»  επίτευξης  αναπτυξιακών  στόχων.  

      Εφηβική  «κρίση». 

2. Εφηβική «κρίση»  Οι  «ωδίνες»  της  ανάπτυξης:  

    Οι  εκφάνσεις  της και  οι  συνέπειές  της  στη  συμπεριφορά  

       του  εφήβου. 

  3. Ψυχοπαιδαγωγική  διαχείριση  της  εφηβικής  «κρίσης» 
    στο  σχολείο  και  στην  οικογένεια: 

     Δέκα  (10)  βασικές  αρχές  εφαρμοσμένης  ψυχολογίας. 

 4. Τέσσερις  τύποι  γονέα  Οι  «αυθεντικοί  γονείς»: 

      Τα  χαρακτηριστικά  τους  και  η  έκδηλη  συμπεριφορά  τους.     
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              Εφηβική  ηλικία : Το αναπτυξιακό  «τρίπτυχο»: 
             ΤΙ  γίνεται :  Καθολικές  και ραγδαίες αλλαγές. 

              ΓΙΑΤΙ  γίνεται :  Πολυσχιδείς  αναπτυξιακοί  στόχοι  για επίτευξη. 

              ΠΩΣ βιώνεται : «Ωδίνες» επίτευξης αναπτυξιακών στόχων.  

                        Εφηβική «κρίση». 

 

 

                                   
                                  
                                   Μέρος 1ο 
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Καμπύλη  της  βιο-ψυχολογικής  ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Προγεννητική 

περίοδος 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Σχολική 
ηλικία 

         

Νηπιακή 
ηλικία 

Βρεφική 
ηλικία 
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ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ : Το «τρίπτυχο» της ανάπτυξης: 

ΤΙ,  ΓΙΑΤΙ  και  ΠΩΣ 

 

ΤΙ γίνεται; 

Καθολικές και ραγδαίες  

αναπτυξιακές αλλαγές. 

 

 

ΌΛΑ  αλλάζουν! 

Δεύτερη γέννηση!  

ΠΩΣ βιώνεται; 

«Ωδίνες»  επίτευξης  

αναπτυξιακών στόχων. 

 

Εφηβική «κρίση» 

 

 

ΓΙΑΤΙ γίνεται; 

Πολυσχιδείς  αναπτυξιακοί  

στόχοι για επίτευξη. 

 

Βαρύ 

 αναπτυξιακό έργο! 
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1. ΤΙ  γίνεται : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ   

  

  Ραγδαίες και καθολικές αλλαγές σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς ανάπτυξης: 

          Ωρίμαση της γενετήσιας λειτουργίας.  

        Σωματικός τομέας: Αλλαγές στα φυσιογνωμικά  εξωτερικά 

          χαρακτηριστικά και στα εσωτερικά όργανα και λειτουργίες.   

          Αυξητικό τίναγμα.   

  Νοητικός τομέας: Κατάκτηση της αφαιρετικής σκέψης:  

           Ιδεαλισμός.  Γνωστικός εγωκεντρισμός.  

  Συναισθηματικός τομέας: Εμφάνιση νέων ορμών  Ερωτική ορμή.   

           Μειωμένο «κατώφλι» αντιδράσεων (υπερευαισθησία).    

        Κοινωνικός τομέας: Αλλαγή στάσης προς τους ΑΛΛΟΥΣ  

          (ενηλίκους και συνομηλίκους) και προς τον ίδιο τον ΕΑΥΤΟ του.  
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2. ΓΙΑΤΙ  γίνεται  : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 
 

 

 Οι αναπτυξιακοί στόχοι, τους οποίους πρέπει να επιδιώξει ο έφηβος     

και να κατακτήσει, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
  

  

  

α) Να αποδεχθεί τη νέα μορφή που παίρνει τελικά το σώμα του  

      και να χρησιμοποιεί τις νέες σωματικές και ψυχοκινητικές του  

           δυνατότητες αποτελεσματικά. 

β) Να αποκτήσει συναισθηματική αυτονομία από τους γονείς  

     και άλλους ενηλίκους.  

γ) Να διαμορφώσει νέες σχέσεις αμοιβαιότητας  

    με τους συνομηλίκους του και των δύο φύλων.  

δ) Να διαμορφώσει μια ώριμη ετερόφυλη σχέση και να αποδεχθεί  

          τον κοινωνικό ρόλο του φύλου του.  

 

(Συνεχίζεται) 
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2. ΓΙΑΤΙ  γίνεται  : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 
                                                             

                                                          (Συνεχίζεται) 

    ε) Να εξασφαλίσει μια βέβαιη προοπτική για οικονομική    

ανεξαρτησία με την επιλογή επαγγέλματος και τη συστηματική 

προετοιμασία  για την  άσκηση του επαγγέλματος αυτού.  

στ) Να αποκτήσει τις γνωστικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες  

      για την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνική και πολιτική ζωή.  

 ζ)  Να διαμορφώσει ένα αξιολογικό σύστημα με την ιεράρχηση 

     σκοπών και αξιών της ζωής.  

 η)  Να δώσει ικανοποιητική απάντηση στα υπαρξιακά ερωτήματα,  

     όπως: «Ποιος είμαι;», «Από πού έρχομαι;», «Πού πηγαίνω;». 

    Να αποκτήσει δηλαδή «προσωπική ταυτότητα». 

  

Ανάληψη  

του ρόλου του ΕΝΗΛΙΚΟΥ. 
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Προβληματικές – παθολογικές   

        συμπεριφορές   

  

• Παραβατικότητα 

• Ναρκωτικά 

• Αφροδίσια νοσήματα ─ AIDS              

• Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη – Εκτρώσεις  

• Κατάθλιψη – Εφηβικές αυτοκτονίες   

• Νευρωσική ανορεξία 

• Εξάρτηση στο διαδίκτυο  

•Επιθετική συμπεριφορά – Bullying                

  

 

3.  ΠΩΣ  βιώνεται  :  ΕΦΗΒΙΚΗ  «ΚΡΙΣΗ» 

Τα συμβαίνοντα  

στους ΟΛΙΓΟΥΣ εφήβους 

 Τα συμβαίνοντα  

σε ΟΛΟΥΣ τους εφήβους 

    

Αναπτυξιακές ιδιόρρυθμες – ιδιόγνωμες συμπεριφορές  

 
•Ραγδαίες και καθολικές αλλαγές σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς ανάπτυξης: 

«Δεύτερη γέννηση» 
 

•Φόβοι για τη σωματική ανάπτυξη: «Βιοσωματικό είδωλο» 
 

•Έντονες θυμικές εκρήξεις και μεταπτώσεις: «Ενδοψυχικές καταιγίδες» 
 

•Αφύπνιση της ερωτικής ορμής: Αυτοερωτισμός – Διαφυλικές σχέσεις 
 

•Ιδεαλιστική θεώρηση της ζωής: Εναντίωση προς κάθε μορφή  

  εξουσίας – αυθεντίας 
 

•Προσκόλληση στους συνομηλίκους: Εφηβική «κουλτούρα» - Κρίση  

  «πρωτοτυπίας» 
 

•Νέοι μηχανισμοί άμυνας: Ονειροπόληση, διανοουμενισμός, ασκητισμός. 
 

•Ένδοσκοπική – αυτοαναλυτική διάθεση: «Φανταστικό ακροατήριο» -

«Προσωπικός μύθος» 
 

•Επιλογή προσωπικής ταυτότητας: «Σύγχυση ρόλων» 
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Αναπτυξιακές ιδιόμορφες – ιδιόγνωμες συμπεριφορές :  
Τα συμβαίνοντα σε ΟΛΟΥΣ τους εφήβους 

  

  ● Ραγδαίες - καθολικές αλλαγές σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς : «Δεύτερη γέννηση». 

 ● Φόβοι για τη σωματική διάπλαση και εμφάνιση: «Βιοσωματικό είδωλο». 

 ● Ανησυχίες για τη σεξουαλική ικανότητα και καταλληλότητα (sex appeal). 

 ● Έντονες θυμικές εκρήξεις και μεταπτώσεις: «Ενδοψυχικές καταιγίδες». 

 ● Αφύπνιση της ερωτικής ορμής: Αυτοερωτισμός – Διαφυλικές σχέσεις. 

 ● Ιδεαλιστική θεώρηση της ζωής: Εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας –  
    αυθεντίας. 

 ● Προσκόλληση στους συνομηλίκους: Εφηβική «κουλτούρα» - κρίση 
     «πρωτοτυπίας». 

 ● Νέοι μηχανισμοί άμυνας: Ονειροπόληση, διανοουμενισμός, ασκητισμός. 

 ● Ενδοσκοπική – αυτοαναλυτική διάθεση: «Φανταστικό ακροατήριο» ‒  
     «Προσωπικός μύθος». 

 ● Επιλογή προσωπικής ταυτότητας: «Παρατεταμένο μονατόριουμ», «Σύγχυση 
      ρόλων». 
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Δύο  (2)  εναγώνια  ερωτήματα  

για  προβληματισμό. 

12 



Κάθε  παιδί   
έχει  τη  δική  του  εφηβεία  

  Τεράστιες  οι  ατομικές  διαφορές : 

            ●  Χρόνος έναρξης 

          ●  Διάρκεια 

          ●  Ένταση 

          ●  Θυμικό περίβλημα – χροιά  
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Ελαφρύς κυματισμός 

με ούριους ανέμους. 

Φουρτούνα  

με αστραπές και βροντές 

σε αχαρτογράφητα νερά. 

Κάθε  παιδί  βιώνει  την  εφηβική  «κρίση»  
με  τον  δικό  του  τρόπο  :  Τρεις  μορφές 

  

Τρικυμία  

με θυελλώδεις  

καταιγίδες. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ  1 :  Σε τι οφείλονται οι διαφορές   

                στην εφηβική «κρίση» ; 
 

 Ιδιοσυγκρασία του παιδιού: Εύκολα και δύσκολα παιδιά:  

        Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους. 

 Το κοινωνικό πλαίσιο : Το ευρύτερο και το στενότερο 

 Ελλιπής γνώση για την εφηβεία και την «εφηβική κρίση» 
      από ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκομένους : Γονείς, εκπαιδευτικοί,  
      οι ίδιοι οι έφηβοι. 

 Απουσία έγκαιρης και έγκυρης διαφυλικής ενημέρωσης του παιδιού  

         (από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού).  

 Αστοχίες στη διαχείριση της ίδιας της εφηβικής κρίσης :  

         Οικογένεια, Σχολείο. 

 Προσωπικές εμπειρίες του παιδιού στην πρώτη 10ετία της ζωής του: 
         Επιγένεση. 
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 Το «γεμάτο όπλο» και η «σκανδάλη»  

που το πυροδοτεί : Επιγένεση 

→  Οι επιδράσεις που κάνουν το παιδί ευάλωτο 
(το «γεμάτο όπλο») 

είναι σχετικά απομακρυσμένες χρονικά 
από τη «σκανδάλη» που πυροδοτεί το «γεμάτο όπλο». 

 

→  Οι επιδράσεις είναι χρονικά απομακρυσμένες  

από τα αποτελέσματά τους. 
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Κρίσιμες  περίοδοι: Μεταβατικές 

→  Είσοδος του παιδιού στο σχολείο 

•  Οι πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου 

(ηλικίες :  6ο έως 10ο έτος) 

→  Αλλαγή σχολικής βαθμίδας 

•  Οι πρώτες τάξεις του γυμνασίου 
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  Να  ασκηθούμε και να αποκτήσουμε  

δεξιότητες  διαχείρισης  των  συναισθημάτων μας  

και των διαπροσωπικών  σχέσεων. 

 Το κλειδί: 

  Συναισθηματική νοημοσύνη! 

            ΕΡΩΤΗΣΗ  2  : Πώς  μπορούμε  «να προλάβουμε»  

τις  «ανεπιθύμητες»  μορφές της εφηβικής κρίσης; 

18 



        Ζητούνται : 

• Συνειδητοποιημένοι  δάσκαλοι 

• Αυθεντικοί  γονείς 
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Μέρος  2ο 

Εφηβική «κρίση»  Οι  «ωδίνες»  της  ανάπτυξης:  

    Οι  εκφάνσεις  της  και  οι  συνέπειές  της  στη  συμπεριφορά  

       του  εφήβου. 
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Αναπτυξιακές ιδιόμορφες – ιδιόγνωμες συμπεριφορές :  
Τα συμβαίνοντα σε ΟΛΟΥΣ τους εφήβους 

  

  ● Ραγδαίες - καθολικές αλλαγές σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς : «Δεύτερη γέννηση». 

 ● Φόβοι για τη σωματική διάπλαση και εμφάνιση: «Βιοσωματικό είδωλο». 

 ● Ανησυχίες για τη σεξουαλική ικανότητα και καταλληλότητα (sex appeal). 

 ● Έντονες θυμικές εκρήξεις και μεταπτώσεις: «Ενδοψυχικές καταιγίδες». 

 ● Αφύπνιση της ερωτικής ορμής: Αυτοερωτισμός – Διαφυλικές σχέσεις. 

 ● Ιδεαλιστική θεώρηση της ζωής: Εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας –  
    αυθεντίας. 

 ● Προσκόλληση στους συνομηλίκους: Εφηβική «κουλτούρα» - κρίση 
     «πρωτοτυπίας». 

 ● Νέοι μηχανισμοί άμυνας: Ονειροπόληση, διανοουμενισμός, ασκητισμός. 

 ● Ενδοσκοπική – αυτοαναλυτική διάθεση: «Φανταστικό ακροατήριο» ‒  
     «Προσωπικός μύθος». 

 ● Επιλογή προσωπικής ταυτότητας: «Παρατεταμένο μονατόριουμ», «Σύγχυση 
      ρόλων». 
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 ΕΦΗΒΕΙΑ : Πότε  αρχίζει; 

   Ωρίμαση  γενετήσιας  λειτουργίας : Ενήβωση 

 

 

Κορίτσια   Αγόρια 

Ωάρια Σπερματοζωάρια 

Ονείρωξη  Έμμηνη ρύση  

   Ικανότητα  αναπαραγωγής  του  είδους. 
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ   ΑΓΟΡΙΑ 

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Η Λ Ι Κ Ι Α 

12,7 14,3 

ΗΛΙΚΙΑ  ΕΝΗΒΩΣΗΣ   

Τεράστιες  δια-φυλικές  και  ενδο-φυλικές  διαφορές 
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Κατανομή  
του  χρόνου  της  πρώτης  έμμηνης  ρύσης! 

Ηλικία  

(έτη)* 

Ποσοστό  

 % 

6 0,0 

7 0,1 

8 0,1 

9 0,6 

10 5,5 

11 21,0 

12 40,4 

13 24,0 

14 7,2 

15 1,0 

16 0,2 

*  Η ηλικία  εκφράζεται σε τρέχοντα, μη συμπληρωμένα έτη. 

6,3% 

85,4% 

8,4% 
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 Πρόωρη  ήβη  ─  Πρώιμη  ήβη  ─  Όψιμη  ήβη 

  

Πρώιμη 

ήβη 

Πρόωρη

ήβη 

Μέση 

ήβη 

Όψιμη 

ήβη 

; ─ 1 

έτος 

+ 1 

έτος 

Μέση 

ηλικία 
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Οι  πυκνόσωμοι  έχουν  πρώιμη   ήβη; 
Οι  λεπτόσωμοι  έχουν  όψιμη  ήβη; 
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ΕΦΗΒΕΙΑ :  Πότε  τελειώνει ; 

 

 

  

 

 Επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. 

       Ετοιμότητα για ανάληψη του ρόλου του ενηλίκου.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ    
 

 

 Οι αναπτυξιακοί στόχοι, τους οποίους πρέπει να επιδιώξει ο έφηβος     

και να κατακτήσει, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
  

  

  

α) Να αποδεχθεί τη νέα μορφή που παίρνει τελικά το σώμα του  

      και να χρησιμοποιεί τις νέες σωματικές και ψυχοκινητικές του  

           δυνατότητες αποτελεσματικά. 

β) Να αποκτήσει συναισθηματική αυτονομία από τους γονείς  

     και άλλους ενηλίκους.  

γ) Να διαμορφώσει νέες σχέσεις αμοιβαιότητας  

    με τους συνομηλίκους του και των δύο φύλων.  

δ) Να διαμορφώσει μια ώριμη ετερόφυλη σχέση και να αποδεχθεί  

          τον κοινωνικό ρόλο του φύλου του.  

 

(Συνεχίζεται) 

  28 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ   
                                                             

                                                          (Συνεχίζεται) 

    ε) Να εξασφαλίσει μια βέβαιη προοπτική για οικονομική    

ανεξαρτησία με την επιλογή επαγγέλματος και τη συστηματική 

προετοιμασία  για την  άσκηση του επαγγέλματος αυτού.  

στ) Να αποκτήσει τις γνωστικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες  

      για την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνική και πολιτική ζωή.  

 ζ)  Να διαμορφώσει ένα αξιολογικό σύστημα με την ιεράρχηση 

     σκοπών και αξιών της ζωής.  

 η)  Να δώσει ικανοποιητική απάντηση στα υπαρξιακά ερωτήματα,  

     όπως: «Ποιος είμαι;», «Από πού έρχομαι;», «Πού πηγαίνω;». 

    Να αποκτήσει δηλαδή «προσωπική ταυτότητα». 

  

Ανάληψη  

του ρόλου του ΕΝΗΛΙΚΟΥ 
 

29 



–  Η  εφηβεία  αρχίζει  ως  ψυχο-βιολογικό φαινόμενο  

και  

καταλήγει  σε  ψυχο-κοινωνικό  φαινόμενο. 

Κάθε  εποχή  και  κάθε κοινωνία 

έχουν  τη  δική  τους  εφηβεία. 
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Αποδέσμευση  από 
ενηλίκους 

συνομηλίκους 

Άμεση  προοπτική  οικονομικής  αυτονομίας. 

Απόκτηση 
ψυχοκοινωνικής  ωριμότητας 

Απόκτηση  βουλητικής  και  εκτελεστικής  

     αυτονομίας.  
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Η  εφηβική  ηλικία  

επιμηκύνεται  και  προς  τα  δύο  άκρα 
 

         Παράταση  της  ανάληψης  του  ρόλου  του ενηλίκου  

                σε βάρος της πραγματικής ενηλικίωσης. 

 

 

 

 

 

Επίσπευση της ηλικίας της επέλευσης της ήβης  

         σε βάρος της παιδικής ηλικίας. 

 

     Μέση ηλικία το  1840 =  17,1   έτη 

       »          1905 =  15      έτη 

       »          1950 =  13,2   έτη 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορά στα 110 έτη 

3,9 έτη 

ΝΕΟΛΑΙΟΙ 

32 



Κάθε  παιδί   
έχει  τη  δική  του  εφηβεία  

  Τεράστιες  οι  ατομικές  διαφορές : 

            ●  Χρόνος έναρξης 

          ●  Διάρκεια 

          ●  Ένταση 

          ●  Θυμικό περίβλημα – χροιά  

  

Αναγκαία  η  εξατομίκευση 
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ΒΙΟ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΗΣ  ΗΒΗΣ 

Συνέπειες  στη  συμπεριφορά  των  εφήβων 

 

 

 

 

  Αθρόα  παραγωγή  ορμονών. 

  Ραγδαίες  και  καθολικές  αλλαγές.  

     Δεύτερη  γέννηση! 
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Θυρεοειδής 

Θύμος 

Επινεφρίδια 

Ωοθήκες (στο θήλυ) 

Υπόφυση 

Όρχεις (στο άρρεν) 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ  ΑΔΕΝΕΣ:  

Ορμόνες :  Αιτία  επέλευσης  της  ήβης!  
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Το ενδοκρινολογικό σύστημα του ανθρώπου κατά την εφηβεία 
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                       Η  αθρόα  παραγωγή  ορμονών: 

        α) Ραγδαίες  και  καθολικές  αλλαγές.  
             Δεύτερη  γέννηση! 

        β)  Μειώνει τον ουδό  το «κατώφλι»   των αντιδράσεων 

   (π.χ. «υπερ - διεγερσιμότητα»).  

        γ)  Δημιουργεί νέες ορμές  

             (π.χ. ερωτική ορμή).  
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 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  :  Γνωρίσματα  της  ήβης 

1. ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ  ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

  ● Σεξουαλική ικανότητα 

2. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ  ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

  ● Σεξουαλική καταλληλότητα 

α) Διαφορική τρίχωση μερών του σώματος 

 - Ηβική  κόμη 

 - Τρίχωση  μασχαλών 

 - Τρίχωση  προσώπου 

β) Στιλπνότητα και οσμή του δέρματος 

 - Σμηγματογόνοι αδένες – Ακμή 

γ) Διαφοροποίηση  του τόνου της φωνής 

δ) Περίγραμμα του σώματος 

 - Διόγκωση του στήθους (στα κορίτσια) 

 - Διεύρυνση της λεκάνης (στα κορίτσια) 

 - Διεύρυνση των ώμων (στα αγόρια) 

 - Αυξητικό τίναγμα 38 



                                                      

 

 

 

                      Αυξητικό  τίναγμα  
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 ΟΙ  ΔΥΟ  ΚΑΤΕΘΥΝΣΕΙΣ 

ΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Από επάνω προς τα κάτω. Από το κέντρο προς τα πλάγια. 
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          Στα  20  χρόνια  της  ανάπτυξης,    

          το  μέγεθος:  

– της  κεφαλής 2-πλασιάζεται, 

– του κορμού 3-πλασιάζεται, 

– των άνω άκρων 4-πλασιάζεται, 

– των κάτω άκρων 5-πλασιάζεται.  
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Κρανίο  νεογέννητου Κρανίο  ενηλίκου 

 Κρανίο :  
Μεγαλώνει  περισσότερο  το  κάτω  μέρος 

42 



 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αναλογία   

«καρδιάς – αιμοφόρων αγγείων» : 

 

  ● Παιδική ηλικία: 1,3 : 1 

  ● Εφηβική ηλικία: 2,8 : 1 

 

  

Λιποθυμικές  τάσεις  –  ζαλάδες   

μετά  από έντονη  σωματική  άσκηση 
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 ΒΙΟΣΩΜΑΤΙΚΟ  ΕΙΔΩΛΟ  :  Η εικόνα του σώματος 

– Έλλειψη  συντονισμού  κινήσεων 

 

– Φόβοι  και  ανησυχίες  για  το  σώμα 

 

– Εμφάνιση :  Τυραννία  κοινωνικών  στερεοτύπων 

  • Νευρωσική   ανορεξία 

  • Παχυσαρκία 

  • Ακμή 
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 ΕΝΤΟΝΗ    ΥΠΕΡ - ΔΙΕΓΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑ 

– Υπερευαισθησία 

– Ευσυγκινησία 

– Νευρικότητα 

– Ανία 

– Αποστροφή  προς  την  εργασία. 

  • Μειωμένη  σχολική  επίδοση. 

– Απότομες  μεταπτώσεις  -  Εκρήξεις. 

 

 
Καταιγίδες  

και  

εσωτερικές  συγκρούσεις. 
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 ΑΦΥΠΝΙΣΗ   ΕΡΩΤΙΚΗΣ   ΟΡΜΗΣ 

– Υπεραπασχόληση  με  το  σεξ 

–   

– Αυτοερωτισμός 

 

– Φόβοι  για  τη  σεξουαλική 

 

 

 Σεξουαλική  διαπαιδαγώγηση 

 

  Διαφυλική  αγωγή 

 

Iκανότητα 

Kαταλληλότητα 

Αισθησιασμός 

Ερωτισμός 
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Παιδική 

σεξουαλικότητα 
Εφηβική 

σεξουαλικότητα 

Αισθησιασμός 
 

• Άγνοια  και  εξερευνητική 

     περιέργεια 

• Απτικός  διερεθισμός  

• Καταπραϋντικό - ηρεμιστικό 

     αποτέλεσμα 

 

Ερωτισμός 
 

• Επίγνωση 

• Πολύτροπος  διερεθισμός 

• Ιδιαίτερο συγκινησιακό βάθος 
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 ΑΦΥΠΝΙΣΗ   ΕΡΩΤΙΚΗΣ   ΟΡΜΗΣ 

– Υπεραπασχόληση  με  το  σεξ 

–   

– Αυτοερωτισμός 

 

– Φόβοι  για  τη  σεξουαλική 

 

 

 Σεξουαλική  διαπαιδαγώγηση 

 

  Διαφυλική  αγωγή 

 

Iκανότητα 

Kαταλληλότητα 

Αισθησιασμός 

Ερωτισμός 
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ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΙΣ  ΝΟΗΤΙΚΕΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Συνέπειες  στη  συμπεριφορά  του  εφήβου 

 

 

 

 

   Αφαιρετική  σκέψη. 

     Ιδεαλιστική  θεώρηση  της  ζωής. 

   Γνωστικός  εγωκεντρισμός. 
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 ΑΛΛΑΓΕΣ    

ΣΤΙΣ   ΝΟΗΤΙΚΕΣ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

   

Προγεννητική 

περίοδος 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Αφαιρετική 

σκέψη 

Συγκεκριμένη 

σκέψη 

Προσυλλογιστική 

περίοδος 
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Χαρακτηριστικά της σκέψης 
του νηπίου 

 

•   Χρησιμοποιεί  προέννοιες. 

•   Η σκέψη είναι εγωκεντρική. 

•   Η σκέψη επικεντρώνεται σε ένα μόνον   

     χαρακτηριστικό κάθε φορά. 

•   Οι συλλογισμοί είναι μεταγωγικοί. 
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 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ   ΗΛΙΚΙΑ:  
Διατήρηση της ποσότητας 

Προσυλλογιστική   περίοδος 

    Η σκέψη του νηπίου επικεντρώνεται σε ένα 

μόνο χαρακτηριστικό κάθε φορά και αγνοεί 

άλλα σημαντικά.  

   Π.χ., στη διατήρηση της ποσότητας του νερού 

στο ποτήρι επικεντρώνεται μόνον στο ύψος       

ή στο πλάτος και αγνοεί την άλλη διάσταση.  
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 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ   ΗΛΙΚΙΑ:  Προσυλλογιστική   περίοδος 

 Έννοια του αριθμού 

    Η σκέψη του νηπίου επικεντρώνεται σε ένα μόνο 

χαρακτηριστικό κάθε φορά και αγνοεί άλλα σημαντικά 

    Π.χ., στην έννοια του αριθμού η σκέψη του νηπίου 

επικεντρώνεται μόνον στην έκταση που καταλαμβάνουν 

τα μετρούμενα αντικείμενα και αγνοεί την μεταξύ τους 

πυκνότητα.  
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Διαφορές 

 μεταξύ  συγκεκριμένης  και  αφαιρετικής  σκέψης! 
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(Συνεχίζεται) 
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(Συνεχίζεται) 

57 



Τα  τρία  είδη  συλλογισμών 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 

Από το μερικό 

 

 

Στο  μερικό 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ 

Στο γενικό 

 

 

Από το μερικό 

ΑΠΑΓΩΓΙΚΟΣ 

Από το γενικό 

 

 

Στο μερικό 
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ΕΦΗΒΙΚΗ   ΗΛΙΚΙΑ :  Απαγωγικός  συλλογισμός 

‒ Αν  όλα τα «λάρια» είναι υδρόβια 

και το «τέριο» είναι «λάριο»,  

τότε και το «τέριο» είναι υδρόβιο! 

Επί  συγκεκριμένων  - πραγματικών 
δεδομένων 

Επί  αφηρημένων  - υποθετικών 
δεδομένων 

‒ Αν  όλα τα πτηνά είναι ωοτόκα    

και η πέρδικα είναι πτηνό,  

τότε και η πέρδικα είναι ωοτόκο! 
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 ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ 

     Από «πραγματιστής» στη σχολική ηλικία, 

 γίνεται «ιδεαλιστής» στην εφηβεία 

 

 

 

 

 

Αιώνια   αναγέννηση ! 

• Ανακαινιστική  διάθεση 

 

• Έντονη κριτική στάση 

 

• Εναντίωση σε κάθε μορφή εξουσίας – αυθεντίας 

 

• Συμβατική ηθική -  Αυτόνομη  ηθική 
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Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  !   Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  ! 

Δεν  κατακτούν  όλοι   
 οι έφηβοι την αφαιρετική σκέψη! 

Ο γονέας:  
 
–  Να χαίρεται, αντί να δυσανασχετεί, 
    για  τις «ιδεαλιστικές»  αντιδράσεις 
        του εφήβου. 
 
–  Προτιμάει  τον  έφηβο  
   χωρίς 
       αφαιρετική  σκέψη; 

Η  πολιτεία:  
 
–  Οι  μαθησιακές  απαιτήσεις  
    της  2/βάθμιας  Εκπαίδευσης 
                 προϋποθέτουν  
    πολυεπίπεδη - πολυδρομική 
        διδακτική  προσέγγιση. 
 
–  Τι είδους είναι  
    η ψυχοπαιδαγωγική  κατάρτιση  
    των καθηγητών? 
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 ΑΛΛΑΓΕΣ   ΣΤΗ   ΣΧΕΣΗ  ΤΟΥ   ΕΦΗΒΟΥ        

ΜΕ ΤΟΥΣ   ΑΛΛΟΥΣ : Ενηλίκους και συνομηλίκους 

– Αυτονόμηση από ενηλίκους 

            και 

          προσκόλληση στους συνομηλίκους 

 

– Συμμόρφωση στην «εφηβική κουλτούρα» 

  ● Κρίση της «εφηβικής πρωτοτυπίας» 

 

 

 

● Βιώνει έντονη αμφιθυμία 

 

 

Τάση για ανεξαρτησία 

Ανάγκη για εξάρτηση 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! 
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ΑΛΛΑΓΕΣ    

ΣΤΗ   ΣΧΕΣΗ   ΤΟΥ  ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ  ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ  ΤΟΥ:  

Γνωστικός εγωκεντρισμός 

     Κέντρο των σκέψεών του είναι ο ΕΑΥΤΟΣ του!  

    ‒ Ενδοσκοπική – αυτοαναλυτική διάθεση : Ατέρμονες  

       εσωτερικοί μονόλογοι, συγγραφή επιστολών χωρίς παραλήπτη,  

       προσωπικό ημερολόγιο. 

      Νέοι μηχανισμοί άμυνας. 

      Φανταστικό ακροατήριο. 

      Προσωπικός μύθος. 
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 Ένα σημαντικό γνωστικό επίτευγμα του εφήβου είναι ότι μπορεί να σκέπτεται 

για τις σκέψεις τις δικές του και τις σκέψεις των άλλων.  

 Η νέα αυτή δυνατότητα μπορεί να πάρει τη μορφή ατέρμονης, και συχνά 

πολύπλοκης, αλυσίδας λογισμών για τους λογισμούς.  

  

  Ένας έφηβος π.χ. ομολογεί ότι:  

 «Συχνά συλλαμβάνω τον εαυτό μου να σκέπτεται για το μέλλον μου∙ 

 και μετά να αρχίζω να σκέπτομαι γιατί θέλησα να σκεφθώ για                

 το μέλλον μου∙ και μετά να αρχίζω να σκέπτομαι γιατί άρχισα                

 να σκέπτομαι για το λόγο που θέλησα να σκεφθώ για το μέλλον μου».  

  

   Άλλος έφηβος δηλώνει ότι:  

 «Άρχισα να σκέπτομαι τι να σκέπτεται αυτός για μένα. Επίσης, άρχισα   

 να σκέπτομαι τι να σκέπτεται αυτός ότι σκέπτομαι εγώ γι’ αυτόν. Επίσης, 

 άρχισα να σκέπτομαι τι να σκέπτεται αυτός ότι σκέπτομαι εγώ ότι 

 σκέπτεται αυτός για μένα» κ.τ.ό.  

   

   Τα νέα αυτά γνωστικά επιτεύγματα του εφήβου έχουν τεράστιες επιπτώσεις 

                στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο έφηβος τον εαυτό του  

     και τον κόσμο γύρω του και στις σχέσεις του εφήβου με τους άλλους  

                                              και με τον εαυτό του.  
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ΑΛΛΑΓΕΣ    

ΣΤΗ   ΣΧΕΣΗ   ΤΟΥ  ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ  ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ  ΤΟΥ:  

Γνωστικός εγωκεντρισμός 

     Κέντρο των σκέψεών του είναι ο ΕΑΥΤΟΣ του!  

    ‒ Ενδοσκοπική – αυτοαναλυτική διάθεση : Ατέρμονες  

       εσωτερικοί μονόλογοι, συγγραφή επιστολών χωρίς παραλήπτη,  

       προσωπικό ημερολόγιο. 

      Νέοι μηχανισμοί άμυνας. 

      Φανταστικό ακροατήριο. 

      Προσωπικός μύθος. 
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 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ   ΑΜΥΝΑΣ   ΤΟΥ   ΕΓΩ 

– Απώθηση 

– Εκλογίκευση 

– Άρνηση 

– Ταύτιση 

– Παλινδρόμηση 

– Υποκατάσταση 

– Προβολή 

 Διανοουμενισμός 

 Ονειροπόληση 

 Ασκητισμός 
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  Στις κοινωνικές εκδηλώσεις, ο έφηβος νομίζει  

               ότι είναι:  

• Δρων» πρόσωπο για τον εαυτό του! 

   και 

• «Θεατής για τους άλλους!». 

Φανταστικό   ακροατήριο! 
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    Δύο  εκφάνσεις : 
 

    α)  Μοναδικότητα των βιωμάτων 

    β)  Μη-τρωτότητα :  «Αχίλλειο σύνδρομο» 

Προσωπικός  μύθος 
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 Το αναπτυξιακό φαινόμενο, γνωστό ως «εφηβικός προσωπικός μύθος»,  

       έχει δύο εκφάνσεις: 

      α) Η μια έκφανση είναι η μοναδικότητα των προσωπικών βιωμάτων.  
        -  Ο έφηβος νομίζει ότι τα προσωπικά του βιώματα είναι ανεπανάληπτα, μοναδικά. 

        -  Πιστεύει ότι κανείς άλλος δεν έχει νιώσει τέτοια συγκίνηση, τέτοια έντονη αγάπη. 
 - Ο απογοητευμένος έφηβος πιστεύει ότι κανείς άλλος δεν έχει ζήσει τόσο τραγικές στιγμές. 

 ● Ευλόγως συχνά παραπονιούνται οι έφηβοι ότι «κανείς δεν μπορεί να τους   καταλάβει!».  

 β) Η άλλη έκφανση είναι η αίσθηση της παντοδυναμίας – της μη τρωτότητας.  

   - Ο έφηβος, αφελώς, πιστεύει ότι, αν κάτι ανεπιθύμητο συμβαίνει με κάποιον άλλον έφηβο, 

     αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο στον ίδιο.  
   - Π.χ., αν πληροφορηθεί ότι ο κολλητός του συμμαθητής έχει «μπλέξει» με τα ναρκωτικά, 

      πιστεύει ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο στον ίδιο (παρότι έχει ήδη «δοκιμάσει» 

      εξαρτησιογόνο ουσία μια φορά). 
    - Ομοίως, αν μια έφηβος ακούσει ότι μια συμμαθήτριά της έμεινε έγκυος, αποκλείει  

       ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και στην ίδια με το «φλογερό» αμόρε της κ.τ.ό.  

   ● Οι έφηβοι βιώνουν, θα λέγαμε, «Αχίλλειο σύνδρομο!».  
 

Προσωπικός  μύθος 
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 Ο  Αχιλλέας  καταρρέει  χτυπημένος  στη φτέρνα! 

(Αννόβερο 2ος π.χ. αιώνας,  Δακτυλιόλιθος) 
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 ΟΙ  ΟΚΤΩ   ΦΑΣΕΙΣ – ΚΡΙΣΕΙΣ   

ΣΤΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Εφηβεία 

Βασική  εμπιστοσύνη  ─ Δυσπιστία 

 Αυτονομία  ─  Αμφιβολία 

Πρωτοβουλία  ─  Ενοχή 

Φιλοπονία  ─  Κατωτερότητα 

Ταυτότητα  ─  Σύγχυση  ρόλων 

Οικειότητα  ─   Απομόνωση 

Πανανθρώπινο  ενδιαφέρον ─ 

Αυτό -απορρόφηση 

Καταξίωση  ─ Απόγνωση 
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H απαίτηση για διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας  

κατά την εφηβική ηλικία  

είναι πανανθρώπινο φαινόμενο. 

Ισχύει σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες. 
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Ο νεαρός Ηρακλής ανάμεσα στην Αρετή και στην Κακία. 

Παράσταση σε αρχαίο αγγείο: 4ος αιώνας π.Χ., Μουσείο ΕΡΜΙΤΑΖ. 
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 ΟΙ   ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ    

ΓΙΑ  ΤΗ   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

– Δοτή – πρόωρα σχηματισμένη ταυτότητα 

 

– Κατακτημένη ταυτότητα 

 

– Παρατεταμένο  μορατόριουμ 

 

– Σύγχυση  ρόλων 

Επιθυμητή   διαδικασία:  Κατακτημένη  ταυτότητα. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  : Οι τέσσερις  μορφές 
  

         →  Η προσωπική ταυτότητα, ανάλογα με τη συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται για τη διαμόρφωσή της,   

      παίρνει μία από τις παρακάτω τέσσερις παραλαγές:  

  

            α) Η δοτή ταυτότητα (ή όπως αλλιώς λέγεται, πρόωρα σχηματισμένη ταυτότητα), όπου το άτομο έχει     

      δεσμευθεί και αφοσιωθεί σε σκοπούς και πεποιθήσεις που έχουν υποδειχθεί από άλλους, χωρίς προηγουμένως     

      και  με δική του πρωτοβουλία να έχει λάβει υπόψη του εναλλακτικές πιθανότητες.  

             β) Η κατακτημένη ταυτότητα, όπου το άτομο, ακόμη και αν η τελική επιλογή συμπίπτει με την προτίμηση  

       των  σημαντικών  άλλων, η  επιλογή  αυτή  έχει  γίνει  με κριτήρια  που έχει  θέσει ο ίδιος  ο  έφηβος  και  

       αφού  προηγουμένως έχει λάβει υπόψη του ποικίλες εναλλακτικές δυνατότητες.  

             γ) Το παρατεταμένο μορατόριουμ, όπου το άτομο έχει επιδοθεί σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια 

        να  αναζητεί και να εξετάζει δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να μπορεί ακόμη να απολήξει  

        σε ένα  ξεκάθαρο  και  ικανοποιητικό  αποτέλεσμα  αυτοπροσδιορισμού  και  να  αποσαφηνίσει  

        ένα σχέδιο ζωής.  

              δ) Η σύγχυση ρόλων, όπου το άτομο, χωρίς μια σαφή  ενιαία εσωτερική εικόνα για τον εαυτό του,  

         γίνεται έρμαιο των παλιών του συνηθειών, των στιγμιαίων παρορμήσεων ή/και αλλότριων κελευσμάτων∙  

         «κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος».  
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                          ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  :  Η κατακτημένη  ταυτότητα  

        → Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατακτημένη ταυτότητα έχει σαφή πλεονεκτήματα για τη λειτουργία                            

της προσωπικότητας. Συγκεκριμένα:  

● Τα άτομα που έχουν κατακτημένη ταυτότητα είναι, σε σύγκριση με όλες τις άλλες κατηγορίες, τα πιο καλά 

προσαρμοσμένα: έχουν υψηλή επίδοση σε πνευματικές δοκιμασίες, ακόμη και κάτω από αγχογόνους συνθήκες∙ 

διαθέτουν μεγάλη αυτοπεποίθηση∙ εκδηλώνουν το λιγότερο άγχος∙∙ μπορούν να διατηρούν στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις με άτομα του ίδιου και του αντίθετου φύλου∙ επιδεικνύουν ανοχή και σεβασμό για αντίθετες με τις δικές τους 

απόψεις∙ δείχνουν μεγάλη αφοσίωση και προσήλωση στην επιδίωξη και πραγμάτωση σκοπών κ.τ.ό.  

● Αντίθετα, τα άτομα που έχουν δοτή, πρόωρα σχηματισμένη, ταυτότητα η έρευνα έχει δείξει ότι είναι αυταρχικά 

και στερεοτυπικά άτομα∙ θέτουν εξωπραγματικά υψηλούς σκοπούς για τον εαυτό τους∙ δεν μπορούν να αποδώσουν 

σε πνευματικά έργα κάτω από αγχογόνους συνθήκες∙ έχουν διογκωμένο αυτοσυναίσθημα- ταχύτατα αναδιπλώνονται 

και βιώνουν σύγχυση όταν υπάρξει κάποια αμφισβήτηση και πρόκληση για τις ιδέες τους και τα «πιστεύω» τους∙         

οι σχέσεις τους με τα άλλα πρόσωπα είναι στερεότυπες και επιφανειακές κ.τ.ό.  

● Τα άτομα με το παρατεταμένο μορατόριουμ είναι τα πιο αγχώδη από όλες τις τέσσερις ομάδες. Τα άτομα αυτά είναι 

εκτεθειμένα και κινδυνεύουν, στο πέρασμά τους προς την ενηλικίωση, από τη Σκύλλα και από τη Χάρυβδη,            

να αποξενωθούν τόσο από τον καθιερωμένο τρόπο ζωής των ενηλίκων όσο και από τον ίδιο τους τον εαυτό. 

● Τα άτομα με σύγχυση ρόλων, χωρίς μια σαφή  ενιαία εσωτερική εικόνα για τον εαυτό τους, δεν μπορούν               

να βάλουν κάποια τάξη στη ζωή τους. Κινδυνεύουν να καταλήξουν σε περιθωριακούς  ψυχοπαθολογικούς 

μετέφηβους και ενηλίκους. 

 Με βάση λοιπόν τη διαπίστωση για τα σαφή πλεονεκτήματα της κατακτημένης ταυτότητας, η οικογένεια        

θα πρέπει να φροντίζει ώστε το παιδί τους – έφηβος να έχει ευκαιρίες, για τα διάφορα υπαρξιακά ερωτήματα, ποικίλες 

εναλλακτικές λύσεις, να τις συγκρίνει και να τις αξιολογεί και, με δικά του κριτήρια, να επιλέξει τη λύση που              

του ταιριάζει.  
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Μέρος 3ο 
 

Ψυχοπαιδαγωγική  διαχείριση  της  εφηβικής  «κρίσης» 
    στο  σχολείο  και  στην  οικογένεια. 

  
 
 

     Δέκα  (10)  βασικές  αρχές  εφαρμοσμένης  ψυχολογίας. 
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  1. Θετική στάση : 
Όχι το γνωστό, από καταβολής κόσμου, 

«τροπάριο» εναντίον των νέων ! 
 

  

     «… και μήτε αισχύνεσθαι μήτε δεδιέναι τους γονέας… 

   … οι φοιτηταί τε διδασκάλων ολιγωρούσιν…» 

    

 (… και τα παιδιά δεν ντρέπονται πια και δεν λογαριάζουν τους γονείς… 

  … οι μαθητές αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τους δασκάλους τους…) 

           
               (Πλάτων, Πολιτεία Η΄) 

     

 

   Η Γη μας έχει τελείως εκφυλιστεί. 

   Τα παιδιά πάψανε να ακούνε τους γονείς τους!  

  

              (Αιγύπτιος ιερέας, 6.000 χρόνια πριν από σήμερα)  
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ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Το «έαρ» της ζωής 

     Η έντονη κριτική διάθεση και η αμφισβήτηση που τόσο συχνά 

εκδηλώνουν οι έφηβοι για τα κοινωνικά πράγματα και η έντονη 

ριζοσπαστικότητα και ανακαινιστική τους διάθεση έχουν, 

αναμφισβήτητα, και τη θετική πλευρά τους.  

    Πρόκειται για τις πρώτες άδολες και θαρραλέες πτήσεις της 

νεανικής σκέψης στο χώρο των ιδεών, των ιδανικών,                      

των θεωρητικών συλλήψεων και των αξιών, μια ενασχόληση 

εξαιρετικά παραγωγική, χρήσιμη και αναγκαία, όχι μόνο                

για την ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας,          

αλλά και για την κοινωνική ανανέωση και πρόοδο.  

    Γι’ αυτό, η εφηβεία προσφυώς έχει αποκληθεί «αιώνια 

αναγέννηση!». 
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  Να  δείχνουμε  συμπαθητική  κατανόηση 

στις  ιδιόγνωμες  προτιμήσεις  

και  

εκκεντρικότητες  της  εφηβικής  «κουλοτούρας». 

 

 Εφηβική «κρίση» πρωτοτυπίας. 
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 2.  Μια  γενική  ψυχολογική  αρχή :  

Αλλάζοντας τις συνθήκες, αλλάζουμε τη συμπεριφορά! 

 

 

   Κάθε συμπεριφορά του παιδιού, ακόμη και αυτή  

      που θεωρείται «ανεπιθύμητη» είναι, για το παιδί  

      που την εκδηλώνει, η πιο κατάλληλη αντίδρασή του     

      κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. 

 

 

   Αλλάζοντας τις συνθήκες, αλλάζουμε τη συμπεριφορά  

       του παιδιού! 

 

 

   Στις «συνθήκες»  που πρέπει να αλλάξουν είμαστε, 

       ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, και εμείς οι ΓΟΝΕΙΣ! 
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→Σημασία για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού  

έχει όχι τόσο το  ΤΙ  κάνουμε ή δεν κάνουμε, 

αλλά  

κυρίως, το  ΠΩΣ  κάνουμε ό,τι κάνουμε  

ή δεν κάνουμε. 

Δηλαδή, σημασία έχει  

όχι τόσο ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειές μας,  

αλλά  

κυρίως, το ψυχολογικό περίβλημα των ενεργειών μας. 

3. Το  ΤΙ  και  το  ΠΩΣ  στη  συμπεριφορά  μας 
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         Να  σκέπτεσαι .… 

 

• ΟΧΙ  μόνον το ΤΙ  κάνει  ή  δεν  κάνει  το  παιδί, 

         αλλά 

 και  το  ΠΩΣ  νιώθει  για  ό,τι  κάνει  ή δεν  κάνει . 

   

83 



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ  ΚΛΙΜΑ 

Οχι  το  ΤΙ,  αλλά  το  ΠΩΣ! 

Ο χρωστήρας 

των ενεργειών όλων μας! 
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→  Όσο πιο πολύ ασχολείσαι με μια αντίδραση 

- θετική ή αρνητική - 

τόσο πιο πολύ η αντίδραση αυτή τείνει να επαναλαμβάνεται. 
 

→ Η αγνόηση μιας αντίδρασης συντελεί στην απόσβεσή της. 

 

4.  Διαφορική  ενίσχυση  της  συμπεριφοράς 
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→   Να αναζητάμε  κάθε  θετικό  στοιχείο  στη  συμπεριφορά  
       του  παιδιού  και  να  το  επαινούμε:   
 

• Να  αγνοούμε  τις  ανεπιθύμητες μορφές συμπεριφοράς 
του παιδιού. 

• Όχι εστίαση στο «λάθος»!  

→   Η παγίδα της αρνητικής διαφήμισης ! 

                       Προσοχή !  
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 5.  Όχι  «τρομεροποίηση»    

όλων των  προβλημάτων  

  Να διαβαθμίζουμε τη σοβαρότητα κάθε προβλήματος. 

        Να μην τα «τρομεροποιούμε» όλα. 

   Ασχολήσου με τα σοβαρά! Αγνόησε τα άλλα! 

  Στοχευμένη «μερική κώφωση»  (Μην τα ακούς όλα!). 

  Στοχευμένη «μερική τύφλωση»  (Μην τα βλέπεις όλα!). 
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6.  Αναβίωση  των  προσωπικών  βιωμάτων: 

Κακός  σύμβουλος!   
  

 

Η εφηβεία του παιδιού μας διαφέρει από τη δική μας εφηβεία  

     πριν 20-30 χρόνια. 

→Κάθε εποχή και κάθε κοινωνία έχει τη δική της εφηβεία. 

  

Όχι, αναβίωση των εφηβικών μας βιωμάτων και απαίτηση  

      για  συμμόρφωση του παιδιού προς αυτά. 

 

 Αν είσαι αυτοδημιούργητος και επιτυχημένος γονέας,  

     πρόσεξε…! 

  Ελλοχεύει «διπλή παγίδευση»! 
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7. Παθητική  αναστολή 

→   Να  αποτρέπουμε,  τεχνηέντως, το  παιδί  
να  προβαίνει  στην  ανεπιθύμητη  ενέργεια. 

→   Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη ! 

→   Άμεσο  σταμάτημα της ανεπιθύμητης ενέργειας. 

                                     Προσοχή ! 
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 Η ένταση του συναισθήματος  

       που συνοδεύει το σύμπτωμα. 
 

 Η αδυναμία του παιδιού αποφυγής  

       του συμπτώματος.  

Προσοχή ! 

90 



  Τα  όρια  να  είναι  σαφή  και  λογικά. 

  

  Ο  έλεγχος  να  είναι  ελευθερόφρων. 

8. Να θέτουμε όρια και να ασκούμε έλεγχο 
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9. Το «αυτοκαταπιεζόμενο προ-νευρωσικό» παιδί: 

Σύνδρομο  «Πετρούλα» ! 

 
   

  Δύο είδη προβλημάτων 

Εσωτερικευμένα 

↓ 

Υπερβολική  

αναστολή 

Εξωτερικευμένα 

↓ 

Αντικοινωνική 

συμπεριφορά 

Τα εσωτερικευμένα  είναι  «σαράκι»   

     στον ψυχισμό του παιδιού! 
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   Προσοχή ! 
 

 

  Κακώς  θεωρούνται  τα  εσωτερικευμένα  προβλήματα  

     ως «καθώς πρέπει»  συμπεριφορά  «ιδανικός» μαθητής! 

  Κίνδυνος : Μήπως πρόκειται  για : 

          ∙ Αυτοκαταπιεζόμενο  προ-νευρωσικό παιδί; 

          ∙ Πρόσφορο θύμα για bullying; 

 

  Σύνδρομο  «πετρούλα» ! 
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      Να αναζητούμε και να βρίσκουμε πράγματα  

      που το παιδί να μπορεί ευχερώς να τα κάνει,  

      ώστε να έχει επιτυχίες.      
 

Γιατί, το καλύτερο κίνητρο για την επιτυχία  

είναι η ίδια η επιτυχία.   
 

     Ο συντομότερος δρόμος για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

       είναι η ΙΔΙΑ η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

               

 

           ‒ Η  επιτυχία  γεννά  επιτυχία! 

      ‒ Η  αποτυχία  γεννά  αποτυχία! 
 

 

 

  Ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος του παιδιού: 

«Βάλσαμο» για τον ψυχισμό του! 
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 10. Εμπόδια  στην  επικοινωνία  με  τον  έφηβο  

 
   •  Ιδεαλιστική  θεώρηση  της  ζωής 
 

   •  Προσωπικός μύθος 
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 ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ   ΘΕΩΡΗΣΗ   ΤΗΣ   ΖΩΗΣ 

– Από «πραγματιστής» στη σχολική ηλικία, 

 γίνεται «ιδεαλιστής» στην εφηβεία 

•  Ανακαινιστική διάθεση 
 

•  Έντονη κριτική στάση 
 

•  Εναντίωση σε κάθε μορφή εξουσίας – αυθεντίας 
 

•  Συμβατική ηθική - Αυτόνομη ηθική 

 

Αιώνια αναγέννηση 
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    Δύο  εκφάνσεις : 
 

    α)  Μοναδικότητα των βιωμάτων 

    β)  Μη-τρωτότητα :  «Αχίλλειο σύνδρομο» 

Προσωπικός  μύθος 
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 Το αναπτυξιακό φαινόμενο, γνωστό ως «εφηβικός προσωπικός μύθος»,  

       έχει δύο εκφάνσεις: 

      α) Η μια έκφανση είναι η μοναδικότητα των προσωπικών βιωμάτων.  
        -  Ο έφηβος νομίζει ότι τα προσωπικά του βιώματα είναι ανεπανάληπτα, μοναδικά. 

        -  Πιστεύει ότι κανείς άλλος δεν έχει νιώσει τέτοια συγκίνηση, τέτοια έντονη αγάπη. 
 - Ο απογοητευμένος έφηβος πιστεύει ότι κανείς άλλος δεν έχει ζήσει τόσο τραγικές στιγμές. 

 ● Ευλόγως συχνά παραπονιούνται οι έφηβοι ότι «κανείς δεν μπορεί να τους   καταλάβει!».  

 β) Η άλλη έκφανση είναι η αίσθηση της παντοδυναμίας – της μη τρωτότητας.  

   - Ο έφηβος, αφελώς, πιστεύει ότι, αν κάτι ανεπιθύμητο συμβαίνει με κάποιον άλλον έφηβο, 

     αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο στον ίδιο.  
   - Π.χ., αν πληροφορηθεί ότι ο κολλητός του συμμαθητής έχει «μπλέξει» με τα ναρκωτικά, 

      πιστεύει ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο στον ίδιο (παρότι έχει ήδη «δοκιμάσει» 

      εξαρτησιογόνο ουσία μια φορά). 
    - Ομοίως, αν μια έφηβος ακούσει ότι μια συμμαθήτριά της έμεινε έγκυος, αποκλείει ότι θα 

      συμβεί κάτι τέτοιο και στην ίδια με το «φλογερό» αμόρε της κ.τ.ό.  

   ● Οι έφηβοι βιώνουν, θα λέγαμε, «Αχίλλειο σύνδρομο!».  
 

Προσωπικός  μύθος 

98 



 Ο Αχιλλέας καταρρέει χτυπημένος στη φτέρνα! 

(Αννόβερο 2ος π.χ. αιώνας, Δακτυλιόλιθος) 
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  Όχι  ΜΟΝΟ – λογος,  αλλά  ΔΙΑ – λογος !  

 
  ─   Όχι  κήρυγμα! 

           •  Μην  ξεχνάμε  τα  δικά  μας   

 
  ─   Δεν  μιλάμε  στον  έφηβο,   
        αλλά  μιλάμε  με  τον  έφηβο  
 
   ─   Να  μάθουμε  να  ακούμε  
 
 
 
 

 ─   Διάλογος  με  ενσυναίσθηση: 

Να  μπαίνουμε  στη  θέση  του  άλλου! 
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               Προσοχή  στα  ΔΙΑΜΕΣΑ ! 

 

 
 

           

  

 

 Μην αντιδράς ΑΜΕΣΩΣ. ● Ψυχραιμία 

  Βρες κάτι να κάνεις για να κερδίσεις χρόνο. 

 Σκέψου ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνεις 

        Να σκεφθείς και να αποκλίσεις ακραίες ενέργειες. 
                  (π.χ. δεν θα τον προσβάλλω∙  

                    δεν θα βγάζω συμπέρασμα αμέσως κ.τ.ό.) 
                                       

                                                    (Συνεχίζεται) 

   

Ερέθισμα 

από  έφηβο 
ΔΙΑΜΕΣΑ 

Αντίδραση  

ενηλίκου 
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               Προσοχή  στα  ΔΙΑΜΕΣΑ ! 

 

(Συνεχίζεται) 

           

  

  

   

  

 Σκέψου πολλές ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ! 
        Όχι, μόνον ΜΙΑ λύση. 

  Μην είσαι ΑΠΟΛΥΤΟΣ στις απόψεις σου!  

 Χρησιμοποίησε ΦΡΑΣΕΙΣ, όπως: 

     «Μια ΠΙΘΑΝΗ λύση θα μπορούσε να είναι…» 
     «Αυτό που σκέφθηκα ΤΩΡΑ είναι…» 
     «ΙΣΩΣ καλό θα ήταν…» 
 

Ερέθισμα 

από  έφηβο 
ΔΙΑΜΕΣΑ 

Αντίδραση  

ενηλίκου 
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     Το  ΧΙΟΥΜΟΡ  σώζει ! 

 

 

             Αν  διαβλέπεις  ότι  οδηγείσαι  σε  αδιέξοδο, 

    μια  καλή  λύση  είναι  το  ΧΙΟΥΜΟΡ. 
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→  Προτιμώμενες  ιδιότητες 
 

• Η  προθυμία  να  βοηθήσει. 

• Η  σαφήνεια στις οδηγίες και στις εξηγήσεις που δίνει. 

• Η  συνέπεια και σταθερότητα στην τήρηση της τάξης. 

• Η  αντικειμενικότητα. 

• Η  προσήνεια και οι καλοί τρόποι προς τους μαθητές. 

• Η  ευχάριστη  διάθεση  –  ΧΙΟΥΜΟΡ. 

Τι λένε τα παιδιά  
για  τους  δασκάλους  τους; 
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→  Ανεπιθύμητες  συμπεριφορές 
 

• Οι  φωνές, οι κομπασμοί και οι μεμψιμοιρίες  

     μέσα στη τάξη. 

• Οι  πολύλογες – φλύαρες  – ασαφείς οδηγίες. 

• Η  ειρωνεία και ο εξευτελισμός του παιδιού.  

• Οι  απειλές και οι αυθαίρετες τιμωρίες. 

• Πάνω  απ’ όλα : Η ανιαρή – βαρετή – μονότονη 

διδασκαλία. 

 

 

Τι  λένε  τα παιδιά  
για  τους  δασκάλους  τους; 
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     Το  ΧΙΟΥΜΟΡ  σώζει ! 

 

 

             Αν  διαβλέπεις  ότι  οδηγείσαι  σε  αδιέξοδο, 

    μια  καλή  λύση  είναι  το  ΧΙΟΥΜΟΡ. 
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Τέσσερις  τύποι  γονέων :  Αυθεντικοί  γονείς!   

   ‒ Τα  χαρακτηριστικά  τους  
                      και  
       η  έκδηλη  συμπεριφορά  τους. 

 

Μέρος 4ο  
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Το  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ  ΚΛΙΜΑ  της  οικογένειας ! 

Ο  χρωστήρας  των  ενεργειών  μας! 

 

 

Το  «ΤΙ»  και  το  «ΠΩΣ»!  
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1.  Στοργή 

− Έκδηλη στοργή 
− Βουβή στοργή 
 

2.  Απορριπτική στάση 

− Παθητική απόρριψη - Αδιαφορία 
− Ενεργητική απόρριψη - Εχθρότητα 
 

3.  Τρόπος χειραγώγησης του παιδιού 

− Ενθάρρυνση για αυτονομία 
− Αυταρχικότητα, καταπίεση 

 

4.  Σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού 

− Δικαιολόγηση των αποφάσεων 

− Εμπιστοσύνη στις ικανότητες του παιδιού 
 

5.  Αυτοκριτική των γονέων 
 

6. Παροχή ευκαιριών για επιτεύγματα 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
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 9.   Κοινωνικότητα των γονέων 
 

10.  Επιθετικότητα των γονέων 
 

−Συντελεστική (αμυντική) επιθετικότητα 
−Εχθρική επιθετικότητα 

 

11.  Ασυνέπεια των γονέων (μεταξύ τους, «εντός» του καθενός) 
 

12.  Χρήση προτύπων 
 

−Ενδο-προσωπική σύγκριση 
−Δια-προσωπική σύγκριση 

 

13.  Η ομοιότητα του παιδιού προς τους γονείς (πατέρα ή μητέρα) 
 

14.  Άσκηση της εξουσίας στην οικογένεια 
 

−Διανεμητική,  πολυπρόσωπη εξουσία 
−Συγκεντρωτική,  μονοπρόσωπη εξουσία 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

(Συνέχεια) 
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              α)  Συναισθηματικός  τόνος 

           ΑΠΟΡΡΙΨΗ                                            ΕΚΔΗΛΗ  ΣΤΟΡΓΗ 

 ΔΥΟ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

. 

              β)  Χειραγώγηση  του  παιδιού 

        ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ                                            ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ . 
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 

ΕΚΔΗΛΗ 

ΣΤΟΡΓΗ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 

Στοργικοί-

διαλεκτικοί  

γονείς 

Υπερπροστατευτικοί 

γονείς 

Απορριπτικοί - 

αδιάφοροι  

γονείς 

Εχθρικοί -

καταπιεστικοί  

γονείς 

ΕΚΔΗΛΗ

ΣΤΟΡΓΗ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 

Υπερπροστατευτικοί 

γονείς 

Απορριπτικοί - 

αδιάφοροι  

γονείς 

Εχθρικοί -

καταπιεστικοί  

γονείς 

ΕΚΔΗΛΗ 

ΣΤΟΡΓΗ 

• Δημιουργικότητα 

• Κοινωνικότητα 

• Συναισθηματική 

   σταθερότητα 

• Έφεση για υψηλή επίδοση 

• Ενισχυμένο αυτοσυναίσθημα- 

   αξιοσύνη 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 

Απορριπτικοί - 

αδιάφοροι  

γονείς 

Εχθρικοί -

καταπιεστικοί  

γονείς 

ΕΚΔΗΛΗ 

ΣΤΟΡΓΗ • Εσωτερική ανασφάλεια 

• Περιορισμένη κοινωνικότητα 

• Τυραννική συμπεριφορά 

• Προσκόλληση σε ενηλίκους 

   («μικρομέγαλη» συμπεριφορά) 

Στοργικοί-

διαλεκτικοί  

γονείς 

• Εγωκεντρική-ναρκισσιστική 

   συμπεριφορά Υπερβολική 

 αναστολή –  

Νευρωτισμός.  

 

Σχολική 

 φοβία. 
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 

Αντικοινωνικά, 

παραπτωματικά, 

εγκληματικά 

άτομα. 

Υπερπροστατευτικοί 

γονείς 

• Ταύτιση με ομάδες 

  συνομηλίκων 

Εχθρικοί -

καταπιεστικοί  

γονείς 

Αξιόλογα 

επιτεύγματα. 
 

Επιτυχείς 

κοινωνικοί 

ρόλοι. 

ΕΚΔΗΛΗ 

ΣΤΟΡΓΗ 

Στοργικοί-

διαλεκτικοί  

γονείς 

• Δημιουργικές παρέες 

• Παραβατικές παρέες- 

συμμορίες 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 

 

Ψυχοπαθητική 

προσωπικότητα: 

Μονήρης, σκληρός, 

 ανάλγητος  

εγκληματίας. 

 

Υπερπροστατευτικοί 

γονείς 

Απορριπτικοί - 

αδιάφοροι  

γονείς 

•Ευπειθέστατος στους ανωτέρους 

  Σκληρός στους κατωτέρους 
 

Απολογητικός 

γραφειοκράτης. 
 

Αυταρχικός 

τύπος. 

ΕΚΔΗΛΗ 

ΣΤΟΡΓΗ 

Στοργικοί-

διαλεκτικοί  

γονείς 

• Υποκριτική υποτέλεια 

• Τυπολάτρης 

• Συναισθήματα πικρίας 

• Εχθρική επιθετικότητα 

• Χαιρεκακία 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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Οι τέσσερις τύποι γονέων και οι επιπτώσεις τους  

στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

• Παραβατικές παρέες -

συμμορίες

• Ταύτιση με ομάδες

συνομηλίκων

• Δημιουργικές παρέες

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ

Αντικοινωνικά,

παραπτωματικά,

εγκληματικά

άτομα.

Αξιόλογα

επιτεύγματα.

Επιτυχείς

κοινωνικοί

ρόλοι.

ΕΚΔΗΛΗ

ΣΤΟΡΓΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

• Ευπειθέστατος στους ανωτέρους -

Σκληρός στους κατωτέρους

• Υποκριτική υποτέλεια

• Τυπολάτρης

• Συναισθήματα πικρίας

• Εχθρική επιθετικότητα

• Χαιρεκακία

Απολογητικός

γραφειοκράτης.

Αυταρχικός

τύπος.

Ψυχοπαθητική

προσωπικότητα:

Μονήρης, σκληρός,

ανάλγητος

εγκληματίας.

• Δημιουργικότητα

• Κοινωνικότητα

• Συναισθηματική

σταθερότητα

• Έφεση για υψηλή επίδοση

• Ενισχυμένο αυτοσυναίσθημα -

αξιοσύνη

• Εσωτερική ανασφάλεια

• Εγωκεντρική-ναρκισσιστική

συμπεριφορά

• Περιορισμένη κοινωνικότητα

• Προσκόλληση σε ενηλίκους

(«μικρομέγαλη» συμπεριφορά)

• Τυραννική συμπεριφορά

Υπερβολική

αναστολή –

νευρωτισμός

«Ι Δ Α Ν Ι Κ Ο Ι»

γονείς

Σχολική

φοβία
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                    « ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ »   ΓΟΝΕΑΣ 

 

→    « Αυθεντικός »  είναι ο γονέας που συνδυάζει 

        συγχρόνως  τρία  χαρακτηριστικά :  

 

•  Έκδηλη  στοργή 

•  Αυτονομία  μέσα  σε  όρια 

•  Απαίτηση  για  ωριμότερη  συμπεριφορά 
 

119 



 Παρακάτω γίνεται περιγραφή για τον «αυθεντικό γονέα » τόσο των ιδιαίτερων μορφών                          

της συμπεριφοράς του όσο και των επιπτώσεων της συμπεριφοράς του αυτής στην ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού.  

   ‒  Οι «αυθεντικοί γονείς» είναι στοργικοί – ανεκτικοί γονείς. Συνδυάζουν τη στοργή με την ενθάρρυνση 

για αυτονομία και για αυτάρκεια. Οι γονείς αυτοί δείχνουν την αγάπη τους στο παιδί απλόχερα, έκδηλα, 

ελεύθερα. Χαίρονται τη συντροφιά του παιδιού, συμμετέχοντας στα παιγνίδια και στις ασχολίες του.              

Του παρέχουν ηθική στήριξη σε κάθε δυσκολία του και συμπαθητική συμπαράσταση στις αστοχίες και            

στα σφάλματά του. Αναζητούν ευκαιρίες να το επαινέσουν, να το ενθαρρύνουν και με κάθε τρόπο             να 

εκδηλώσουν τη στοργή τους. Συχνά θα ακούσουμε να του λένε: «Οι ωραιότερές μου ώρες είναι          όταν 

είμαστε μαζί∙ οι δυο μας!».  

 ‒  Επίσης, οι στοργικοί γονείς με τις ανεκτικές – ελευθερόφρονες στάσεις και συμπεριφορές ενθαρρύνουν 

την αυτονομία του παιδιού – πάντοτε μέσα σε όρια – και χρησιμοποιούν διαλεκτικό – εξατομικευμένο 

τρόπο χειραγώγησής του. Δείχνουν σεβασμό στην ατομικότητα του παιδιού, στις ιδιαίτερες προτιμήσεις 

του και        στα διαφέροντά του. Παρέχουν εναλλακτικές λύσεις και του δίνουν το δικαίωμα της επιλογής. 

Ασκούν αυτοκριτική για τη συμπεριφορά τους προς το παιδί και προβαίνουν σε δικαιολόγηση                των 

αποφάσεών τους.  

  ‒   Για την πειθάρχηση του παιδιού χρησιμοποιούν την προτροπή, τη λογική εξήγηση των καταστάσεων,     

την παροχή εξηγήσεων για τους κανόνες της συμπεριφοράς και για τις συνέπειες των ενεργειών τόσο       για 

τους ίδιους όσο και για τους άλλους∙ και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις στα συναισθήματα των άλλων. 

Φροντίζουν ώστε το παιδί να αποκτήσει εσωτερικό έλεγχο της συμπεριφοράς του. Ασκούν πειθαρχία 

εσωτερική – προσωποκεντρική.  

    ●  Γενικώς, οι στοργικοί γονείς είναι πράοι, ήρεμοι, ήπιοι∙ ή, άλλως, άνθρωποι «χαμηλών τόνων».  

Οι ιδιότητες αυτές των στοργικών – ανεκτικών γονέων βοηθούν το παιδί να αποκτήσει συναισθηματική 

σταθερότητα, φιλική διάθεση, έφεση για υψηλή επίδοση,  

        ενισχυμένο αυτοσυναίσθημα, αξιοσύνη, δημιουργικότητα και συνεργατικότητα. 

Ο  «αυθεντικός»  γονέας 
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Έκδηλη στοργή :  Πρωταρχική  ανάγκη  του  παιδιού! 
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→    Το  «κλειδί»  είναι :  
 

• Ενσυναίσθηση :  Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. 
 

• Ελευθερόφρων  έλεγχος. 
 

• Σπουδάζουσα  αδιαφορία . 
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→  Ετοιμάζουμε τους γονείς   

της επόμενης γενιάς! 

ΤΟ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 ΤΗΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΒΙΩΜΑΤΩΝ 

●  Ό,τι  παίρνει το παιδί από τους γονείς του, αυτό θα δώσει αργότερα           

   ως γονέας στα δικά του παιδιά! 

       Αγάπη πήρε, στοργή θα δώσει! 

       Απόρριψη και εχθρότητα πήρε, ίδια συναισθήματα θα δώσει! 

 ●  Γίνεται ανακύκλωση – αναπαραγωγή των προσωπικών βιωμάτων   

   από γενιά σε γενιά! 
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Συλλειτουργία  σχολείου  και  οικογένειας : 

 

 

Πολλαπλασιαστικά  τα  αποτελέσματα.  
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      Προσοχή!   

→  Αλληλεπίδραση «Δασκάλου ‒ Παιδιού ‒ Γονέα» : 

      «Σκαληνό τρίγωνο» ! 
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Οι τέσσερις τύποι γονέων και οι επιπτώσεις τους  

στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

• Παραβατικές παρέες -

συμμορίες

• Ταύτιση με ομάδες

συνομηλίκων

• Δημιουργικές παρέες

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ

Αντικοινωνικά,

παραπτωματικά,

εγκληματικά

άτομα.

Αξιόλογα

επιτεύγματα.

Επιτυχείς

κοινωνικοί

ρόλοι.

ΕΚΔΗΛΗ

ΣΤΟΡΓΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

• Ευπειθέστατος στους ανωτέρους -

Σκληρός στους κατωτέρους

• Υποκριτική υποτέλεια

• Τυπολάτρης

• Συναισθήματα πικρίας

• Εχθρική επιθετικότητα

• Χαιρεκακία

Απολογητικός

γραφειοκράτης.

Αυταρχικός

τύπος.

Ψυχοπαθητική

προσωπικότητα:

Μονήρης, σκληρός,

ανάλγητος

εγκληματίας.

• Δημιουργικότητα

• Κοινωνικότητα

• Συναισθηματική

σταθερότητα

• Έφεση για υψηλή επίδοση

• Ενισχυμένο αυτοσυναίσθημα -

αξιοσύνη

• Εσωτερική ανασφάλεια

• Εγωκεντρική-ναρκισσιστική

συμπεριφορά

• Περιορισμένη κοινωνικότητα

• Προσκόλληση σε ενηλίκους

(«μικρομέγαλη» συμπεριφορά)

• Τυραννική συμπεριφορά

Υπερβολική

αναστολή –

νευρωτισμός

«Ι Δ Α Ν Ι Κ Ο Ι»

γονείς

Σχολική

φοβία

Οι τέσσερις τύποι γονέων και οι επιπτώσεις τους  

στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
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