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1. Πρόιογος 
 
Σα πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδνπλ ζήκεξα 
απμεηηθέο ηάζεηο γηα δηάθνξνπο γλσζηνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο.  Ο 
εθπαηδεπηηθφο, ηδηαίηεξα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα 
ζχγρξνλα δεδνκέλα.  Υξεηάδεηαη φκσο ηαπηφρξνλα, λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην καζεηή ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνλ 
ρεηξηζηεί.  Σίζεληαη έηζη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 
 

 Πνηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα 
λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ; 

 Πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη γηα ην καζεηή έθεβν πνπ 
έρεη κπξνζηά ηνπ; 

 ε πνην βαζκφ ε πεξίνδνο ηεο εθεβηθήο θξίζεο επεξεάδεη ηα δηαδξακαηηδφκελα 
ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο; 

 
Σν εγρεηξίδην απηφ απνηεινχζε ζηφρν ηεο Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηα 
ηειεπηαία δχν κε ηξία ρξφληα. Δπηδίσμή καο είλαη λα κεηαθέξνπκε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 
ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ, δειαδή ην 
καζεηή  ηνπ, γλψζεηο πνπ επειπηζηνχκε λα θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηνπ ιεηηνπξγηθφηεξν 
θαη απνηειεζκαηηθφηεξν. 
 
Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη. 
Η κεηάδνζε φκσο ησλ γλψζεσλ ζην καζεηή γίλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 
πνηνηηθήο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ 
θάζε καζεηή. Δίλαη ζήκεξα παξαδεθηφ πσο ε εμέιημε ησλ καζεηψλ, ε θαιή ζρνιηθή 
ηνπο επίδνζε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο σο ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπο, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηή ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε 
αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  
 
Ο θαιφο θαη απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ ηαπηφρξνλα θαηαθέξλεη 
λα θπξηαξρήζεη θαη λα ειέγμεη ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά αδηέμνδα θαη δπζιεηηνπξγίεο 
θαη λα γλσξίζεη κέζα απφ εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έθεβνπ καζεηή ηνπ.  
   
Δκείο νη Δθπαηδεπηηθνί Φπρνιφγνη ζηελ πξνζπάζεηά καο λα δηαρεηξηζηνχκε ηα πνιιά 
καζεζηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ καο, ζεσξνχκε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο βαζηθνχο καο ζπλεξγάηεο. Πηζηεχνπκε θαη επειπηζηνχκε ην 
ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηε δχζθνιε 
θαζεκεξηλή εξγαζία πνπ νη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ. 
 
 
Μηράιεο Ισάλλνπ 
Πξντζηάκελνο  
Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο 
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2. ηότοη θαη θοποί ηοσ Δγτεηρηδίοσ 
¨Γλφρίδφ ηοσς Μαζεηές κοσ¨ 
 
Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο, 
κεηά ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά αιιά θαη ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έηζη 
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ.    
 
Σα πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηα πξνβιήκαηα  
ζπκπεξηθνξάο, ε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο εληφο 
ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, επηβάιινπλ ηελ αλάπηπμε παξεκβαηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ.  ηα πιαίζηα ησλ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θξίζεθε ζεκαληηθή ε 
δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ πνπ λα αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
εθήβσλ θαη λα παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε Μέζε θαη 
Σερληθή Δθπαίδεπζε.   
 
θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη επηζηεκνληθά δεδνκέλα απφ ηε 
ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα θαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ζην ζρνιείν. Ο 
εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη έλα δχζθνιν θαη ζπρξφλσο 
πνιχπιεπξν έξγν εθπαηδεχνληαο καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, κε 
δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο.  Η γλψζε ησλ δηαθνξψλ 
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνδνρή ηνπο θαη ζηελ θαηάιιειε παξνρή εθπαηδεπηηθήο 
βνήζεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θάζε καζεηή.   
 
Η Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο έρεη σο ζηφρν ην εγρεηξίδην απηφ λα 
δηαλεκεζεί ζε φια ηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη λα απνηειέζεη πεγή 
πιεξνθφξεζεο θαη επηκφξθσζεο.  Η ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
κέζα απφ ηε γλψζε είλαη ζεκαληηθή θαη ε παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη 
ζηε κειέηε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο ζρνιηθήο 
νκάδαο.   
 
ην εγρεηξίδην ππάξρεη αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 
ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζέηεη.  Τπάξρεη πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην 
βαζηθφ εξψηεκα ¨Πνηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη έλαο 
εθπαηδεπηηθφο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. ¨  Μέζα 
απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα έλαλ ¨θαιφ¨ εθπαηδεπηηθφ, νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο, νη λννηξνπίεο θαη 
γεληθά ε ζηάζε δσήο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνλ ραξαθηεξίδεη έηζη ψζηε λα κεηαθέξεη ηε 
γλψζε απνηειεζκαηηθά. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ 
αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή αιιά ζπγρξφλσο θαη ζηελ νκαδηθή πξνζέγγηζε πνπ 
ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 
ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε 
εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ.  Σέινο, κηα ζε βάζνο αλάιπζε ηεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εθήβνπο ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε 
ζπκπεξηθνξψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αληηδξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.   
 
 
 



 6 

3. Ο Μαζεηής φς Ξετφρηζηό Άηοκο 
Ηδηαηηερόηεηα θαη Μολαδηθόηεηα ηοσ Κάζε Παηδηού 
 
ηελ επνρή καο, ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ πνιππινθφηεηα θαη 
πνιπζπλζεηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε καζεηέο πξνεξρφκελνπο απφ 
δηαθνξεηηθφ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, βηψκαηα θαη 
πξνζδνθίεο. Καιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληεπεμέιζεη ζηελ πνιχπιεπξε θαη 
πνιχπινθε ζχλζεζε κηαο ζρνιηθήο ηάμεο πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκφζεη ηηο 
εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο δπλαηφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ.  Έλα 
έξγν ζαθψο δχζθνιν, επίπνλν θαη ηαπηφρξνλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. 
 
Σν ζρνιείν  δελ κπνξεί πιένλ λα δηαδξακαηίδεη ην γλσζηφ  παξαδνζηαθφ ηνπ ξφιν 
αθνχ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηέηνηεο πνπ εάλ 
δελ ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην ζρνιείν δελ ζα 
κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε παηδί εμαηνκηθεπκέλα θαη ηαπηφρξνλα δελ ζα 
θαηαθέξεη λα αλαθέξεηαη ζε φια ηα παηδηά. Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα επηκέλεη λα 
πξνζαξκφζεη θάζε παηδί ζε έλα άθακπην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πξφγξακκα αιιά 
αληίζεηα νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ην ίδην ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 
καζεηή.    
 
Γλσξίδσ ηελ ηάμε κνπ ζεκαίλεη αληηιακβάλνκαη ηελ αηνκηθφηεηα, ηε κνλαδηθφηεηα θαη 
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε καζεηή κνπ.  Πέξα απφ ηε γλψζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ 
ζηελ νκάδα, γηα λα ππάξμεη κηα πγηήο παηδαγσγηθή ζρέζε, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί 
παξάιιεια θαη ν ζεβαζκφο ζηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ.     
 
Κάζε καζεηήο πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, κε 
δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, εκπεηξίεο θαη βηψκαηα.  Παξά ηηο αλαπηπμηαθέο νκνηφηεηεο 
ησλ καζεηψλ ιφγσ ειηθίαο, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή πξνζδηνξίδεη θαη ηε 
δηαθνξεηηθή εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  
 
Πνιινί θαη πνιχπινθνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε 
αλζξψπνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.  Ο 
εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηα δεδνκέλα ησλ καζεηψλ 
ηνπ γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εμαηνκηθεπκέλα αιιά θαη ηαπηφρξνλα νκαδηθά.  
Γλσξίδσ ηνπο καζεηέο κνπ ζεκαίλεη γλσξίδσ φζν θαιχηεξα κπνξψ ηηο ζπλζήθεο ηεο 
πξνζσπηθήο, νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο αλά πάζα ζηηγκή.  Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηειεί 
ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηνπο εηδηθνχο 
εληφο ηνπ ζρνιείνπ.  Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο γνλείο νη 
νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
παηδηά ηνπο. Οη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα απνθηήζεη 
κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο,  ηηο 
απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπο. 
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4. Γσλακηθή ηες οκάδας 
Φστοθοηλφληθό Κιίκα ζηο τοιείο 
 
Οκάδα είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 
απνδέρνληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο σο κέιε, δεκηνπξγνχλ θνηλή ηαπηφηεηα θαη 
αλαπηχζζνπλ θνηλνχο ζηφρνπο. Κάζε νκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε γεληθφηεξε 
ζηάζε, λννηξνπία, ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα ησλ κειψλ ηεο.  ηε ζρνιηθή νκάδα, 
φπσο θαη ζε φιεο ηηο νκάδεο, θάζε κέινο δηαθέξεη θαη έηζη ρξεηάδεηαη λα 
αληηκεησπίδεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθή εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε. Παξάιιεια 
φκσο φια ηα κέιε καδί δεκηνπξγνχλ κηα δπλακηθή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νκάδα ζην 
ζχλνιφ ηεο.  Η νκάδα δελ απνηειεί απιά ην ζχλνιν ησλ κειψλ  ηεο αιιά είλαη έλα 
θαηλνχξγην δπλακηθφ ζρήκα κε μερσξηζηή ηαπηφηεηα θαη δνκή. Η δπλακηθή πνπ 
δεκηνπξγείηαη ζε κηα νκάδα ηεο πξνζδίδεη λφεκα, πιαίζην θαη ηαπηφηεηα.   
 
Η ζρνιηθή νκάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαθνξνπνηεζεί. Πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο 
θνίηεζεο γηα φια ηα παηδηά κε ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν,  παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο απνηεινχλ πιένλ κέιε 
ηεο ζρνιηθήο νκάδαο. Δπίζεο, κε ηελ Κππξηαθή θνηλσλία λα γίλεηαη νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν πνιππνιηηηζκηθή, καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκηθά 
πιαίζηα εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη απνηεινχλ κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.  
Ο εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα δηαθνξεηηθή ζχλζεζε θαη άξα 
δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο νκάδαο απφ ηηο νκάδεο πνπ ζπλέζεηαλ ηε 
ζρνιηθή ηάμε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  Υξεηάδεηαη λα γλσξίδεη πνιχ πεξηζζφηεξα γηα 
λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ηνπ ξφινπ.  Η λέα ζχλζεζε ηεο ζρνιηθήο 
νκάδαο δεκηνπξγεί λέεο απαηηήζεηο θαη δεδνκέλα ζην ζρνιηθφ ρψξν. Πξνυπνζέηεη 
ηελ  απνδνρή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή, είηε απηή 
νξίδεηαη ζαλ δηαθνξά ηθαλνηήησλ, ζξεζθείαο, θνηλσληθνχ επηπέδνπ ή θνπιηνχξαο.  Η 
απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε ζσζηή γλσξηκία κε ηνπο δηδαζθνκέλνπο ζα 
βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηιεθζεί ηε δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη λα 
ιεηηνπξγήζεη παξαγσγηθά κε ζηφρν ηε κάζεζε. 
 
Η θάζε νκάδα δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηεο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα. ηφρνο ελφο θαινχ 
εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα αληηιεθζεί ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν θάζε καζεηή μερσξηζηά φζν 
θαη ηεο νκάδαο ζην ζχλνιφ ηεο.   Σν ζχλνιν ησλ επηδξάζεσλ ζηε ζρνιηθή νκάδα, νη 
θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη (ζθφπηκεο, ζπλεηδεηέο θαη κε), νη ζηάζεηο, νη 
αληηιήςεηο, νη αμίεο θαη νη λννηξνπίεο πνπ ηα κέιε κηαο νκάδαο κεηαθέξνπλ 
θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηηο πξαθηηθέο πνπ ν 
εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη γηα λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ζηελ νκάδα. Σαπηφρξνλα, ν 
εθπαηδεπηηθφο κεηαθέξεη ζηελ νκάδα ηα δηθά ηνπ βηψκαηα, αμίεο, ζηάζεηο θαη επηδξά 
ζην γλσζηηθφ αιιά θαη ζην ςπρηθφ (ζπλαηζζεκαηηθφ) επίπεδν ησλ καζεηψλ.  Οη 
επηδξάζεηο είλαη ακνηβαίεο θαη δπλακηθέο. Έηζη, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο δέρνληαη 
επηδξάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά δηαθνξνπνηνχλ αληηιήςεηο, απφςεηο, 
αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο.    
 
Απηή ε αλαηξνθνδφηεζε,  απνηέιεζκα ησλ αληηδξάζεσλ θαη αληαπνθξίζεσλ απφ ηα 
κέιε ηεο νκάδαο,  δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα απηνγλσζία θαη επίιπζε 
πξνβιεκάησλ.  Η δηαπίζησζε απηή απνηειεί θαη ηελ θαιχηεξε απάληεζε ζε φζνπο 
ππνζηεξίδνπλ μερσξηζηέο ηάμεηο. Απνηειεί ε νκάδα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν κάζεζεο 
ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαη ηελ έθθξαζε ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ φισλ ησλ παηδηψλ.  Η νκάδα, ελψ δηαηεξεί ηελ αηνκηθφηεηα «ην 
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εγψ» ηνπ θάζε παηδηνχ, δίδεη θαη έκθαζε  ζηε ζπιινγηθφηεηα ζην «εκείο».  Σα κέιε 
ηεο νκάδαο ζπλδένληαη κέζα απφ θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  
 
Η επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ είλαη 
ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε λννηξνπία ησλ 
κειψλ κηαο νκάδαο.  Οη καζεηέο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν 
θαη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο.  ε απηήλ αθξηβψο ηελ αλάγθε ζεκειηψλεηαη ε 
νκαδηθή δηδαζθαιία ηελ νπνία αμηνπνηεί γηα λα κεηαθέξεη ηε γλψζε θαη ηελ 
εθπαίδεπζε πξνο φια ηα παηδηά.   
 
Η δχλακε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 
ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινβνήζεηα, ηε ζπκπιήξσζε απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 
ραξαθηεξίδεηαη σο δπλακηθή ησλ νκάδσλ.  Η νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη 
ζηελ θαιή γλψζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο 
ζρνιηθήο νκάδαο ηα νπνία αμηνπνηεί γηα λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο.  
 
Μέζα ζε θάζε νκάδα φια ηα κέιε ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα θαη λα 
εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  Κάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 
νκάδαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο γλψζεο κεηαθέξνληαο ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, 
ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θαη παξάιιεια αλαπηχζζεηαη, αθνκνηψλνληαο ηηο ζθέςεηο θαη 
ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 
ζπληνληζηή ηεο νκάδαο είλαη λα δηαηεξεί έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε εκπιέθνληαο 
θάζε καζεηή, ηνλίδνληαο ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ θαη κεηαθέξνληαο ηε γλψζε 
αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη αληίιεςε.   
  
5. Παηδαγφγηθή τέζε  
 
Η εθπαίδεπζε, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο αγσγήο θαη κάζεζεο, εμαξηάηαη απφ έλα 
πιέγκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη αιιεινεπηδξάζεσλ κεηαμχ δηδαζθνκέλνπ θαη 
δηδάζθνληνο, κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή.  Οη ζρέζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη 
αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο νκάδαο αιιά θαη απφ ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, 
παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, λννηξνπία, θηινζνθηθή ζεψξεζε θαη πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
δηδάζθνληνο. 
 
Η δηδαζθαιία δελ είλαη θάηη ζηαζεξφ, ζηαηηθφ θαη κφληκν, αιιά αληίζεηα είλαη κηα 
δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ κεηαβάιιεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 
Μεηαβάιιεηαη ηφζν απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο 
φζν θαη απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο, ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η 
παηδαγσγηθή ζρέζε νξίδεηαη ζαλ ε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ - καζεηή κε ζηφρν ηε 
κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηεο αγσγήο. ήκεξα, ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά 
δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο ζηελ 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν, ζηελ ζρνιηθή επηηπρία θαη ηελ 
θνηλσληθνπνίεζή ηνπ (Baker, Terry, Bridger, & Winsor, 1997).   Η παηδαγσγηθή ζρέζε 
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ « επηθνηλσλία, δεζηαζηά, αλεθηηθφηεηα, απνδνρή». Σα 
ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ, ζηε ζρνιηθή επηηπρία 
θαζψο θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη θνηλσληθφηεηά ηνπο.  Μέζα ζε έλα ζεηηθφ 
ςπρνινγηθφ θιίκα ζηελ ηάμε νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 
ζπκπεξηθέξνληαη ζεηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ  θαη αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα κάζεζε.  Αληίζεηα έλα αξλεηηθφ 
ςπρνινγηθφ θιίκα ζηελ ηάμε κε ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ –καζεηψλ πνπ 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθξνχζεηο, εληάζεηο, εμάξηεζε θαη κε απνδνρή ζπλδέεηαη κε 
αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
αιιά θαη ηεο κάζεζεο. Οη αξλεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή 
επεξεάδνπλ ηε κάζεζε θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία, δεκηνπξγνχλ αληηπάζεηα πξνο ην 
ζρνιείν κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε καηαίσζε ην ζπκφ θαη ηε ζρνιηθή απνθπγή.   
 
Η πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε γεληθφηεξε δηαρείξηζε  ηεο ηάμεο.  Δθπαηδεπηηθνί πνπ κπνξνχλ 
λα ζπλδεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα 
δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα.  Αληίζεηα εθπαηδεπηηθνί κε πνιχ άγρνο θαη αλαζθάιεηα, πνπ δελ έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα λα ζπλδεζνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηνπο καζεηέο ηνπο 
(πηζαλφ ιφγσ άιισλ πξνζσπηθψλ δπζθνιηψλ) απνηπγράλνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ.   
πληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ αγσληψλ, ησλ θφβσλ θαη αλαζθαιεηψλ ηνπο 
ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  Η επηκφξθσζε κπνξεί λα έρεη 
δηάθνξεο κνξθέο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία, ε 
πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη έγλνηεο θαη νη αγσλίεο ηνπ  
ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε νπνηαδήπνηε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ.     
 
Η δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ε νξγάλσζε θαη ε πιαηζίσζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ζηεξίδεηαη 
ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο.  Θεηηθέο θαη πγηείο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έρνπλ επίδξαζε ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηεο 
ζρνιηθήο νκάδαο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν 
αξλεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζνξίδνπλ αξλεηηθά ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο 
νκάδαο θαη παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 
   

6. Ο «Καιός» Δθπαηδεσηηθός  

Πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ αλαπηπρζεί κειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ 
πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα ζεσξείηαη «θαιφο» δειαδή 
παξαγσγηθφο, ηθαλφο, απνηειεζκαηηθφο θαη ζπγρξφλσο αγαπεηφο ζηνπο καζεηέο ηνπ. 
Πνιιέο  έξεπλεο  γηα ην ζέκα επηζεκαίλνπλ κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ελφο απνηειεζκαηηθνχ δαζθάινπ (Ryans 1960, Medley 1977, 
Murrey 1983, αλαθ. ζην Αλδξεαδάθεο 2004). Οξηζκέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία πνπ 
πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο είλαη ζχκθσλα κε 
ηηο πην πάλσ έξεπλεο ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ν 
ελζνπζηαζκφο, ην ρηνχκνξ, ε νξζή θξίζε, ε θαιή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε 
άξηηα γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ζπλερήο επαλαηξνθνδφηεζε θαη επηβξάβεπζε ησλ 
καζεηψλ θαζψο θαη ε ζαθήλεηα ηνπ ιφγνπ.   

Πέξαλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ν 
εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ηα 
πξνζσπηθά αδηέμνδα θαη αδπλακίεο γηα λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο 
καζεηέο ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ 
φξνπ.  πλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ δελ 
αληηκεησπίδνληαη θαη δελ ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο  κάζεζεο θαη δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα 
αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ. Αλαιακβάλνληαο έλα δχζθνιν ξφιν ν 
εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο δηθέο ηνπ αδπλακίεο, αλαζθάιεηεο θαη 
δπζθνιίεο γηα λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα 
παξέρεη αζθάιεηα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο. Δίλαη γη’ απηφ ην ιφγν πνπ 
πξνέρεη ε ζηήξημε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ 
ηνπ πέξαλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 
γλσξίζεη ηθαλνπνηεηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ γλσξίδνληαο πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηηο 
αγσλίεο, ηηο αλαζθάιεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα 
λα θαηαθέξεη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ρξεηάδεηαη πξσηαξρηθά λα είλαη ν ίδηνο κηα 
ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηέρεη βαζηθά ζηνηρεία φπσο 
αγάπε γηα ην παηδί, ζαθήλεηα ζθέςεο θαη ιφγνπ, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ρηνχκνξ.     

Υξεηάδεηαη επίζεο λα απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, λα αληηιακβάλεηαη ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 
αηφκνπ.  Μέζα απφ ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ζα κπνξέζεη 
λα εθθξάζεη κε εηιηθξίλεηα ηελ αγάπε γηα ην παηδί θαη ην πάζνο γηα ηε κεηάδνζε 
γλψζεσλ.  Μέζα απφ ηελ απνδνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζα θαηαθέξεη λα εθθξάζεη 
ηελ πξνζήισζε ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ κηα παηδαγσγηθή ζεψξεζε θαη ηελ 
ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ πξνζθέξνληαο ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.   

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζαθψο δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ηνπο θαλνληζκνχο ή ηα 
πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη απφ ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο, αμίεο, 
ζηάζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Η ζηάζε θαη ε λννηξνπία ηνπ πξέπεη λα 
ηαπηίδνληαη φρη κφλν κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη κε ηελ 
παηδαγσγηθή ηνπ απνζηνιή.  

Η δηδαθηηθή  πξαθηηθή πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα κέηξα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 
θάζε καζεηή ζηε ζρνιηθή νκάδα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο 
κάζεζεο ζε φια ηα παηδηά κέζα ζηα πιαίζηα κηαο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ λα  
παξέρεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα απηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζηε 
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο δάζθαινο πξέπεη λα κπνξεί λα  εηνηκάδεη ηνλ αθξηβή 
ζρεδηαζκφ κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κέζα απφ κηα κεζνδεπκέλε δηδαζθαιία κε 
ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ψζηε λα θαηνξζψλεη λα δηεγείξεη ηελ πξνζνρή 
φισλ ησλ καζεηψλ.  

θνπφο ελφο «θαινχ» εθπαηδεπηηθνχ ρξεηάδεηαη λα είλαη ε ζρνιηθή επηηπρία φισλ ησλ 
καζεηψλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο επράξηζηεο αηκφζθαηξαο ζηελ ηάμε ψζηε λα 
αλαπηπρζνχλ  βηψκαηα επηηπρίαο γηα ην καζεηή αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Η 
εθπαίδεπζε κπνξεί θαη νθείιεη λα γίλεη κηα επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο 
αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  ηε δχζθνιε εθεβηθή ειηθία ην ρηνχκνξ θαη ε 
δηαζθεδαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο απνηεινχλ ζπρλά δηέμνδν θαη 
ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ζηελ ηάμε δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα.   
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7. Δθεβεία 
 
7.1 Ηζηορηθή Αλαδροκή 
 
Σν 1904 ν Stanley Hall κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ  ¨Δθεβεία¨ μεθίλεζε ηελ πξψηε 
επηζηεκνληθή κειέηε ηεο εθεβηθήο δσήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο.  Η αξρηθή απηή 
ζεψξεζε πξνζέγγηδε ηελ εθεβεία κέζα απφ κηα βηνινγηθά θαζνξηζκέλε πνξεία. Ο 
Hall  επεξεαζκέλνο απφ ηε Γεξκαληθή θηινζνθία (Goethe, Schiller) πξνζδηφξηζε ηε 
κειέηε ηνπ κέζα απφ έλα ηδενινγηθφ θαη επαλαζηαηηθφ γηα ηελ επνρή πιαίζην. 
Θεσξνχζε φηη ε εθεβεία απνηεινχζε ηε κεηάβαζε απφ κηα  ¨άγξηα, δσψδε¨ πεξίνδν  
ζε κηα πην ¨πνιηηηζκέλε¨ θαηάζηαζε.  Αληηιακβαλφηαλ ηελ εθεβεία σο πεξίνδν 
αλαηαξαρήο, άγρνπο, πξνθιήζεσλ θαη εληάζεσλ πνπ νδεγεί ζηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν 
ησλ ελειίθσλ.   
 
Οη πξψηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ηεο εθεβείαο  ήηαλ  θπξίσο πεξηγξαθηθά, θιηληθά 
κνληέια αλάιπζεο ηεο εθεβείαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (Freud 1958, Erikson 
1959 Hall, 1904). Οη πξψηνη κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο έδσζαλ έκθαζε ζηελ εθεβηθή 
πεξίνδν θαη ηε κειέηεζαλ ζαλ μερσξηζηή εμειηθηηθή θάζε ζηε δσή ηνπ αηφκνπ 
αλαιχνληαο ζε βάζνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθήβσλ θπξίσο κέζα απφ θπξίσο 
πεξηγξαθηθνχο ηξφπνπο.  Μέζα απφ ηηο πξψηεο απηέο αλαιχζεηο κειεηήζεθαλ γηα 
πξψηε θνξά ζε βάζνο νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ θξίζηκε 
εθεβηθή πεξίνδν θαη νη κεηέπεηηα επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη πξψηεο απηέο ζεσξίεο δηεξεχλεζαλ ηηο ξαγδαίεο 
αιιαγέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη έθεβνη θαη ηηο  επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ 
αηφκνπ κέζα απφ κηα θπξίσο πεξηγξαθηθή κειέηε θαη αλάιπζε. Η ςπραλάιπζε 
έδσζε έκθαζε ζηε ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ θαη πεξηέγξαςε 
ζπγθεθξηκέλα  ζηάδηα ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο. Κχξηνη εθπξφζσπνη ηεο (Otto 
Rank, Freud), κειέηεζαλ ηηο ζνβαξέο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο ζηε 
ζπκπεξηθνξά, ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη ζηελ απηνεηθφλα 
ησλ εθήβσλ. Ο Otto Rank έδσζε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
εθήβσλ (ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγψ) κέζα απφ ηελ αληίιεςε ηεο εθεβείαο σο κηαο 
δεκηνπξγηθήο θαη παξαγσγηθήο πεξηφδνπ. 
 
Ο Erik Erikson, εθπξφζσπνο ηεο ζεσξίαο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, κειέηεζε ζε 
βάζνο ηελ θξίζε ηαπηφηεηαο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ εθεβεία θαη ηε ζχγρπζε πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηνπο εθήβνπο ζηελ αλάιεςε ηνπ λένπ ηνπο ξφινπ. Η κειέηε ηεο 
εθεβείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Erikson, είλαη ζε έλα ζπλερέο ςάμηκν γηα απηνγλσζία θαη 
απηνλνκία κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο.   
 
Η εμειηθηηθή γλσζηηθή ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε ιίγν αξγφηεξα,  (Inhelden & Piaget 
1958, Bandura 1964), έδσζε έκθαζε  ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ θαη 
ζην ξφιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 
αηφκνπ. Μέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ε 
γλσζηηθή ζεσξία πξνζέθεξε έλα νινθιεξσκέλν γλσζηηθφ κνληέιν πνπ επεμεγεί ηελ 
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ησλ δηάθνξσλ γλσζηηθψλ 
κεραληζκψλ.  Σν γλσζηηθφ κνληέιν αλαθέξεηαη ζηελ  εθεβεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ κεραληζκψλ κάζεζεο, ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 
ησλ εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο.  Η εθεβεία αληηκεησπίδεηαη ζαλ δπλακηθή 
εμειηθηηθή πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε. 
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Οη πξψηνη απηνί κειεηεηέο έδσζαλ ην έλαπζκα γηα λα μεθηλήζνπλ ζηαδηαθά θαη δεηιά 
νη πξψηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη λα αλαπηπρζνχλ νη πξψηεο ζεσξίεο ζε ζρέζε κε 
ηελ εθεβεία.  Έηζη, γχξσ ζην 1970, ην ζέκα ηεο εθεβείαο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη 
θαη λα απαζρνιεί έληνλα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Η έξεπλα αλαπηχζζεηαη θαη νη 
κειέηεο ζηεξίδνληαη πιένλ ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα.  εκαληηθνί εξεπλεηέο 
θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθεβηθή δσή θαη ηνπο εθήβνπο 
(Petersen 1998, Lerner 2002).   Έθηνηε, ην ζέκα απαζρνιεί ηηο επηζηεκνληθέο 
θνηλφηεηεο θαη έρεη αλαπηπρζεί πιεζψξα  επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ 
αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθεβεία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο.  Η εθεβεία 
ζήκεξα δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή ηεο δηάζηαζε κε ηελ πνιππινθφηεηα 
πνπ ηε ραξαθηεξίδεη αιιά θπξίσο κε ζηφρν ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ θαζεκεξηλψλ 
πξνβιεκάησλ.  Η παηδαγσγηθή έξεπλα έρεη ζήκεξα σο ζηφρν ηελ παξνρή πνιχηηκσλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ 
πξνβιεκάησλ θαη ηελ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ ζην θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ. 
 
ήκεξα, πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην ζέκα ηεο 
εθεβείαο θαιχπηνληαο ηνκείο φπσο ε βηνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία θαη ε 
ςπρηαηξηθή.  Μειεηψληαο ηελ εθεβεία εξεπλεηηθά, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 
πξνζθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο, ζηελ θνηλσλία θαη ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 
δηαδηθαζίεο ιήςεηο απνθάζεσλ (Τπνπξγεία, λνκνζεζίεο, ζρνιεία).  Παξάιιεια 
κειεηψληαο ηελ εθεβεία επηζηεκνληθά, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη 
αληηκεηψπηζε ησλ εθήβσλ.  
 
    

 
7.2 Δθεβεία – Ορηζκός  
 
Η εθεβεία είλαη κηα θξίζηκε, κεηαβαηηθή πεξίνδνο κεηαμχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 
ελήιηθεο δσήο θαηά ηελ νπνία νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
αηφκνπ κεηαιιάζζεηαη αθνχ βξίζθεηαη μαθληθά αληηκέησπν κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε 
δηάθνξνπο ηνκείο.  Πέξαλ απφ ην λα απνηειεί  κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε εθεβεία 
απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα μερσξηζηή εηδηθή εμειηθηηθή θάζε ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. 
Ξεθηλά κε ην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηειεηψλεη κε ηελ ελειηθίσζε  θαη ηελ 
απηφλνκε ςπρηθή σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ.   
 
ηελ επνρή καο, ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ε εθεβεία ηείλεη λα παξαηείλεηαη θαζψο 
ζπρλά νη νηθνγέλεηεο πξνζηαηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά 
θαη ιφγσ άιισλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ.  Σα ηειεπηαία 200 ρξφληα, απφ ην 
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1800 πεξίπνπ, ε εθεβεία μεθηλά νινέλα θαη πην λσξίο θζάλνληαο λα ζπκβαίλεη θαηά 
έμη πεξίπνπ ρξφληα ελσξίηεξα ζήκεξα.  ηελ επνρή καο, ηα θνξίηζηα μεθηλνχλ ηελ 
εθεβεία γχξσ ζηελ ειηθία ησλ 11 κε 12 ρξφλσλ ελψ ηα αγφξηα γχξσ ζηα 12 κε 13 
ρξφληα.  Σα ρξνληθά απηά πιαίζηα δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη παξαηεξείηαη 
κηα αλαθνινπζία κεηαμχ ρξνλνινγηθήο ειηθίαο θαη έλαξμεο ηεο εθεβείαο. 
 
Η εθεβεία κηα θαη΄ εμνρήλ πεξίνδνο απψιεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα 
ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, άγρνπο θαη δπζιεηηνπξγηψλ.  Παξφια απηά ε εθεβηθή 
πεξίνδνο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν έθεβνο πεξλάεη ζηαδηαθά 
απφ ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζνπλ καθξηά απφ επψδπλεο 
θαηαζηάζεηο φηαλ ε πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε γίλεηαη νκαιά. χκθσλα κε ην 
Winnicott (1984) “ Σν λα κεγαιψλεηο ζεκαίλεη λα παίξλεηο ηε ζέζε ηνπ γνλέα θαη απηφ 
είλαη απφ κφλν ηνπ εμαηξεηηθά δχζθνιν”.  
 
7.3 Υαραθηερηζηηθά 
 
Σν πξψην ζπλαίζζεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν έθεβνο είλαη ν ηξφκνο γηα ηηο αιιαγέο 
πνπ μαθληθά ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα ηνπ.  Η επεμήγεζε θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ην ηη 
είλαη θπζηνινγηθφ θαη αλακελφκελν ζπρλά θαζεζπράδνπλ ηνπο εθήβνπο θαη 
ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ πνπ αηζζάλνληαη.   Οη έθεβνη κνηάδνπλ κε 
ελήιηθεο αιιά δελ είλαη.  Υξεηάδεηαη λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο 
ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη λα πξνρσξήζνπλ κε έλα θαηλνχξγην ζψκα πξνο ηελ ελήιηθε 
δσή.  Σν παηδί θαιείηαη μαθληθά λα αθήζεη ην παιηφ ηνπ ζψκα, έλα ζηαζεξφ κέρξη 
ηφηε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα απνδερηεί ζε ζχληνκν 
ρξνληθφ δηάζηεκα έλα θαηλνχξγην δηαθνξεηηθφ ελήιηθν ζψκα.  Οη ζσκαηηθέο απηέο 
αιιαγέο πξνυπνζέηνπλ ςπρηθή δχλακε θαη ζζέλνο γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνλ 
έθεβν κέζα απφ κηα νκαιή ςπρηθή δηαδηθαζία.  Οη ζεακαηηθέο απηέο αιιαγέο ζην 
ζψκα θνπβαινχλ καδί ηνπο ζπλεπαθφινπζεο αιιαγέο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη 
επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απηνεηθφλα θαη απηνεθηίκεζε ηνπ εθήβνπ. 
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ην λνεηηθφ επίπεδν, νη έθεβνη πξνρσξνχλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε πνπ 
ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία ζηελ πην αθεξεκέλε-αθαηξεηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα.  
Μπνξνχλ πιένλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο κέζα απφ κηα πην πιαηηά 
αλαιπηηθή ηθαλφηεηα θαη άξα πην νινθιεξσκέλα.  Μπνξνχλ λα θάλνπλ ινγηθέο 
ππνζέζεηο, λα ζπζρεηίδνπλ δεδνκέλα θαη λα εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα.  Η 
θξηηηθή ηθαλφηεηα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία κέζα απφ ηελ επαγσγηθή απηή ζθέςε θαη 
αλάιπζε.  αλ απνηέιεζκα, απηή ε έληνλε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα μαθληάδεη ηνπο 
εθήβνπο θαη πξνθαιεί ακθηζβήηεζε φζσλ έρνπλ δηδαρζεί, δήζεη θαη αληηκεησπίζεη 
θαηά ηελ παηδηθή ειηθία.  πρλά αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ φζσλ 
έρνπλ δηδαρζεί θαη λα ζέηνπλ ηα πάληα ζε ακθηζβήηεζε.  Η ηθαλφηεηα απηή γηα 
ακθηζβήηεζε καδί κε ηε δπλαηφηεηα γηα αθεξεκέλε ζθέςε δίλεη δπλαηφηεηεο ζηνπο 
εθήβνπο γηα ην κέιινλ θαη ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ ελήιηθε δσή. Η αλάπηπμε απηψλ 
ησλ πνιππινθφηεξσλ κνξθψλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επηηξέπεη ζηνπο εθήβνπο λα 
επεμεξγάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε βάζνο  θαη λα αλαπηχζζνπλ κηα πην 
νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  
 
πρλά, νη έληνλεο θαη απφηνκεο λνεηηθέο αιιαγέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ άγρνο 
θαη αλαζθάιεηα ζηνπο εθήβνπο.  Μαθξηά απφ ηελ αζθάιεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, 
απνκπζνπνηνχλ ηα πξνεγνχκελα πξφηππά ηνπο (γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο) θαη 
ςάρλνπλ γηα θαηλνχξηα.  Η ηθαλφηεηα γηα έιεγρν θαη ακθηζβήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη 
δηαηαξάζζεη ηελ εηθφλα ηνπ εθήβνπ γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο γνλείο, ην ζρνιείν θαη ηελ 
θνηλσλία γεληθφηεξα.   
 
Η απνκπζνπνίεζε απηή κπνξεί λα είλαη επψδπλε γηα ηνπο εθήβνπο θαλεξψλνληαο 
ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε απηψλ πνπ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζεσξνχζαλ αιάζεησλ 
θαη ήζειαλ λα ηνπο κνηάζνπλ.  Η αλάγθε γηα χπαξμε πξνηχπσλ αλαγθάδεη ηνπο 
έθεβνπο κέζα απφ ηελ παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ λα ςάμνπλ λέα πξφηππα γηα λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξνεγνχκελα.  Έηζη νη έθεβνη δίλνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
παξέα, αλαπηχζζνπλ ζηελνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο, πηνζεηνχλ ηα  ίδηα 
πξφηππα, ίδην ληχζηκν, ιεμηιφγην θαη ζπκπεξηθνξά πξνζπαζψληαο λα θηηάμνπλ κηα 
νκαδηθή ηαπηφηεηα κε ζηφρν ηελ ηειηθή αλάπηπμε ηεο δηθήο ηνπο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο 
αιιά θαη γηα λα μεπεξάζνπλ ην άγρνο θαη ηηο αλαζθάιεηεο πνπ νη λνεηηθέο αιιαγέο 
επηθέξνπλ. 
 
Οη αιιαγέο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα είλαη εμίζνπ έληνλεο, απφηνκεο θαη 
πνιχπινθεο.  Οη έθεβνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο απφηνκεο αιιαγέο ζην ζψκα 
ηνπο πνπ ζπρλά πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, αλαζθάιεηαο θαη ηξφκνπ. Η 
ζρνιαζηηθή θαη επίκνλε ελαζρφιεζε ηνπ εθήβνπ κε ην ζψκα θαη ην εμσηεξηθφ 
παξνπζηαζηηθφ ηνπ  είλαη ζπρλά απνηέιεζκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη 
αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα απφθηεζε λέαο ηαπηφηεηαο, απηήο ηνπ ελήιηθνπ 
αηφκνπ.  Απηή ε έληνλε ελαζρφιεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 
(λεπξηθή αλνξεμία-βνπιηκία) θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ κεγηζηνπνηνχληαη 
κέζα απφ ηελ πξνβνιή ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ.  Οη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη 
επηθίλδπλεο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ θαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα 
αληηκεησπηζηνχλ.  Έηζη ε έγθαηξε δηάγλσζή ηνπο απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ 
θαηάιιειε παξνρή ςπρνζεξαπεπηηθήο βνήζεηαο θαη ζηήξημεο. 
 
Η εθεβεία είλαη κηα επράξηζηε δπλακηθή πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε πνπ εκπεξηέρεη 
φκσο θηλδχλνπο ζε πνιιά επίπεδα. Οη έθεβνη δνπλ ην ζήκεξα θαη δχζθνια 
αληηιακβάλνληαη ην κέιινλ.  Πξνθαινχλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ακθηζβεηνχλ αμίεο, 
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ζηάζεηο, λννηξνπίεο, πεηξακαηίδνληαη θαη αςεθνχλ ηνλ θίλδπλν αθνχ ε έλλνηα ηνπ  
ζαλάηνπ κνηάδεη απνκαθξπζκέλε.  Αγσλίδνληαη γηα απηνλνκία θαη ςπρηθή σξίκαλζε.  
Δμαθνινπζνχλ λα ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε ησλ ζεκαληηθψλ ελειίθσλ 
πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα απνκαθξπλζνχλ απφ θνληά ηνπο γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη πξνζσπηθφηεηα.  Η ζηήξημε απηή 
ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη αιιά λα γίλεηαη δηαθξηηηθά αθήλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρψξν 
ζηνπο εθήβνπο λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 
απνδερηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο.  Οη ελήιηθεο ρξεηάδεηαη λα είλαη θνληά ζηνπο εθήβνπο, 
έηνηκνη θαη πξφζπκνη λα ηνπο αθνχζνπλ θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ θάζε βνήζεηα φηαλ 
ηνπο δεηεζεί.        
 
 

8. Δθεβεία θαη Καηάζιηυε  
 
Απνηειεί ε εθεβεία κηαλ θαηεμνρήλ ειηθία απψιεηαο ζην ςπρηθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ 
φηη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζπληεινχληαη δηάθνξεο απψιεηεο ζε πνιιά επίπεδα: 
απψιεηα ηνπ παηδηθνχ ζψκαηνο, απψιεηα ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 
δεζκψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, απψιεηα ηεο εμηδαλίθεπζεο ησλ γνληθψλ πξνηχπσλ θαη 
ηεο αζθάιεηαο πνπ απηά κέρξη ηφηε παξείραλ. Οη ζεκαληηθέο απηέο απψιεηεο εχθνια 
πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη αθήλνπλ ηνλ έθεβν εθηεζεηκέλν  ζηελ 
θαηάζιηςε. Η θαηάζιηςε δεκηνπξγεί επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε 
απηνθαηαζηξνθηθψλ ηάζεσλ, γηα απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη απηνθηνλίεο θπξίσο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Σα πνζνζηά απηνθηνληψλ ζηνπο εθήβνπο θαηά ηα ηειεπηαία 
δέθα ρξφληα έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά ζηηο πιείζηεο επξσπατθέο ρψξεο (200%) (Offer; 
Schonert-Reichl 1994). 
 
Η θαηάζιηςε σο έλλνηα, δχζθνια ζπλδέεηαη κε ηελ εηθφλα ελφο εθήβνπ θαη γη’ απηφ 
πνιιέο θνξέο δχζθνια γίλεηαη αλαγλσξίζηκε θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν.  πρλά ε 
ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλαο έθεβνο ζεσξείηαη 
θπζηνινγηθή θαη απνδίδεηαη ζηελ εθεβεία θαη ηηο πνιιέο θαη απφηνκεο αιιαγέο πνπ 
απηή επηθέξεη, κε απνηέιεζκα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα λα κελ γίλνληαη έγθαηξα 
αληηιεπηά.  Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ 
θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 10 % γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζην 6.6 %  γηα ηνπο άληξεο. Η 
ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζην γεληθφηεξν πιεζπζκφ ησλ 
εθήβσλ είλαη αξθεηά ζπρλή θαη θπκαίλεηαη ζε πνζνζηά 10 κε 30 %, ελψ κείδνλα 
θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα παξνπζηάδνληαη ζπαληφηεξα ζε πνζνζηφ 4 κε 8 % ησλ 
εθήβσλ.   
 
Αλαπηπμηαθά, νη έθεβνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηηο ζνβαξφηεξεο αιιαγέο ζηε δσή 
ηνπο κεηά ηε βξεθηθή ειηθία. Αιιαγέο ζην γλσζηηθφ ηνκέα δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν 
πνπ νη έθεβνη αληηιακβάλνληαη θαη εξκελεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. 
Οη αιιαγέο απηέο επηθέξνπλ άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηηο 
ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Peterson 1988).  Παξάιιεια, ε 
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κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην Γπκλάζην πνπ επηηειείηαη ηελ ίδηα απηή 
ρξνληθή πεξίνδν  αιιάδεη ηηο ζπλζήθεο θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ εθήβσλ.   
Οη αιιαγέο απηέο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ θαη γλσζηηθφ ηνκέα απνηεινχλ 
πξφθιεζε γηα ηνπο εθήβνπο θαη ζπρλά δεκηνπξγνχλ έληαζε, αγσλία θαη άγρνο.  αλ 
απνηέιεζκα ζην μεθίλεκα θπξίσο ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ, παξαηεξείηαη 
επηθηλδπλφηεηα σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη επεηζνδίσλ 
(Clarizio 1994).  Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο εθήβσλ δειψλεη 
λα έρεη βηψζεη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε θάπνηα θάζε ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ 
(Clarizio 1994, Rutter 1986).   Μέζα απφ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηα ηειεπηαία 15 
ρξφληα έρεη δηαθαλεί κηα δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζιηπηηθή 
ζπκπησκαηνινγία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην θχιν.  πγθεθξηκέλα,  ελψ πξηλ ηελ 
εθεβεία ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ θαηάζιηςε, 
θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο (1/3) 
απφ ηα αγφξηα λα αλαπηχμνπλ θαηάζιηςε ή θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία (Gjerde & block, 
1991).  Φαίλεηαη φηη ε θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή 
θαη αθνινπζεί δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο ζηα θνξίηζηα απφ φηη ζηα αγφξηα.   
 
Η θαηάζιηςε θαη νη ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηελ εθεβεία ζπλδένληαη 
άκεζα κε άιιεο ζνβαξέο δηαηαξαρέο φπσο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε 
λεαληθή παξαβαηηθφηεηα, ηε ρξήζε νπζηψλ, ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηηο δηαηξνθηθέο 
δηαηαξαρέο θαη ηηο απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο (Dryfoos 1993, DiFilippo 1997). 
Η ζηελή ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο θαηά ηελ εθεβεία θαη ησλ ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ, ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ηφζν πξνιεπηηθέο φζν 
θαη ζεξαπεπηηθέο κε ζηφρν ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ θαη ηελ έγθαηξε 
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. 
 
Μεγάινο αξηζκφο εθήβσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία εμαθνινπζεί λα 
παξνπζηάδεη θαηάζιηςε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ζηελ ελήιηθε δσή.  Σα 
πνζνζηά απηνθηνληψλ απμάλνληαη δξακαηηθά ζηνπο εθήβνπο κε θαηαζιηπηηθά 
ζπκπηψκαηα.  πρλά, νη γνλείο ησλ εθήβσλ κε θαηάζιηςε παξνπζηάδνπλ θαη νη ίδηνη 
ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζιηπηηθή πξνδηάζεζε (Σζηάληεο 2001).  
 
Πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ θαηαιήμεη ζηε ζεκαληηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 
ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηεο αλάπηπμεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο εθεβείαο (Isohani and Isohani, 1998).  Οη έθεβνη, πνπ πέξαλ απφ ηηο 
ππφινηπεο αιιαγέο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ παξνπζηάδνπλ θαη καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο, βξίζθνληαη ζπρλά ζε αδηέμνδν θαη αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 
πξνβιήκαηα.  Η ζρνιηθή απνηπρία θέξλεη ζηαδηαθά ηε ¨καζεκέλε παξαιπζία¨ 
(καζαίλσ λα απνηπγράλσ ιφγσ ησλ απαλσηψλ απνηπρηψλ θαη ηειηθά απνδέρνκαη 
ηελ απνηπρία θαη γίλνκαη παζεηηθφο δέθηεο ζηελ ηάμε).  ε κηα δχζθνιε ρξνληθή 
πεξίνδν γεκάηε απφηνκεο αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε δεκηνπξγψληαο επηπιένλ άγρνο θαη αλαζθάιεηεο.  ην 
ζρνιείν νη καζεηέο αθηεξψλνπλ ηεξάζηην ρξφλν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο άξα 
θαη ε ζρνιηθή απνηπρία ή επηηπρία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία 
ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο.   Οη απαλσηέο απνηπρίεο θέξλνπλ 
παζεηηθφηεηα θαη ζπρλά δεκηνπξγνχλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ή θαη 
ζπαληφηεξα θαηάζιηςε.  Η θαηάζιηςε, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζπλδέεηαη 
άκεζα κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηνλ ηνκέα θπξίσο ηεο ζπκπεξηθνξάο.  Έηζη έλαο 
θαχινο θχθινο μεθηλά θαη ν καζεηήο δχζθνια κπνξεί λα αληεπεμέιζεη θαη λα ζπάζεη 
ηνλ θχθιν απηφ απφ κφλνο ηνπ.  Πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ζπκπησκάησλ, έγθαηξε 
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αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη έγθαηξε παξνρή βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ηφζν ζην 
καζεηή φζν θαη ζηνπο γνλείο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο 
πγείαο.   
 
8.1 Σπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο 
 
Η θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία ζπλήζσο εθδειψλεηαη κε θαηαζιηπηηθά ηζνδχλακα ρσξίο 
λα γίλεηαη θαλεξή ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο ελήιηθεο.  Σα 
θαηαζιηπηηθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηελ απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ, ην ζθαζηαξρείν, 
ηε ρξήζε νπζηψλ, ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή απνηπρία.  
 
Η βαζηθή δηαθνξά ζηε ζπκπησκαηνινγία ζεκεηψλεηαη επίζεο ζηελ έληνλε 
επεξεζηζηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο εθήβνπο θαη ηα παηδηά αληί ησλ 
θαηαζιηπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ελήιηθεο. Η 
επεξεζηζηηθφηεηα έρεη άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθήβσλ.  
Άιιεο δηαθνξέο ζηε ζπκπησκαηνινγία αλαθέξνληαη ζηε γεληθφηεξε απάζεηα θαη 
αδηαθνξία πνπ ζηνπο έθεβνπο κνηάδεη κε θνχξαζε θαη θαλεξψλεη ςπρνθηλεηηθή 
επηβξάδπλζε.  Η απάζεηα απηή έρεη αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο κε 
θπξηφηεξε ηε κείσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ, ηε ζρνιηθή απνηπρία, ηελ άξλεζε γηα 
ην ζρνιείν θαη ηελ απνθπγή ηνπ. σκαηηθέο ελνριήζεηο φπσο θεθαιαιγίεο θαη 
ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζηνπο εθήβνπο κε θαηαζιηπηηθή 
ζπκπησκαηνινγία.  Σέινο, ζπλαηζζήκαηα ρακειήο απηνεθηίκεζεο, αξλεηηθήο 
απηνεηθφλαο θαη έιιεηςεο απηφαπνδνρήο δεκηνπξγνχλ αδηέμνδα θαη πξνθαινχλ 
αλαζθάιεηεο θαη άγρνο.       
 
Εθεβεία θαη θαηάζιηςε 
 
 Καηαζιηπηηθή δηάζεζε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κέξαο ζρεδόλ θαζεκεξηλά 

(ζηνπο εθήβνπο κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη επεξέζηζηε δηάζεζε, ηάζε λα 
ληύλνληαη κε καύξα ξνύρα, λα γξάθνπλ θαη λα κειεηνύλ πνίεζε κε 
θαηαζιηπηηθή ζεκαηνινγία, λα αθνύλ κνπζηθή κε κεδεληζηηθά κελύκαηα θ.ι.π.) 

 Έληνλε ειάηησζε ελδηαθέξνληνο ή επραξίζηεζεο ζε όιεο ή ζρεδόλ όιεο ηηο 
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (ζηνπο εθήβνπο παξνπζηάδεηαη σο πιήμε θαη 
παζεηηθόηεηα) 

 Δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα, ειάηησζε ή αύμεζε ηεο όξεμεο (ζπρλά βνπιηκηθά ή 
αλνξεμηθά ζηνηρεία) 

 Δηαηαξαρέο ύπλνπ (αϋπλία ή ππεξππλία).  Παξαηεξείηαη έληνλε 
παξαθνινύζεζε ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο. 

  Ψπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε.   
 Κόπσζε, απώιεηα ελεξγεηηθόηεηαο.  Απνθπγή ζρνιείνπ, ρακειή καζεζηαθή  

απόδνζε. 
 Αηζζήκαηα αλαμηόηεηαο ή ελνρήο 
 Ειαηησκέλε ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο θαη ζθέςεο.  Δεκηνπξγνύληαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 
 Επαλεξρόκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ – απηνθηνληθόο ηδεαζκόο 
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8.2 Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο 
 
Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο είλαη δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε παξνπζία κεηψλεη ηηο 
πηζαλφηεηεο γηα αλάπηπμε θαηάζιηςεο ή θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηνπο 
εθήβνπο.  Σέηνηνη παξάγνληεο ρσξίδνληαη ζε ηξείο θπξίσο ηνκείο:νηθνγέλεηα, ζρνιείν, 
θνηλσλία.   
 
πγθξνηεκέλεο νηθνγέλεηεο κε επηθνηλσλία θαη θαιή αλάπηπμε ζρέζεσλ 
πξνζηαηεχνπλ ηνπο εθήβνπο θαη παξέρνπλ αζθάιεηα θαη θάιπςε ησλ 
ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ κε απνηέιεζκα λα κεηψλνπλ ην ππεξβνιηθφ άγρνο 
θαη ηηο έληνλεο αγσλίεο.   
 
Οη πγηείο ζρέζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε ζρνιηθή επηηπρία, ε θαιή 
θνηλσληθνπνίεζε κέζα ζε έλα ζρνιείν πνπ ζέβεηαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο φισλ ησλ 
παηδηψλ δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζηήξημε θαη ζπλαηζζεκαηηθή 
νινθιήξσζε ησλ εθήβσλ. 
 
Γεληθφηεξα, ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη θίινη, ε θνηλφηεηα θαη νη ζρέζεηο 
πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 
ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο εθήβνπο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο 
ςπρηθήο πγείαο.   
 
8.3 Έθεβνο θαη ζάλαηνο- Κηλδπλνιαγλεία 
 
Σν κέιινλ κνηάδεη καθξηλφ θαη γίλεηαη αληηιεπηφ ζαλ αθεξεκέλε θαη εμσπξαγκαηηθή 
έλλνηα απφ ηνπο εθήβνπο.  Δίλαη γη’ απηφ πνπ ζπρλά κε ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαη 
ζπκπεξηθνξά ηνπο  κνηάδνπλ λα αςεθνχλ ηνλ θίλδπλν, λα πξνθαινχλ θαη λα παίδνπλ 
παηρλίδηα κε ην ζάλαην. Απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, απφπεηξεο θαη 
απηνθηνλίεο παξνπζηάδνληαη ζε απμεκέλα πνζνζηά θπξίσο ζηα θνξίηζηα θαηά ηελ 
εθεβεία.  πρλά θαηαθεχγνπλ ζε απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο φηαλ λνηψζνπλ 
παγηδεπκέλνη ζε αδηέμνδα. Δλψ γλσζηηθά κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πιήξσο ηελ 
έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ, ζπλαηζζεκαηηθά ηελ ηνπνζεηνχλ καθξηά θαη ηελ αληηιακβάλνληαη 
ζαλ αθεξεκέλε έλλνηα.  
 
Οη έθεβνη ζπρλά παίδνπλ κε ην ζάλαην αδηαθνξψληαο γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο.  
Μέζα απφ πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα επηδεηνχλ άιινπο ξφινπο θαη λα  
ςάρλνπλ λέεο ηαπηφηεηεο.  Ο ξφινο ηνπ θαινχ καζεηή, ηνπ θαινχ γηνχ ή θφξεο, ηνπ 
θαινχ θίινπ ή θίιεο, ηνπ θαινχ αδειθνχ ή αδειθήο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ εθήβνπ,  δεκηνπξγεί απφγλσζε, απνγνήηεπζε θαη 
ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο.  Έηζη ε ελαζρφιεζε κε ηελ επηθηλδπλφηεηα 
(θηλδπλνιαγλεία), ε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε βίαηε αληίδξαζε κπνξεί λα 
απνηεινχλ θξαπγέο βνήζεηαο θαη ελδείμεηο ζνβαξψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.      
 
Απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ελφο θαινχ εθπαηδεπηηθνχ λα κπνξεί λα 
αληηιακβάλεηαη ηηο αθξαίεο απηέο ζπκπεξηθνξέο θαη κέζα απφ πιεξνθφξεζε λα 
θαηαλνεί θαη λα κεηαθξάδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηνπ ζ’ απηή ηελ 
θξίζηκε ειηθία.  Η πξψηε αλίρλεπζε ησλ δπζθνιηψλ ζπρλά γίλεηαη απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα παξαζρεζεί ε απαξαίηεηε ζηήξημε ζην 
καζεηή γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ.  Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη 
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θξίζηκνο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 
παξακέηξσλ πνπ ηα δεκηνπξγνχλ.  Η έγθαηξε επηζήκαλζε θαη αλαγλψξηζε ησλ 
θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ απφ ην ζρνιείν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία 
δηάγλσζεο θαη παξνρήο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε αηνκηθφ αιιά θαη νκαδηθφ 
επίπεδν.  Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αληηιεθζεί έγθαηξα ηηο δπζθνιίεο θαη λα 
βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ.  Παξάιιεια 
κπνξεί λα ζηεξίμεη ην καζεηή ζπλαηζζεκαηηθά, λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζχκβνιν 
ζηαζεξφηεηαο θαη λα είλαη πάληα πξφζπκνο λα αθνχζεη ηνλ θάζε καζεηή ηνπ.   
Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 
πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο ηνπ.  Η θαιή επηθνηλσλία, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ καζεηή θαη ε αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε λα ππάξμεη έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο  θαη παξέκβαζε απφ ην ζρνιείν.   

 
 

 
9. Σρασκαηηθές Δκπεηρίες 
 
Οξηζκφο 
 
Σξαχκα ζην εγρεηξίδην απηφ ζεκαίλεη θάζε εκπεηξία πνπ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 
θπζηθήο, ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη εκπεηξίεο απηέο ζέηνπλ ζε άκεζν 
θίλδπλν ηε δσή ηνπ εθήβνπ θαη πεξηιακβάλνπλ απψιεηεο ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ 
(ζάλαηνο ή ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηελ νηθνγέλεηα). 
 
Οη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα έρνπλ ζνβαξέο επηδξάζεηο ζην ςπρηζκφ θάζε 
αλζξψπνπ ηδηαίηεξα θαηά ηελ επάισηε εθεβηθή ειηθία.  πρλά νδεγνχλ ζε άγρνο, 
θαηάζιηςε, απφπεηξεο απηνθηνληψλ, απηνθηνλίεο, ρξήζε νπζηψλ αιιά θαη παξαβαηηθή, 
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά.   
 
Γλσξίδσ ηνπο καζεηέο κνπ ζεκαίλεη γλσξίδσ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπο αλά πάζα 
ζηηγκή θαη κπνξψ λα αληηιεθζψ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο εξκελεχνληαο ηα 
δεδνκέλα ηνπ θαζελφο.  Η θαιή πιεξνθφξεζε αιιά θαη ε ζσζηή κεηάδνζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ζσζηή γλψζε θαη 
ελεκέξσζε.  Μέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνπλ νη γνλείο, κέζα απφ ηε 
ζσζηή αιιεινελεκέξσζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, κέζα απφ πιεξνθνξίεο ησλ εηδηθψλ 
εληφο ηνπ ζρνιείνπ (εθπαηδεπηηθνί ςπρνιφγνη), κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ελεκεξσζεί 
ζε θάπνην βαζκφ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο.  
Δπηπιένλ, απνηειεί ράξηζκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα 
πξνζεγγίζεη ηνπο καζεηέο ηνπ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ θαη λα 
γλσξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.  Γλσξίδνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ ν 
εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη πην νξγαλσκέλα θαη κεζνδεπκέλα ηε 
ζρνιηθή κνλάδα έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή.  ε πεξηπηψζεηο 
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φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ππνςηάδεηαη φηη έλαο καζεηήο ηνπ λα έρεη βηψζεη κηα 
ηξαπκαηηθή εκπεηξία ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο εηδηθνχο θαη λα αληηκεησπίδνπλ 
ην ζέκα καδί κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ έγθαηξε θαη άκεζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. 
 
Σν ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα είλαη έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ζνβαξέο θξίζεηο ζην ζρνιηθφ 
ρψξν θαη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ βηψζεη κηα 
ηξαπκαηηθή εκπεηξία.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζσζηή αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 
είλαη ε θαιή νξγάλσζε θαη εηνηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Ο θαζνξηζκφο αηφκσλ 
αλαθνξάο ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ ηα νπνία ζα γλσξίδνπλ ην ξφιν ηνπο έηζη ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα 
θάζε ζρνιείν.  
 
10. Νεαληθή Παραβαηηθόηεηα 
 
10.1 Οξηζκφο 
 
Ο νξηζκφο ελφο ηέηνηνπ πνιχπινθνπ θαηλνκέλνπ φπσο ε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα 
είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα.  Η έλλνηα παξαβαηηθφηεηα είλαη πνιχ πιαηηά 
θαη θαιχπηεη επξχ θάζκα ζπκπεξηθνξψλ.  ηε κειέηε απηή ε έλλνηα αλαθέξεηαη ζε 
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζε άηνκα θάησ ησλ δεθανθηψ ρξνλψλ 
θαη πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο (κέζα απφ ηε ρξήζε βίαο, αλππαθνήο, θζφλνπ θαη 
θαηαπίεζεο) πνπ έρνπλ ζαλ  ζθνπφ λα πιεγψζνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα 
(απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο) ή λα ηξαπκαηίζνπλ ζσκαηηθά ή θαη ςπρηθά άιια 
άηνκα ( Gotfredson  & Gottfredson, 1990) . 
   
Η έλλνηα παξαβαηηθφηεηα κε ηε ζπρλφηεξε ρξήζε ηνπ φξνπ, αλαθέξεηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε πξνβιήκαηα κε θαλνληζκνχο θαη 
λφκνπο. Η ρξήζε ηνπ φξνπ πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ αδηθήκαηνο (ή ηεο 
πηζαλφηεηαο γηα αδίθεκα) παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο πξνθιεηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ δελ θαηαιήγνπλ ζε θαηαδίθε ή ζηελ αζηπλνκία. 
Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εκπιέθεηαη ε αζηπλνκία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νη 
καζεηέο είλαη αλήιηθνη κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θαηαδηθαζηνχλ. Έηζη γηα 
λα θαηαλνήζνπκε ηα αίηηα ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζεκαληηθφ λα 
ζπκπεξηιάβνπκε ζηνλ νξηζκφ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ή ηηο δξάζεηο πνπ δελ 
θαηαιήγνπλ ζε θαηαδίθε θαη δελ ζεσξνχληαη αδηθήκαηα. 

 
Η πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηέηνηεο 
ζπκπεξηθνξέο φπσο: εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά, εκπινθή ζε θαπγάδεο, δηαξξήμεηο, 
ιεθηηθή θαη ςπρνινγηθή βία, ζσκαηηθή βία,  ρξήζε νπζηψλ, θαηαζηξνθή ζρνιηθήο θαη 
άιιεο πεξηνπζίαο, απηνθαηαζηξνθηθέο θαη επηζεηηθέο ηάζεηο.  Οη καζεηέο πνπ 
αλαπηχζζνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο δξνπλ απζφξκεηα θαη δελ έρνπλ αλαπηπγκέλε  
ηελ έλλνηα ηνπ απηνειέγρνπ.   
 
Πιεζψξα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ έρεη δψζεη έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ εθεβείαο,  
θαηάζιηςεο θαζψο θαη πξνεγνχκελσλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα 
θαηαλφεζεο θαη επεμήγεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο.     
Η θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη νη δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ 
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα 
θαη ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 
ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη γεληθφηεξα.  Φαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο 
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θαθνπνίεζεο (εηδηθφηεξα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο), ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ηεο 
πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  εκαληηθφ πνζνζηφ παξαβαηηθψλ εθήβσλ αλαθέξνπλ 
ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο (ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο, ςπρνινγηθήο), κε ηα θνξίηζηα λα 
παξνπζηάδνπλ ζνβαξφηεξεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, απμεκέλε ρξήζε νπζηψλ θαη 
λα εκπιέθνληαη ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πςεινχ θηλδχλνπ.  
 
10.2 Νεαληθή παξαβαηηθφηεηα θαη ν ξφινο ηνπ ρνιείνπ 
 
Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφο, αθνχ απνηειεί 
έλα ρψξν φπνπ κεγάινο αξηζκφο εθήβσλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα 
έξρνληαη ζε επαθή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη πηζαλφ θάπνηα ζρνιεία λα 
κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ 
απνηειεζκαηηθφηεξα απφ άιια ζρνιεία.  Δίλαη φκσο γεληθά παξαδεθηφ φηη αθφκα θαη 
ηα ζρνιεία πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζνβαξά  πξνβιήκαηα 
αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αζθνχλ θάπνην είδνο ειέγρνπ θαη παξέρνπλ έλα 
πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ πξνο ηνπο εθήβνπο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 
πκπεξαζκαηηθά,  φηαλ έλαο έθεβνο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απνβιεζεί ή 
εμαλαγθαζηεί λα αθήζεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, παξά ηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ε παξαβαηηθφηεηα θαη ην έγθιεκα ζα παξνπζηάζνπλ 
ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Σα ζρνιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
δξνπλ ζαλ κεραληζκνί ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη κε ηηο 
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε κείσζε 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ φζν θαη εθηφο.  Απηφ κπνξεί λα γίλεη 
θαηνξζσηφ κε ζπληνληζκέλεο, νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο απφ πνιινχο αξκφδηνπο 
θνξείο θαη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο γηα ην ζέκα.  Όηαλ ην ζρνιείν 
θαηαθέξεη λα θνηλσληθνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο 
απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα πξνζαξκνγή ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζα 
κπνξέζεη λα ειέγμεη ηελ παξαβαηηθφηεηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  
 

Αληίζεηα, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί άζειἀ ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο πνπ 
ππνβνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο παξαβαηηθφηεηαο φηαλ απηφ απνηχρεη ζηνλ ηνκέα ηεο 
θνηλσληθνπνίεζεο. Οη καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαηαιήγνπλ λα δξνπλ παξνξκεηηθά θαη λα 
παξνπζηάδνπλ πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.   
 
Οη κεραληζκνί πνπ δξνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα 
ηελ αλάπηπμε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη πνιχπινθνη.  Τπάξρνπλ αξθεηά 
ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ πξνζπάζεζαλ λα επεμεγήζνπλ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο 
κέζα απφ ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.  χκθσλα κε ηε ζεσξία 
ηεο έληαζεο θαη ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ην ζρνιείν ζηνπο καζεηέο (Cohen, 1955), 
ε παξαβαηηθφηεηα ζεσξείηαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε απέλαληη ζε έλα ζχζηεκα πνπ 
ζπκπεξηθέξεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν αλεμαξηήησο ησλ 
δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ, αμηψλ, ηθαλνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ ν θάζε καζεηήο 
αληηκεησπίδεη.  χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην, ν θάζε καζεηήο 
αληηκεησπίδεηαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε κεζαία θνηλσληθή ηάμε 
παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηέο ηνπο, πεξηβάιινληα θαη επθαηξίεο γηα 
αθαδεκατθή επηηπρία. Σν ζρνιείν δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο καζεηέο ην νπνίν 
κεηαηξέπεηαη ζε απφγλσζε, ζπκφ θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.   
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Η ζεσξία ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ελνρνπνηεί ην ζρνιηθφ ζχζηεκα φηη ζηηγκαηίδεη ηνπο 
καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ζρνιηθή απνηπρία θαη ηνπο νδεγεί ζε 
απφγλσζε,  ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ηειηθά ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά  
(Kelly, 1977).  
 
Κνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο αλαπηχζζνπλ ην πξφβιεκα κέζα απφ γεληθφηεξα πιαίζηα 
ζεσξψληαο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζαλ έλα θνκκάηη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο πνπ 
πξνσζεί θαη ελζαξξχλεη ηελ απνμέλσζε, ηελ απνκφλσζε θαη ζε ηειηθή αλάιπζε 
ελζαξξχλεη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 
 
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ (Hirschi, 1969) ην ζρνιείν 
αληηκεησπίδεηαη ζαλ δεπηεξεχσλ κεραληζκφο θνηλσληθνπνίεζεο (πξσηαξρηθφο ξφινο 
απνδίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα).  Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνειέγρνπ 
θξίλεηαη ζεκαληηθφο αθνχ ζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα δεκηνπξγψληαο ηνπο απαξαίηεηνπο 
κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη θνηλσληθνπνίεζεο.  
 
10.3 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρνιείν 
Φπρηθή ζχλδεζε θαη επέλδπζε  
 
Η ςπρηθή ζχλδεζε ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε 
πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ζρνιείν, ζην βαζκφ πνπ ν καζεηήο αγαπά ην ζρνιείν ηνπ θαη 
ζεσξεί ηε ζρνιηθή εξγαζία ζαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη ζεηηθή εκπεηξία. Η ςπρηθή 
επέλδπζε αλαθέξεηαη ζηελ ςπρηθή ελέξγεηα πνπ ν καζεηήο αθηεξψλεη ζηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαθηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο 
πνπ ζέηεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.  
 
Η ζηελή ζχλδεζε θαη επέλδπζε ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν ηνπ, απνηξέπεη ηελ 
εκπινθή ηνπ ζε παξαβαηηθέο θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο.  Όζν απμάλεηαη ε ζχλδεζε θαη 
ε ςπρηθή επέλδπζε ηνπ εθήβνπ πξνο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηφζν κεηψλνληαη νη 
πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζεη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.   
 
Γηα λα γίλεη θαηνξζσηή απηή ε επέλδπζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε ρξεηάδεηαη λα 
ππάξρεη ην αλάινγν ςπρνινγηθφ θιίκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ην ζρνιείν γεληθφηεξα.  
Η παηδαγσγηθή ζρέζε, ν ζεβαζκφο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, ε θαιή γλψζε ηνπ 
θάζε παηδηνχ, ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. 
 
10.4 ρνιηθή απνηπρία 
 
ήκεξα, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο ελδείμεηο φηη ε ζρνιηθή απνηπρία 
ζπλδέεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ παξαβαηηθφηεηα.  Η ζρνιηθή απνηπρία έρεη 
ζπρλά ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ 
ηνπο ζπλνκειίθνπο.  Η απφξξηςε δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, άγρνπο, 
ρακειήο απηνεηθφλαο θαη ζπκνχ.  ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα ξφιν 
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη έθεβνη πνπ απνηπγράλνπλ αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ 
«ηαξαμία», ηνπ «ελνριεηηθνχ καζεηή» θαη ηειηθά εχθνια κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζηελ 
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.  
 
Παγθχπξηα έξεπλα γηα ηελ απηννκνινγνχκελε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 
Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ (Παπαδφπνπινο, 2000), θαηέδεημε  ην θχιν θαη ηε ζρνιηθή 
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επίδνζε σο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επίδξαζεο ηεο λεαληθήο 
παξαβαηηθφηεηαο.  Αλαθνξηθά κε ην θχιν, ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 
θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε γεληθή 
ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, έλα δεδνκέλν πνπ 
ζπκβαδίδεη κε δηεζλή επξήκαηα.  Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα ζρνιηθή επίδνζε, ε 
έξεπλα θαηέδεημε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ησλ 
παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  Γηαπηζηψζεθε πσο φζν πην ρακειή είλαη ε ζρνιηθή 
επίδνζε, ηφζν πην ςειφο είλαη ν βαζκφο παξαβαηηθφηεηαο.   
 
10.5 ρέζε κε ζπλνκειίθνπο  
 
Η απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο νδεγεί ζπρλά ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 
Τπάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε 
άιινπο παξαβαηηθνχο ζπλνκειίθνπο.  Η ζπλαλαζηξνθή, ε παξέα κε παξαβαηηθνχο 
εθήβνπο ζπλδέεηαη ζε πνιχ ςειφ βαζκφ κε ηελ αλάπηπμε παξαβαηηθψλ 
ζπκπεξηθνξψλ. Η εμηδαλίθεπζε ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκειίθσλ θαηά ηελ εθεβεία 
δεκηνπξγεί αξλεηηθά πξφηππα κε απνηέιεζκα νη πξνθιεηηθέο θαη βίαηεο 
ζπκπεξηθνξέο εχθνια λα αλαπηχζζνληαη θαη λα επηβξαβεχνληαη απφ ηα κέιε ηεο 
νκάδαο. 
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11. Υρήζε Οσζηώλ θαη Αγφγή Τγείας 
 
Η ρξήζε νπζηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηελ εθεβεία. Η ρξήζε νπζηψλ θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν ησλ 
ξαγδαίσλ βηνζσκαηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ είλαη κηα δχζθνιε 
θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο εάλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα.  
Η πιεηνςεθία ησλ λέσλ πνπ απιά πεηξακαηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά δελ 
αληηκεησπίδνπλ πάληνηε ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα. πρλά ν πεηξακαηηζκφο ηνπο 
κε ηηο νπζίεο (λφκηκεο ή θαη παξάλνκεο) ζπκβαδίδεη θαη αληαλαθιά ηηο ειηθηαθέο 
αλάγθεο γηα γεληθφηεξν ςάμηκν, ακθηζβήηεζε ζεζκψλ, αηφκσλ, αμηψλ θαη ζηάζεσλ.   
Οη θίλδπλνη γηα ηνπο λένπο απηνχο ζρεηίδνληαη κε αηπρήκαηα, πξνβιήκαηα κε ηελ 
αζηπλνκία, αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαη άιια παξφκνηα πξνβιήκαηα. Δληνχηνηο, 
έλαο κηθξφο αιιά ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ θαηαιήγεη λα αληηκεησπίδεη ζνβαξφηαηα 
πξνβιήκαηα θαη λα θαηαιήγεη ηειηθά ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε θαη εμάξηεζε κε ηα 
γλσζηά αξλεηηθά επαθφινπζα. 
 
ήκεξα, κεηά απφ πνιιέο κειέηεο, ζεσξίεο θαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ην 
ζέκα ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζεσξεί πσο θάζε 
πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη λα 
ζπκπεξηιακβάλεη δεδνκέλα απφ δηάθνξνπο ηνκείο. Αηνκηθνί, νηθνγελεηαθνί, ζρνιηθνί, 
δηαπξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ έλαξμε 
θαη ηελ εμέιημε ηεο ρξήζεο νπζηψλ.  Η ρξήζε νπζηψλ δελ είλαη έλα απνκνλσκέλν 
ζχκπησκα αιιά απνηειεί έλα ζχκπησκα ελφο γεληθφηεξνπ ζπλδξφκνπ ζην νπνίν  
παξαηεξείηαη επίζεο ζρνιηθή απνηπρία, απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, παξαβαηηθφηεηα 
θαη ζπρλά θαηάζιηςε.  
 
Οη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη δεδνκέλα πνπ ζηελ παξνπζία ηνπο απμάλεηαη ε 
πηζαλφηεηα ρξήζεο νπζηψλ θαη εμάξηεζεο. Αληίζεηα, νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο 
είλαη δεδνκέλα πνπ ζηελ παξνπζία ηνπο κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ρξήζεο θαη 
εμάξηεζεο.  εκαληηθνί παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν είλαη 
ε αλάπηπμε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Έθεβνη 
κε θαηάζιηςε ή κε θαηαζιηπηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη επάισηνη θαη εχθνια 
θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.  Σξαπκαηηθέο εκπεηξίεο φπσο βία 
ζηελ νηθνγέλεηα, θαθνπνίεζε, έθζεζε ζε θίλδπλν, δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα 
ρξήζε θαη θαηάρξεζε νπζηψλ.   
 
Η ειηθία έλαξμεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα κε 
εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Άηνκα πνπ αξρίδνπλ ηε ρξήζε νπζηψλ ζε κηθξέο ειηθίεο 
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ εμάξηεζε θαη λα παξακείλνπλ ρξήζηεο θαηά 
ηελ ελειηθίσζε.   
 
ρνιηθνί παξάγνληεο φπσο ε ζρνιηθή επηηπρία ή απνηπρία, ε ζρέζε κε παξαβαηηθνχο 
ζπλνκειίθνπο, ε ζρνιηθή επέλδπζε θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ   
έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρξήζε νπζηψλ.  χκθσλα κε παγθχπξηα έξεπλα γηα ηε 
ρξήζε λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ νπζηψλ απφ ηνπο καζεηέο ησλ εληαίσλ ιπθείσλ 
(Παπαδφπνπινο, Κσλζηαληηλφπνπινο, 2005), έρεη δηαθαλεί φηη έλαο ζεκαληηθφο 
επηβαξπληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο λφκηκσλ θαη 
παξάλνκσλ νπζηψλ απφ ηνπο λένπο είλαη ην ζθαζηαξρείν.  Αληίζεηα, ε πςειή ζρνιηθή 
επίδνζε ήηαλ έλαο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο αθνχ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 
ρξήζεο ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ.   
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χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ: ζρνιηθή απνηπρία, ζθαζηαξρείν, ρακειή 
απηνεθηίκεζε, έιιεηςε ζαθνχο ζρνιηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηηο 
νπζίεο, αλεπάξθεηα πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζην ζρνιείν, 
αξλεηηθνί δείθηεο ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ θιίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.  
 
Γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε γηα εκπινθή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα έγθαηξε 
αλίρλεπζε ησλ καζεηψλ-ρξεζηψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ κε επηθηλδπλφηεηα.  
Γλσξίδνληαο ηε ζρνιηθή νκάδα θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θάζε καζεηή, ν 
εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί έγθαηξα λα αληηιεθζεί εάλ ππάξρεη επηθηλδπλφηεηα ή ρξήζε 
νπζηψλ θαη λα παξαπέκςεη ζηνλ εηδηθφ γηα εμεηδηθεπκέλε παξνρή βνήζεηαο.   
 
Σν πξφβιεκα ηεο ρξήζεο νπζηψλ είλαη πνιχπινθν θαη πνιππαξαγνληηθφ.  
Υξεηάδνληαη γη’ απηφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο απφ πνιινχο θνξείο.  Ο εθπαηδεπηηθφο 
απνηειεί ηνλ πξψην ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ππφινηπσλ θνξέσλ.  Ο 
ξφινο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο αθνχ κπνξεί λα αληηιεθζεί έγθαηξα ην 
πξφβιεκα λννπκέλνπ φηη γλσξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη έρεη ήδε αλαπηχμεη κηα πγηή 
παηδαγσγηθή ζρέζε καδί ηνπο.   
 
Πέξα απφ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην ζέκα ησλ νπζηψλ ρξεηάδεηαη ζηξαηεγηθφ 
ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε ζε δηάθνξα επίπεδα.  Πξνιεπηηθέο θαη 
παξεκβαηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία θξίλνληαη απαξαίηεηεο.  Η εκπινθή ησλ γνληψλ ζε 
ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο νπζηψλ θξίλεηαη επίζεο 
επηβεβιεκέλε.   
 
Σν ζέκα ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξφ θαη ν αξηζκφο ησλ 
καζεηψλ –ρξεζηψλ νινέλα θαη απμάλεηαη. Μηα θνηλή πνιηηηθή κεηαμχ ζρνιείνπ, 
νηθνγέλεηαο θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.      
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11.1 Κύριοι παράγοντες επικινδσνότητας  
 
Δξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε 
παξνπζία απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη εμάξηεζεο απφ ηνπο 
εθήβνπο. Οη παξάγνληεο απηνί ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη έγθαηξα αληηιεπηνί απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
έγθαηξε παξέκβαζε. 
 
Παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα:  
 
 Αξλεηηθέο ζρέζεηο κε γνλείο 
 Ηιηθία έλαξμεο ρξήζεο  
 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ζην ζπίηη 
 Παξαβαηηθόηεηα 
 Αξλεηηθέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο 
 Σρέζεηο κε παξαβαηηθνύο ζπλνκειίθνπο  
 Σθαζηαξρείν 
 Σρνιηθή απνηπρία 
 Χακειή απηνεθηίκεζε 
 Καηάζιηςε 
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12. Δπίιογος 
 
Σν βηβιηάξην απηφ ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζε ζρέζε κε ηελ εθεβεία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο 
πνιππινθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο. Με ηα λέα δεδνκέλα πνπ ε ζρνιηθή νκάδα 
δηαθνξνπνηείηαη θαη κεηαιιάζζεηαη κέζα ζε κηα δπλακηθή θνηλσλία πνπ επίζεο 
κεηαβάιιεηαη, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη θαηεχζπλζε, ξφιν θαη ζηφρνπο 
γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Η θαιή γλψζε ησλ καζεηψλ ηνπ απνηειεί πξνυπφζεζε επηηπρίαο ζηελ 
πξνζπάζεηα κεηάδνζεο ηεο κάζεζεο κε ηελ επξχηεξε παηδαγσγηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. 
 
Η εθεβεία κε ηηο ζπλεπαθφινπζεο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο είλαη 
κηα θξίζηκε ειηθία.  Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 
θξίζηκεο απηήο πεξηφδνπ θαη λα είλαη έηνηκνο λα παξέρεη θάζε είδνπο βνήζεηα  θαη 
ζηήξημε ζηνπο καζεηέο ηνπ κε δηαθξηηηθφηεηα. 
 
ηελ Κχπξν, νη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε καζεηέο απφ 
δηαθνξεηηθά θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο επηβάιινπλ 
αιιαγέο ζηε λννηξνπία, ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 
ηνπ Κξάηνπο.  Σν θαηλφκελν ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο απμάλεηαη ζην ζρνιηθφ 
ρψξν αιιά θαη γεληθφηεξα ζε δηεζλή επίπεδα. πληνληζκέλεο ελέξγεηεο απφ 
δηάθνξνπο θνξείο ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ην ζνβαξφ 
θαηλφκελν ηεο παξαβαηηθφηεηαο.  Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πξσηαξρηθφο ζηελ 
έγθαηξε αλαγλψξηζε, παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζηήξημεο θαη 
πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Η ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 
ζρνιηθήο νκάδαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 
αλαπηχζζνληαη ζηελ εθεβεία. 
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