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 α. Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η εφηβεία; 

 β. Τι διαφοροποιεί την εφηβεία από τις άλλες      

ηλικιακές περιόδους; 

γ. Ποια τα βασικά προβλήματα που 

συναντούμε στην εφηβεία  

1η Ενότητα: 



     Γενικά η εφηβεία αρχίζει στο 11ο έτος της ηλικίας και φτάνει μέχρι και το 
18ο.Ειδικότερα μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις υποπεριόδους: 
-Την πρώτη εφηβεία, έντεκα ως δεκατέσσερα που περιλαμβάνει και την 
προεφηβεία. 
-Την μέση εφηβεία, δεκατέσσερα ως δεκαέξι 
-Την όψιμη εφηβεία από δεκαέξι μέχρι την λήξη της εφηβείας που μπορεί να 
μην συμβεί ποτέ. 

  

      Η εφηβεία είναι μια διαφορετική ηλικιακή περίοδος, αφού οι νέοι δεν 
έχουν ωριμάσει αρκετά, σε σχέση με άλλες μεγαλύτερες ηλικιακές 
περιόδους. Αναλυτικά η εξελικτική ψυχολογία μας λέει ότι σε αυτήν την 
περίοδο ο έφηβος πρέπει να πετύχει και να αποκρυσταλλώσει την 
ταυτότητα του φύλου του, δηλαδή να μπορεί να είναι άνετος με το φύλο 
του (αγόρι, κορίτσι), να μάθει να εκφράζεται και να ελέγχει τα 
συναισθήματά του με τον κατάλληλο τρόπο. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί 
να δέχεται ανάλογες εκδηλώσεις από το άλλο φύλο αν χρειαστεί. Με λίγα 
λόγια να έχει ενσωματώσει και να έχει αποδεχτεί τους ρόλους και την 
συμπεριφορά του φύλου του, όπως τα έχει προσδιορίσει η κοινωνία μας. 

  

     Με λίγα λόγια η εφηβεία είναι μια ηλικία που οι παροδικές 
συναισθηματικές μεταπτώσεις είναι συχνές και συνήθως το συναίσθημα 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση και δυσκολία. 

 



Βασικά προβλήματα συμπεριφορών των εφήβων . 
  

 

1. Το ψέμα. Γιατί οι έφηβοι λένε ψέματα; 

     -Απόκρυψη. Τα ψέμα μπορεί να είναι για τον έφηβο ένας τρόπος να διαφυλάξει τον 

εσωτερικό του κόσμο και να κρατάει τους γονείς του μακριά από τις προσωπικές του 

σχέσεις, χωρίς απαραίτητα να κάνει κάτι απαγορευμένο. Γύρω στα 12-13 τα παιδιά όπως 

έχουμε πει θέλουν να διατηρήσουν μία ιδιωτικότητα. 

-Έχω κάτι να κρύψω. Για να αποφύγει συνέπειες και κριτικές εάν κάνει κάτι που οι 

γονείς δεν συμφωνούν και γιατί δεν έχει σχέση εμπιστοσύνης και αποδοχής με γονείς. 

-Μυθομανία. Εφευρίσκω φανταστικές καταστάσεις και επινοώ χαρακτηριστικά για τον 

έναν ή τον άλλον που με συμφέρουν και με επιβεβαιώνουν σαν άτομο. 

 

 2. Η φυγή . Η καθυστέρηση στην ώρα επιστροφής. 

     -Γίνεται είτε για να ανακαλύψει τον κόσμο, να αισθανθεί ανεξάρτητος –περιπέτεια, είτε 

γιατί θέλει να ξεφύγει από το κακό κλίμα και τις συγκρούσεις που επικρατούν στην 

οικογένεια, δυσκολίες στα μαθήματα. Τα παιδιά που φεύγουν μπορεί να είναι ευάλωτα, 

ανώριμα και ανασφαλή. Μπορεί να είναι και μια φωνή για βοήθεια και προσοχή εάν στο 

σπίτι επικρατεί το «να γυρίσεις όποτε θέλεις».\ 



   3.Το αλκοόλ. 

     Λόγοι που οδηγούν τα παιδιά στη χρήση του αλκοόλ: 

-Δράση ενάντια στην αυστηρότητα των γονιών 

-Διασκέδαση, ευχαρίστηση 

-Κοινωνικοποίηση, αποδοχή , συμμόρφωση 

-Δοκιμή ρίσκο , σεξουαλικό θάρρος 

-Μείωση άγχους 

-Ανακούφιση από κατάθλιψη , φόβο, αγωνία, πόνο λόγω οικογενειακού ή 

συναισθηματικού προβλήματος 

-Για να ξεφύγουν από την πλήξη 

-Αδυναμία επίλυσης προσωπικών προβλημάτων-αδιεξόδων 

 

 

 



 α. Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία. 

 β. Σχέσεις με το άλλο φύλο. 

2η Ενότητα: 



Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία: 

     • Οι μύες αναπτύσσονται, αυξάνεται το βάρος και το ύψος 

• Αναπτύσσονται τα γεννητικά όργανα 

• Το άτομο είναι βιολογικά σε θέση να κάνει παιδιά 

• Η φωνή γίνεται πιο βαθιά 

• Οι αδένες του δέρματος λειτουργούν με πιο έντονο ρυθμό και 

μπορεί να εμφανιστούν σπυράκια. 

• Αναπτύσσονται οι ιδρωτοποιοί αδένες 

• Αρχίζει η τριχοφυΐα κάτω από τις μασχάλες και στην περιοχή των 

γεννητικών οργάνων 

• Το άτομο βιώνει ξαφνικές και απότομες αλλαγές στη διάθεση του. 

• Αρχίζει η έλξη προς τα άτομα του αντίθετου φύλου. 

 



Σχέσεις με το άλλο φύλο  

      Συνήθως πειραματιζόμαστε  με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την ηλικία 
και τις επιθυμίες μας. Αρχίζουμε να κοιτάζουμε τα άτομα του άλλου φύλου 
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πλησιάζουμε ο ένας τον άλλο ούτε 
να μιλήσουμε πολλές φορές τολμούμε, λόγο ανασφάλειας. Φοβόμαστε να  
πλησιάσουμε, η ιδέα της απόρριψης μας απωθεί. Πρέπει να εντυπωσιάσουμε 
με κάθε τρόπο και να σιγουρευτούμε ότι πράγματι «μετράμε». Σιγά σιγά 
προσέχουμε τις επιλογές μας στις σχέσεις. Ερωτευόμαστε. Μερικοί 
ερωτευόμαστε πολύ, με δυνατά συναισθήματα. Στα 16 με 17 
ερωτευόμαστε, αλλά επιθυμούμε να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας.  Όπως 
σε κάθε ηλικία έτσι και στην εφηβεία ένας χωρισμός είναι πολύ δύσκολο 
πράγμα. Αν η σχέση η οποία τελείωσε  ήταν σημαντική για εμάς τότε ο 
χωρισμός θα είναι πιο δύσκολος απ΄ότι ένας χωρισμός μιας σχέσης που δεν 
ήταν τόσο σημαντική για εμάς. Αν χωρίσουμε με άσχημο τρόπο, θα 
παραιτηθούμε εντελώς και για πολύ καιρό φοβόμαστε να ερωτευτούμε. 
Βασικά αίτια του χωρισμού στην εφηβεία είναι ότι ένας από τους δυο 
μπορεί να βαρεθεί, να βρει κάτι καλύτερο η να ήταν σχέση της πλάκας για 
αυτόν που κάποια στιγμή θα τελείωνε. Ένας χωρισμός είναι απλά ένας 
χωρισμός. Δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω, απλά αξίζουμε κάτι 
καλύτερο από αυτό που είχαμε και να προχωράμε παρακάτω. 

  

                                              Συμβουλή : Απλά ΑΓΑΠΗΣΤΕ άφοβα! 

 



α. Ψυχολογικά προβλήματα.  

β.  Έλλειψη χρόνου. 

3η Ενότητα: 



      Προβλήματα  

     Οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν με την άποψη πως οι γονείς θα πρέπει να είναι 

ανοιχτοί και συναισθηματικά ζεστοί με το παιδί τους, να επιδιώκουν μια αμφίδρομη επικοινωνία 

και να μην το κρίνουν συστηματικά και αλόγιστα για το παραμικρό, παρεμποδίζοντας ή 

αποκλείοντας την επικοινωνία αυτή. Συμβαίνει, όμως, κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα; Αυτό 

που κάνουν συχνά πολλοί γονείς εφήβων, που εμφανίζουν διάφορα κοινωνικά κυρίως 

προβλήματα, είναι  να επικεντρώνονται στις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού τους στο 

σπίτι παρά σε αυτά που κάνει εκτός σπιτιού, κάτι για το οποίο πολλές φορές δεν έχουν επαρκή 

γνώση. Αυτό δεν οφείλεται, φυσικά, στην αδιαφορία των γονέων για το παιδί τους αλλά αποτελεί 

ένδειξη της έλλειψης επικοινωνίας και σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον έφηβο και τους 

γονείς του. Όταν, τελικά, οι τελευταίοι μάθουν για τα προβλήματα του παιδιού τους εκτός 

σπιτιού, αντιδρούν συνήθως συναισθηματικά και παρορμητικά: εκφράζουν μια πολύ έντονη 

ανησυχία, δείχνουν πως δεν εμπιστεύονται το παιδί τους, το ενοχοποιούν, αποσύρουν συχνά κάθε 

έκφραση αγάπης και τρυφερών συναισθημάτων προς αυτό, έχουν έντονες εκρήξεις οργής ή 

επιβάλλουν πολύ αυστηρά «αντίποινα», συχνά δυσανάλογα της περίστασης και χωρίς τη δέουσα 

συνέπεια και σταθερότητα. Όλα αυτά συνιστούν έναν άκρως αποτελεσματικό τρόπο να κάνουν 

το παιδί να μην θέλει να μας ξαναμιλήσει για τον εαυτό και τα προβλήματά του. Κάτι άλλο που, 

επίσης, συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις παιδιών στην εφηβεία είναι η ενοχοποίησή τους από 

τους γονείς. Αυτό γίνεται συνήθως διαμέσου μιας παρατεταμένης σιωπής των γονιών για τα όσα 

τους αποκάλυψε/εμπιστεύθηκε το παιδί, διαμέσου υποτιμητικών σχολίων και σαρκασμών ή με το 

να αποφεύγουν το παιδί τους και να διατηρούν μια ψυχρή και απορριπτική στάση απέναντί του. 



Λύσεις 

     -Μιλήστε μαζί του άμεσα, μη χάνετε πολύτιμο χρόνο. 

-Προσπαθήστε να καταλάβετε τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν το παιδί στην 

κατάσταση που βρίσκεται.  

-Προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα από την οπτική του παιδιού. 

-Μιλήστε διεξοδικά μαζί του με τρόπο που δεν θα προκαλέσει νέες εντάσεις. 

-Εκφράστε ανοιχτά και με σαφήνεια το πώς βλέπετε τα πράγματα, αλλά δείξτε πως 

είστε ανοιχτοί για κάθε είδους συζήτηση και άποψη. Αποφύγετε τις συγκρούσεις. 

-Το σημαντικότερο είναι να προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα από την 

οπτική του παιδιού. Εάν το παιδί νιώσει πως οι γονείς του προσπαθούν ειλικρινά να 

κατανοήσουν τον τρόπο που αυτό σκέφτεται, νιώθει και βλέπει τα πράγματα, τότε 

ξεδιπλώνονται πραγματικά οι προϋποθέσεις για μια ειλικρινή και ουσιαστική 

επικοινωνία. 

 



Αιτίες 

Α. Γοργοί ρυθμοί ζωής: 

Ο σύγχρονος νέος είναι σύνθετων κοινωνικών ρόλων 

Έχει αυξημένες υποχρεώσεις για το σχολείο  

Καταβάλλει προσπάθεια για τη συμπόρευση του με τις εξελίξεις(τάσεις μόδας 
στερεότυπα) 

Β. Κακή διοχέτευση του ελεύθερου χρόνου: 

Λάθος πρότυπα στη διασκέδαση 

Κακή χρήση των ΜΜΕ όπως το διαδίκτυο 

Δε ξεκουράζονται ποτέ ουσιαστικά 

Γ. Μορφή της ζωής τους στα αστικά κέντρα: 

Μεγάλες αποστάσεις(ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις) 

Κυκλοφοριακό πρόβλημα 

Άρα χάνεται σημαντικό μέρος του ελεύθερου χρόνου τους στις μετακινήσεις 

Δ. Φόρτος εργασίας: 

  Για το σχολείο, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες(εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου) και για την ιδιωτική 
εκπαίδευση 

Σύστημα ένταξης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση(πανελλαδικές) 

Συμπέρασμα: Στις μέρες μας υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος από παλιότερα 
όμως επειδή δεν τον αξιοποιούν σωστά οι έφηβοι τελικά φαίνεται λιγότερος.   

 



 α. Εξαρτήσεις 
 β. Αίτια  
 γ. Τρόποι αντιμετώπισης  
 

4η Ενότητα: 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

     Α. Κάπνισμα 
Είναι μια από τις χειρότερες συνήθειες, την οποία μεγάλοι επιστήμονες την 
χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη επιδημία στην ιστορία του πλανήτη. 
Σύμφωνα με στοιχεία το 54% των ευρωπαίων μαθητών κάπνισαν για μια 
φορά στη ζωή τους. Οι επιδράσεις του εξαρτώνται από την ποσότητα, την 
ηλικία, τον τρόπο λήψης με επιπτώσεις κυρίως στο αναπνευστικό και 
καρδιαγγειακό σύστημα. 
Β. Αλκοόλ 
Δραματική είναι η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους νέους. 
Καταφεύγουν συνήθως στην χρήση αλκοόλ, όταν προκύπτουν προβλήματα 
σε σχέση με τις επιδόσεις τους στο σχολείο ή στην εργασία ή ακόμα και 
όταν προκύπτουν προβλήματα με τους φίλους τους ή και με τους γονείς 
τους. Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί αλλαγές στην συμπεριφορά, αλλά 
και προβλήματα υγείας ενώ παρατηρείται αύξηση ή απώλεια βάρους. 
Γ. Ναρκωτικά 
Ο άνθρωπος θέλοντας να ξεφύγει από τη μοναξιά, το άγχος, καταλήγει 
στον κόσμο των ναρκωτικών, πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει την ευτυχία. Οι 
νέοι θέλοντας να κάνουν την επανάστασή τους καταλήγουν στα 
ναρκωτικά. Σύμφωνα με έρευνες το 11,6% των νέων έκανε χρήση 
ναρκωτικών έστω και μία φορά στη ζωή του. Η αρχή μοιάζει ιδεατή όμως 
στη συνέχεια εγκλωβίζονται σε ένα φαύλο κύκλο  που δεν μπορεί να 
ξεφύγει. 
 



     Δ. Τζόγος 

Στη σημερινή εποχή, με τοις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές για πολλούς ο 

τζόγος αποτελεί τη λύση στην απόκτηση εύκολου χρήματος. Έντονη είναι η 

χρήση του διαδικτυακού τζόγου με κύριους χρήστες τους νέους οι οποίοι 

παίζουν στοιχήματα και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο εθισμός μπορεί να φτάσει σε 

τέτοιο σημείο ώστε να παίζει κρυφά από του γονείς του, να λέει ψέματα ή να 

δανείζεται και να χρησιμοποιεί χρήματα που θα κάλυπταν βασικές ανάγκες.  

Ε. Διαδίκτυο 

Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια νέα εξάρτηση. Αποτελεί ένα πολύτιμο 

εργαλείο το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα για ενημέρωση, επικοινωνία 

αλλά και ψυχαγωγία. Η υπερβολική χρήση όμως επηρεάζει αρνητικά τόσο τη 

σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Προκαλεί επίσης προβλήματα στις σχέσεις 

και τη ζωή του ατόμου γενικότερα. Σύμφωνα με μελέτη, οι δραστηριότητες στις 

οποίες εθίζονται οι χρήστες είναι τα on-line παιχνίδια (τυχερά παιχνίδια), 

αγορές μέσω διαδικτύου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twiter 

κ.α.). Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις είναι η απομάκρυνση από την οικογένεια, 

τους φίλους και συχνά η βίαιη συμπεριφορά απέναντί τους. Ακόμη 

παρατηρείται πτώση στις σχολικές επιδόσεις αλλά και προβλήματα υγείας όπως 

παχυσαρκία εξαιτίας της μη σωματικής δραστηριότητας.  



ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ 

 

Πράγματι, οι σημερινοί νέοι θεωρούνται ως πιο ευάλωτοι από κάθε άλλη εποχή 

λόγω ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Η  ευαίσθητη πλευρά του 

χαρακτήρα τους, καθώς βρίσκονται στην εφηβεία συνοδεύεται με διάφορες 

συναισθηματικές εκρήξεις. 

-Η απρόσωπη κοινωνία με κύριο μέλημα της τη συσσώρευση «υλικού» πλούτου 

κι όχι «πνευματικού» υπερυψώνει την φιλαυτία και την αδηφαγία των νέων. 

-Η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς  και η παγκοσμιοποίηση  φέρνουν 

αρνητικά πρότυπα, που εμείς υιοθετούμε. 

-Η κρίση του θεσμού της οικογένειας με τους γονείς επικεντρωμένους στην 

καριέρα τους, τους κάνει να ξεχνούν το ευ ζην  του παιδιού τους και στοχεύουν 

μόνο στο ζην. 

 



      ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Δυστυχώς οι νέοι σήμερα δεν αξιοποιούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο τους, 

σπαταλώντας πολύτιμες ώρες –κυρίως- μπροστά από την οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνέχεια σ’ αυτές τις «κακές συνήθειες» τους, έχουν 

το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και η χειρότερη εξάρτηση 

όλων, τα ναρκωτικά.  Σημαντικό για να εξαλειφθούν αυτές οι ψυχοφθόρες 

ενέργειες θα ήταν  η απασχόληση των νέων με τον αθλητισμό και τη μουσική, 

γενικότερα η ένταξη τους σε ομάδες όπου ο χρόνος τους θα είναι 

εποικοδομητικός και θα κοινωνικοποιούνται σωστά με συνομηλίκους τους, 

είναι κι αυτό μία καλή λύση στο θέμα. 

 



 Αυτοεκτίμηση παιδιών με ειδικές ανάγκες 

  

  

5η Ενότητα: 



      Αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες: 

 Στο σχολείο 

Την ανάγκη ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης, την έχουν όλοι οι μαθητές, περισσότερο 

όμως εκείνοι που παρουσιάζουν αδυναμίες που συνδέονται με προσωπικά 

χαρακτηριστικά και καταστάσεις (αναπηρίες κλπ), ή με το οικογενειακό τους περιβάλλον 

(απώλεια κλπ). Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτό, πρέπει να 

συζητήσουν τη συμβολή τους στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Να διδάξουν 

στους μαθητές τις έννοιες της αυτοαξιολόγησης και της αυτεπίγνωσης για να 

αναγνωρίζουν τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία τους και για να βλέπουν τον εαυτό τους 

μέσα από ένα θετικό και ρεαλιστικό πρίσμα, αποφεύγοντα την παγίδα της υπεροψίας ή 

την ταπεινωτική κατάσταση της αυτολύπησης, που αποτελούν τα δύο άκρα. 

 

 Στην εφηβεία 

Στην  εφηβεία  σημαντικό ρόλο παίζουν οι φίλοι, η γνώμη των οποίων μετράει. Αλλά 

σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος που βλέπουν τους εφήβους οι γονείς και οι 

καθηγητές τους και γενικότερα άτομα που έχουν σημαντική αξία για αυτούς. Οι άλλοι, οι 

σημαντικοί άλλοι, αποτελούν τον καθρέφτη μέσα στον οποίοι οι έφηβοι βλέπουν τον 

εαυτό τους. Η εκτίμηση των σημαντικών προσώπων συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

αυτοεκτίμησης κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 

 

 



Η αναπηρία 

Όσον αφορά τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και τους μαθητές που έχουν μέλος της 

οικογένειας με ειδικές ανάγκες η αρνητική αυτοαντίληψη τους και η αδυναμία προβολής 

μιας θετικής εικόνας του εαυτού λειτουργούν ακυρωτικά για την αυτοεκτίμηση. Οι έφηβοι 

που παρουσιάζουν κάποιας μορφής ‘αναπηρία’ –με την ευρύτερη έννοια του όρου- μπορεί 

στην πορεία για την κατάκτηση της αυτοεκτίμησης να συναντήσουν κάποιες πρόσθετες 

δυσκολίες. Ο βασικός λόγος είναι η ματαίωση του αισθήματος της παντοδυναμίας, αφού 

συνήθως ο έφηβος νιώθει τόσο δυνατός, ώστε θεωρεί τον εαυτό του ικανό να πετύχει τα 

πάντα, ακόμη και το ακατόρθωτο. Επίσης στην ψυχή του εφήβου με αναπηρία διαλύεται η 

πεποίθηση της νεανικής τρωτότητας. Είναι μια αλλαγή που συντελείται βουβά και 

σιωπηλά, ωστόσο ιδιαίτερα ύπουλα και σταδιακά. Όταν ο έφηβος βλέπει ότι είναι 

διαφορετικός από τους άλλους αυτό επηρεάζει τον τρόπο που ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του 

αλλά και τον τρόπο που θεωρεί ότι τον βλέπουν οι άλλοι. Το παιδί με κάποια αναπηρία 

επικεντρώνει την προσοχή του στο χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα άλλα 

παιδιά. Το αίσθημα της διαφορετικότητας στην εφηβείας δεν είναι εύκολα αποδεκτό, καθώς 

η αυτοεκτίμηση στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και εξαρτάται πολύ από την 

γνώμη των άλλων, επηρεάζεται δηλαδή από εξωγενείς παράγοντες. Η στάση απέναντι στο 

μέλλον, αλλά και απέναντι στην οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ή  μειονεξία καθορίζει σε 

τελική ανάλυση και το πώς βλέπει κανείς τον εαυτό του και πόσο πιστεύει στην ικανότητά 

του να τα καταφέρει.  



Η σημασία της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης στους εφήβους με κάποια αναπηρία γίνεται πιο 

εμφανής, εάν αναλογισθεί κανείς την αδιαμφισβήτητη σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

χαμηλής αυτοεκτίμησης και της εκδήλωσης κατάθλιψης, ακόμη και αρκετά αργότερα, 

δηλαδή στην ενήλικη ζωή. Για το λόγο αυτό η υποστήριξη των εφήβων που δυσκολεύονται 

να αποδεχθούν και να ενσωματώσουν στην εικόνα εαυτού την οποιαδήποτε ιδιαιτερότητά 

τους είναι σημαντική. Στο σχολείο ή στη γειτονιά τα παιδιά θα πρέπει να παροτρύνονται και 

να ενθαρρύνονται να παίζουν και με παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες/ αναπηρία, έτσι ώστε να 

μην νιώθουν περιθωριοποιημένα και ανίκανα να αναπτύξουν σχέσεις με άλλα παιδιά. Αν δεν 

αφήνουμε το παιδί να παίξει με άλλα παιδιά που είναι ‘φυσιολογικά’ για να μην πληγωθεί ή 

να μην μπαίνει στη διαδικασία συγκρίσεων με αυτά δεν θα το βοηθήσουμε με αυτό τον 

τρόπο ούτε θα το προστατέψουμε. 
Το παιδί θα πρέπει: 

-Να το εμπιστευόμαστε, σε όσα μπορεί να καταφέρει. 

-Να το ενθαρρύνουμε να εντάσσεται σε κοινωνικές ομάδες συνομηλίκων. 

-Να το βοηθήσουμε να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας. 

-Να αλληλεπιδρά σε ικανοποιητικό βαθμό με άλλα άτομα σε διάφορους τομείς της ζωής 

του. 

 -Να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να έχει μεγαλύτερη αποδοχή 

από τους άλλους. 

-Να κοινωνικοποιηθεί.  

-Να τονίζουμε τα θετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του παιδιού. 



Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι που το μαθαίνουμε ή που μας το μαθαίνουν οι άλλοι, 

οι οποίοι αν και θεωρούν ότι μας προστατεύουν, στην πραγματικότητα μας 

κληροδοτούν τις δικές τους αμφιβολίες και ανησυχίες. Αν και θέλουν δυνατούς, 

ικανούς και με αυτοπεποίθηση ανθρώπους, διδάσκουν μερικές φορές διαδικασίες 

και τρόπους σκέψεις και συμπεριφοράς που οδηγούν στο αντίθετο. Μέσα σ ένα 

ελεύθερο και δημιουργικό περιβάλλον, το παιδί μαθαίνει να εκτιμά αντικειμενικά 

την προσωπική του επίδοση και πρόοδο, γίνεται ευαίσθητο απέναντι στους 

ερεθισμούς του περιβάλλοντος και στα διάφορα προσωπικά, κοινωνικά και 

σχολικά προβλήματα, ευαίσθητα απέναντι, τόσο στο καθημερινό, όσο και 

απέναντι στο άγνωστο, στο αναπάντεχο. 


