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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συνοπτική αιτιολόγηση του θέματος: 

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι σε όλες τις ηλικίες 

αντιμετωπίζουμε διάφορα σημαντικά ή ακόμα και 

ασήμαντα προβλήματα τα οποία επιβάλλουν κάποια λύση. 

Αυτό είναι ακόμα εντονότερο όταν βρισκόμαστε στην 

εφηβεία στη διάρκεια της οποίας καλούμαστε να πάρουμε 

συγκεκριμένες αποφάσεις και να είμαστε υπεύθυνοι για τις 

συνέπειες τους. Kαθώς, λοιπόν,  βρισκόμαστε σε μια 

αρκετά δύσκολη περίοδο της ζωής μας , φροντιστήρια, 

άγχος, οικογενειακά θέματα είναι μερικά από τα πιο 

χαρακτηριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι 

λογικό να επηρεάζεται η κριτική μας ικανότητα όσον 

αφορά για το ποια είναι η καλύτερη απόφαση για μας και 

για τα κριτήρια με τα οποία την επιλέγουμε. Πολλές φορές 

μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να λειτουργήσει 

αρνητικά σε κάθε άτομο ξεχωριστά έχοντας όχι μόνο 

ψυχολογικό αλλά και σωματικό αντίκτυπο. Το θέμα λοιπόν 

του project είναι τρόποι για ορθή λήψη αποφάσεων καθώς 

και ο ρόλος της ψυχολογίας των εφήβων σε αυτή. 

 

 

Πρόκειται για μια βιωματική έρευνα με θέμα την εύθραυστη 

ψυχολογία του εφήβου. 

 



Το άτομο με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα έχει 

πλήρη γνώση των αναγκών και των επιθυμιών του και 

προασπίζεται το δικαίωμά του να διεκδικεί ό,τι επιθυμεί. 

Ο αποφασιστικός άνθρωπος αντιμετωπίζει τις ανάγκες του 

και τον εαυτό του με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια 

αξιοπρέπεια που αντιμετωπίζει και τους άλλους. Η 

αποφασιστική συμπεριφορά είναι ένας τρόπος να 

αναπτύξουμε ένα αίσθημα αυτοσεβασμού και προσωπικής 

αξίας. 

Παράλληλα μια τέτοια συμπεριφορά εμπνέει το σεβασμό 

και την ανταπόκριση των άλλων. Μαθαίνουμε έτσι τρόπους 

συμπεριφοράς που θα μας βοηθήσουν στις διαπροσωπικές 

μας κοινωνικές σχέσεις, την ιδιαίτερη αυτή ευάλωτη 

περίοδο της εφηβείας  

Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε τον εαυτό μας και να 

είμαστε φίλοι μαζί του. Άλλωστε όλοι έχουμε μια ξεχωριστή 

αξία την οποία συνήθως αγνοούμε. 

 Ψάξαμε λοιπόν να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους 

επικοινωνούμε και εκφράζουμε τις επιθυμίες και τα 

συναισθήματά μας . Ποια είναι αυτά που μας 

δυσκολεύουν και μας πιέζουν σ’αυτή την επικοινωνία.  

 Στη συνέχεια εξασκηθήκαμε σε τρόπους επίλυσης 

συγκρούσεων που μας απασχολούν στην 

καθημερινότητα (με συμμαθητές, γονείς, καθηγητές 

κλπ)καλλιεργώντας την αυτοπεποίθηση και την 

αποφασιστικότητά μας. 

 Σ’αυτή τη διαδικασία αναδύονται συνήθως 

συναισθήματα που δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε 

προς όφελός μας (δικό μας και του κοινωνικού συνόλου). 



Εμείς  τα «θερμομετρήσαμε» και  τους επιτρέψαμε την 

ελεύθερη έκφραση… 

 Τέλος  γνωρίσαμε διάφορους τρόπους  λήψης 

αποφάσεων και  επιλέξαμε εκείνον που ταιριάζει στις 

δικές μας αξίες ζωής και που μας επιτρέπει να την 

απολαμβάνουμε  αντιμετωπίζοντας, αποτελεσματικά και 

με τις δικές μας δυνάμεις, τους κινδύνους που μας 

περιβάλλουν. 

Κι όλα αυτά μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια 

ρόλων, καλλιτεχνική δημιουργία (ζωγραφική, σχέδιο, κολάζ) 

και οραματισμούς. 

  



ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΥΠ. Η/Υ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΣΥΦΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΝΑΝΣΥ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΜΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΥΠ. Η/Υ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΗΜΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΝΑΣΙΑ ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ :ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΙΩΝΗΣ 

ΥΠ. Η/Υ : ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΣΙΝΤΙ ΦΕΡΧΑΤΙ 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ : 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ : ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΔΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

ΥΠ. Η/Υ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 



  

 

Σκοπός έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα: 

 Να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, 

ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με αμεσότητα και 

ειλικρίνεια με τους άλλους, να εκφράζουμε τα συναισθήματά 

μας με κατάλληλο τρόπο, να κάνουμε επιλογές και να 

παίρνουμε αποφάσεις σεβόμενοι τις ανάγκες και τα 

δικαιώματα τόσο τα δικά μας όσο και των άλλων 

 Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι συμπεριφοράς ; 

 Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου; 

 Πόσο αποφασιστικός είμαι; 

 Ποιες κοινωνικές δεξιότητες συνδέονται με την 

αποφασιστικότητα; 

 Πως διαχειρίζομαι καταστάσεις πίεσης; 

 Ποιες είναι οι πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων; 

 Με ποιο τρόπο παίρνω αποφάσεις; 

 Με ποιους τρόπους σκέψης μπορώ να αυτουποστηριχθώ; 

 Πως αντιμετωπίζω την κριτική και τη σύγκρουση 

 Ποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες και τρόποι επικοινωνίας 

μ’αυτές υπάρχουν; 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Τα "σημαντικότερα" μαθήματα ήταν τα πέντε μαθήματα που 

αναφέρονται παρακάτω. 

1ο. Η πρώτη συνάντηση των μαθητών στην αίθουσα του Β'1 όπου 

οι μαθητές γνωριστήκαν μεταξύ τους και με την καθηγήτρια τους. 

Οι καρέκλες τοποθετήθηκαν σε κυκλικό σχήμα για την επίτευξη της 

καλύτερης επικοινωνίας της ομάδας. Κατα την διάρκεια του 

μαθήματος χρησιμοποιούσαμε ένα μπαλάκι το οποίο και κράταγε η 

κυρία και το πετούσε σε όποιον ήθελε να δώσει τον λόγο ο οποίος 

με την σειρά του το πέταγε στον επόμενο που θα έπαιρνε τον λόγο 

με σκοπό να κάνουμε μια ωραία συζήτηση χωρίς να μιλάνε όλοι 

μεταξύ τους παρά μόνο αυτός που είχε το μπαλάκι και οι υπόλοιποι 

τον άκουγαν. Τέλος την δεύτερη ώρα αναγνώστηκε απο την 

καθηγήτρια ένα βιβλίο το οποίο είχε ιστορίες που αφορούσαν 

διάφορους τρόπους συμπεριφοράς. 

2ο. Οι καρέκλες ήταν πάλι τοποθετημένες σε κυκλικό σχήμα και 

μετά απο ομαδική συζήτηση αποφασίστηκε απο όλους τους 

μαθητές η δημιουργία ενός συμβόλαιου το οποίο θα περιλαμβάνει 

τους κανόνες της ομάδας έτσι ώστε να μπορεί το μάθημα να 

γίνεται χωρίς διακοπές και οι μαθητές να σέβονται τους 

συμμαθητές τους αλλα και την καθηγήτρια τους. Την δεύτερη ώρα 

αφού χωριστήκαμε σε ομάδες η καθηγήτρια μας μας διάβασε τις 

αρμοδιότητες της κάθε ομάδας. Σε αυτό το μάθημα 

δημιουργήθηκαν εντάσεις μεταξύ μαθητών αλλα και της 

καθηγήτριας όμως μετά απο συζήτηση λύθηκαν τα προβλήματα 

όλων μας. 

3ο. Το κάθε μέλος της ομάδας όφειλε να έχει μαζί του έναν 

ατομικό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει ότι είχε κάνει μέχρι το 

τέλος της χρονιάς. Κατα την διάρκεια του μαθήματος η καθηγήτρια 

μας, μας ανέθεσε ως εργασία να δημιουργήσει ο καθένας το δικό 

του προσωπικό χρονολόγιο το οποίο θα περιλαμβάνει τις 

σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής του. Τέλος αποφασίστηκε ο 

τελικός χωρισμός των ομάδων καθώς υπήρξαν κάποιες αλλαγές 



στις ομάδες και ξαναορίστηκαν αρμοδιότητες στα μέλοι της κάθε 

ομάδας. 

4ο. Τα παιδιά καθίσαν ο καθένας στην ομάδα που είχε 

τοποθετηθεί. Η καθηγήτρια μας μοίρασε φωτοτυπίες οι οποίς 

περιλάμβαναν 3 διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς οι οποίοι θα 

αναφερθούν παρακάτω.Οι φωτοτυπίες αυτές αναγνώστηκαν και η 

κάθε ομάδα πήρε απο ένα διαφορετικό θέμα απο την καθηγήτρια 

με το οποίο παρουσίασε τους 3 διαφορετικούς αυτούς τρόπους 

συμπεριφοράς με μικρά θεάτρικα τα οποία έλαβαν μέρος μέσα 

στην τάξη. Όλα τα παιδία είχαν πρωτότυπες ιδέες και πολύ 

δημιουργηκές όπου αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν 

με επιτυχία και οι 3 συμπερίφορες. Τα παιδιά διασκεδάσανε πάρα 

πολύ σε αυτό το μάθημα καθώς όλοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν 

ένα ρόλο. Έτσι πολλά απο τα μέλη της ομάδας αν όχι τα 

περισσότερα καταλάβαν ότι και αυτοί έχουν ένα απο αυτούς τους 

τρόπους συμπεριφοράς.  

5ο. Μοιράστηκε  στα μέλη της κάθε ομάδας ένα ερωτηματολόγιο, 

το οποίο απαντούσαν τα μέλη εφόσον πρώτα συζητούσαν μεταξύ 

τους. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπήρχαν αρκετές 

διαφωνίες μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά στο τέλος 

καταλήγαμε σε μια απάντηση που να τους αφήνει όλους 

ικανοποιημένους. Τέλος, κατά την διάρκεια της δεύτερης ώρας του 

μαθήματος όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν μεταξύ τους και 

δημιούργησαν ένα αυτοσχέδιο θεατρικό στο οποίο μπορούσε να 

επέμβει όποιος ήθελε και να προσθέσει το δικό του στοιχείο. Αυτή 

η διαδικασία ήταν πολύ διασκεδαστική και ταυτόχρονα διδακτική, 

διότι τα παιδιά χρησιμοποιούσαν ότι είχανε μάθει μέχρι τότε. Κατα 

την διάρκεια της διαδικασίας αυτής η τάξη και η ησυχία δεν 

διαταράχθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν πολύ ωραίο. 

  



 

Συμβόλαιο 

οι κανόνες της ομάδας είναι : 

1. όταν μιλάει ένα μέλος της ομάδας οι υπόλοιποι ακούνε 

2. δεν σχολιάζουμε ό,τι αρνητικό λέγεται, δεν κοροϊδεύουμε, 

δεν προσβάλλουμε 

3. να υπάρχει συνεργασία και όχι ανταγωνισμός 

4. να τηρούνται οι οδηγίες χωρίς εξαίρεση 

5. όποιος παίρνει το λόγο κρατάει το μπαλάκι στο χέρι του 

6. ελευθερία έκφρασης 

7. αποφυγή βρισιών 

8. αλληλοσεβασμός 

 

Οι 3 χαρακτήρες του θεατρικού: 

Το "ποντικάκι", αυτός ο χαρακτήρας είναι πολύ ήσυχος και δεν 

μιλάει πολύ εως και καθόλου και συμφωνεί πάντα σε ότι του πεις 

γιατί φοβάτε να φέρει αντίρηση. Είναι ένας μοναχικός χαρακτήρας 

και αν έχει κάποιο πρόβλημα θα κλειστεί στον εαυτό του και δεν 

θα το μοιραστεί με κανέναν. Λέξεις που τον χαρακτηρίζουν: 

Μοναχικός , "φοβιτσιάρης" , αδύναμος κτλ... 

Ο "χιμπατζής", είναι πολύ δυναμικός και επιβάλει συνέχεια την 

γνώμη του. Πολλές φορές θα υψώσει τον τόνο της φωνής του και 

θα νευριάσει εαν του φέρεις αντίρηση. Γενικότερα θέλει και 

πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο. Λέξεις που τον χαρακτηρίζουν: 

επιθετικός , αυταρχικός , νευρικός κτλ... 

Ο "σκύλος", είναι πολύ δυναμικός και χαρακτηρίζεται απο την 

αποφασιστικότητα που τον διακατέχει. Θέλει να είναι σωστός με 

τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του. Λέξεις που τον 

χαρακτηρίζουν: Δυναμικός , αποφασιστικός , κοινωνικός , φιλικός 

κτλ... 



ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

Η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων  

Οι γονείς έχουν τεράστια δύναμη και επιρροή πάνω στα 

παιδιά. Τα παιδιά διαμορφώνουν την εικόνα του εαυτού τους 

από τα μηνύματα που παίρνουν από το περιβάλλον τους. 

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς; 

 

Όταν οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να πάρουν 

αποφάσεις, θα πρέπει να κάνουν ξεκάθαρες στα παιδιά 

τις επιλογές που είναι διαθέσιμες. Οι γενικές ερωτήσεις 

όπως “Τι θα ήθελες;” μπορεί να έχουν μη ρεαλιστικές 

απαντήσεις και απαιτήσεις.Στην εφηβεία το θέμα « 

αποφάσεις » γίνεται ξαφνικά αυτοτελές κεφάλαιο. Η 

λήψη αποφάσεων είναι μία δεξιότητα που οι έφηβοι 

χρειάζονται να καλλιεργήσουν.Δες πώς μπορείς με 



πέντε βήματα να βοηθήσεις ένα παιδί στην εφηβείανα 

μάθει να κάνει παίρνει τις σωστές αποφάσεις για τη 

ζωή του.Βήμα 1: Προετοίμασε τον εαυτό σου.  

Το πρώτο βήμα έχει να κάνει με σένα, τον γονιό. Είσαι 

έτοιμη να αφήσεις το παιδί σου που είναι στην εφηβεία 

να παίρνει αποφάσεις; Πάρε λίγο χρόνο να το σκεφτείς 

καλά. 

Βήμα 2: Βοήθησε τον έφηβο να ταυτοποιήσει ένα 

πρόβλημα που απαιτεί την προσοχή του. Μίλησε 

ανοιχτά για το πρόβλημα και τέλειωσε τη φράση με μία 

ερώτηση: «Τί πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις γι’ 

αυτό;» ή «Ποιες είναι οι επιλογές σου;». 

 Βήμα 3: Ενθάρρυνε τον έφηβο να αναλογιστεί 

προσεχτικά κάθε επιλογή.  

Βήμα 4: Επέτρεψε στον έφηβο να πάρει αποφάσεις.  

Βάλε φρένο στην παρόρμηση που σε κάνει να θέλεις 

να πεις: «Πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνεις…». 

Βήμα 5: Συζήτησε κι αξιολόγησε την απόφαση μαζί με 

τον έφηβο 

 



 

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των εφήβων 

μαθητών 

Οι σωματικές μεταβολές, είναι πιθανόν να επηρεάσουν 

τη συμπεριφορά  των μαθητών, όπως δυσκολίες στη 

δυνατότητα συγκέντρωσης τους. Η εφηβεία είναι 

περίοδος εσωτερικού αναβρασμού και 

συναισθηματικής αναστάτωσης. Συχνά στους εφήβους 

παρατηρούνται τρομερές μεταπτώσεις. Άλλοτε είναι 

χαρούμενοι και εύθυμοι και άλλοτε δύσθυμοι και 

μελαγχολικοί.Σε καταστάσεις κρίσης, όπως διάλυση της 

οικογένειας, αλλαγή σχολείου, κάποια σοβαρή 

ασθένεια αντιμετωπίζουν δυσκολότερα τα 

συναισθήματα τους. Γι’ αυτό το λόγο οι έφηβοι μαθητές 

της χρειάζονται τους παιδαγωγούς, αυτούς που 

οδηγούν το παιδί όπως λέει και η λέξη, γονείς και 

καθηγητές για να βοηθηθούν ώστε να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα τους και να προσαρμοστούν στους 

καινούριους τους ρόλους. 



 

Παθητική και επιθετική συμπεριφορά ενός εφήβου  

 

Η παθητική και επιθετική συμπεριφορά είναι τρόπος 

ζωής για πολλούς ανθρώπους. Άτομα με αυτή τη 

συμπεριφορά συνήθως συμφωνούν σε συνεργασίες και 

σχέσεις αλλά μετά προβάλλουν συνεχώς δικαιολογίες 

που σαμποτάρουν υπόγεια τις υποσχέσεις, τις 

συνεργασίες ή τις σχέσεις τους. Δεν δείχνουν φανερά 

την επιθετικότητά τους, και αυτό μπερδεύει τον 

παραλήπτη. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 



προέρχεται από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα της 

παιδικής ηλικίας (π.χ. από γονείς εξαρτημένους στο 

αλκοόλ και στις ουσίες), σε ένα περιβάλλον όπου δεν 

ήταν ασφαλές να εκφραστεί ο θυμός ή/και η 

αγανάκτηση. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί μαθαίνει ότι 

το να εκφράζει με ειλικρίνεια τα συναισθήματά του 

είναι απαγορευμένη πράξη, άρα αναγκαστικά θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλα κανάλια για να 

εκφράσει την αντίθεση ή τη σύγχυση, αφού πρώτα 

καταπιέσει τα συναισθήματα που αισθάνεται. 

 

Πώς θα την αναγνωρίσετε 

* Φόβος σύγκρισης. 

* Φόβος εξάρτησης. 

* Αντίδραση θυματοποίησης αντί της αναγνώρισης της 

ίδιας της αδυναμίας, τάση να κατηγορούνται οι άλλοι 

για τις αποτυχίες. 



* Ανακόλουθοι στην εργασία τους, σκαρφίζονται 

δικαιολογίες. 

* Κατσούφιασμα. 

 

  



Αφήγηση-σενάριο 

Η ιστορία που θα ακολουθήσει ,αναφέρεται σε έναν  τυπικό έφηβο 

της εποχής μας  ,τις δυσκολίες,τις αποφάσεις αλλά  και την διέξοδό 

που ανακαλύπτει προκειμένου να ξεφύγει από την καθημερινή 

πίεση.  

        Πρωταγωνιστής  της  ιστορίας  μας είναι  ο Γιάννης ενα παιδί 

ξεχωριστό απο τα άλλα, το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με διάφορες 

δυσκολίες ,υποτιθέμενους φίλους , την μη αποδοχή απο το 

κοινωνικό του περιβάλλον αλλά και την απόρριψη απο μια κοπέλα. 

Τέλος, το παιδί  προσπαθεί να ξεφύγει απο αυτή τη κατάσταση  

καταφεύγοντας σε λανθασμένους  τρόπους, δηλαδή καπνίζοντας 

ινδική κάνναβη παρακινημένος από τους ίδιους του τους φίλους. 

      Άραγε θα ξεφύγει  από τον φαύλο αυτό κύκλο....;  

 

 Μια τυπική μέρα στο σχολείο. 

    Η καθηγήτρια μας φωνάζει και μας μειώνει, δεν  με ενδιαφέρει, 

το έχω συνηθίσει καθώς αυτό γίνεται κάθε μέρα. Η  Άννα,  η 

κοπέλα  που μου αρέσει, ακόμα να με κοιτάξει. Τι να κάνω για να 

της τραβήξω την προσοχή; Όλα άθλια! Μια τυπική, μίζερη και 

βαρετή μέρα χωρίς τίποτα το ενδιαφέρον. Άλλη μια φορά στο 

περιθώριο... Δεν είχα όλα αυτά ,έχω και τα παιδιά από την τρίτη 

λυκείου που με προκαλούν με τη συμπεριφορά τους και με 

επηρεάζουν συναισθηματικά κάθε φορά που με βλέπουν. Το γελοίο 

είναι πως δεν ξέρω καν πως τους λένε και οι φίλοι μου είναι 

εξαφανισμένοι από το πρωί.  

    Το επτάωρο τελείωσε! Να που εμφανίστηκε ο Γιώργος ένα παιδί 

από την παρέα μου. Μου είπε ότι ήθελε να μου πει κάτι πολύ 

σημαντικό και έτσι τον ακολούθησα μέχρι το κοντινό πάρκο. 

Εξιστορώντας τα προβλήματα μας και συζητώντας, μου είπε πως 

κατανοεί τα προβλήματα μου και πως ήθελε να με βοηθήσει. ΧΑ! 

‘’Κανένας δεν μπορεί να το κάνει, δεν νομίζω να τα καταφέρεις’’ 

του είπα. Και τότε έβγαλε από την τσέπη του ένα μαύρο 



σακουλάκι. Μου έγνεψε να το πάρω. Το πήρα χωρίς δεύτερη 

σκέψη. Μου είπε πως μόλις  το πάρω θα ‘’περάσουν’’ τα νεύρα μου 

και πως αν δεν το πάρω θα με έδιωχναν από την παρέα . Έφυγα 

σκεπτικός. 

    Γύρισα σπίτι, οι γονείς  μου μάλωναν. Ανέβηκα τις  σκάλες, πήγα 

στο δωμάτιο μου, έκλεισα την πόρτα και έβγαλα το σακουλάκι. Το 

κοίταξα. Έμεινα για λίγη ώρα βυθισμένος στις σκέψεις μου. Τότε 

είπα 'τι έχω να χάσω, μια φορά δεν πειράζει, έτσι και αλλιώς δεν 

θέλω να χάσω τους φίλους μου που τόσο πολύ με ‘’νοιάζονται’’ και 

έτσι έστριψα  το πρώτο μου τρίφυλλο. 

     Το ένα έφερε το άλλο, και κατέληξα να κάνω καθημερινά. Ήταν  

μια διέξοδος για εμένα ή έτσι ήθελα να πιστεύω. Αρχικά νόμιζα οτι 

όλα πήγαιναν καλύτερα στην ζωή μου, αλλά τελικά ήταν μια 

ψευδαίσθηση. Αντίθετα, αυτοκαταστρεφόμουν...μέχρι εκείνη την 

στιγμή που περπατούσα και έκανα βόλτες στο πάρκο είδα έναν 

άντρα με μια κιθάρα. Κάθισα δίπλα του και τον ρώτησα αν 

μπορούσα να τον παρακολουθήσω που έπαιζε. "Φυσικά" μου 

αποκρίθηκε.  

   Με τα πολλά αρχίσαμε να μιλάμε. Μου είπε ότι ήταν και αυτός σε 

μια παρόμοια κατάσταση με εμένα και βρήκε  καταφύγιο στην 

κιθάρα. Επιτέλους ένιωθα πως κάποιος με καταλαβαίνει! Μου 

πρότεινε μάλιστα να μου κάνει μαθήματα αν ήθελα. Το 

αποδέχτηκα με απόλυτη ευχαρίστηση και έτσι ξεκίνησε η σχέση 

μου με την μουσική. 

  Έτσι σταμάτησα να καπνίζω ινδική κάνναβη,αλλά και να βλέπω 

απαισιόδοξα τα πάντα. Αυτή την φορά έκανα κάτι ουσιαστικό, κάτι 

για τον εαυτό μου το οποίο μου έδινε δύναμη να συνεχίσω. Δεν 

λογαριάζω πλέον το πώς με βλέπουν οι άλλοι. 

   Πολλές φορές οι επιλογές που σου προσδίδει ο κοινωνικός σου 

περίγυρος  μπορούν να σε καταστρέψουν. Οι επιλογές είναι 

καθαρά στο χέρι σου πως θα τις χειριστείς ,αν θα τις αποδεχτείς η 

όχι. Στάσου στα πόδια σου και πες όχι σε ό,τι μπορεί να σε 

καταστρέψει. 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(συν. power point) 

( ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΚΑΛΑ.ppt ) 

«ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΟΛΑ 

ΤΑ ΚΑΛΑ…» 

 
 

 Τα παιδιά στο σχολείο με βρίζουν 

 Οι γονείς μου χώρισαν 

 Δεν μπορώ να κάνω εύκολα φίλους 

 Ο πατέρας μου ασκεί βία στο σπίτι 

 Με πιέζουν να πάρω ναρκωτικά 

 Άφησα την κοπέλα μου έγκυο 

 Δεν θέλω να μετακομίσω 



ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ο παρακάτω τρόπος λήψης αποφάσεων προτείνεται για 

οποιαδήποτε απόφαση καλείται ένας έφηβος να πάρει. 

1. Έρευνα για όλα τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ που πρέπει να 

γνωρίζει. Όσο καλύτερη πληροφόρηση έχει τόσο 

ευκολότερα θα φτάσει σε μία σωστή απόφαση. 

2.  Εξέταση των ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ. Ποιες 

επιλογές του δίνονται; 

3.  Εξέταση των ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ κάθε επιλογής. Τι θα 

μπορούσε να συμβεί; 

4.  Λήψη της ΑΠΟΦΑΣΗΣ. 

5.  Συνειδητοποίηση των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

 

 

  



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Καταγράψαμε τηλέφωνα και διευθύνσεις υπηρεσιών 

παροχής βοήθειας για διάφορα προβλήματα που 

μπορεί να συσχετίζονται με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά 

και τα τυχερά παιχνίδια. 

         Υπηρεσία         

 «ΔΙΑΔΡΟΜΗ»  

Κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ 

Περιοχή 

Αθήνα 

Τηλέφωνο 

213-0249367 

 

Υπηρεσία 

    «ΟΚΑΝΑ» 

Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών 

    Περιοχή 

    Αθήνα  

    Τηλέφωνο 

    210-8898200 

    Υπηρεσία  

«ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ» 



Κέντρο απεξάρτησης από ουσίες 

Περιοχή 

Πειραιάς και Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο 

2392023749  

Υπηρεσία 

    «ΠΡΟΛΗΨΗ» 

 Κέντρο απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια 

Περιοχή 

Ρέθυμνο Κρήτης 

Τηλέφωνο 

2821023591 

 

 

Συμπεράσματα: 

 

Τα συμπέρασμα από την ενασχόληση των μαθητών με τα φυλλάδια 

«Ερωτήματα πριν αποφασίσουμε» που απαντήθηκαν από όλες τις 

ομάδες είναι τα ακόλουθα: 

«Γιατί έκανες αυτή την επιλογή;» 

Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση ήταν ότι θεωρούσαν τη 

συγκεκριμένη επιλογή πολύ καλύτερη από τις άλλες και ότι θα 



επωφελούνταν από αυτή καθώς και ότι η επιλογή έγινε με βάση την 

προσωπική αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. 

«Ήταν δύσκολο να διαλέξεις;» 

Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολη η 

απόφαση, γιατί ο καθένας ήταν σίγουρος για την επιλογή του και 

μόνο μία απάντηση περίκλειε και τους δύο τρόπους απόφασης, 

δηλαδή όταν είναι εύκολη, αποφασιζουμε παρορμητικά, ενώ όταν 

είναι δύσκολη, χρειάζεται σκέψη. 

«Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες;» 

Οι συνέπειες αυτές εξαρτιόνταν από το είδος των επιλογών που 

κάναμε, αν είναι δηλαδή καλές ή όχι και αν αναθεωρούσαμε την 

αρχική μας επιλογή. 

 

 καλλιεργήσαμε  δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης. 

  αναπτύξαμε στάσεις και συμπεριφορές που θα μας 

επιτρέψουν να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση  

 εξασκηθήκαμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

επιρροών που δεχόμαστε ώστε να αποφασίζουμε συνειδητά 

και υπεύθυνα για τη ζωή μας.  

  ανακαλύψαμε αποφασιστικούς τρόπους έκφρασης των 

αιτημάτων μας 

  αναπτύξαμε δεξιότητες αυτοϋποστήριξης 

 αναγνωρίσαμε εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς 

  συνειδητοποιήσαμε και  αναγνωρίσαμε τα συναισθήματά 

μας  

  αναπτύξαμε δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης 

συγκρούσεων 

Τέχνημα : 



 Δημιουργία θεατρικού δρώμενου. 

 Σύνταξη προσωπικού ημερολογίου συναισθημάτων, 

καταγραφή προσωπικής εξέλιξης. 

 Σενάριο-αφήγηση 

 

βιβλιογραφία:  

 

Βασική πηγή ήταν το Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας 

«Στηρίζομαι στα πόδια μου» το οποίο αξιοποιήθηκε με την  

Ομαδοσυνεργατική –  βιωματική μέθοδο και πιο συγκεκριμένα : 

 Ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Καλλιτεχνική δημιουργία 

 Παιδαγωγικά παιχνίδια 

 Οραματισμός 

 

Ινστιτούτο κινήτρων αγωγής και επικοινωνίας :  

«μάθε να παραδέχεσαι, να ενθαρρύνεις, να πειθαρχείς και να 

σέβεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους» 

«γονείς και έφηβοι-από τις συγκρούσεις στη συνεργασία» 

ΥΠΕΠΘ : 

«όταν τα πράγματο στο σχολείο αγριεύουν» 

«επιθετικότητα στο σχολείο, προτάσεις για πρόληψη και 

αντιμετώπιση» 

 


