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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εφηβεία, είναι µια περίοδος στη ζωή κάθε ανθρώπου, κατά την οποία το 

σώµα αλλάζει και η ταυτότητα του ατόµου διαµορφώνεται. Είναι δηλαδή µια 

περίοδος ωρίµανσης. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας αναπτύσσονται πολλά 

προβλήµατα. Αρχικά ο έφηβος έχει να αντιµετωπίσει το φόβο για τις αλλαγές στο 

σώµα του, έπειτα επέρχονται συγκρούσεις µε τον ίδιο τον εαυτό, µε την οικογένειά 

του, τους φίλους του, ακόµα και µε την κοινωνία. Αναζητά και δοκιµάζει νέα 

πρότυπα, γι’αυτό και πολλές φορές µιµείται. Η κοινωνικοποίηση, παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητάς του και είναι ο µηχανισµός εκείνος 

που µεταφέρει στον έφηβο τις αξίες µέσω των φορέων που τον ασκούν. Ένας από 

τους σηµαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης, είναι το σχολείο. 

Η εκπαίδευση επηρεάζεται άµεσα από τις µεταβολές που υφίσταται η 

κοινωνία και «προσαρµόζεται» ανάλογα µε τις ανάγκες που αυτή δηµιουργεί. Ο 

δάσκαλος είναι το άτοµο που µεταλαµπαδεύει τις γνώσεις και τις αξίες στο µαθητή 

και αποτελεί πρότυπο για τον ίδιο. Παρ’όλα αυτά όµως, το ίδιο το σχολείο 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη ανισοτήτων µε το να ευνοεί τους προνοµιούχους µαθητές. 

Οι ανισότητες µε τη σειρά τους, δηµιουργούν (σε συνδυασµό µε άλλους ακόµα 

παράγοντες) προβλήµατα στο µαθητή, τα οποία, προκειµένου να τα αντιµετωπίσει, 

χρειάζεται την κατάλληλη υποστήριξη. Στο σηµείο αυτό έρχεται η προσφορά της 

συµβουλευτικής, η οποία υποστηρίζει το άτοµο και το βοηθά να αντιµετωπίσει τα 

ζητήµατα που το απασχολούν (π.χ. προβλήµατα σχέσεων, προσωπικότητας, 

επαγγελµατικός προσανατολισµός). Στην εκπαίδευση, η δράση της µπορεί να είναι 

πολλαπλή, καθώς απευθύνεται σε µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.     

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία, λοιπόν, µελετάται η αναγκαιότητα ύπαρξης 

συµβουλευτικής υπηρεσίας στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα πάντα µε την 

άποψη που έχουν οι καθηγητές. ∆ηλαδή κατά τη γνώµη τους, πόσο αναγκαίο ή όχι 

είναι να υπάρχει σε κάθε σχολείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µια Κοινωνική 

Υπηρεσία, άρτια στελεχωµένη που θα βοηθά ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

εφήβων και κυρίως θα τους υποστηρίζει και θα τους συµβουλεύει σε θέµατα που τους 

απασχολούν. Προκειµένου να υλοποιηθεί αυτό, θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε 

τα προβλήµατα που, βάσει της εµπειρίας των καθηγητών αλλά και βάσει της θεωρίας, 

αντιµετωπίζουν οι έφηβοι. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

          ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1. Εφηβεία: Χαρακτηριστικά και στάδια  

Η εφηβεία αποτελεί το σηµαντικότερο στάδιο ανάπτυξης του ανθρώπου, 

επειδή πέρα από τις σωµατικές αλλαγές που επέρχονται,  διαµορφώνεται επίσης η 

ταυτότητα που θα έχει το άτοµο για τα επόµενα χρόνια της ζωής του. Σύµφωνα µε τις 

Ντολτό και Ντολτό- Τολίτς (1993:15) «η εφηβεία είναι η περίοδος της µετάβασης 

από την παιδική στην ώριµη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη, ενώ…τα όριά της  

είναι ασαφή». Η ήβη σύµφωνα µε τις ίδιες «είναι το πέρασµα από την παιδική ηλικία 

στην εφηβεία. Χαρακτηρίζεται από µια µεταµόρφωση του σώµατος (φυσιολογική 

µεταµόρφωση) και από µια µεταµόρφωση του πνεύµατος και των συναισθηµάτων 

(ψυχική µεταµόρφωση)» Ντολτό και Ντολτό- Τολίτς (1993: 21)  

Τα στάδια της εφηβείας είναι τρία και περιλαµβάνουν: 

� Την προεφηβεία (µεταξύ των ηλικιών 11 µε 14 ετών) 

� Την µέση εφηβεία (µεταξύ των ηλικιών 15 µε 17 ετών) 

� Την τελική εφηβεία (µεταξύ των ηλικιών 18 µε 21 ετών) 

Στο πρώτο στάδιο (προεφηβεία) αυξάνονται τα επίπεδα τον ορµονών φέρνοντας µαζί 

τις αλλαγές της εφηβείας. Στα κορίτσια εµφανίζεται τριχοφυΐα στην ηβική περιοχή, 

µεγαλώνει το στήθος και ξεκινά η έµµηνος ρήση. Στα αγόρια µεγαλώνει το πέος κι 

εµφανίζεται ηβική τριχοφυΐα ενώ βαθαίνει η φωνή. Τόσο τα αγόρια όσο και τα 

κορίτσια εµφανίζουν ακµή. Στο δεύτερο στάδιο της εφηβείας (µέση εφηβεία) ,ενώ τα 

κορίτσια µπορεί να έχουν ολοκληρώσει νωρίτερα την διαδικασία της εφηβείας, τα 

αγόρια εξακολουθούν να ωριµάζουν σωµατικά. ∆ηλαδή αποκτούν µυϊκή µάζα, 

δύναµη και ύψος και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των σεξουαλικών 

χαρακτηριστικών. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο τελειοποιείται η σωµατική 

ανάπτυξη και ο έφηβος ξεκινά να αναλαµβάνει την ευθύνη σχετικά µε την υγεία του, 

αναπτύσσεται η ικανότητα της συναισθηµατικής οικειότητας κι εστιάζει στην 

επίτευξη της ανεξαρτησίας του καθώς επίσης και της αίσθησης της ταυτότητας σαν 

ενήλικας. (Bright futures, 2001)     

Πέρα από τις σωµατικές αλλαγές που υφίσταται, ο έφηβος έχει να 

αντιµετωπίσει ακόµα τις αλλαγές που τελούνται ως προς την προσωπικότητά του. Πιο 

συγκεκριµένα, ο έφηβος µε τη βοήθεια της παρατήρησης, αποκτά γνώσεις µέσω των 
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προτύπων που συναναστρέφεται (γονείς, δασκάλους), από τη µελέτη βιβλίων, από 

την παρακολούθηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, από τους συνοµηλίκους και 

κάθε άλλη πηγή. (Χασάπης, 1980)  

Ο ίδιος φοβάται για τις αλλαγές που επιτελούνται, διερωτάται εάν η 

εξωτερική του εµφάνιση είναι φυσιολογική, αν είναι έτοιµος σεξουαλικά. Το 

συναίσθηµα του φόβου υπάρχει επίσης στα διάφορα χαρακτηριστικά της ήβης, όπως 

είναι για παράδειγµα η εµφάνιση της ακµής, η υπερβολική τριχοφυΐα. 

(Παρασκευόπουλος, 1984) 

Σύµφωνα µε τον Παρασκευόπουλο (1984), υπάρχει µια σειρά από 

ψυχολογικές αντιδράσεις εξαιτίας των αλλαγών της εφηβείας. Πιο συγκεκριµένα, οι 

αντιδράσεις αυτές περιλαµβάνουν: 

� Επιθυµία αποµόνωσης. Ο έφηβος προτιµά να περνά περισσότερο χρόνο 

µέσα στο δωµάτιό του. Η αποµόνωση αυτή φέρνει µε τη σειρά της 

συγκρούσεις µε τους υπόλοιπους οµιλήκους, σε σηµείο να διακόπτονται 

παλιές φιλίες, ενώ ταυτόχρονα παύει να συµµετέχει στις όποιες οικογενειακές 

δραστηριότητες. (π.χ. γιορτές, εκδροµές) 

� Απόσυρση από καθετί παραγωγικό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το 

σχολείο και οι υποχρεώσεις στο σπίτι. Αυτή η µείωση της δραστηριοποίησης 

οφείλεται στην ενεργητικότητα που απορροφά η βιοσωµατική ανάπτυξη, η 

οποία σε συνδυασµό µε την επίκριση και τα αρνητικά σχόλια των γονιών, 

οξύνεται ακόµα περισσότερο, µε αποτέλεσµα ο έφηβος να εναντιώνεται. 

� Αδυναµία συντονισµού των κινήσεων. Την περίοδο της εφηβείας το άτοµο 

γίνεται πιο αδέξιο στις κινήσεις του και αδυνατεί να τις συντονίσει. Έτσι 

λοιπόν, ο έφηβος σκοντάφτει συνεχώς ή του πέφτουν τα αντικείµενα από τα 

χέρια.    

� Τα επίπεδα της διάθεσης πέφτουν. Ο έφηβος είναι πολύ ευάλωτος και 

χαρακτηρίζεται από κακή ψυχική διάθεση, πληγώνεται και ξεσπά πολύ 

εύκολα σε κλάµατα. Το κορίτσι ξεσπά συχνά σε υστερικά κλάµατα, ενώ το 

αγόρι γίνεται πιο µελαγχολικό ή ακόµα και βίαιο. Επιπλέον, οι σχέσεις µε τα 

αδέρφια (και γενικότερα µε τους οικείους) αλλάζουν µε το στοιχείο της 

ζηλοτυπίας να είναι εµφανές.     

� Αντιδραστική και ταυτόχρονα εχθρική στάση απέναντι στους άλλους. 

Γενικότερα υπάρχει µια όξυνση στις σχέσεις µε την οικογένεια και µε τα 

υπόλοιπα οικεία πρόσωπα (π.χ. φίλοι). Συγκεκριµένα, ο έφηβος αδυνατεί να 
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συνεργαστεί και συνεχώς διαφωνεί. Ασκεί κριτική µέσα κι έξω από το 

οικογενειακό περιβάλλον και συνεχώς δηµιουργεί καυγάδες πληγώνοντας τα 

συναισθήµατα των άλλων. 

� Αντιδραστική και ταυτόχρονα εχθρική στάση απέναντι στο άλλο φύλο. 

Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αποφεύγουν το ένα το άλλο, γεγονός που 

φαίνεται κι από τις παρέες (είναι οµοφυλικές). Η συµπεριφορά αυτή 

εκδηλώνεται ακόµα και µε άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος.    

� Εναντίωση στις µορφές εξουσίας. Οι διάφοροι περιορισµοί που θέτουν οι 

γονείς, έχουν ως αποτέλεσµα την αντίσταση των εφήβων απέναντι στην 

γονική εξουσία.    

� Υπερβολική απασχόληση µε θέµατα που σχετίζονται µε το σεξ. Η 

ενασχόληση µε τον σεξουαλικό τοµέα ουσιαστικά αποτελεί την προσπάθεια 

του εφήβου να γνωρίσει το σώµα του. Σύµφωνα µε τον Κουρκούτα (2001), µε 

τον τρόπο αυτό εξοικειώνεται ο εαυτό του ατόµου µε το σώµα του.    

� Υπερβολική σεµνοτυφία και έλλειψη αυτοπεποίθησης. Η εφηβεία 

συνοδεύεται από το συναίσθηµα της ντροπής, λόγω των αλλαγών που 

συµβαίνουν στο εφηβικό σώµα. Η ντροπή έχει να κάνει επίσης µε τον φόβο 

που νιώθει το άτοµο, σε περίπτωση που υπάρξουν αρνητικά σχόλια για τις 

σωµατικές αλλαγές. Ακόµα αισθάνεται ανασφάλεια για την εικόνα που 

προβάλλει προς τα έξω, για τη σεξουαλικότητά του, για την φόβος µήπως και 

δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στα όσα του επιτάσσουν να κάνει.   

� Ονειροπόληση. Η επιθυµία της αποµόνωσης που αναφέρθηκε αρχικά, δίνει 

την ευκαιρία στον έφηβο να εισέλθει στον κόσµο της φαντασίας και να 

ταυτιστεί µε τους πρωταγωνιστές των ονείρων του, τονίζοντας µε αυτό τον 

τρόπο ότι κανείς δεν τον κατανοεί.  (Παρασκευόπουλος, 1984) Σύµφωνα µε 

τον Κουρκούρα (2001), η δηµιουργία σεναρίων από τον έφηβο, οφείλεται στο 

ότι δεν έχει ακόµα κατασταλάξει κάπου και γι’αυτο κι έτσι µέσω της 

ονειροπόλησης ικανοποιεί την ανάγκη που έχει να αισθάνεται κύριος της ζωής 

του και να τονώνει το ηθικό του. 
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1.2. Κοινωνικοποίηση: έννοια και φορείς κοινωνικοποίησης 

 

Ο   όρος κοινωνικοποίηση αναφέρεται στην διαδικασία  εκµάθησης και 

αφοµοίωσης της κουλτούρας της κοινωνίας, µέσα στην οποία το άτοµο γεννιέται και 

ζει. Η κοινωνικοποίηση είναι, δηλαδή, η διαδικασία κατά  την οποία τα άτοµα 

εντάσσονται  και ενσωµατώνονται στην κοινωνία τους. Βασικές προϋποθέσεις της 

είναι η πολιτιστική οµοιογένεια του κοινωνικού συνόλου το οποίο περιβάλλει και στο 

οποίο εντάσσεται το άτοµο.  (Βλαχόπουλος κ.α, 1998) 

Σύµφωνα µε τον Τσαούση (1994) η κοινωνικοποίηση, αποτελεί τον τρόπο 

σύµφωνα µε τον οποίο ο άνθρωπος «εξανθρωπίζεται» (Τσαούσης, 1994:145), µια 

διαδικασία που διαρκεί σε ολόκληρη τη ζωή του.  Η έννοια του όρου 

κοινωνικοποίηση, βρίσκει δύο αποδέκτες, το άτοµο και την κοινωνία. Συνεπώς, για 

κάθε πλευρά, ο όρος διαφοροποιείται. Συγκεκριµένα, για το άτοµο σηµαίνει η 

απόκτηση της κοινωνικής του υπόστασης και ταυτότητας µέσω των οποίων οδηγείται 

στην απόκτηση της κοινωνικής κληρονοµιάς του συνόλου. Από την πλευρά της 

κοινωνίας, η κοινωνικοποίηση αποτελεί «διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής 

της νέας γενιάς των µελών της»   (Τσαούσης, 1994: 146) 

Οι φορείς κοινωνικοποίησης διχοτοµούνται στους βασικούς και στους 

δευτερεύοντες.  

Οι βασικοί φορείς περιλαµβάνουν:  

� την οικογένεια 

� το σχολείο 

� τη θρησκεία 

� το κράτος 

 

στους δευτερεύοντες ανήκουν: 

� τα Μ.Μ.Ε. 

� οι οµάδες συνοµηλίκων ή οµηλίκων (= φίλοι) 

� οι γείτονες 

� το εργασιακό περιβάλλον (συνάδελφοι, κτλ)  (Τσαούση, 2006) 

Υπάρχουν επίσης πέντε τύποι κοινωνικοποίησης:  

� η πρωταρχική κοινωνικοποίηση: τελείται όταν τα παιδί µαθαίνει 

πεποιθήσεις, αξίες και συµπεριφορές που είναι κατάλληλες για τα µέλη 

µιας κουλτούρας.   
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� η δευτερεύουσα κοινωνικοποίηση: αναφέρεται στην διαδικασία κατά 

µάθησης κατάλληλων συµπεριφορών για τα µέλη µιας µικρότερης οµάδας 

η οποία, µε τη σειρά της, ανήκει στην ευρύτερη κοινωνία.   

� η αναπτυξιακή κοινωνικοποίηση: περιλαµβάνει την εκµάθηση 

συµπεριφορών µέσα σε ένα φορέα κοινωνικοποίησης ή την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων.     

� η προληπτική (Anticipatory) κοινωνικοποίηση: αναφέρεται στην 

διαδικασία όπου το άτοµο «δοκιµάζει» για µελλοντικές θέσεις, εργασία, 

κοινωνικές σχέσεις. 

� η επανακοινωνικοποίηση (Resocialization): είναι η διαδικασία κατά την 

οποία το άτοµο αποδέχεται νέους τρόπους συµπεριφοράς (Schaefer & 

Lamm, 1992 στο wikipedia, χ.χ.)  ∆ηλαδή αποκόπτεται από το παρελθόν 

και ενστερνίζεται διαφορετικούς κανόνες και αξίες.   

( http://en.wikipedia.org/wiki/Socialization ) 

 

 

1.2.1 Η κοινωνικοποίηση των εφήβων  

 

Ο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης των νέων και γενικότερα του ανθρώπου 

είναι η οικογένεια. Είναι ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης και οι ενέργειές της 

ξεκινούν στην παιδική ηλικία. Ο  ρόλος της είναι διαπλαστικός και αρκετά 

σηµαντικός στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου.  Άλλωστε, είναι ο 

φορέας αυτός που παρέχει τις πρώτες εµπειρίες που καθορίζουν τη ζωή του ατόµου. 

(Τάτσης, 1991) 

Το παιδί µέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, 

µαθαίνει τι είναι κοινωνικά αποδεκτό ή µη αποδεκτό. Ταυτίζεται µε τους γονείς, 

αφοµοιώνει τις πρώτες του αξίες αλλά και τα πρότυπα συµπεριφοράς. Εν συνεχεία, 

αποκτά την ικανότητα να συνάπτει διαπροσωπικές σχέσεις και συγκροτεί την 

προσωπικότητά του. (Mead, χ.χ. στην Νόβα – Καλτσούνη, 1996) 

Στο πέρασµα των χρόνων η κοινωνικοποίηση στην οικογένεια έχει υποστεί 

τροποποιήσεις ως προς τους στόχους της. Συγκεκριµένα: 

 

α) στην προβιοµηχανική – προκαπιταλιστική κοινωνία, η οικογένεια θεωρούνταν ως 

η «βασικότερη µονάδα παραγωγής » (Νόβα – Καλτσούνη, 1996:89), η οποία 
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λειτουργούσε σαν οµάδα και στόχευε στην ικανοποίηση των αναγκών που είχαν τα 

µέλη της. (Νόβα – Καλτσούνη, 1996) 

 

β)  στην αγροτική – προβιοµηχανική κοινωνία, η κοινωνικοποίηση του ατόµου ξεκινά 

από τη στιγµή που το παιδί περπατάει. Ο ρόλος του ατόµου διχοτοµείται στην άµεση 

αλλά φθηνή εργατική δύναµη και στην συνέχεια της µελλοντικής λειτουργίας της 

οικογενειακής µονάδας. Σύµφωνα µε τον Rosenbaum (χ.χ. στην Νόβα – Καλτσούνη, 

1996) η οικογένεια στην αγροτική κοινωνία φρόντιζε να καλύπτει τις βασικές 

ανάγκες του παιδιού και στόχευε περισσότερο στην επιβίωσή του. Το παιδί µέσω της 

παρατήρησης αφοµοιώνει τους ρόλους και τις προσδοκίες των µεγάλων. 

 

γ) στην αστική οικογένεια, εισέρχεται η έννοια της παιδικότητας και ο στόχος αυτή 

τη φορά, επικεντρώνεται στην προετοιµασία για το µέλλον, το οποίο το παιδί δύναται 

ή πρέπει να κατακτήσει. Για το λόγο αυτό, το παιδί προστατεύεται από τι επιρροές 

εκείνες που µπορεί να το επηρεάσουν αρνητικά (π.χ. η εργασία). (Νόβα – 

Καλτσούνη, 1996)  

Σύµφωνα µε έρευνα των Eder και Kawecka- Nenga (2003), ο ρόλος της 

οικογένειας εστιάζει σε δύο βασικά σηµεία: α) στην σχολική επιτυχία και β) στην 

ψυχική ισορροπία. Η επίτευξη των σηµείων αυτών, προϋποθέτει την ύπαρξη 

παραγόντων που εντοπίζονται: 

� Στον τύπο γονεϊκότητας 

� Στο φύλο των γονιών σε σχέση µε την επιρροή που ασκείται (πατέρας- κόρη, 

µητέρα- γιος) 

� Στο κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο των γονιών  

� Στην εθνικότητα και το χρώµα των γονιών  

� Στην οικογενειακή δοµή  

� Στην ύπαρξη αδελφών  (Eder and Kawecka- Nenga, 2003) 

Η επιρροή  που ασκεί η οικογένεια στην κοινωνικοποίηση του εφήβου 

περιλαµβάνει διάφορες παραµέτρους, ως προς τη συµπεριφορά των εφήβων και τον 

τρόπο που οι γονείς δρουν, οι οποίες, σύµφωνα µε τον Steinberg, (1990) έχουν 

προκύψει από έρευνες των τελευταίων 25 ετών.  

Συγκεκριµένα, η πρώτη παράµετρος έχει να κάνει µε την αυταρχικότητα της 

οικογένειας η οποία προκύπτει από το συνδυασµό της σταθερής και επίµονης και 
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ταυτοχρόνως στοργικής  πειθαρχίας. Στην περίπτωση αυτή, η εµπλοκή στην ζωή των 

εφήβων είναι άµεση  (Steinberg, 1990). 

Η δεύτερη παράµετρος δίνει βαρύτητα στον τρόπο που οι έφηβοι 

επηρεάζονται από τις ενδοοικογενειακές σχέσεις για την διαµόρφωση των 

κοινωνικών τους δεξιοτήτων παρά στα παραδείγµατα που παίρνουν από τη σύνθεση 

των µελών της οικογένειάς τους. Για παράδειγµα, έρευνες έδειξαν ότι ο έφηβος 

λαµβάνει τα ίδια σχεδόν ερεθίσµατα είτε προέρχεται από µονογονεϊκή, είτε από 

πυρηνική οικογένεια. (Steinberg, 1990)   

Η τρίτη και τελευταία παράµετρος σχετίζεται µε την κοινωνικοποίηση της 

οικογένειας µέσα στο κοινωνικό σύνολο και µε τις πιέσεις αλλά και τις καταβολές 

που αυτή δέχεται από τον κοινωνικό περίγυρο, και τις οποίες µεταφέρει στα νεαρά 

µέλη της (Steinberg, 1990).     

Εκτός όµως από την οικογένεια, οι έφηβοι δέχονται επιρροές κι από άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες, στους οποίους ανήκουν το σχολείο, οι παρέες οµηλίκων 

καθώς επίσης κι από άλλους ευρύτερους, όπως είναι τα µέσα επικοινωνίας. 

(Giordano, 1995 στις Eder and Kawecka- Nenga, 2003). 

Καθηµερινά το παιδί έρχεται σε επαφή µε άλλα συνοµήλικα παιδιά, είτε εντός 

του σχολείου (σχολική τάξη), είτε στη διάρκεια του ελεύθερού του χρόνου. Η οµάδα 

συνοµηλίκων θεωρείται άτυπη, εξωοικογενειακή κοινωνικοποίηση, αλλά έχει µεγάλη 

σηµασία στην πρώτη φάση της διαδικασίας αυτής. Ο όρος άτυπη οµάδα, οφείλεται 

στο ότι «οι συνοµήλικοι έρχονται ελεύθερα σε επαφή είτε στο σχολείο, είτε αλλού» 

(Καζάζη, 1993:110) Σύµφωνα µε τους Giordano (1995), Wuff (1995), Yuniss και 

Smollar (1985), µια καλή φιλία χαρακτηρίζεται από αποδοχή, κατανόηση, 

αµοιβαιότητα. 

Οι έφηβοι προτιµούν να µοιράζονται µε τους φίλους τους ,παρά µε τους γονείς 

τους, τα προβλήµατά τους, τα συναισθήµατά τους, τους φόβους, τις αµφιβολίες τους, 

ενώ µέσω αυτών, αποκτούν αυτογνωσία. (Giordano, 1995 στις Eder and Kawecka- 

Nenga, 2003) Οι εµπειρίες ακόµα και οι αντιλήψεις που διαµορφώνει το άτοµο µέσω 

των οµάδων οµιλήκων, το βοηθούν να οργανώσει την συµπεριφορά του, να 

προσδώσει σε αυτή κοινωνικό χαρακτήρα καθώς επίσης, να αλλάξει τα ήδη 

υιοθετηµένα πρότυπα ή ακόµα να δοκιµάσει άλλα. Οι οµάδες οµιλήκων δίνουν την 

ευκαιρία στο παιδί να είναι ανεξάρτητο, µακριά από τους ενήλικες, οι οποίοι (οι 

ενήλικες) δρουν όταν παρατηρούν ότι τα όρια που έχουν θέσει ξεπερνιούνται. (Νόβα 

– Καλτσούνη, 1998)  
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Σύµφωνα µε τον Brown (1990) είναι απαραίτητο να γίνει διαχωρισµός 

ανάµεσα στους φίλους, στις κλίκες και στη µαζικοποίηση, για το λόγο ότι  το κάθε 

επίπεδο εκ των τριών που προαναφέρθηκαν, επιδρά διαφορετικά στην 

κοινωνικοποίηση του εφήβου.  

Έτσι λοιπόν η επιλογή των φίλων γίνεται µε βάση τα κοινά χαρακτηριστικά, ένα 

φαινόµενο που ονοµάζεται οµοφιλία. (homophily). O Steinberg (2001) µάλιστα 

αναφέρει ότι σε µελέτες που έχουν γίνει, αποδεικνύεται ότι οι φίλοι κοινωνικοποιούν 

ο ένας τον άλλον (Steinberg, 2001). 

Όσον αφορά τις οµάδες, µελέτες δείχνουν ότι οι έφηβοι υφίστανται αλλαγές, 

ως προς την ευαισθησία τους να επηρεάζονται από τους συνοµήλικούς τους. 

Επιβεβαιώνεται µάλιστα από έρευνα (µε θέµα την πίεση που ασκείται από τις οµάδες 

οµιλήκων), το γεγονός ότι  η ευαισθησία των εφήβων απέναντι στην πίεση που τους 

ασκείται, αυξάνεται µεταξύ των ηλικιών 9-14 ετών ενώ στη συνέχεια µειώνεται 

σταδιακά. Σε σχέση, µάλιστα, µε το φύλο, τα αγόρια, σε αντίθεση µε τα κορίτσια, 

τείνουν να είναι πιο επιρρεπή στην πίεση που δέχονται από τις οµάδες οµηλίκων, 

προκειµένου να διαπράξουν αντικοινωνικές συµπεριφορές. Πρέπει να δοθεί σηµασία, 

όµως, και στον αντίποδα του παραπάνω. Πιο συγκεκριµένα, στο ότι µέσα από τις 

παρέες των οµηλίκων µπορεί να  δοθούν σωστά πρότυπα κοινωνικοποίησης, όπως η 

αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, καθώς και να πιέζει η κλίκα 

τα µέλη της, για καλές επιδόσεις στο σχολείο (Steinberg, 2001).  

Στην τέταρτη και τελευταία παράµετρο, ανήκει η µαζικοποίηση. Η µάζα βάσει 

της φήµης της µπορεί να επηρεάσει ή όχι την κοινωνικοποίηση του εφήβου θέτοντας 

νόρµες ή στάνταρ, όπως για παράδειγµα ο τρόπος ένδυσης,  ωθώντας παράλληλα τα 

µέλη να υιοθετούν στάσεις και συµπεριφορές και να αποµακρύνουν άλλες (Steinberg, 

2001). 

Κάτι ακόµα που πρέπει να προστεθεί, είναι ότι γνώµονας για την επιλογή των 

φίλων του εφήβου, είναι η ενίσχυση των αξιών και πεποιθήσεων της οικογένειας. 

επιπλέον οι γονείς ασκούν επιρροή µε το να κατευθύνουν τα παιδιά τους να επιλέγουν 

κάποιους φίλους και να αποφεύγουν- απορρίπτουν κάποιους άλλους (Steinberg, 

2001). 

Τα µέσα επικοινωνίας συντελούν στην κοινωνικοποίηση των νέων µε το να: 

� τους ενηµερώνουν για τους υπάρχοντες κοινωνικούς ρόλους 

� προβάλλουν ένα σύστηµα αξιών 

� παρέχουν πλαίσια ατοµικής και οµαδικής ταύτισης 
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� σχηµατίζουν µία ευρύτερη εικόνα του κόσµου 

� καθορίζουν τις γνωστικές παραµέτρους » (Τάτσης, 1991). 

 

Το σχολείο είναι ο τρίτος βασικός φορέας κοινωνικοποίησης, ο οποίος, 

σύµφωνα µε τον Durkheim, προετοιµάζει το παιδί για τη ζωή στην ευρύτερη 

κοινωνία. Μεταδίδει τις παραδόσεις που είναι κοινωνικά αποδεκτές µε τη γλώσσα, τη 

θρησκεία, την ηθική αλλά και τα έθιµα της κοινωνίας (Ραµπίδης, 2007). 

Επιπλέον παρέχει τα θεµέλια εκείνα που αργότερα θα βοηθήσουν στην 

επαγγελµατική επιλογή. Πέρα από τα προαναφερθέντα όµως, το σχολείο δίνει την 

ευκαιρία στα παιδιά να συναναστραφούν µε άλλα άτοµα της ηλικίας τους και µε τον 

τρόπο αυτό να κοινωνικοποιηθούν. 

Η σχολική κοινωνικοποίηση ξεκινά µε την ένταξη/ είσοδο του παιδιού στο 

σχολείο. Το παιδί έχοντας ικανότητες κι εµπειρίες τις οποίες ανέπτυξε από πριν, 

προσπαθεί να προσαρµοστεί στο σχολικό περιβάλλον. Η σχολική τάξη αποτελεί µια 

µεγαλύτερη κοινωνική οµάδα, µέσα στην οποία ο µαθητής περνά αρκετό χρόνο µαζί 

µε τους υπόλοιπους συµµαθητές του και τον δάσκαλο. Μέσα από την σχολική 

καθηµερινότητα, η οποία απαρτίζεται από τις σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές, από το 

σχολικό πρόγραµµα και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους άλλους, 

πραγµατοποιείται η κοινωνικοποίηση του ατόµου. Αυτός είναι ο ένας σκοπός του 

σχολείου (η κοινωνικοποίηση). Ο δεύτερος σκοπός έχει να κάνει µε τη µάθηση η 

οποία βοηθά το άτοµο να οργανώνεται στην κοινωνία και να µεταφέρει στοιχεία 

αυτής (Νόβα-Καλτσούνη, 1995).   

Στην Ελλάδα η εκπαίδευση χωρίζεται σε βαθµίδες και συγκεκριµένα:  

� στην Πρωτοβάθµια (δηλαδή το ∆ηµοτικό),  

� στην ∆ευτεροβάθµια η οποία χωρίζεται σε κατώτερη και µετα-υποχρεωτική 

και περιλαµβάνει το γυµνάσιο και το λύκειο (Ενιαίο και ΤΕΕ) αντίστοιχα, 

καθώς επίσης και τα Ι.Ε.Κ.  

� στην τριτοβάθµια, δηλαδή στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, που χωρίζεται 

στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.  (http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του συντάγµατος (περί παιδείας, τέχνης κι 

επιστήµης), η διάρκεια της υποχρεωτικής φοίτησης είναι εννέα χρόνια, ενώ, σύµφωνα 

µε το ίδιο άρθρο, ο σκοπός της παιδείας είναι η ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική 

και φυσική αγωγή των Ελλήνων καθώς επίσης η ανάπτυξη της εθνικής και 
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θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους 

πολίτες. (http://www.parliament.gr/politeuma/syntagmaDetails.asp?ArthroID=18 ) 

Ο θεσµός της εκπαίδευσης στη χώρα µας, έχει υποστεί τις περισσότερες 

τροποποιήσεις. Σε άρθρο του ο Κάτσικας (2009) αναφέρει ότι τα τελευταία τριάντα 

χρόνια (µεταξύ δηλαδή των ετών 1980-2009) έχουν υπάρξει τέσσερεις αλλαγές στον 

τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση οι οποίες, σύµφωνα µε τη γνώµη του 

ιδίου, είναι αντίθετες σε σχέση µε τα όσα υπόσχεται κάθε φορά το υπουργείο 

παιδείας. (Κάτσικας, 2009) 

Τα αποτελέσµατα των αλλαγών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι η 

αύξηση των φροντιστηρίων, η αύξηση των υποψηφίων, παρ’όλο που οι θέσεις στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέµειναν ίδιες αριθµητικά. Επιπλέον, υποβαθµίστηκε ο 

ρόλος του Λυκείου µε το να παραµείνει ένα εξεταστικό κέντρο. (Κάτσικας, 2009) 

Ο τοµέας της εκπαίδευσης συνδέεται άµεσα µε την αγορά εργασίας. Βασικό 

κριτήριο όµως γι’αυτό είναι η επιτυχία και η αποτυχία στο σχολείο. Η σχολική 

επιτυχία φέρει δύο σηµασίες: α) τη σηµασία της τύχης, β) την επίτευξη του στόχου 

που είχε τεθεί και την απόκτηση αυτού που επιθυµούσε το άτοµο. Για τη σχολική 

επιτυχία ιδιαίτερη σηµασία καταλαµβάνει η ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση  που δέχεται 

το παιδί µέσω του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Οι γονείς και οι δάσκαλοι ως 

κοινωνικά πρόσωπα ευνοούν ή όχι την επιτυχία του παιδιού στο σχολείο, καθώς 

επίσης και τη σωστή προσαρµογή στη σχολική κοινότητα. (Τζανή, 1988) 

Οι καλοί µαθητές χαρακτηρίζονται ευγενικοί, εργατικοί, επιµελείς και 

χρησιµοποιούν διπλωµατικές λύσεις, µε το να ξεσπούν σε δραστηριότητες που ο 

περίγυρός τους επικροτεί αλλά και χειροκροτεί. (Ανδρεαδάκης, Καϊλα, Ξανθάκου, 

Τσαµπαρλή- Κιτσαρά, Φιλίππου και Χρίστου, 1998)  

Η σχολική αποτυχία στον αντίποδα, περιλαµβάνει µαθητές που πλαισιώνονται 

από ένα περιβάλλον ανασταλτικό, που αδυνατεί να εντοπίσει τις ανάγκες του παιδιού, 

και στο οποίο κυριαρχούν συγκρούσεις. Οι γονείς θεωρούνται ανεπαρκείς και 

αδιάφοροι ενώ δεν έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν τα παιδιά τους πρακτικά. Οι 

«κακοί» µαθητές τείνουν να οπισθοχωρούν  µπροστά στο πρόβληµα και να 

εγκαταλείπουν τις συνθήκες που το προκαλούν. (Ανδρεαδάκης, Καϊλα, Ξανθάκου, 

Τσαµπαρλή- Κιτσαρά, Φιλίππου και Χρίστου, 1998)  

Επιπλέον µε την σχολική επίδοση συνδέεται ο καλός ή κακός βαθµός 

αντίστοιχα, ο οποίος µε τη σειρά του φέρνει στην επιφάνεια την κοινωνική 

ανισότητα. Ο καλός βαθµός συντελεί ώστε ο µαθητής να εισέλθει στο Πανεπιστήµιο, 
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συνεπώς έχει την προσοχή της οικογένειας και των δασκάλων ενώ ταυτόχρονα είναι 

αναγνωρίσιµος. Επιπλέον, η επιτυχία στο σχολείο συνδέεται µε το οικονοµικό 

υπόβαθρο της οικογένειας. Έτσι ο καλός µαθητής προετοιµάζεται σωστά µε τη 

βοήθεια του φροντιστηρίου, ή των µαθηµάτων κατ’οίκον ή πηγαίνει σε ένα πολύ 

καλό ιδιωτικό σχολείο.  Παιδιά, τέλος, µε γονείς που είναι επιφανείς και 

«δικτυωµένοι», απολαµβάνουν προνόµια που παιδιά χαµηλότερων τάξεων δεν έχουν 

τη δυνατότητα να κερδίσουν. (Τζανή, 1988) 

 

1.3. Ειδικά προβλήµατα της εφηβείας  

Τα προβλήµατα που απασχολούν τον έφηβο είναι ποικίλα και µπορεί να είναι 

µικρής ή µεγάλης σηµασίας. Αναφορικά, µερικά από αυτά είναι: η κατάθλιψη, οι 

διατροφικές διαταραχές, οι εξαρτήσεις, τα σεξουαλικά προβλήµατα. Στην υποενότητα 

αυτή θα αναφερθούν τα σηµαντικότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε την εφηβεία.       

 

1.3.1. Η κατάθλιψη  

Η αναστάτωση που προκαλεί η εφηβεία στο άτοµο συµπεριλαµβανοµένων 

των νέων ευθυνών που γεννιούνται, της δυσκολίας προσαρµογής καθώς επίσης και 

των αισθηµάτων δυστυχίας που εµφανίζονται, ωθούν τον έφηβο στην κατάθλιψη 

(Herbert, 1992).  

Επιπλέον, το γεγονός ότι η σηµερινή κοινωνία τους βοµβαρδίζει µε 

αντικρουόµενα και ποικιλόµορφα µηνύµατα, δεν ωφελεί ιδιαίτερα στις αποφάσεις και 

τον προσανατολισµό τους. Η τηλεόραση, το διαδίκτυο, το AIDS, τα ναρκωτικά, το 

κάπνισµα, οι σεξουαλικές σχέσεις, η επαγγελµατική πορεία, προσθέτουν στο σύνολο 

των προκλήσεων στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν καθηµερινά 

 (http://medlook.net/article.asp?item_id=2496 ). 

Η απότοµη αλλαγή της διάθεσης είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας και οι 

περισσότεροι έφηβοι παρουσιάζουν συχνά σταθερό καταθλιπτικό συναίσθηµα. 

Υπάρχουν δύο βασικές κλινικές εικόνες της κατάθλιψης, η µείζων καταθλιπτική 

διαταραχή και η δυσθυµία. Η διαφορά της εφηβικής κατάθλιψης από την κατάθλιψη 

των ενηλίκων, είναι ότι ο έφηβος µπορεί να παρουσιάζει ευερεθιστότητα αντί του 

καταθλιπτικού συναισθήµατος. Παραπονιέται συνεχώς, όλα του φταίνε, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στην 

οικογένεια, αλλά και στο χώρο του σχολείου. Οι δραστηριότητες που του 

προσφέρουν ευχαρίστηση και αυτές που απαιτούν σηµαντική ενέργεια περιορίζονται. 
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Επιπλέον η χαµηλή αυτοεκτίµησή του οδηγεί σε αυστηρές κρίσεις και σχόλια για τον 

ίδιο του τον εαυτό (Παπάνης, 2008). 

Τα συµπτώµατα που συνοδεύουν την κατάθλιψη είναι: 

� Αισθήµατα λύπης και απαισιοδοξίας, απώλεια ενδιαφέροντος, µείωση της 

ενεργητικότητας, αισθήµατα ενοχής 

� Μειωµένη αυτοεκτίµηση, αναποφασιστικότητα  

� Μείωση δυνατοτήτων αυτοσυγκέντρωσης και µνήµης, µείωση της σχολικής 

απόδοσης, αισθήµατα ανεπάρκειας για εκπλήρωση στόχων 

� Αποµάκρυνση από φίλους ή δραστηριότητες που έλκυαν τον έφηβο 

� Συναισθήµατα όπως νευρικότητα, θυµός, υπερβολική αντίδραση σε σχόλια άλλων 

ή κριτική, υπερβολική αµφισβήτηση µε προβλήµατα προς τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς, οργή, επιθετική συµπεριφορά µε παράλογη ριψοκίνδυνη 

συµπεριφορά 

� Χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ, αχαλίνωτης σεξουαλικής συµπεριφοράς 

� Προβλήµατα διατροφής και ύπνου  

� Σκέψεις ή και απόπειρες αυτοκτονίας   

(http://medlook.net/article.asp?item_id=2496 ) 
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1.3.2. Οι διατροφικές διαταραχές 

  

Στις διατροφικές διαταραχές περιλαµβάνονται η νευρική ανορεξία και η 

βουλιµία.  

Η ανορεξία αφορά την απώλεια βάρους κατόπιν εξαντλητικής δίαιτας ή σωµατικών 

ασκήσεων και εµφανίζεται κυρίως στα κορίτσια µεγάλο ποσοστό. Ενδείξεις αυτής 

της διαταραχής είναι η παύση της εµµήνου ρήσης, η σµίκρυνση του στήθους καθώς 

επίσης η ανυπαρξία του ηβικού τριχώµατος εάν αφορά κορίτσια της προεφηβείας 

(Νοµικού, 2004).   

Η βουλιµία εν αντιθέσει, είναι η κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων φαγητού. 

Κι αυτή η διαταραχή αφορά κυρίως τα κορίτσια και συγκεκριµένα αυτά που 

φοβούνται µήπως παχύνουν ή θεωρούν ότι έχουν παχύνει, ενώ το βάρος τους είναι 

κανονικό. Έτσι λοιπόν προκαλούν εµετό, εκούσια, ασκούνται σωµατικά σε 

υπερβολικό βαθµό ή προβαίνουν στη λήψη χαπιών και άλλων φαρµάκων 

προκειµένου να αποβάλουν την τροφή που κατανάλωσαν. Είναι σαφές βέβαια το 

γεγονός ότι οι εµετοί συντελούν στη φθορά των δοντιών (εξαιτίας των οξέων του 

στοµάχου) ενώ οι κρίσεις βουλιµίας συµβαίνουν µία µε δύο φορές την εβδοµάδα ή 

και σε καθηµερινή βάση (Νοµικού, 2004).   

 

1.3.3. Οι εξαρτήσεις  

 

Κατά την διάρκεια της εφηβείας τα παιδιά, εκούσια, δοκιµάζουν νέα 

πράγµατα όπως για παράδειγµα το αλκοόλ, το τσιγάρο και τα ναρκωτικά.  

Οι τρόποι µε τους οποίους µπορούν να εµπλακούν στις εξαρτήσεις ποικίλουν 

κι αυτό συµβαίνει, χωρίς οι ίδιοι να αντιλαµβάνονται τις συνέπειες που επρόκειτο να 

προκύψουν στο µέλλον. Οι ίδιοι αισθάνονται ότι δεν θα τους συµβεί τίποτα κι ότι 

προβλήµατα που επηρεάζουν τους άλλους, δεν θα επηρεάσουν  τους ίδιους.  

Τι είναι όµως αυτό που ωθεί τον έφηβο να δοκιµάσει εξαρτησιογόνες ουσίες; 

Ορισµένες απαντήσεις στο προαναφερθέν ερώτηµα, είναι:  

� η περιέργεια  

� η αίσθηση ότι έχει µεγαλώσει 

� η µείωση του στρες που ,κατά τη γνώµη του, προκαλούν οι ουσίες 

� το γεγονός ότι νοιώθουν καλά 
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� η µίµηση των άλλων (δηλαδή, το γεγονός ότι δοκίµασε ένας φίλος σηµαίνει 

ότι πρέπει να δοκιµάσω κι εγώ) ( 

http://www.medlook.net/article.asp?item_id=290 ). 

Άλλοι λόγοι είναι: 

� Η οικογένεια από την οποία προέρχεται ο έφηβος. Συγκεκριµένα, αν και οι 

δυο γονείς κάνουν χρήση, τότε και  ο ίδιος εξοικειώνεται µε την ιδέα 

θεωρώντας ότι είναι εντάξει εφόσον οι γονείς τους κάνουν χρήση. 

� Το γεγονός ότι οι γονείς δεν αποδοκιµάζουν το ότι ο έφηβος κάνει χρήση. Ο 

τελευταίος λαµβάνει έτσι το µήνυµα ότι όλα βαίνουν καλώς. (Νοµικού, 2004)  

� Η αποτυχία στο σχολείο αλλά και επαγγελµατικά  

� Η άγνοια απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν µε την χρήση ουσιών 

� Η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω, τις εξαρτίσεις απαρτίζουν τρία 

µέρη: το άτοµο, το περιβάλλον και οι ουσίες. Η συνύπαρξη και των τριών στοιχείων, 

συντελεί στην ύπαρξη της εξάρτησης (σηµειώσεις από σεµινάριο του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.).  

 

Εξαρτήσεις όπως το αλκοόλ και το τσιγάρο ξεκινούν από νεαρότερη ηλικία 

αυξάνοντας την πιθανότητα χρήσης ναρκωτικών σε µεγαλύτερη ηλικία. Αυτό όµως 

δεν σηµαίνει ότι όλοι οι έφηβοι που δοκιµάζουν ναρκωτικές ουσίες θα εξαρτηθούν. 

Αντιθέτως, αξίζει να τονιστεί, ότι ένα µέρος των εφήβων που πειραµατίζεται θα 

σταµατήσει, ενώ ένα άλλο µέρος αυτών θα εθιστεί, µε αποτέλεσµα να ζητά 

ναρκωτικά που είναι περισσότερο επικίνδυνα και δύνανται να βλάψουν τον 

οργανισµό τους κατά πολύ. ( http://www.medlook.net/article.asp?item_id=290 ) 

Τα σηµεία που αποδεικνύουν ότι ένας έφηβος έχει κάνει χρήση αλκοόλ ή 

ναρκωτικών χωρίζονται σε: 

� Σωµατικά: κόπωση, συνεχόµενα προβλήµατα υγείας, κόκκινα απαθή µάτια, 

παρατεινόµενος βήχας 

� Συναισθηµατικά : αλλαγές της προσωπικότητας, αλλαγές στην διάθεση ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα, ερεθιστικότητα, ανεύθυνη συµπεριφορά, χαµηλό 

αίσθηµα αυτοεκτίµησης, µειωµένη ικανότητα κρίσης, κατάθλιψη και γενική 

έλλειψη ενδιαφέροντος 

�  Οικογενειακά: ∆ιαµάχες στο σπίτι, παράβαση των κανόνων, 

αποστασιοποίηση από την οικογένεια 
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� Σχολικά: Μείωση του ενδιαφέροντος, αρνητική προσέγγιση, µείωση των 

βαθµών, πολλές απουσίες, προβλήµατα συµπεριφοράς και πειθαρχίας 

   

� Κοινωνικά: Απόκτηση νέων φίλων που δεν ενδιαφέρονται για τις σχολικές 

και οικογενειακές δραστηριότητες, νοµικά προβλήµατα, τάση προς λιγότερο 

συµβατικό τρόπο όσον αφορά το ντύσιµο και τις µουσικές προτιµήσεις.  

( http://www.medlook.net/article.asp?item_id=290 ). 

 

1.3.4. Η σεξουαλικότητα των εφήβων 

 

Τα τελευταία χρόνια, τα δεδοµένα που αφορούν τη σύσταση της σεξουαλικής 

ταυτότητας έχουν διαφοροποιηθεί, γεγονός που αλληλεπιδρά και  στα δύο φύλα. 

Τρεις είναι οι παράγοντες που, µε το πέρασµα του χρόνου, φαίνεται να έχουν υποστεί 

τροποποίηση:  

 

1) Το πρότυπο που θέλει τον άντρα να έχει προγαµιαίες σεξουαλικές σχέσεις σε 

αντίθεση µε τη γυναίκα. Πλέον και τα δύο φύλα δύνανται να συνάπτουν σεξουαλικές 

σχέσεις χωρίς να ισχύουν (τουλάχιστον για τη γυναίκα) η αποχή και η ανεκτικότητα 

µε αγάπη (Reiss, 1967 στην  Zani, B., 1991). 

 

2) Η αντίληψη απέναντι στον όρο σεξουαλικότητα. Οι σηµερινοί νέοι είναι πιο 

ανοιχτοί  σε ζητήµατα γύρω από τη σεξουαλικότητα. Για τους ίδιους  η σεξουαλική 

συµπεριφορά είναι περισσότερο θέµα ιδιωτικής παρά δηµόσιας/ κοινής ηθικής 

(Coleman and Hendry, 1990 στην Zani, B., 1991).  

 

3) Οι σεξουαλικές επαφές ξεκινούν από πρώιµη ηλικία. Προηγούµενες έρευνες  

έδειξαν αύξηση των σεξουαλικών δραστηριοτήτων και µια ελευθερία στα µοντέλα 

σεξουαλικής έκφρασης (Conger and Petersen, 1984 for the USA context; Allen, 1987 

for the U.K.; AIED, 1986 for Italy στην Zani, B., 1991). 

 

Γενικότερα όµως οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων έχουν µειωθεί µε 

αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι σε µερικές χώρες, τα κορίτσια τείνουν να είναι πιο 
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έµπειρα από τα αγόρια και να έχουν την πρώτη τους (σεξουαλική) επαφή σε 

µικρότερη ηλικία, σε σχέση πάντα µε τα αγόρια (Chilman, 1980 στην Zani, B., 1991).  

Η αποδοχή της σεξουαλικότητας αντανακλά την κοινωνική εξέλιξη. Αυτό 

επειδή ορισµένες συµπεριφορές είναι επιτρεπτές ή µη σε διάφορες εποχές και σε 

διάφορους πολιτισµικούς χώρους. Η πρώτη ερωτική σχέση του εφήβου µπορεί να 

γίνει πηγή συναισθηµάτων άγχους και ανασφάλειας για τον ίδιο αλλά και τους γονείς 

του, οι οποίοι ανησυχούν και κρατούν συνήθως συντηρητική στάση σε αυτά τα 

θέµατα ( http://health.in.gr ).  

Οι σεξουαλικές σχέσεις, περνούν από τέσσερεις φάσεις: 

1. Πρώτη εφηβική φάση: Εξιδανίκευση και ροµαντισµός (10-13 ετών). 

2. Μέση εφηβική φάση: Προσέγγιση του αντίθετου φύλου. Φλερτ και «εφήµεροι 

δεσµοί» (14-15 ετών). 

3. Όψιµη εφηβική φάση: Έρωτας (15-18 ετών). 

4. Μετεφηβική περίοδος: Μόνιµος δεσµός (από τα 18 και µετά). 

Η εφηβεία θεωρείται η κατεξοχήν ηλικία της σεξουαλικής αφύπνισης, της 

διεκδίκησης και της ωρίµανσης του σεξουαλικού ρόλου του ατόµου. Στη διάρκειά 

της, όπως έχει αναφερθεί ήδη στην αρχή του κεφαλαίου, τελούνται µεγάλες 

ορµονικές, βιολογικές, σωµατικές και συναισθηµατικές αλλαγές. Το εφηβικό σώµα 

αφυπνίζεται βιολογικά και σεξουαλικά και οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την 

ψυχολογική και συναισθηµατική του κατάσταση. Βασικό χαρακτηριστικό της 

εφηβείας, είναι η αναζωπύρωση της σεξουαλικότητας (Ασκητής, χ.χ.). 

Επιπλέον πραγµατοποιείται και η ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης.  

Σύµφωνα µε τους Weinstein και Rosen (1991), οι αυξηµένες ορµές αλλά και το 

ενδιαφέρον για το αντίθετο φύλο συντελούν στη σεξουαλική ωρίµανση των εφήβων 

(Weinstein & Rosen, 1991 στους Greenfield, M.,  Subrahmanyam, K. & Tynes B., 

2004). 

Ο άνδρας από την ηλικία των 12-13 ετών µπορεί να έχει σεξουαλική ζωή. 

Από τη στιγµή µάλιστα που, βιολογικά, ωριµάζει, έρχονται στην επιφάνεια δύο 

βασικοί µηχανισµοί: 

� Η στύση 

� Η εκσπερµάτωση  
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Σε συνδυασµό µάλιστα µε τον αυνανισµό, που του προσφέρει διέγερση των 

αισθήσεων και συνεπώς, οδηγεί στην εκσπερµάτωση, ο ίδιος ολοκληρώνεται 

σεξουαλικά (Ασκητής, 1997). 

Η σεξουαλική αφύπνιση στα κορίτσια  ξεκινά στην ηλικία των 12 -14 

χρόνων µε τον ερχοµό της εµµήνου ρύσης. Τότε το σεξουαλικό ένστικτο δίνει πιο 

έντονα το παρόν του, ενώ άλλα στοιχεία όπως, η ηδονή, οι φαντασιώσεις και οι 

διεγέρσεις παίρνουν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Η καλύτερη περίοδος για το άνοιγµα 

της σεξουαλικής ζωής του κοριτσιού, φαίνεται να είναι το εφηβικό κλείσιµο. Αυτό 

γιατί τότε η κοπέλα είναι έτοιµη τόσο βιολογικά όσο και συναισθηµατικά να 

απολαύσει και να χαρεί το πρώτο σκαλοπάτι της σεξουαλικής ζωής της (Ασκητής, 

χ.χ.). 

    

1.3.5. Άλλα προβλήµατα των εφήβων. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας έφηβος, δεν είναι µόνο όσα 

αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή. Οι έφηβοι, λοιπόν, πολύ συχνά συγκρούονται µε 

τους γονείς τους και δέχονται πιέσεις προκειµένου να προοδεύσουν και να γίνουν 

καλύτεροι από αυτούς.  

Σύµφωνα µε τον Λακασά (2007), έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον 

ΕΚΚΕ σε µαθητές και καθηγητές,  έδειξε ότι οι γονείς πιέζουν τα παιδιά να παίρνουν 

καλούς βαθµούς. Μάλιστα, από το γυµνάσιο µέχρι και το λύκειο, η βαθµοθηρία 

φαίνεται να ενισχύεται ακόµα περισσότερο.  Στην ίδια έρευνα οι εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι η επιθυµία για υψηλούς βαθµούς καλλιεργείται από το σπίτι, ενώ η 

έννοια της βαθµολογίας συντείνει στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Επιπλέον τα 

ίδια τα παιδιά, θεωρούν ότι η συµπεριφορά του καθηγητή διαφοροποιείται στον καλό 

και τον κακό µαθητή (ότι δηλαδή ο καλός µαθητής αντιµετωπίζεται καλύτερα από 

τον καθηγητή) (Λακασάς, 2007). 

Άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σχετίζονται µε την ίδια την κοινωνία 

µε την οποία µάλιστα συγκρούονται. Κοινωνιολογικές µελέτες, έχουν δείξει ότι η 

πολυπλοκότητα των κοινωνιών συντελεί στην παράταση της χρονικής διάρκειας της 

εφηβείας, καθώς επίσης και στις όλο και πιο έντονες συγκρούσεις 

(Αναγνωστόπουλος, ∆ και Σίνη, Α., χ.χ.).  
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Οι έφηβοι αντιτάσσονται απέναντι στην κοινωνία, ασκώντας κριτική για τους 

θεσµούς, τους κοινά αποδεκτούς κανόνες, τις αξίες που τη διέπουν.  Πολλές φορές η 

προκλητική αυτή συµπεριφορά, χαρακτηρίζεται αντικοινωνική.  

Επιπλέον παρουσιάζουν επιθετική συµπεριφορά. Μέσω αυτής της αντίδρασης 

οι έφηβοι αναζητούν την ισορροπία. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται έχουν να κάνουν 

µε: 

• Την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης από τους γονείς και την παύση 

εξιδανίκευσης των ενηλίκων 

• Την αίσθηση ασφάλειας που νιώθουν οι έφηβοι, για το ότι οι ενήλικοι που 

στέκονται δίπλα τους είναι δυνατοί. Στην αντίθετη περίπτωση (αν δηλαδή οι 

ενήλικοι τελικά φανούν αδύναµοι), οι έφηβοι αισθάνονται λύπη 

• Τη δοκιµή των αντοχών που έχουν οι ενήλικοι, όταν οι έφηβοι αναζητούν τη 

συγχώρεση, την ποινή (Καλαντζοπούλου, χ.χ.). 

 

 

Συνοψίζοντας, τα εφηβικά χρόνια αποτελούν σηµαντικό σταθµό στη ζωή κάθε 

ανθρώπου, για το λόγο ότι κατά τη διάρκεια αναζήτησης του εαυτού του, ο έφηβος 

ωριµάζει σωµατικά και διαµορφώνει µια ταυτότητα, την οποία θα φέρει σε ολόκληρη 

τη ζωή του. Προκειµένου να συµβεί αυτό, είναι απαραίτητο να περάσει από διάφορα 

στάδια, που περιλαµβάνουν σύγκρουση µε τον εσωτερικό του κόσµο και το γύρω 

περιβάλλον (οικογένεια, φίλοι, κοινωνία), από– ιδανικοποίηση του γονεϊκού 

προτύπου και δοκιµή νέων (µε το να µιµείται), αµφισβήτηση των αξιών. Επιπλέον 

έρχεται αντιµέτωπος µε διάφορα προβλήµατα όσον αφορά τη διατροφή του, τον 

ψυχικό του κόσµο, την σεξουαλική του ωρίµανση.  

Στην διαµόρφωση της προσωπικότητάς του, πολύ σηµαντικό ρόλο, παίζουν, 

επίσης, οι επιρροές που δέχεται από τους φορείς κοινωνικοποίησης, µε 

σηµαντικότερο αυτό της οικογένειας. Εξέχουσα σηµασία στην παραπάνω διαδικασία 

κατέχει επίσης ο φορέας της εκπαίδευσης, ο οποίος, όπως θα αναφερθεί 

αναλυτικότερα και στο επόµενο κεφάλαιο, εξαιτίας των συχνών µεταβολών που 

υφίσταται, παρουσιάζει προβλήµατα και φαίνεται να µην ενισχύει τους εφήβους µε 

όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται, για την θετική εξέλιξη στη 

µετέπειτα ζωή τους.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1. Ο Θεσµός της εκπαίδευσης 

Μετά τις πρώτες επιρροές που δέχονται τα παιδιά από το πρώτο τους 

περιβάλλον δηλαδή αυτό της οικογένειας, αυτές συνεχίζονται στο ευρύτερο 

περιβάλλον που αυτά ζουν και αναπτύσσονται. ¨Έτσι το σχολείο καλείται να 

αναλάβει την ευθύνη να συνεχίσει το έργο της οικογένειας και να µεταδώσει στο 

παιδί στοιχεία της κουλτούρας της συγκεκριµένης κοινωνίας καθώς και να διευρύνει 

τον κύκλο των φιλικών του σχέσεων. 

Τα πάντα µπορούν να επιδράσουν αρνητικά ή θετικά στην εξέλιξη του 

παιδιού, που είναι ακόµα εύπλαστο. Τα παιδιά αναζητούν πρότυπα και τα βρίσκουν 

(το πού διαφέρει), ταυτίζονται µε αυτά και οικειοποιούνται γνώµες και συναισθήµατα 

και σε αυτό το σηµείο µπορούµε να διακρίνουµε την παιδαγωγική συµβολή των 

φορέων κοινωνικοποίησης και συγκεκριµένα του σχολείου που µπορεί να τα 

βοηθήσει να κατανοήσουν και να προσαρµοστούν στον κόσµο των µεγάλων, να 

λύσουν τις απορίες τους και τα προβλήµατα που τα απασχολούν, να τους προσφέρει 

γνώση, µόρφωση, ψυχαγωγία. 

Σύµφωνα µε τον Ξωχέλλη (1984)  το σχολείο εµφανίζεται µε τη µορφή που 

έχει σήµερα κατά την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης αποσκοπώντας να 

καλύψει την ανάγκη για εξεύρεση εργατικού δυναµικού µε γνώσεις, προσόντα και 

δεξιότητες αντίστοιχες προς τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα νέα πρότυπα παραγωγής, 

η εµφάνιση της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου και η συσχέτιση της µε την 

παραγωγή, την ανάπτυξη και την κοινωνική κινητικότητα δηµιούργησαν νέες 

ανάγκες που οδήγησαν στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού θεσµού και αύξηση της 

σηµαντικότητας του.   

Αντιλαµβανόµαστε το σχολείο λοιπόν ως ένα δευτερογενή φορέα 

κοινωνικοποίησης που το κράτος έχει θεσµοθετήσει µε νόµους, διατάγµατα και 

εγκυκλίους που ρυθµίζουν τις σχέσεις των µετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

που παρά την αµφισβήτηση και τις µεταβολές , παραµένει ένας φορέας µε κύρος που 

αυξάνει. Θεσµός που συµβάλει σηµαντικά στην κοινωνικοποίηση του ατόµου σε 

συνάρτηση βέβαια µε τους υπόλοιπους θεσµούς (πρωτογενείς και δευτερογενείς) 

αλλά και σε συνάρτηση συνάµα µε τα ήθη, τα έθιµα, τις συνήθειες και τις 

παραδόσεις. 
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Οι µορφές διαπαιδαγώγησης του ανηλίκου διαµορφώνονται ανάλογα µε: 

 την εποχή  

  την οµάδα ατόµων  

  την περιοχή   

 την κοινωνία   

και  οι σκοποί της αγωγής  καθώς και οι µέθοδοι που ακολουθούνται  καθορίζονται 

ανάλογα µε τις κοινωνικές εξελίξεις (Κωνσταντίνου, 1998). 

Οι µεταβολές που υφίσταται µία κοινωνία (τεχνολογικές, οικονοµικές, 

µετανάστευση) δεν δύναται να αφήσουν ανεπηρέαστο τον τοµέα της εκπαίδευσης και 

να µην επηρεάσουν τη διαµόρφωση των παιδαγωγικών συστηµάτων. 

Ο Φράγκος (1983) υποστηρίζει ότι τα παιδαγωγικά συστήµατα αποσκοπούν στην 

προσαρµογή του παιδιού στην κοινωνία των µεγάλων και επιχειρεί τον διαχωρισµό 

των παιδαγωγικών συστηµάτων σε παλιά και νέα παιδαγωγική (Φράγκος, 1983). 

 

 

Παλιά παιδαγωγική  �  εκπρόσωπος Alain. 

 

Xαρακτηριστικό:  Ο παιδαγωγός αποτελεί τον Κύριο συντελεστή του παιδαγωγικού 

έργου (Φράγκος, 1983). 

 

∆ιδακτικές αρχές: 

� Απλοποίηση, των γνώσεων 

� Ανάλυση 

� Προοδευτική πορεία 

� Αποµνηµόνευση και επανάληψη 

� Έλεγχος, του δασκάλου 

� Τιµωρία και έπαινος 

� Συναγωνισµός (Φράγκος, 1983). 

 

Νέα παιδαγωγική � εκπρόσωπος Cousinet. 

 

Χαρακτηριστικό:  Παιδοκεντρισµός, το παιδί είναι ο βασικός παράγοντας στο 

παιδαγωγικό έργο (Φράγκος, 1983). 
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∆ιδακτικές αρχές: 

� Η επίγνωση του σκοπού και της χρησιµότητας κάθε γνώσης 

� Η επιθυµία του µαθητή για απόχτηση γνώσης 

� ∆υνατότητα του µαθητή να πραγµατοποιήσει αυτό που επιθυµεί ο ίδιος και 

όχι αυτό που επιθυµεί ο δάσκαλος (Φράγκος, 1983). 

Οι Ticha M. και Hospesova A. (2006) αναφέρονται σε µελέτες που 

επισηµάνουν την µεταβολή στον ρόλο του δασκάλου από αµιγώς εκπαιδευτικό, που 

εστιάζει στην µεταφορά γνώσεων, σε µία εξελιγµένη εκδοχή που ο εκπαιδευτικός 

αποτελεί έµπνευση για το µαθητή και το έναυσµα για την µύησή του στην µαθησιακή 

διαδικασία. 

Σύµφωνα µε αυτά µπορούµε να ορίσουµε το σχολείο ως ένα κοινωνικό 

δηµιούργηµα, που η δηµιουργία του και η λειτουργία του εξαρτάται από τις εκάστοτε  

συνθήκες που επικρατούν (οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισµικές). 

Συµπεραίνουµε  λοιπόν ότι η εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που 

επιδιώκει να προσαρµόσει το άτοµο στις ανάγκες του εκάστοτε κοινωνικού 

συστήµατος, προσαρµογή αναγκαία για την διασφάλιση της ισορροπίας αλλά και της 

λειτουργικότητας.  

Στο πλαίσιο του σχολείου σύµφωνα µε την Κωνσταντίνου (1998) επιτελούνται 

οι διαδικασίες: 

� της διδασκαλίας,  

� της αγωγής, 

� της αξιολόγησης και  

� της κοινωνικοποίησης.  

 

Αναλυτικότερα και πιο συγκεκριµένα οι  Bourdieu – Passeron αναφέρουν ότι 

στα πλαίσια το σχολείου επιτελούνται εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες . Με τις 

εσωτερικές λειτουργίες (οι οποίες είναι η αυτοαναπαραγωγή, η εγχάραξη, η διαγραφή 

και η συγκάλυψη ) το σχολείο επιβεβαιώνει τη λειτουργία και τη διαιώνιση του ενώ 

µε τις εξωτερικές λειτουργίες (οι οποίες είναι η επιλογή, η κοινωνικοποίηση, η 

διατήρηση, η αναπαραγωγή και η νοµιµοποίηση) το σχολείο ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις τις κοινωνίας (Πατερέκα,1986). 
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Σύµφωνα µε τον Φίλια (1994) η ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης 

περιλαµβάνει τρία επίπεδα: 

� ∆ιαδικασία κοινωνικοποίησης  

� Επαγγελµατική προετοιµασία ατόµων και 

� Καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων (ευαισθητοποίηση στην εκτίµηση και 

αντιµετώπιση καταστάσεων). 

Σύµφωνα µε τον Πυργιωτάκη (1984) η εκπαίδευση, ως δευτερογενής 

κοινωνικοποιητικός  θεσµός,  έχει πρωταρχική σηµασία για τη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του ατόµου, την κοινωνική του τοποθέτηση και καθορίζει σε µεγάλο 

βαθµό τις κοινωνικές του δοµές και τα κοινωνικά του στερεότυπα. Το σχολικό 

σύστηµα είναι φορέας συγκεκριµένης ιδεολογίας και καλλιεργεί τις στάσεις, τις 

αντιλήψεις, τους τρόπους σκέψης και τις µορφές συµπεριφοράς, που συµβάλουν στη 

διατήρηση της ιδεολογίας αυτής. 

Με βάση ορισµένα κριτήρια, τα οποία διαµορφώνουν την εκπαιδευτική 

πολιτική µιας χώρας, το σχολείο:  

� Αξιολογεί 

� Επιλέγει  

� Κατανέµει τους µαθητές, στην κοινωνική ιεραρχία..  

Σύµφωνα µε τον Φίλια (1994) η παραγωγή ορισµένης κλίµακας 

ιεραρχήσεων (κοινωνικά παραδεδεγµένη και αδιαµφισβήτητη) δηµιουργεί ένα 

µοντέλο ζωής για το άτοµο καθώς ότι θεωρεί αυτονόητο το κοινωνικό περιβάλλον 

(οικογένεια, γειτονιά, σχολείο) µεταδίδεται στο νεαρό άτοµο και έτσι «εξασφαλίζεται 

η αδιατάρακτη λειτουργία των βασικών κοινωνικών αποδοχών στην επόµενη γενιά» 

(Φίλιας, 1994:69). 

 

2.2. Λειτουργίες Εκπαιδευτικού Συστήµατος 

Βασική λειτουργία του σχολείου, σύµφωνα µε τους Bourdieu- Passeron (1968 

στην Πατερέκα,1986), είναι η εγχάραξη
1
, η πρόσδοση κύρους και η διατήρηση της 

παραδοσιακής κουλτούρας την ώρα που το ίδιο µένει αµετάβλητο. Όταν το σχολείο 

δεν είναι σε θέση να αντισταθµίσει τα κενά που έχει αφήσει η οικογένεια στον 

µαθητή φυσικό επακόλουθο είναι η λειτουργία του σχολείου να αποδεικνύεται 

επωφελής µόνο για τους µαθητές που τους έχει προσφερθεί το κατάλληλο υπόβαθρο 

                                                 
1
 ∆ιανοητική και ηθική ενσωµάτωση του ατόµου την κοινωνία 
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από τον πρωτογενή θεσµό της οικογένειας. Το γεγονός αυτό γίνεται αποδεκτό από 

όλους καθώς αποτελεί «αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης λειτουργίας που εκφράζεται 

µε µια σειρά δοκιµασιών και εξετάσεων, που θεωρούνται νόµιµες» (Πατερέκα, 1986: 

59).  

Τα παιδιά γεννιούνται και µεγαλώνουν σε διαφορετικές οικογένειες (που 

παρέχουν ή όχι δηµοκρατική αγωγή) και διαφορετικές περιοχές (αστικές ή 

αγροτικές). Αυτό συνεπάγεται ότι θα αποκτήσουν διαφορετικό τρόπο θέασης, θα 

έχουν διαφορετικές ευκαιρίες για να εξελιχθούν άρα και διαφορετική εξέλιξη. Άρα 

ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ίσο για όλους δεν αποδεικνύεται στην ουσία του ίσο για 

όλους τους µαθητές καθώς ευνοεί τους µαθητές που είναι προνοµιούχοι σε άλλους 

τοµείς της ζωής τους που συµβάλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη του ατόµου, αντίθετα 

µε άλλα άτοµα-µαθητές που υστερούν σε αυτούς τους τοµείς. Έτσι ίσως να ήταν πιο 

αρεστό να πούµε ότι ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ίσο για όλους είναι ένα εκπαιδευτικό 

σύστηµα που οδηγεί σε ισότιµα αποτελέσµατα. 

Συµπεραίνουµε ότι για να είναι ουσιαστικά ισότιµη η εκπαίδευση για όλους 

τους µαθητές θα πρέπει να αντισταθµίζει τα κενά που δηµιουργούν οι υπόλοιποι 

φορείς κοινωνικοποίησης στους µη προνοµιούχους έτσι ώστε να οδηγούµαστε σε ένα 

ισότιµο αποτέλεσµα στην πλειοψηφία τουλάχιστον των µαθητών. Ένας µη 

προνοµιούχος µαθητής θα ήταν επιθυµητό να µπορεί να  αντισταθµίσει ελλείψεις  που 

δηµιουργούνται από την οικογένεια  και να έχει τη δυνατότητα στα πλαίσια του 

σχολείου να βρει ασχολίες που δεν µπορεί να βρει σε άλλα κοινωνικοποιητικά 

πλαίσια.  
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2.3. Περί  ανισοτήτων στην εκπαίδευση  

 

Σύµφωνα µε τον Πυργιωτάκη (1984)  η οικογένεια µε τον 

κοινωνικοπολιτιστικό της περίγυρο έχει σηµαδέψει σηµαντικά την ωρίµανση του 

παιδιού και έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει σε µεγάλο βαθµό αυτό που 

ονοµάζουµε εκπαιδευτικές ανισότητες πριν ακόµα, το παιδί, φοιτήσει στο σχολείο. 

Οι ανισότητες στην εκπαίδευση προέρχονται από τα µαθησιακά κενά που έχει 

αφήσει η οικογένεια στο νήπιο και δυσχεραίνουν την ένταξη και απόδοσή του στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση για τους εξής λόγους: 

 Τα προγράµµατα σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι των σχολείων  

εκπροσωπούν τις αξίες και τις στάσεις της µεσαίας τάξης 

 Το σχολείο δεν µπορεί να αντισταθµίσει τις ελλείψεις µιας  συγκεκριµένης 

κατηγορίας µαθητών  αλλά προχωρεί µε τους ‘καλούς’ µαθητές 

(Πυργιωτάκης, 1984). 

Σύµφωνα µε τους Bourdie-Passeron (1968 στην Πατερέκα,1986) ένα σχολείο 

που αγνοεί τις µορφωτικές ανισότητες των µαθητών, ενισχύει τα πλεονεκτήµατα 

αυτών που η κοινωνική τους προέλευση τους εφοδίασε µε υψηλό οικονοµικό, 

πολιτιστικό
2
 και κοινωνικό  κεφάλαιο (Πατερέκα,1986). Καταλαβαίνουµε λοιπόν  ότι  

ένα σχολείο που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, αποδεικνύεται άδικο για 

τα παιδιά µε χαµηλή κοινωνική προέλευση, που υστερούν αναπτυξιακά και έχουν 

ανάγκη από περισσότερες ευκαιρίες. 

Η επιτυχία σύµφωνα  µε τους Kupersmidt & Coie (1990) ταυτίζεται µε την 

απουσία προβληµάτων και την επίτευξη υψηλής σχολικής επίδοσης, ενώ η σχολική 

αποτυχία χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία ή αδυναµία κατάκτησης των µαθησιακών 

στόχων και τη χαµηλή σχολική επίδοση  

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που  σχετίζονται µε την µειωµένη απόδοση 

των µαθητών στο σχολείο  και ενίοτε την σχολική διαρροή  σύµφωνα µε τον 

Βουιδάσκη (1999) είναι η µετανάστευση και η ικανότητα χρήσης της επίσηµης 

γλώσσας του σχολείου, οι συχνές µετακινήσεις και αλλαγές σχολείων (όπως στην 

περίπτωση της πληθυσµιακής οµάδας των τσιγγάνων), η περιοχή και η θέση του 

σχολείου (στην περίπτωση των αγροτικών ή ακριτικών περιοχών), το φύλο, η 

προέλευση και οι καταβολές από την οικογένεια (µονογονεϊκές ή πολυµελής 

                                                 
2
 Το σύνολο των πνευµατικών στοιχείων που το νεαρό άτοµο αποκτά από το άµεσο οικογενειακό 

περιβάλλον του και που διαφοροποιείται ανάλογα µε την κοινωνική τάξη προέλευσης του ατόµου. 
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οικογένειες, οικογένειες µε  προβληµατικές διαπροσωπικές σχέσεις, µειωµένες 

προσδοκίες γονέων για την εξέλιξη των τέκνων τους), η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση των γονέων και  η παιδική εργασία , τα προβλήµατα συµπεριφοράς και η 

χρήση ουσιών, η µη αποδοχή από τους συνοµηλίκους καθώς και η στάση και οι 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους µαθητές τους.  

Παρατηρούµε ακόµα ότι η ικανότητα, ή µη ικανότητα, της εκπαίδευσης να 

γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στους προνοµιούχους και τους µη προνοµιούχους 

µαθητές συµβάλει  στην απόδοση και κατά συνέπεια στην εξέλιξη του µαθητή ως 

αυριανού πολίτη και εργαζόµενου άποψη που ασπάζεται και ο Πυργιωτάκης (1984) 

ο οποίος υποστηρίζει ότι «οι µηχανισµοί του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθορίζουν 

σε µεγάλο βαθµό τη θέση του σηµερινού µαθητή ως αυριανού πολίτη» . 

Τα παραπάνω είναι πολύ πιθανό να έχουν ως αποτέλεσµα τη σχολική διαρροή 

κάποιων µαθητών δηλαδή τη µη φοίτηση ή την πρόωρη εγκατάλειψη. Η σχολική 

διαρροή από µόνη της αποτελεί ένα βήµα για τον κοινωνικό  αποκλεισµό. Στη χώρα 

µας σήµερα, η διαρροή ξεκινά από τα πρώτα χρόνια του ∆ηµοτικού, ενώ επεκτείνεται 

και κατά το πέρασµα στο Γυµνάσιο και µετέπειτα στο Λύκειο. Ως βασική της αιτία 

θεωρείται η χαµηλή σχολική επίδοση και αποτυχία (Σταµέλος, 1999). 

Η διακοπή φοίτησης στις χώρες της Ε.Ε. φτάνει στο 10%. Έρευνα
3
 που 

διεξήχθη, στη χώρα µας, το 2005 για τη σχολική διαρροή στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (Παρατηρητήριο Μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) δείχνει ότι 

στον κατώτερο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η διαρροή ανέρχεται στο 6,09%, 

στο Λύκειο στο 3,32% και στα Τ.Ε.Ε. στο 20,28%. Η µαθητική διαρροή στο σύνολό 

της αγγίζει το 14%. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας µέχρι το 

2010 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει µειωθεί τουλάχιστον στο µισό 

(www.ypepth.gr). 

Σύµφωνα µε τους οπαδούς της λειτουργιστικής θεωρίας οι ανισότητες ίσως 

και να είναι απαραίτητες αφού «η στρωµάτωση ανταποκρίνεται σε κοινωνική 

αναγκαιότητα και είναι ένας τρόπος κατανοµής των διάφορων ρόλων, ώστε να 

εκπληρώνονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις και να µπορεί να λειτουργεί ο 

κοινωνικός µηχανισµός» (Πυργιωτάκης 1984:157). Επίσης, σύµφωνα µε το Marx και 

τους οπαδούς της θεωρίας της σύγκρουσης η ανισορροπία που υπάρχει σε κάθε 

                                                 
3
 Στο ποσοστό δεν περιλαµβάνονται τα άτοµα που δεν έχουν κάνει καθόλου εγγραφή στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρά µόνο αυτοί που έκαναν  εγγραφή και στη συνέχεια εγκατέλειψαν.  
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κοινωνία «οδηγεί σε συγκρούσεις, ανάµεσα σε προνοµιούχους και µη προνοµιούχους, 

γεγονός που οδηγεί στη διαλεκτική εξέλιξη της κοινωνίας» (Πυργιωτάκης Ι.:1984).  

 

2.4. Ελλείψεις στην παιδεία και Αντισταθµιστική Αγωγή: 

 

“σε όλα τα άτοµα πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες να αναπτύσσουν στον ανώτατο 

δυνατό βαθµό κάθε ψυχοσωµατική και πνευµατική πτυχή της προσωπικότητάς τους, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται” 

(Γ1/576/26-4-1995) 

Σύµφωνα σε όσα αναφέρθηκαν σε εισήγηση της ΟΛΜΕ (12ο συνέδριο 2005) 

τα κυριότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε την δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι : 

� τα µεγάλα ποσοστά οργανικού και λειτουργικού αναλφαβητισµού,  

� η καθυστέρηση εφαρµογής της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

� η έλλειψη σωστής σύνδεσης και συνεργασίας ανάµεσα στο Γυµνάσιο και 

στο ∆ηµοτικό,  

� το πρόγραµµα σπουδών που αγνοεί σε µεγάλο βαθµό τις σύγχρονες 

εξελίξεις,       

� τα ξεπερασµένα σχολικά βιβλία και διδακτικά υλικά,  

� η εµµονή σε παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές που δε λαµβάνουν υπόψη 

τους την ιδιαιτερότητα των µαθητών, 

� η υποβάθµιση του συλλογικού πνεύµατος ανάµεσα στους µαθητές ,      

� ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας του προγράµµατος σπουδών και του 

παιδαγωγικού κλίµατος στο σχολείο  

� καθώς και  το σοβαρό έλλειµµα στον τοµέα της αντισταθµιστικής 

εκπαίδευσης, που οδηγεί πολλούς µαθητές και µαθήτριες σε πρόωρη 

εγκατάλειψη των σπουδών. 

Σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία του Coleman (στο Πατερέκα,1986) την 

ευθύνη για την µειωµένη σχολική απόδοση  φέρει η ανικανότητα του σχολείου να 

αντισταθµίσει στο παιδί τις ελλείψεις του που οφείλονται στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Εποµένως η σχολική απόδοση σχετίζεται άµεσα µε τους κοινωνικούς 

θεσµούς που ενυπάρχουν σε ένα δεδοµένο τόπο, µία δεδοµένη χρονική περίοδο και η 

όποια αλλαγή σε θέµατα εκπαίδευσης σχετίζεται άµεσα µε αλλαγές  στους θεσµούς. 
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        Το κίνηµα της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται µετά τη 

λήξη του δεύτερου παγκόσµιου πόλεµου και αναφέρεται σε ένα σύνολο πολιτικών 

που αποβλέπουν στην άµβλυνση των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.  

Οι λόγοι εµφάνισης αυτού του κινήµατος ήταν ο οικονοµικός ανταγωνισµός των 

Ηνωµένων Πολιτειών µε την ΕΣΣ∆, τα ισχυρά κοινωνικά κινήµατα και ο φόβος 

κοινωνικών εκρήξεων που πίεσαν για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες, η εµφάνιση 

της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας και η 

αµφισβήτηση του σχολείου και των αποτελεσµάτων του.  

Τα αντισταθµιστικά προγράµµατα απευθύνονται σε µαθητές που 

δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραµµα της τάξης τους λόγω 

µαθησιακών κενών και όχι σε µαθητές που έχουν προβλήµατα υγείας ή νοητική 

καθυστέρηση καθώς αυτοί φοιτούν σε ειδικά εκπαιδευτήρια που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τους. 

  Ως µορφές παρέµβασης µέσω της αντισταθµιστικής αγωγής εµφανίζονται η 

δηµιουργία:  

� τάξεων υποδοχής, 

� φροντιστηριακών τµηµάτων,  

� τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας,  

� ο εµπλουτισµός του αναλυτικού προγράµµατος,  

� η διδασκαλία µε καινοτοµικές και µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις,  

� καθώς και οι παρεµβάσεις ενδυνάµωσης των µη προνοµιούχων οµάδων. 

 

Αρνητική κριτική σε αυτές τις πρακτικές άσκησε η ριζοσπαστική άποψη, 

υποστηρίζοντας ότι µπορεί να οδηγηθούµε  σε ένα µηχανισµό στιγµατισµού και 

περιθωριοποίησης και η συντηρητική άποψη µιλώντας για  οικονοµική σπατάλη που 

γίνεται στην εφαρµογή της αντισταθµιστικής αγωγής είναι χωρίς κανένα αποτέλεσµα 

κάτι που στηρίζεται σε θεωρητικές απόψεις, όπως του Jensen σχετικά µε τα ένθετα 

χαρακτηριστικά και την επικράτηση της κληρονοµικότητας στην ανάπτυξη της 

νοηµοσύνης (Γιαβρίµης, 2007). 

Σύµφωνα µε τον Ζαχαρενάκη (1992) η αντισταθµιστική αγωγή αποσκοπεί 

στην κάλυψη των µαθησιακών κενών των µη προνοµιούχων νηπίων, έτσι ώστε στο 

ξεκίνηµα της σχολικής τους σταδιοδροµίας, οι δυνατότητές τους να είναι ανάλογες µε 

αυτές των παιδιών των µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων. 
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Αυτό επιτυγχάνεται µέσω προγραµµάτων  αντισταθµιστικής αγωγής τα οποία 

µπορούν να εφαρµοστούν στα πλαίσια: 

� Παραδοσιακών νηπιαγωγείων 

� Προπαρασκευαστικών τάξεων που συνδέονται µε δηµοτικά σχολεία 

� Ειδικών διοργανώσεων 

Η διάκριση των προγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε ορισµένους παράγοντες, οι 

οποίοι αναφέρονται παρακάτω: 

� Η ηλικία των µαθητών 

� Η διάρκεια του προγράµµατος 

� Ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο (εντός ή εκτός σχολείου) 

� Το περιεχόµενο και την παιδαγωγική στρατηγική τους 

� Προγράµµατα Εθνικής αντιστάθµισης για µη προνοµιούχες 

µειονότητες 

 

Οι βασικές τάσεις που χαρακτηρίζουν τα αντισταθµιστικά προγράµµατα είναι 

η διεύρυνση παιδικών εµπειριών, η κάλυψη ελλείψεων (κυρίως γλωσσικής εξέλιξης) 

και η προετοιµασία για το σχολικό ξεκίνηµα (Ζαχαρενάκη, 1992). 

Καθοριστική για την εξέλιξη της αντισταθµιστικής αγωγής θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ήταν η δεκαετία του 1960. Τότε κι υπό την προεδρία του Lyndon B. 

Johnson παρατηρούµε την στελέχωση των πρώτων αντισταθµιστικών προγραµµάτων 

που αποσκοπούσαν στην γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στα παιδιά που 

µειονεκτούσαν και στους πιο ευνοηµένους συνοµηλίκους τους. Ένα από τα 

µακροβιότερα προγράµµατα το οποίο δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του εξήντα 

µέχρι και σήµερα είναι το Head Start.  Σύµφωνα µε το Αµερικάνικο Υπουργείο 

Υγείας και ανθρωπίνων υπηρεσιών το Head Start απευθύνεται σε άτοµα µε χαµηλό 

εισόδηµα και αποσκοπεί στην αντιµετώπιση: 

� Συναισθηµατικών 

� Κοινωνικών 

� Υγειονοµικών 

� ∆ιατροφικών  και 

� Ψυχολογικών αναγκών (www.acf.hhs.gov).  
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Σύµφωνα µε το C.E.P. (compensatory educational program) στόχος του κάθε 

εκπαιδευτικού είναι να παρέχει υποστήριξη και ενθάρρυνση στους µαθητές, έτσι 

ώστε να δρουν µε τρόπο ωφέλιµο προς το συµφέρον τους και να επιδιώκουν την 

µέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.  Το συγκεκριµένου πρόγραµµα όπως και 

αντίστοιχα που έχουν σχεδιαστεί σε πολιτείες της Αµερικής, είναι να ανταποκριθούν 

στις ατοµικές ανάγκες των µαθητών που η επιδόσεις τους είναι κάτω από το 

αναµενόµενο επίπεδο: 

� Στην γραφή 

� Στην ανάγνωση και  

� Στα µαθηµατικά. 

Σκοπός τους είναι να φέρουν τους συµµετέχοντες στο ίδιο επίπεδο µε τους 

συµµαθητές τους και όχι να αντικαταστήσουν µε οποιοδήποτε τρόπο το σχολικό 

πρόγραµµα. 

 

Εν Κατακλείδι: Τριανταπέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που θεσµοθετήθηκε η 

υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα µας. Οι µεταρρυθµίσεις ήταν αρκετές καθώς και 

οι µεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Κάποιες αλλαγές ήταν αµφιλεγόµενες όπως 

και τα αποτελέσµατά τους, το σίγουρο όµως είναι ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση 

ακολουθούσαν πάντα τις κοινωνικές εξελίξεις και αποσκοπούσαν στην πρόοδο και 

στον εκδηµοκρατισµό.  

Η εκπαίδευση πλέον δεν είναι προνόµιο των ευνοηµένων πολιτών αλλά 

γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθεί σε όλο το φάσµα των πολιτών  και 

στις εξατοµικευµένες ανάγκες τους. Για την κάλυψη των αναγκών  δεν χρειάζεται η 

εύρυθµη λειτουργία µόνο µίας υπηρεσίας, στην συγκεκριµένη περίπτωση του 

σχολείου, αλλά ενός συνόλου υπηρεσιών που συνεργάζονται/συνδέονται µεταξύ τους 

καθώς και η δραστηριοποίηση και της ευρύτερης κοινότητας.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος) υπάρχει αύξηση στο ποσοστό των µαθητών που παραπέµπονται σε 

Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Κατανοούµε λοιπόν ότι η προσέγγιση σε θέµατα 

εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται πολύπλευρα και ότι δεν είναι αρµοδιότητα µόνο µίας 

υπηρεσίας αλλά ενός δικτύου υπηρεσιών και αυτό δεν είναι απλά µία θεωρία αλλά 

επιτακτική ανάγκη και απαιτείται ή θα έπρεπε να απαιτείται από το σύνολο των 

πολιτών.  Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε δοµές που υπάρχουν στην 
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Ελλάδα και όπου οι πολίτες δύναται να αναζητήσουν συµβουλευτικές υπηρεσίες  και 

κατευθύνσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3. Η Συµβουλευτική Υπηρεσία 

3.1 Η έννοια και η συµβολή της συµβουλευτικής 

Η Κανδυλάκη (2008) ορίζει την συµβουλευτική, ως «µια διαδικασία 

διαπροσωπικής επικοινωνίας µεταξύ τουλάχιστον δύο προσώπων, του συµβούλου και 

του συµβουλευόµενου, µε αντικείµενο την επίλυση προσωπικών, κοινωνικών ή 

πρακτικών ζητηµάτων ή δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο δεύτερος ή την παροχή 

βοήθειας για την επίτευξη ενός επιθυµητού στόχου του» (Κανδυλάκη, 2008:19).  

Η συµβουλευτική υποστηρίζει άτοµα, οµάδες αλλά και οικογένειες, 

προκειµένου να αντιµετωπίσουν προβλήµατα προσωπικού, οικογενειακού, 

εκπαιδευτικού επιπέδου, ακόµα και ζητήµατα καριέρας (Κανδυλάκη, 2008). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τη Τζιλιάνου (2008) αντιµετωπίζει ακόµα προβλήµατα που 

έχουν να κάνουν µε  το θυµό, την κατάθλιψη, το άγχος και τον πανικό, τις δυσκολίες 

στις σχέσεις, φοβίες, ψυχοσωµατικά προβλήµατα (Τζιλιάνου, 2008).  

Ο τρόπος µε τον οποίο επιτελείται η συµβουλευτική, είναι ο διάλογος. 

Συγκεκριµένα µέσω της συζήτησης µε τον ειδικό, το άτοµο µιλά για τα προβλήµατα 

που το απασχολούν ενώ στη συνέχεια, µε τη συµβολή και βοήθειά του, το άτοµο 

προσπαθεί να εντοπίσει τις πιθανές αιτίες που τα προκαλούν. Ο διάλογος, δίνει ακόµα 

την ευκαιρία στο άτοµο να ανακαλύψει άλλες εναλλακτικές λύσεις για τα 

προβλήµατά του αλλά και τις προοπτικές που θα τον ωθήσουν να τα αντιµετωπίσει 

από µια ευρύτερη οπτική.   

Γενικότερα όµως, οι µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποικίλουν 

πολλές, ανάλογα πάντα µε το τι επιλέγει ο σύµβουλος, και συνδέονται µε την 

προσωπικότητα και τα βιώµατα του ατόµου. Ιδιαίτερη σηµασία, βέβαια, έχει το 

γεγονός ότι οποιαδήποτε µέθοδος επιλεγεί, γίνεται πάντα σε συµφωνία µε τον 

ενδιαφερόµενο. Παράλληλα ο σύµβουλος προτείνει τρόπους θεώρησης και επίλυσης 

των προβληµάτων επιδεικνύοντας έναν πιθανό δρόµο. Το αν αυτός ο δρόµος 

ακολουθηθεί ή απορριφθεί, είναι στην κρίση του ενδιαφερόµενου. 

(http://web.cc.uoa.gr/skf/problhmata/faq_front.html). 
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Σύµφωνα µε τον Βασιλειάδη (2004) οι στόχοι της συµβουλευτικής 

παρέµβασης έχουν να κάνουν µε έννοιες όπως είναι οι εξής: 

� Ενσυνειδησία  

� Αυτό-αποδοχή  

� Αυτο-πραγµάτωση ή Εξατοµίκευση 

� ∆ιαφώτιση 

� Επίλυση Προβληµάτων 

� Ψυχο-εκπαίδευση  

� Απόκτηση Κοινωνικών ∆εξιοτήτων 

� Η Γνωστική Αλλαγή 

� Η Αλλαγή Συµπεριφοράς 

� Η Συστηµική Αλλαγή 

� Ενδυνάµωση 

Γενικότερα, το ίδιο το άτοµο µε τη συµβουλευτική, µπαίνει στη διαδικασία 

να κατανοήσει τα συναισθηµατικά προβλήµατα που βιώνει, µαθαίνει να αποδέχεται 

τον εαυτό του, να αναπτύσσει κριτική σκέψη. Επιπλέον η συµβουλευτική δίνει 

λύσεις σε ζητήµατα που προβληµατίζουν βοηθώντας παράλληλα το άτοµο να 

αποκτήσει, σταδιακά, δεξιότητες προκειµένου να τα αντιµετωπίσει. Ακόµα, το βοηθά 

να αντικαταστήσει αυτοκαταστροφικές σκέψεις και συµπεριφορές, επιφέρει αλλαγές 

σε επίπεδο συστήµατος (άτοµο, οικογένεια, σχολείο) και, τέλος, ενισχύει την 

απόκτηση αυτογνωσίας για θέµατα ανισοτήτων. (Βασιλειάδης, 2004)   

Οι χώροι στους οποίους µπορεί να ασκηθεί συµβουλευτική είναι: 

� Τα σχολεία 

� Ο τοµέας της υγείας (π.χ. νοσοκοµεία, ψυχιατρικές κλινικές) 

� Οι εργασιακοί χώροι 

� Οι υπηρεσίες που απευθύνονται στην κοινότητα (π.χ. σχολές γονέων, 

υπηρεσίες οικογενειακού προγραµµατισµού) 

� Στον τοµέα των ενόπλων δυνάµεων 

� Στην εκκλησία  

� Σε άλλους ιδιωτικούς χώρους (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999) 



 39 

3.2. Η Συµβουλευτική υπηρεσία στο σχολείο       

Σύµφωνα µε τις Καλαντζή –Αζίζι και Χαρίλα (2000), οι συµβουλευτικές υπηρεσίες 

γενικότερα, χωρίζονται σε 

� Εξωνοσοκοµειακές – κοινοτικές υπηρεσίες, µη ιατροκεντρικές- κοινοτικές  

� Συµβουλευτικά κέντρα φοιτητών τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε τρία  

επίπεδα: 

1. Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται σε µέλη της 

κοινότητας 

2. ∆ευτεροβάθµιες υπηρεσίες (αξιολόγηση – πρώιµη παρέµβαση – 

παρέµβαση στην κρίση, συµβουλευτική) 

3. Τριτοβάθµιες υπηρεσίες (εξειδικευµένη παρέµβαση) 

Μια συµβουλευτική υπηρεσία δύναται επίσης να πραγµατοποιήσει 

παραποµπές σε κάθε επίπεδο υπηρεσιών από αυτά που µόλις αναφέρθηκαν. Τα 

θέµατα των παραποµπών µπορούν να είναι π.χ. ιατρική αξιολόγηση, παραποµπή σε 

πιο εξειδικευµένα κέντρα (λ.χ. κέντρο αποτοξίνωσης) (Καλαντζή- Αζίζη και Χαρίλα, 

2000). 

Η εκπαιδευτική συµβουλευτική ασχολείται µε την προσαρµογή κι εξέλιξη 

του παιδιού στο σχολείο. Η εφαρµογή της γίνεται σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης (από το νηπιαγωγείο έως και το πανεπιστήµιο), υποστηρίζοντας το 

µαθητή σε θέµατα προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής εξέλιξης 

(Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). 

Ειδικότερα στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, βοηθά τους µαθητές να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα τα οποία µπορεί να προέρχονται από την µετάβασή τους 

στην εφηβεία. Μέσω της συµβουλευτικής, δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να 

κάνουν πιο ξεκάθαρους τους στόχους τους, να αναπτύξουν καλές σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους τους και να τις διατηρήσουν. Ακόµα αποσαφηνίζεται η ταυτότητα του 

ρόλου του φύλου και ο µαθητής καθίσταται πιο ικανός στο να λαµβάνει αποφάσεις. 

(Gatewood και Dilg, 1975 στην Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). Βέβαια, η συµβουλευτική 

είναι ιδιαίτερα βοηθητική και για τους καθηγητές οι οποίοι δύναται να εντοπίσουν τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές, ενώ παράλληλα τους υποδεικνύονται 
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και τρόποι βάσει των οποίων µπορούν να τα αντιµετωπίσουν. Επιπρόσθετα, δίνονται 

απαντήσεις στους καθηγητές σε θέµατα, όσον αφορά τη µάθηση, την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, ενώ τους υποστηρίζει ως πτος την αντιµετώπιση κρίσιµων 

καταστάσεων (π.χ. χρήση ουσιών, βιασµοί) (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). 

Σύµφωνα µε το υπουργείο παιδείας, σκοπός της συµβουλευτικής 

υπηρεσίας στο σχολείο είναι η δηµιουργία θετικού κλίµατος στη σχολική κοινότητα 

(εκπαιδευτικοί-γονείς-µαθητές), ώστε να επιτευχθεί η µείωση των παραγόντων 

εκείνων που συντελούν στην ανάπτυξη της παραβατικής συµπεριφοράς. Επιπλέον 

υποστηρίζει την πρόληψη, µέσω της συνεργασίας του σχολείου µε την ευρύτερη 

κοινότητα.   (http://www.ypepth.gr/el_ec_page976.htm ) 

Οι στόχοι που τίθενται προκειµένου ο παραπάνω σκοπός να  κατακτηθεί είναι οι 

εξής παρακάτω:  

� Η εµψύχωση του καθηγητή ως προς το ρόλο του εκπαιδευτή, καθώς  η 

ισορροπία του µαθητή περνά µέσα από ένα ισορροπηµένο καθηγητή  

� Η στήριξη, η ευαισθητοποίηση αλλά και η συµβουλευτική της οικογένειας  

� Η ανάπτυξη της συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια, 

συµβάλλοντας έτσι στην εξέλιξή τους, σε µια πορεία µε κοινούς στόχους, και 

χαρακτηριστικά όπως η συγκρότηση και η συνοχή 

� Η ανάπτυξη του φιλικού κλίµατος στο Σχολείο. 

�  Η σύνδεση της Σχολικής Κοινότητας µε την ευρύτερη κοινότητα, από την  

οποία θα προκύπτει µια δηµιουργική συνεργασία 

� Η νέα γενιά προληπτικών προγραµµάτων βασίζεται ως επί το πλείστον στο 

ψυχοκοινωνικό µοντέλο και δίνει έµφαση στην εκπαίδευση και εξάσκηση και 

όχι µόνο στην παροχή πληροφοριών σε "παθητικούς δέκτες". 

(http://www.ypepth.gr/el_ec_page976.htm ) 

 

Το Υπουργείο παιδείας, ορίζει ότι, το έργο των συµβουλευτικών σταθµών 

περιλαµβάνει: 

α) την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων του κάθε νοµού. 

Υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέµβασης 

και παραποµπής των περιπτώσεων µαθητών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής 

αντιµετώπισης.  



 41 

β) τη Συµβουλευτική Γονέων. 

Μέσω της συµµετοχής τους οι γονείς ενηµερώνονται για θέµατα που τους 

ενδιαφέρουν, ανταλλάσσουν εµπειρίες, συνειδητοποιούν ότι ο ρόλος του γονέα 

µαθαίνεται µέσω των λαθών και της απόκτησης εµπειρίας. Επιπλέον ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες του εφήβου έχοντας κατανοήσει τη συµπεριφορά του και ενισχύονται 

προκειµένου  να αντιδράσουν θετικά. Είναι γνωστό δε, ότι και οι ίδιοι οι γονείς 

περνούν έντονη κρίση σε προσωπικό επίπεδο στο εξελικτικό στάδιο της εφηβείας των 

παιδιών τους. Η εκπαίδευση των γονέων, τέλος, στην οµάδα βοηθά την προσωπική 

τους ανάπτυξη. Αποκτούν δηλαδή δεξιότητες, ενδυναµώνονται στο γονεϊκό τους 

ρόλο και γίνονται συµπαραστάτες και αποτελεσµατικοί συνεργάτες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

γ) Η εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής Υγείας για τους µαθητές, η διανοµή 

εκπαιδευτικού υλικού, η αδιάλειπτη ενηµέρωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, 

ιδίως αυτών που εφαρµόζουν συναφή προγράµµατα καθώς επίσης και η αξιολόγηση 

σε συχνά διαστήµατα των αποτελεσµάτων εφαρµογής των προγραµµάτων σε επίπεδο 

σχολείου αλλά και Νοµού. Οι παράγοντες που οδηγούν στη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών είναι η δυσκολία αποδοχής του εαυτού, τα συναισθηµατικά κενά, το άγχος, η 

κατάθλιψη, η κοινωνική φοβία, η ανάγκη για συναισθηµατική εξάρτηση, η έλλειψη 

τάσης για συµµόρφωση, η κοινωνική δειλία, η επιθετικότητα, η δυσκολία ελέγχου 

των παρορµήσεων, η δυσκολία ανοχής της µαταίωσης, τα προβλήµατα επικοινωνίας, 

η δυσκολία έκφρασης συναισθηµάτων, η αδυναµία χειρισµού δύσκολων 

καταστάσεων. 

 

Επιπρόσθετα, ο στόχος των συµβουλευτικών σταθµών είναι: 

- Η παροχή εξυπηρέτησης των µαθητών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

(προσωπικά, ψυχολογικά, οικογενειακά ή κοινωνικά) στο να αποκτήσουν βοήθεια 

µέσω της παρουσίας ειδικών στο χώρο του σχολείου 

- Η διαχείριση περιστατικών στο πλαίσιο του σχολείου 

- Η παραδοχή της ύπαρξης ψυχοπαθολογικών προβληµάτων (λ.χ. κύρια κατάθλιψη, 

αγοραφοβία) σε εφήβους που ,λόγω άγνοιας ή προκαταλήψεων που πηγάζουν από το 

οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, µένουν χωρίς βοήθεια 

- Η διασύνδεση για παραποµπή περιστατικών σε δοµές ψυχικής υγείας 

- Η στήριξη του σχολικού πλαισίου στο χειρισµό δυσλειτουργικών καταστάσεων 
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- Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εκπαιδευτικών να αποτελούν οµάδα 

στήριξης της συµβουλευτικής στο σχολείο 

- Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση, παραποµπή και το χειρισµό 

(ως ένα σηµείο) περιστατικών. ( http://www.ypepth.gr/el_ec_page976.htm) 

 

 

3.3 Παραδείγµατα ήδη υπαρχόντων συµβουλευτικών υπηρεσιών  

 

Α) Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέµβασης του Πανεπιστηµίου Αθήνας 

Οι σκοποί του συγκεκριµένου συµβουλευτικού κέντρου περιλαµβάνουν: 

� την παροχή άµεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές: 

o για να µπορέσουν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες προσαρµογής 

στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον  

o για να βρουν νέους τρόπους επίλυσης εξελικτικών- µετεφηβικών 

αναζητήσεων και προβληµατισµών 

� τη διεύρυνση και την αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων των 

φοιτητών µέσω επιδηµιολογικών ερευνών 

� την ανάπτυξη µοντέλων παρέµβασης για τον φοιτητικό πληθυσµό 

� την άσκηση κι εκπαίδευση φοιτητών ψυχολογίας σε ψυχιατρικές διαδικασίες 

και συµβουλευτική  (Καλαντζή- Αζίζη και Χαρίλα, 2000) 

Οι υπηρεσίες που  παρέχει απευθύνονται σε φοιτητές που αντιµετωπίζουν 

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και σχετίζονται µε:  

� το άγχος  

� την κατάθλιψη  

� την δυσκολία επίδοσης ως προς τα µαθήµατα  

� την δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις  

� την δυσκολία προσαρµογής µακριά από την οικογένεια ή/και τη χώρα 

καταγωγής, κ.α. (http://psychpar.lesxi.uoa.gr/stud_serv_gr.htm ) 
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Β) Η Κοινωνική Συµβουλευτική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

Σκοπός της  Κοινωνικής Συµβουλευτικής Υπηρεσίας είναι η στήριξη και 

βοήθεια των φοιτητών αλλά και του προσωπικού του Τ.Ε.Ι Αθήνας, στα  προσωπικά, 

ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήµατα που ενδεχοµένως να αντιµετωπίζουν. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού, παρέχεται συµβουλευτική τόσο σε ατοµικό όσο και σε 

οµαδικό επίπεδο.  

Επιµέρους στόχοι είναι: 

� Η πρόληψη µέσα από δράσεις και προγράµµατα που διοργανώνει η ίδια η 

υπηρεσία 

�  Η υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων προκειµένου να ανιχνευτούν οι 

βασικότεροι παράγοντες κινδύνου στον πληθυσµό του Τ.Ε.Ι   

� Η ενσωµάτωση και διευκόλυνση φοιτητών µε ειδικές δεξιότητες 

� Η ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων µάθησης     

� Η συνεργασία µε Φορείς και Ιδρύµατα µε ανάλογους επιστηµονικούς 

στόχους   

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι: 

 

� Η πρόληψη 

� Η συµβουλευτική 

� Η διεξαγωγή έρευνας 

� Το πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Κωφών και Βαρήκοων 

Σπουδαστών  

� Το πρόγραµµα Λογοθεραπευτικής Υποστήριξης (µέσω αυτού επιτυγχάνεται η 

ενίσχυση σπουδαστών µε µαθησιακές δυσκολίες  καθώς επίσης και η 

συµβουλευτική στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό για 

θέµατα που σχετίζονται µε τις διαταραχές λόγου και οµιλίας) 

(http://www.teiath.gr/social_service/). 

 

Γ) Η Υπηρεσία Συµβουλευτικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου 

 

Ο στόχος της συµβουλευτικής υπηρεσίας είναι η υποβοήθηση της 

εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πορείας των φοιτητών. Απευθύνεται στους 
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προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου, καθώς επίσης και στους αποφοίτους.  

Το πρόγραµµα Συµβουλευτικής Υποστήριξης κι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

παρέχει Συµβουλευτική αλλά  και Ψυχολογική Υποστήριξη σε φοιτητές: 

� που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις σπουδές τους 

� µε ειδικές ανάγκες και προβλήµατα υγείας 

� που αντιµετωπίζουν εξειδικευµένα προσωπικά προβλήµατα (π.χ. παραποµπή 

σε ειδικές υπηρεσίες) και χρειάζονται καθοδήγηση 

� που δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις σπουδές τους και χρειάζονται 

επαναπροσανατολισµό  

� που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο 

(ενηµέρωση, επαφή µε τις κατάλληλες υπηρεσίες, επαφή µε ελληνικά και ξένα 

πανεπιστήµια) 

� που αναζητούν εργασία κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το τέλος των 

σπουδών τους (αναζήτηση αγγελιών και προκηρύξεων, επαφή µε ΟΑΕ∆, 

συνεργασία µε τοπικές επιχειρήσεις) 

� που αναζητούν πληροφορίες για τη σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος καθώς 

επίσης  και τα στοιχεία που συνθέτουν µια καλή συνέντευξη, τόσο στα 

πλαίσια αναζήτησης εργασίας, όσο και στην εισαγωγή σε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα 

� χρειάζονται πληροφορίες σχετικά µε τις σπουδές και τα επαγγέλµατα στο 

χώρο του Ιονίου Πανεπιστηµίου αλλά και στα κάθε τύπου εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα 

Τη συµβουλευτική υποστήριξη και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

πραγµατοποιούν ειδικοί καταρτισµένοι σύµβουλοι που συνεργάζονται µε το Ιόνιο 

Πανεπιστήµιο.    

Η εν λόγω υπηρεσία συνεργάζεται επίσης µε το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο 

Κέρκυρας (από το 2006) για το λόγο ότι υπάρχουν περιστατικά φοιτητών που 

χρήζουν παραποµπής και ψυχιατρικής εκτίµησης ( 

http://www.ionio.gr/career/simbouleytiki/contents.html#1 ). 
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∆) Συµβουλευτική Υπηρεσία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά  

Ο Τοµέας Συµβουλευτικής παρέχει δωρεάν εµπιστευτική Ψυχολογική Συµβουλευτική 

και Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας σε όλους τους φοιτητές, αποφοίτους αλλά και το 

προσωπικό του ιδρύµατος, για θέµατα που αφορούν σε: 

� Ψυχολογική συµβουλευτική σε προσωπικά θέµατα  

� ∆υσκολίες προσαρµογής στο φοιτητικό περιβάλλον  

� Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων  

� Ενηµέρωση και ψυχοκοινωνική στήριξη ατόµων ευπαθών κοινωνικών 

οµάδων  

� Ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων µάθησης  

� Συµβουλευτική σταδιοδροµίας  

Συνοψίζοντας, η συµβουλευτική βοηθά το άτοµο στο να κατανοήσει τον 

εαυτό του και τον ψυχικό του κόσµο, ενώ µε τη βοήθεια και στήριξη του ειδικού 

(ανάλογα την µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει) , εντοπίζει τις αιτίες των προβληµάτων 

και αναζητά εναλλακτικές λύσεις. 

Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες , οι οποίες διχοτοµούνται σε εξωνοσοκοµειακές 

και κέντρα φοιτητών, δρουν σε επίπεδο πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας υπηρεσίας. Στο σχολείο οι συµβουλευτικές υπηρεσίες ,σύµφωνα µε τα 

όσα ορίζει το υπουργείο παιδείας, στοχεύουν σε τρεις οµάδες στόχους: στο µαθητή, 

στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς µε απώτερο σκοπό την µείωση της 

παραβατικής συµπεριφοράς και την πρόληψη, σε συνεργασία µε την κοινότητα. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η συµβουλευτική, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν 

ορισµένοι στόχοι σχετικοί µε το ρόλο του εκπαιδευτή, το µαθητή, την οικογένεια. 

Στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται επίσης η συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο 

και την οικογένεια καθώς επίσης και στην ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης. 
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Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. «Σηµασία και σκοπός της έρευνας» 

Σκοπός της εµπειρικής µας µελέτης είναι να διερευνήσουµε την γνώµη των 

καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για την αναγκαιότητα λειτουργίας 

Συµβουλευτικής υπηρεσίας στην σχολική µονάδα. Θεωρούµε ότι οι καθηγητές από 

την ίδια τη φύση του επαγγέλµατος τους έρχονται σε άµεση επαφή µε τους µαθητές 

και αφουγκράζονται τα ζητήµατα που τους απασχολούν, τα προβλήµατα τους, τόσο 

σε σχέση µε την µαθησιακή διαδικασία όσο και γενικότερα ζητήµατα. ∆έχονται δε 

συχνά την κοινωνική πίεση για διεύρυνση του ρόλου τους σε ζητήµατα που κατά 

κανόνα δεν είναι εκπαιδευµένοι να αντιµετωπίσουν  και δεν προβλέπονται από τον 

επαγγελµατικό τους ρόλο. Η γνώµη των καθηγητών αφορά την µια συνιστώσα, αυτή 

που εµείς εξετάζουµε στην έρευνά µας. Αξίζει όµως η µελέτη αυτή να επεκταθεί στις 

άλλες συνιστώσες που έχουν λόγο για το ζήτηµα αυτό, δηλαδή τους ίδιους τους 

µαθητές και τους γονείς.    

 

2. Ερευνητικά ερωτήµατα  

Με την µελέτη µας θέλαµε να πάρουµε απαντήσεις σε τρεις θεµατικές ενότητες: 

1 Ποια είναι κατά την γνώµη των καθηγητών τα κυριότερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι µαθητές  και µε ποια συχνότητα εµφανίζονται 

2. Αν οι καθηγητές µπορούν να αντιµετωπίσουν κάποια από αυτά και ποια 

3. Αν είναι αναγκαία κατά την δική τους εκτίµηση η δηµιουργία µιας 

συµβουλευτικής υπηρεσίας στην σχολική µονάδα  για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων των µαθητών  

 

3. Επιλογή και περιγραφή του δείγµατος   

Η έρευνα µας είναι διερευνητική και ποσοτική. ∆ιεξήχθη στην πόλη του 

Ηρακλείου. Το δείγµα µας αποτέλεσαν 150 καθηγητές που διδάσκουν σε Γυµνάσια 

και Λύκεια του Ηρακλείου. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µε την µέθοδο της 

«χιονόµπαλας» µε την βοήθεια καθηγητών. Το µοναδικό µας κριτήριο ήταν να 

διδάσκουν σε δηµόσια σχολεία του Ηρακλείου.  

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε τους µήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο του 2010.    
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4. Τεχνική συλλογής δεδοµένων-Περιγραφή του ερωτηµατολογίου  

Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας, έγινε µε την µέθοδο του δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο δηµιουργήθηκε από την ερευνητική 

οµάδα και παρατίθεται στο Παράρτηµα 1,  περιείχε 136   ερωτήσεις ανοιχτού και 

κλειστού τύπου, οµαδοποιηµένες σε 3 µέρη 

Άξονες ερωτηµατολογίου: 

 

Α’ άξονας: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά   

 1)  Φύλο  

2)  Ηλικία  

3)  Οικογενειακή κατάσταση  

4)  Εργασιακή εµπειρία 

5)  Τάξη διδασκαλίας 

6)  Περιοχή σχολείου  

7) Επιστηµονικό πεδίο 

8) Μαθήµατα που διδάσκουν στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 

Β’ άξονας: Γενικές ερωτήσεις 

Στον άξονα αυτό περιλαµβάνονται 24 ερωτήσεις οι οποίες την άποψη των 

καθηγητών για τη σηµαντικότητα του σχολείου σαν φορέα κοινωνικοποίησης και 

αντισταθµιστικής αγωγής, τις σχέσεις των καθηγητών µε τους µαθητές, τα 15µελή, 

τους γονείς των µαθητών, το σύλλογο Γονέων του σχολείου. Επιπλέον µε αυτά τα 

ερωτήµατα ερευνήσαµε τα βασικότερα προβλήµατα ,σύµφωνα µε την άποψη, των 

καθηγητών που έχουν αντιµετωπίσει ή αντιµετωπίζουν, καθώς επίσης και τον 

τρόπο/τρόπους  µε τον οποίο αντιδρούν όταν αυτά εµφανίζονται.  

Στον ίδιο άξονα, υπάρχει µια κλίµακα που µελετά τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι µαθητές και µια κλίµακα µε προβλήµατα για τα οποία οι ίδιοι οι 

καθηγητές θεωρούν ότι έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και την αρµοδιότητα 

να αντιµετωπίσουν.  

Γ’ άξονας: Συµβουλευτική Υπηρεσία 

Για την χρησιµότητα της συµβουλευτικής υπηρεσίας χρησιµοποιήθηκαν 16 

ερωτήσεις  οι οποίες περιέγραφαν την στήριξη των µαθητών και των οικογενειών 

τους, την αντιµετώπιση της ύπαρξης οικογενειακών προβληµάτων. Επιπλέον υπήρξε 

µια ερώτηση για τυχόν συνεργασία των καθηγητών µε άλλους φορείς, προς όφελος 
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των µαθητών. Κλείνοντας το ερωτηµατολόγιο θέσαµε ερώτηση για την υπηρεσία ή 

τις υπηρεσίες µε τις οποίες τυχόν συνεργάστηκαν οι καθηγητές.   

 

5. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσω του 

στατιστικού προγράµµατος S.P.S.S.  
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

� Πίνακας 1: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά  του δείγµατος  

 

 

Φύλο Πλήθος % 

Άνδρας 52 34.7 

Γυναίκα 97 64.7 

   

Ηλικία   

25-35 ετών 26 17.3 

35-45 ετών 55 36.7 

45-55 ετών 59 39.3 

55 και άνω 10 6.7 

   

Οικογενειακή κατάσταση   

Έγγαµοι 121 80.7 

Άγαµοι 18 12.0 

∆ιαζευγµένοι 11 7.3 

   

Εργασιακή εµπειρία   

κάτω από 5 έτη 17 11.3 

5-10 έτη 34 22.7 

10-15 έτη 22 14.7 

15-20 έτη 25 16.7 

20 έτη και πάνω 52 34.7 

   

Τάξη διδασκαλίας
4
   

Α' Γυµνασίου 66 18,8% 

Β' Γυµνασίου 59 16,8% 

Γ' Γυµνασίου 73 20,7% 

Α' Λυκείου  53 15,1% 

Β' Λυκείου 48 13,6% 

Γ' Λυκείου 53 15,1% 

   

Επιστηµονικό πεδίο   

Θετικές επιστήµες 60 40,0 

Θεωρητικές επιστήµες 74 49,3 

Άλλο 11 7,3 

 

 
Το δείγµα µας αποτελούνταν από 150 άτοµα συνολικά, εκ των οποίων το 65,3% ήταν 

γυναίκες ενώ το 34,7% άνδρες. Το 76% είναι άτοµα ηλικίας 35 έως 55 ετών. Όσο για την 

οικογενειακή κατάσταση, το 80,7% του συνόλου είναι έγγαµοι, το 12% άγαµοι και το 

                                                 
4
 Στην κατηγορία αυτή, δόθηκαν πολλαπλές απαντήσεις από τους καθηγητές και γι’αυτό το λόγο το 

σύνολο ήταν 352 και όχι 150. Μπορεί δηλαδή ένας καθηγητής να διδάσκει σε παραπάνω από µία 

τάξεις. 
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7,3% διαζευγµένοι. Το 34,7% έχει εργασιακή εµπειρία από 20 έτη και πάνω, το 11,3% 

κάτω από πέντε έτη, το 22,7%  5-10 έτη, το 14,7% 10-15 έτη και το υπόλοιπο 16,7% 15-

20 έτη. Το 20,7% δήλωσε ότι διδάσκει στην Γ’ γυµνασίου. Το 18,8% διδάσκει στην Α’ 

Γυµνασίου, το 16,8% στην Β’ Γυµνασίου, το 15,1% στην Α’ Λυκείου. Ακόµα το 13,6% 

διδάσκει στην Β’ Λυκείου και το 15,1% των καθηγητών στην Γ’ Λυκείου.  Τέλος το 49, 

3% είναι καθηγητές θεωρητικών επιστηµών, το 40% καθηγητές θετικών επιστηµών και 

το υπόλοιπο 7,3% είναι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. 

 

  

� Γενικές ερωτήσεις  

 

Πίνακας 2: Το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης και αντισταθµιστικής αγωγής 

 

 Όχι και τόσο 

σηµαντικός 

Αρκετά 

σηµαντικός 

Πολύ σηµαντικός 

 Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) 

1. Το σχολείο ως φορέας 

κοινωνικοποίησης θεωρείτε ότι είναι  

 

3 (2) 

 

19 (12,7) 

 

128 (85,3) 

2. Το σχολείο ως φορέας 

αντισταθµιστικής αγωγής θεωρείτε 

ότι είναι  

 

6 (4) 

 

57 (38) 

 

77 (51,3) 

 

Το σχολείο σαν φορέας κοινωνικοποίησης χαρακτηρίζεται όχι και τόσο σηµαντικός 

σε ότι αφορά το 2% των καθηγητών. Το 12,7% το χαρακτηρίζει αρκετά σηµαντικό 

και το 5,3% πολύ σηµαντικό φορέα κοινωνικοποίησης.  

Το σχολείο σαν φορέας αντισταθµιστικής αγωγής χαρακτηρίζεται  όχι και τόσο 

σηµαντικός σε ότι αφορά το 4% των καθηγητών.  Το 38%  το χαρακτηρίζει αρκετά 

σηµαντικός και το 51,3% πολύ σηµαντικό.  

Συνολικά, αρκετά σηµαντικό και πολύ σηµαντικό φορέα αντισταθµιστικής αγωγής, 

χαρακτηρίζει το σχολείο το 89,3% των καθηγητών.  

 

 

Πίνακας 3: Σχέσεις καθηγητών 

 

 Κακές Καλές Μέτριες Πολύ καλές 

 Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) 

1. Τους µαθητές σας  47 (31,3) 2 (1,3) 101 (67,3) 
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2. Τα 15µελή συµβούλια των µαθητών  73 (48,7) 26 (17,3) 45 (30) 

3. Τους γονείς των µαθητών  73 (48,7) 12 (8) 61 (40.7) 

4. Το σύλλογο Γονέων του σχολείου 2 (1,3) 69 (46) 18 (12) 52 (34,7) 

 

Οι σχέσεις των καθηγητών µε τους µαθητές χαρακτηρίζονται µέτριες µόνο 

σε ότι αφορά το 1,3% από αυτούς. Το 31,3% τις χαρακτηρίζει καλές ενώ το υπόλοιπο 

67,3% τις  χαρακτηρίζει  πολύ καλές. Συνολικά καλές έως πολύ καλές τις 

χαρακτηρίζει το 98,4% των καθηγητών. 

Οι σχέσεις των καθηγητών µε τα 15µελή συµβούλια χαρακτηρίζονται 

µέτριες σε ότι αφορά το 17.3% από αυτούς. Το 48.7% τις χαρακτηρίζει καλές ενώ το 

υπόλοιπο 30.0% τις χαρακτηρίζει πολύ καλές. Συνολικά καλές έως πολύ καλές τις 

χαρακτηρίζει το 78,7% των καθηγητών. 

Οι σχέσεις των καθηγητών µε τους γονείς των µαθητών χαρακτηρίζονται 

µέτριες σε ότι αφορά το 8% από αυτούς. Το 48.7% τις χαρακτηρίζει καλές ενώ το 

υπόλοιπο 40.7% τις χαρακτηρίζει πολύ καλές. Συνολικά καλές έως πολύ καλές τις 

χαρακτηρίζει το 89,4% των καθηγητών. 

Το 1,3% των καθηγητών χαρακτηρίζει τις σχέσεις του µε το σύλλογο 

Γονέων του σχολείου κακές ενώ το 12% τις χαρακτηρίζει µέτριες. Το 46% τις 

χαρακτηρίζει καλές ενώ το υπόλοιπο 34,7% τις χαρακτηρίζει πολύ καλές. Συνολικά 

καλές έως πολύ καλές τις χαρακτηρίζει το 80,7% των καθηγητών. 

 

 

Πίνακας 4: Βασικά προβλήµατα µαθητών µε τα οποία έχουν έρθει αντιµέτωποι οι 

καθηγητές και συχνότητα εµφάνισης.   

 

Πρόβληµα Ποτέ  Σπάνια Συχνά 

 Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) 

1. Επιδόσεις και ενασχόληση µε τα µαθήµατα 66 (44) 6 (4.0) 78 (52) 

2. Βαθµολογία (π.χ. βαθµοθηρία, λάθος εικόνα 

του µαθητή για την βαθµολόγηση) 

146 (97,3) 
2 (1,3) 

2 (1,3) 

3.Προβλήµατα συµπεριφοράς (π.χ. νευρικότητα, 

αδιαφορία, απειθαρχία, ανυπακοή) 

32 (21,3) 
19 (12,7) 

99(66) 

4. Βία (λεκτική, σωµατική)  109 (72,7) 

 
18 (12) 

23 (15,3) 

5. Σχέσεις ατόµων της ευρύτερης σχολικής 

κοινότητας (π.χ. µεταξύ µαθητών, µεταξύ 

καθηγητών, µαθητών - καθηγητών) 

 

122 (81,3) 12 (8) 

 

16 (10,7) 

6. Ρατσισµός 137 (91,3) 5 (3,3) 8 (5,3) 
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7. Αποµόνωση 146 (97,3) 2 (1,3) 2 (1,3) 

8. Κοινωνικά προβλήµατα (π.χ. οικονοµικά, 

ταξικά) 

 

142 (94,7) 

 

1 (0,7) 

 

7 (4,7) 

9. Οικογενειακά προβλήµατα (π.χ. 

ενδοοικογενειακή βία, παραµέληση)  

 

124 (82,7) 

 

9 (6) 

 

17 (11,3) 

10. Προσωπικά προβλήµατα (υπαρξιακά, 

σχέσεις µε άλλα άτοµα) 

 

 

143 (95,3) - 

 

7 (4,7) 

11. Έλλειψη ενδιαφερόντων / πολιτιστικό 

επίπεδο 

 

130 (86,7) 

 

1 (0,7) 

 

19 (12,7) 

12. Μαθησιακές δυσκολίες 112 (74,7) 4 (2,7) 34 (22,7) 

13. Ψυχολογικά προβλήµατα (άγχος, κόπωση, 

χαµηλή αυτοπεποίθηση, αυτοεικόνα, 

εσωστρέφεια) 

 

130 (86,7) 8 (5,3) 

 

12 (8) 

14. Προβλήµατα υγείας (π.χ. παχυσαρκία, 

ατοµική υγιεινή) 

 

147 (98) 

 

1 (0,7) 

 

2 (1,3) 

15. Χρήση ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ, 

κάπνισµα) 

 

144 (96) 

 

3 (2) 

 

3 (2) 

16. Παραβατική συµπεριφορά (π.χ. συµµορίες, 

κλοπές) 

 

140 (93,3) 

 

4 (2,7) 

 

6 (4) 

17. Εξωτερική εµφάνιση (π.χ. ντύσιµο) 148 (98,7) - 2(1,3) 

18. Έλλειψη ενδοσχολικού χρόνου 146 (97,3) 1 (0,7) 3 (2) 

19. Έλλειψη υποδοµών (π.χ. πολυάριθµα 

τµήµατα) 

 

145 (96,7) 

 

1 (0,7) 

 

4 (2,7) 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, τα πέντε βασικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν συχνότερα οι καθηγητές είναι: 

� Προβλήµατα συµπεριφοράς (π.χ. νευρικότητα, αδιαφορία, απειθαρχία, 

ανυπακοή) σε ποσοστό 66% των καθηγητών 

� Επιδόσεις και ενασχόληση µε τα µαθήµατα σε ποσοστό 52% των καθηγητών 

� Μαθησιακές δυσκολίες σε ποσοστό 22,7% των καθηγητών 

� Βία (λεκτική, σωµατική) σε ποσοστό 15,3% των καθηγητών 

� Έλλειψη ενδιαφερόντων / πολιτιστικό επίπεδο σε ποσοστό 12,7% των 

καθηγητών 

 

 

Πίνακας 5: Τρόπος αντιµετώπισης των προβληµάτων που εµφανίζονται σε σχέση µε 

τους µαθητές/ µαθήτριες. 

 

Πρόβληµα Ναι Όχι 

 N (%) Ν (%) 

1. Κάνετε απλά παρατήρηση 77 (51.3) 70 (46.7) 

2. Ζητάτε από το µαθητή να περάσει έξω από την τάξη 46 (30.7) 101 (67.3) 
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3. Στέλνετε το µαθητή στο διευθυντή 33 (22.0) 114 (76.0) 

4. Του µειώνετε το βαθµό στο τρίµηνο 12 (8.0) 135 (90.0) 

5. Το συζητάτε µε κάποιο άλλο συνάδελφο ή ακόµα και 

µε το διευθυντή 
91 (60.7) 56 (37.3) 

6. Το αναφέρετε στο σύλλογο καθηγητών του σχολείου 41 (27.3) 106 (70.7) 

7. Μιλάτε µε τον ίδιο το µαθητή 132 (88.0) 15 (10.0) 

8. Αφιερώνετε συστηµατικά χρόνο να συζητήσετε µε το 

µαθητή 
87 (58.0) 60 (40.0) 

9. Αναπτύσσετε ένα θέµα συζήτησης σχετικά µε το 

πρόβληµα, µέσα στην τάξη 
76 (50.7) 71 (47.3) 

10. Επικοινωνείτε µε τους γονείς του 83 (55.3) 64 (42.7) 

11. Τον παραπέµπετε σε κάποιο ειδικό (π.χ. ψυχολόγο) 17 (11.3) 130 (86.7) 

12. Θεωρείτε ότι δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα 2 (1.3) 145 (96.7) 

13. Άλλο 9 (6.0) 137 (91.3) 

 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα το 88% των καθηγητών, επιλέγει να λύνει τα 

προβλήµατα µιλώντας µε τον ίδιο το µαθητή. Το 60.7% το συζητά µε κάποιο άλλο 

συνάδελφο ή τον ίδιο τον καθηγητή ενώ το 58% αφιερώνει συστηµατικά χρόνο 

προκειµένου να συζητήσει µε τον ίδιο το µαθητή.   

 

 

 

Πίνακας 6: Προβλήµατα που, σύµφωνα µε την εµπειρία των καθηγητών, θεωρούν ότι 

αντιµετωπίζουν οι µαθητές και σε τι ποσοστό. 

 

 Κανείς Κάποιοι Οι περισσότεροι Σχεδόν όλοι 

Προβλήµατα Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) 

1. Ανεπαρκής σχολική επίδοση (π.χ. 

χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, 

αδιαφορία για µάθηση) 

 
66 (44,0) 80 (53,3) 2 (1,3) 

2. Υπερβολικές φιλοδοξίες διάκρισης  22 (14,7) 115 (76,7) 3 (2,0)  

3. Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα 

του µαθήµατος 2 (1,3) 126 (84,0) 
14 

(9,3) 

1 

(,7) 

4. Εκδηλώσεις βίαιης συµπεριφοράς 32 (21,3) 111 (74,0)   

5. Ανταγωνιστικότητα - Αντιπαλότητα 

µε τους συµµαθητές  
17  (11,3) 110 (73,3) 11 (7,3) 2 (1,3) 

6. Εκδήλωση έντονης ατοµικιστικής 

συµπεριφοράς 
22 (14,7) 96 (64,0) 17 (11,3) 2 (1,3) 

7. ∆υσκολίες στον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό 
3 (2,0) 37 (24,7) 81 (54,0) 17 (11,3) 

8. Άγχος για τις ενδο-σχολικές 

εξετάσεις  
11 (7,3) 71 (47,3) 45 (30,0) 15 (10,0) 
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9. Άγχος για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις  
6 (4,0) 51 (34,0) 40 (26,7) 30 (20,0) 

10. Έλλειψη ελεύθερου χρόνου 8 (5,3) 36 (24,0) 58 (38,7) 38 (25,3) 

11. Πολλές εξωσχολικές 

δραστηριότητες  

3 (2) 56 (37,3) 58 (38,7) 25 (16,7) 

12. Μη αποδοχή της  πολύ-

πολιτισµικότητας  στα σχολεία  
23 (15,3) 106 (70,7) 11 (7,3) 4 (2,7) 

13. Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς 

τους καθηγητές   
12 (8,0) 119 (79,3) 9 (6,0) 2 (1,3) 

14. Κακή επικοινωνία µε τους 

καθηγητές  
6 (4,0) 128 (85,3) 8 (5,3) 2(1,3) 

15. Μαθησιακές δυσκολίες ( ∆υσλεξία, 

διαταραχές µάθησης κλπ) 
1 (,7) 134 (89,3) 11(7,3)  

16. Αρνητικές συµπεριφορές υγείας 

γενικά 
27 (18,0) 98 (65,3) 3(2,0)  

17. Προβλήµατα διατροφής (π.χ. 

ψυχογενής βουλιµία, ανορεξία, 

πολυσαρκία, κακή διατροφή κλπ ) 

22 (14,7) 101(67,3) 11 (7,3) 1 (,7) 

18. Εθισµός στο κάπνισµα 17 (11,3) 93 (62,0) 24 (16,0) 2 (1,3) 

19. Χρήση ναρκωτικών ουσιών  89 (59,3) 34 (22,7) 3 (2,0)  

20. Κατανάλωση αλκοόλ 65 (43,3) 58 (38,7) 5 (3,3)  

21. Ψυχική διαταραχή 58 (38,7) 70 (46,7)   

22. Βλάβη – Αναπηρία  61 (40,7) 62 (41,3) 1 (,7)  

23. Ελλιπής ενηµέρωση για σωστή 

συµπεριφορά σεξουαλικής υγείας  
11 (7,3) 48 (32,0) 57 (38,0) 16 (10,7) 

24 Προβλήµατα στις σχέσεις των δύο 

φύλων  
9 (6,0) 86 (57,3) 31 (20,7) 4 (2,7) 

25. Ενδο-οικογενειακά προβλήµατα 

σχέσεων  
1 (,7) 106 (70,7) 31 (20,7) 3 (2,0) 

26. Οικονοµικά προβλήµατα  2 (1,3) 96 (64,0) 37 (24,7) 5 (3,3) 

27. Γονική παραµέληση   8 (5,3) 130 (86,7) 7 (4,7)  

28. Κακοποίηση από το οικείο 

περιβάλλον 
45 (30,0) 83 (55,3)   

29. Γονική υπερπροστασία  10 (6,7) 109 (72,7) 19 (12,7) 2 (1,3) 

30. Αδιαφορία για τα κοινά 5 (3,3) 54 (36,0) 71 (47,3) 10 (6,7) 

31. Τα κοινωνικά αδιέξοδά των νέων   4 (2,7) 46 (30,7) 71 (47,3) 10 (6,7) 

32. Κρίση αξιών και αρχών 2 (1,3) 50 (33,3) 73 (48,7) 16 (10,7) 

33. Αγωνία για το µέλλον 3 (2,0) 50 (33,3) 40 (26,7) 45(30,0) 
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Σύµφωνα µε τις απόψεις των καθηγητών, οι περισσότεροι µαθητές αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε:  

• ∆υσκολίες στον επαγγελµατικό προσανατολισµό � 54% των καθηγητών 

• Ανεπαρκή σχολική επίδοση (π.χ. χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, αδιαφορία 

για µάθηση) � 53,3% των καθηγητών  

• Κρίση αξιών και αρχών � 48,7 των καθηγητών 

• Αδιαφορία για τα κοινά και κοινωνικά αδιέξοδά � 47,3% των καθηγητών   

• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες � 

38,7% των καθηγητών 

Σχεδόν όλοι οι µαθητές αντιµετωπίζουν προβλήµατα σχετικά µε: 

• το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων � 25,3% των καθηγητών 

 

Ακόµα, κάποιοι από τους µαθητές αντιµετωπίζουν προβλήµατα όσον αφορά: 

• Μαθησιακές δυσκολίες ( ∆υσλεξία, διαταραχές µάθησης κλπ) � 89,3% των 

καθηγητών 

• Γονική παραµέληση  � 86,7% των καθηγητών 

• Κακή επικοινωνία µε τους καθηγητές � 85,3% των καθηγητών 

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα του µαθήµατος � 84% των καθηγητών 

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς τους καθηγητές  � 79,3% των καθηγητών 

• Υπερβολικές φιλοδοξίες διάκρισης � 76,7% των καθηγητών 

• Εκδηλώσεις βίαιης συµπεριφοράς � 74% των καθηγητών  

• Ανταγωνιστικότητα - Αντιπαλότητα µε τους συµµαθητές � 73,3% των 

καθηγητών  

• Γονική υπερπροστασία � 72,7% των καθηγητών 

• Μη αποδοχή της  πολύ-πολιτισµικότητας  στα σχολεία � 70,7% των 

καθηγητών 

• Ενδο-οικογενειακά προβλήµατα σχέσεων � 70,7% των καθηγητών 

• Προβλήµατα διατροφής (π.χ. ψυχογενής βουλιµία, ανορεξία, πολυσαρκία, 

κακή διατροφή κλπ ) � 67,3% των καθηγητών 

• Αρνητικές συµπεριφορές υγείας γενικά � 65,3 των καθηγητών 

• Εκδήλωση έντονης ατοµικιστικής συµπεριφοράς � 64% των καθηγητών 

• Οικονοµικά προβλήµατα � 64% των καθηγητών 

• Εθισµός στο κάπνισµα � 62% των καθηγητών 
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• Προβλήµατα στις σχέσεις των δύο φύλων � 57,3% των καθηγητών 

• Κακοποίηση από το οικείο περιβάλλον � 55,3%  των καθηγητών 

• Άγχος για τις ενδο-σχολικές εξετάσεις � 47,3% των καθηγητών 

• Ψυχική διαταραχή � 46,7% των καθηγητών 

• Βλάβη – Αναπηρία � 41,3% των καθηγητών 

• Αγωνία για το µέλλον � 33% των καθηγητών 

 

 

Πίνακας 7: Προβλήµατα για τα οποία οι καθηγητές έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

αλλά και την αρµοδιότητα να τα αντιµετωπίσουν. 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Προβλήµατα Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) Πλήθος (%) 

1. Ανεπαρκής σχολική επίδοση (π.χ. 

χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, 

αδιαφορία για µάθηση) 

 

3 (2) 24 (16) 91 (60,7) 27 (18) 

2. Υπερβολικές φιλοδοξίες διάκρισης  9 (6) 54 (36) 65 (43,3) 12 (8) 

3. Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα 

του µαθήµατος 
1 (0,7) 25 (16,7) 98 (65,3) 24 (16) 

4. Εκδηλώσεις βίαιης συµπεριφοράς 14 (9,3) 44 (29,3) 71 (47,3) 16 (10,7) 

5. Ανταγωνιστικότητα - Αντιπαλότητα 

µε τους συµµαθητές  
2 (1,3) 39 (26) 86 (57,3) 16 (10,7) 

6. Εκδήλωση έντονης ατοµικιστικής 

συµπεριφοράς 
3 (2) 45 (30) 76 (50,7) 17 (11,3) 

7. ∆υσκολίες στον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό 
11 (7,3) 70 (46,7) 51 (34) 11 (7,3) 

8. Άγχος για τις ενδο-σχολικές 

εξετάσεις   
2 (1,3) 35(23,3) 86 (57,3) 20 (13,3) 

9. Άγχος για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις  
9 (6) 44 (29,3) 64 (42,7) 15 (10) 

10. Έλλειψη ελεύθερου χρόνου 50 (33,3) 56 (37,3) 31 (20,7) 3 (2) 

11. Πολλές εξωσχολικές 

δραστηριότητες  

49 (32,7) 60 (40) 24 (16) 4 (2,7) 

12. Μη αποδοχή της  πολύ-

πολιτισµικότητας  στα σχολεία  
4 (2,7) 39 (26) 74 (49,3) 24 (16) 

13. Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς 

τους καθηγητές   
- 40 (26,7) 81 (54) 20 (13,3) 

14. Κακή επικοινωνία µε τους 

καθηγητές  
3 (2) 35 (23,3) 86 (57,3) 20 (13,3) 

15. Μαθησιακές δυσκολίες ( 

∆υσλεξία, διαταραχές µάθησης κλπ) 
25 (16,7) 76 (50,7) 35 (23,3) 6 (4) 

 

16. Αρνητικές συµπεριφορές υγείας 

γενικά 
40 (26,7) 62 (41,3) 25 (16,7) 7 (4,7) 



 57 

17. Προβλήµατα διατροφής (π.χ. 

ψυχογενής βουλιµία, ανορεξία, 

πολυσαρκία, κακή διατροφή κλπ ) 

52 (34,7) 64 (42,7) 19 (12,7) 7 (4,7) 

18. Εθισµός στο κάπνισµα 31 (20,7) 66 (44) 36 (24) 9 (6) 

19. Χρήση ναρκωτικών ουσιών  55 (36,7) 55 (36,7) 20 (13,3) 8 (5,3) 

20. Κατανάλωση αλκοόλ 51 (34) 55 (36,7) 26 (17,3) 7 (4,7) 

21. Ψυχική διαταραχή 79 (52,7) 51 (34) 11 (7,3) 1 (0,7) 

22. Βλάβη – Αναπηρία  76 (50,7) 47 (31,3) 14 (9,3) - 

23. Ελλιπής ενηµέρωση για σωστή 

συµπεριφορά σεξουαλικής υγείας  
31 (20,7) 62 (41,3) 37 (24,7) 9 (6) 

24 Προβλήµατα στις σχέσεις των δύο 

φύλων  
16 (10,7) 59 (39,3) 58 (38,7) 6 (4) 

25. Ενδο-οικογενειακά προβλήµατα 

σχέσεων  
37 (24,7) 66 (44) 34 (22,7) 3 (2) 

26. Οικονοµικά προβλήµατα  69 (46) 52 (34,7) 13 (8,7) 3 (2) 

27. Γονική παραµέληση   51 (34) 65 (43,3) 22 (14,7) 2 (1,3) 

28. Κακοποίηση από το οικείο 

περιβάλλον 
63 (42) 57(38) 17 (11,3) 3 (2) 

29. Γονική υπερπροστασία  36 (24) 70 (46,7) 31 (20,7) 1 (0,7) 

30. Αδιαφορία για τα κοινά 9 (6) 68 (45,3) 59 (39,3) 6 (4) 

31. Τα κοινωνικά αδιέξοδά των νέων   10 (6,7) 66 (44) 62 (41,3) 2 (1,3) 

32. Κρίση αξιών και αρχών 10 (6,7) 60 (40) 63 (42) 9 (6) 

33. Αγωνία για το µέλλον 10 (6,7) 59 (39,3) 59 (39,3) 5 (3,3) 

 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα οι καθηγητές απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και την αρµοδιότητα να τα αντιµετωπίσουν 

προβλήµατα των µαθητών σχετικά µε: 

• Ψυχική διαταραχή �52,7% των καθηγητών 

• Βλάβη – Αναπηρία  � 50,7% των καθηγητών 

• Οικονοµικά προβλήµατα  � 46% των καθηγητών 

• Κακοποίηση από το οικείο περιβάλλον � 42%  των καθηγητών 

• Χρήση ναρκωτικών ουσιών  � 36,7% των καθηγητών 

• Προβλήµατα διατροφής (π.χ. ψυχογενής βουλιµία, ανορεξία, πολυσαρκία, 

κακή διατροφή κλπ ) � 34,7% των καθηγητών 

• Κατανάλωση αλκοόλ � 34% των καθηγητών 
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• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου � 33,3% των καθηγητών 

• Πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες  � 32,7% των καθηγητών 

• Εκδηλώσεις βίαιης συµπεριφοράς � 9,3/% των καθηγητών 

 

Τα προβλήµατα για τα οποία απάντησαν ότι κατέχουν λίγες γνώσεις, δεξιότητες, και 

αρµοδιότητες για να τα αντιµετωπίσουν είναι:  

• Μαθησιακές δυσκολίες ( ∆υσλεξία, διαταραχές µάθησης κλπ) � 50,7% των 

καθηγητών 

• ∆υσκολίες στον επαγγελµατικό προσανατολισµό � 46,7% των καθηγητών 

• Γονική υπερπροστασία � 46,7%  των καθηγητών 

• Αδιαφορία για τα κοινά � 45,3% των καθηγητών 

• Εθισµός στο κάπνισµα � 44% των καθηγητών 

• Ενδο-οικογενειακά προβλήµατα σχέσεων  � 44 % των καθηγητών 

• Τα κοινωνικά αδιέξοδά των νέων � 44% των καθηγητών 

• Γονική παραµέληση  � 43,3% των καθηγητών 

• Προβλήµατα διατροφής (π.χ. ψυχογενής βουλιµία, ανορεξία, πολυσαρκία, 

κακή διατροφή κλπ) � 42,7% των καθηγητών 

• Αρνητικές συµπεριφορές υγείας γενικά � 41,3% των καθηγητών 

• Ελλιπής ενηµέρωση για σωστή συµπεριφορά σεξουαλικής υγείας � 41,3% 

των καθηγητών  

 

Αρκετές γνώσεις, δεξιότητες και αρµοδιότητες ,σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

καθηγητών, έχουν για την αντιµετώπιση των παρακάτω προβληµάτων: 

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα του µαθήµατος � 65,3% των καθηγητών 

• Ανεπαρκή σχολική επίδοση (π.χ. χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, αδιαφορία 

για µάθηση) � 60,7% των καθηγητών 

• Ανταγωνιστικότητα - Αντιπαλότητα µε τους συµµαθητές �57,3% των 

καθηγητών 

• Άγχος για τις ενδο-σχολικές εξετάσεις� 57,3% των καθηγητών 

• Κακή επικοινωνία µε τους καθηγητές � 57,3% των καθηγητών 

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς τους καθηγητές  � 54% των καθηγητών 

• Εκδήλωση έντονης ατοµικιστικής συµπεριφοράς � 50,7% των καθηγητών 
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Επιπλέον, υπήρξαν καθηγητές οι οποίοι απάντησαν ότι έχουν πολλές γνώσεις, 

δεξιότητες αλλά και την αρµοδιότητα να αντιµετωπίσουν προβλήµατα όσον αφορά τα 

εξής:  

• Ανεπαρκή σχολική επίδοση (π.χ. χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, αδιαφορία 

για µάθηση) � 18% των καθηγητών 

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα του µαθήµατος � 16 % των καθηγητών 

• Μη αποδοχή της  πολύ-πολιτισµικότητας  στα σχολεία � 16% των 

καθηγητών 

• Άγχος για τις ενδο-σχολικές εξετάσεις � 13,3% των καθηγητών 

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς τους καθηγητές & κακή επικοινωνία µε τους 

καθηγητές � 13,3% των καθηγητών 

 

 

Πίνακας  8: Πιστεύετε ότι εκτός από τον εκπαιδευτικό σας ρόλο, µέσα στις 

υποχρεώσεις σας είναι και η συµβουλευτική- στήριξη των µαθητών; 

 

  

Πλήθος % 

Ναι 127 84.7 

Όχι 14 9.3 

Σύνολο 141 94.0 

Αναπάντητες 9 6.0 

Σύνολο 150 100.0 
 

Το 84,7% των καθηγητών θεωρεί ότι µέσα στις υποχρεώσεις του, πέρα από τον 

εκπαιδευτικό ρόλο, είναι και η συµβουλευτική-στήριξη των µαθητών. Το υπόλοιπο 

ποσοστό, 9,3% θεωρεί ότι η συµβουλευτική δεν είναι εντός των υποχρεώσεών του.  

 

 

Πίνακας  9: Θεωρείτε ότι σχετικά µε τα προσωπικά και κοινωνικά προβλήµατα των 

µαθητών οι απαιτήσεις προς εσάς είναι συχνά υπερβολικές από την πλευρά: 

 Ναι Όχι 

 Πλήθος (%) Πλήθος (%) 

1. Των µαθητών 44(29.3) 98 (65.3) 

2. Των  γονιών 80 (53,3) 64 (42,7) 

3. Της κοινωνίας 94 (62,7) 50 (33,3) 
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Ένα ποσοστό 29,3% θεωρεί ότι οι απαιτήσεις από την πλευρά των µαθητών,  είναι 

υπερβολικές ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 65,3% θεωρεί ότι δεν είναι υπερβολικές. 

Το 53,3% των καθηγητών απάντησε ότι είναι υπερβολικές οι απαιτήσεις από την 

πλευρά των γονιών, σε αντίθεση µε το 42,7% που απάντησε αρνητικά. Όσον αφορά 

τις απαιτήσεις της κοινωνίας, το 62,7% των καθηγητών απάντησε ότι είναι, ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό 33,3% απάντησε αρνητικά (ότι δηλαδή δεν είναι υπερβολικές οι 

απαιτήσεις της κοινωνίας). 

 

Πίνακας 10: Συµβουλευτική Υπηρεσία 

 

 Απαραίτητο Χρήσιµο Ελάχιστα 

χρήσιµο 

Ανώφελο 

 Πλήθος (%) Πλήθος 

(%) 

Πλήθος (%) Πλήθος 

(%) 

1. Προσαρµογή των µαθητών στο 

σχολικό πλαίσιο 
82 (54,7) 53 (35,3) 

 

8 (5,3) 

 

- 

2. Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι 

στη µόρφωση   

99 (66) 34 (22,7) 10 (6,7) 1 (0,7) 

3. Σχέσεις µεταξύ οµηλίκων 92 (61,3) 47 (31,3) 5 (3,3) - 

4. Συµβολή στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του µαθητή  

89 (59,3) 44 (29,3) 10 (6,7) - 

5. Σχέσεις καθηγητών- µαθητών 84 (56) 45 (30) 13 (8,7) - 

6. Οµαλή ένταξη  µειονοτικών 

οµάδων 

98 (65,3) 39 (26) 6 (4) - 

7. Στήριξη µαθητών µε µαθησιακές 

δυσκολίες και άλλες ψυχοκοινωνικές 

ανάγκες  

117 (78) 24 (16) 2 (1,3) - 

8. Επανένταξη- µείωση της σχολικής 

διαρροής 

87 (58) 46 (30,7) 5 (3,3) 2 (1,3) 

9. Επαγγελµατικό προσανατολισµό  95 (63,3) 43 (28,7) 6 (4) 1 (0,7) 

10. ∆ιαχείριση άγχους  96 (64) 41 (27,3) 3 (2) 1 (0,7) 

11. Προβλήµατα στις  

ενδοοικογενειακές σχέσεις  

106 (70,7) 33 (22) 3 (2) 3 (2) 

12. Οικονοµικά ζητήµατα  47 (31,3) 58 (38,7) 27 (18) 9 (6) 

13. Σχολές γονέων  89 (59,3) 48 (32) 3 (2) 2 (1,3) 

14. Ενδογενή προβλήµατα της 

εφηβείας 

98 (65,3) 39 (26) 4 (2,7) 2 (1,3) 

15. Ανάπτυξη προγραµµάτων 

πρόληψης  

93 (62) 43 (28,7) 1 (0,7) 2 (1,3) 

16. Ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής 

υγείας  

74 (49,3) 60 (40) 9 (6) 1 (0,7) 

17. Άλλο: 5 (3,3) - - - 
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Σύµφωνα µε τις απόψεις των καθηγητών, η συµβουλευτική υπηρεσία στο σχολείο 

είναι απαραίτητη για θέµατα σχετικά µε: 

• Στήριξη µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και άλλες ψυχοκοινωνικές 

ανάγκες � 78% των καθηγητών 

• Προβλήµατα στις  ενδοοικογενειακές σχέσεις � 70,7% των καθηγητών 

• Οµαλή ένταξη  µειονοτικών οµάδων � 65,3 των καθηγητών 

• Ενδογενή προβλήµατα της εφηβείας � 65,3% των καθηγητών 

• ∆ιαχείριση άγχους � 64% των καθηγητών 

• Επαγγελµατικό προσανατολισµό � 63,3% των καθηγητών 

 

Μια άλλη µερίδα καθηγητών απάντησε ότι η συµβουλευτική υπηρεσία είναι χρήσιµη 

σε ζητήµατα που αφορούν: 

• Ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής υγείας � 40% των καθηγητών 

• Οικονοµικά ζητήµατα � 38,7%  

• Προσαρµογή των µαθητών στο σχολικό πλαίσιο � 35,3% των καθηγητών 

• Σχέσεις µεταξύ οµηλίκων � 31,3% των καθηγητών 

• Επανένταξη- µείωση της σχολικής διαρροής � 30,7% των καθηγητών 

• Σχέσεις καθηγητών- µαθητών � 30% των καθηγητών 

• Συµβολή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή � 29,3% των 

καθηγητών 

 

Ελάχιστα χρήσιµο, απάντησαν οι καθηγητές για θέµατα όπως: 

• Οικονοµικά ζητήµατα � 38,% των καθηγητών 

• Σχέσεις καθηγητών- µαθητών � 8,7% των καθηγητών 

• Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη µόρφωση � 6,7% των καθηγητών 

• Συµβολή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή � 6,7% των 

καθηγητών 

Ανώφελο απάντησαν οι καθηγητές όσον αφορά τα παρακάτω: 

• Επανένταξη- µείωση της σχολικής διαρροής � 1,3% των καθηγητών 

• Σχολές γονέων � 1,3% των καθηγητών 

• Ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης �1,3% των καθηγητών 
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Πίνακας 11: Στα πλαίσια της εργασίας σας, έχετε έρθει σε επαφή µε άλλους φορείς 

για συνεργασία, προς όφελος των µαθητών και της σχολικής κοινότητας γενικά 

 

  
Πλήθος % 

Ναι 96 64.0 

 Όχι 52 34.7 

Σύνολο 148 98.7 

Αναπάντητες 2 1.3 

Σύνολο 150 100.0 
 

 Το 64% των καθηγητών απάντησε ότι έχει έρθει σε επαφή µε άλλους φορείς για 

συνεργασία, ενώ το 34,7% απάντησε ότι δεν έχει έρθει σε επαφή µε άλλους φορείς.  

 

 

Πίνακας 12: Ποιες υπηρεσίες έχετε επισκεφτεί; 

 

 
Ναι Όχι 

 
Πλήθος (%) Πλήθος (%) 

Κ.Ε.∆.∆.Υ. 80 (53,3) 68 (45,3) 

Κ.Ε.Φ.Ο. 4 (2,7) 144 (96) 

Κέντρο ψυχικής υγιεινής 34 (22,7) 114 (76) 

Κ.Ε.Σ.Α.Ν. 31 (20,7) 117 (78) 

Ο.Κ.Α.Ν.Α 20 (13,3) 128 (85,3) 

Άλλο 24 (16) 124 (82,7) 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα αυτό το 53,3% των καθηγητών (το οποίο είναι και το 

µεγαλύτερο ποσοστό), απάντησε ότι έχει απευθυνθεί στο Κ.Ε.∆.∆.Υ., για 

συνεργασία. Το 22,7% των καθηγητών απάντησε ότι έχει απευθυνθεί στο Κέντρο 

ψυχικής υγιεινής, το 20,7% στο Κ.Ε.Σ.Α.Ν., το 16% σε άλλες υπηρεσίες. Επίσης, το 

13,3% του δείγµατος απάντησε ότι έχει απευθυνθεί στον Ο.Κ.Α.Ν.Α., ενώ το 

υπόλοιπο 2,7% απάντησε ότι απαευθύνθηκε στο Κ.Ε.Φ.Ο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία (γυµνάσια και λύκεια) του 

Ηρακλείου Κρήτης. Το δείγµα µας αποτέλεσαν 150 άτοµα, εκ των οποίων τα 

περισσότερα ήταν γυναίκες (σε ποσοστό 64,7%). Η ηλικία του δείγµατος κυµαίνεται 

από τα 35 έως τα 55 έτη, ενώ όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, η 

συντριπτική πλειοψηφία (80,7%) είναι έγγαµοι. Η εργασιακή εµπειρία των 

καθηγητών κυµαίνεται στα 20 έτη και πάνω (34,7%), ενώ οι περισσότεροι διδάσκουν 

στο γυµνάσιο. Το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατός µας αποτελείται από καθηγητές 

θεωρητικής κατεύθυνσης (49,3%). Ένα µεγάλο ποσοστό αυτών (85,3%) χαρακτήρισε 

το σχολείο σαν ένα πολύ σηµαντικό φορέα κοινωνικοποίησης. Οµοίως συνέβη και µε 

το σχολείο σαν φορέα αντισταθµιστικής αγωγής (σε ποσοστό 51,3%). Σχετικά µε τον 

τοµέα των σχέσεων, (συνολικά) καλές έως πολύ καλές χαρακτηρίζει: 

� Τις σχέσεις του µε τους µαθητές το 98,4% των καθηγητών. 

� Τις σχέσεις του µε τα 15µελή συµβούλια το 78,7% των καθηγητών. 

� Τις σχέσεις του µε τους γονείς των µαθητών το 89,4% των καθηγητών.  

� Τις σχέσεις του µε το σύλλογο Γονέων το 80,7% των καθηγητών. 

 

Ανάµεσα στα προβλήµατα που αναφέρθηκαν, ξεχώρισαν πέντε πιο βασικά 

που αντιµετωπίζουν συχνότερα (οι καθηγητές) και τα οποία είναι: 

� Προβλήµατα συµπεριφοράς (π.χ. νευρικότητα, αδιαφορία, απειθαρχία, 

ανυπακοή)  

� Επιδόσεις και ενασχόληση µε τα µαθήµατα 

� Μαθησιακές δυσκολίες 

� Βία (λεκτική, σωµατική) 

� Έλλειψη ενδιαφερόντων/πολιτιστικό επίπεδο 

Ο τρόπος που επιλέγουν προκειµένου να επιλύσουν τα προβλήµατα που 

εµφανίζονται είναι, σε µεγάλο ποσοστό (88%), η συζήτηση µε τον ίδιο το µαθητή. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις απόψεις των καθηγητών, τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι µαθητές έχουν να κάνουν µε: 

• ∆υσκολίες στον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

• Ανεπαρκή σχολική επίδοση (π.χ. χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, αδιαφορία 

για µάθηση) 

• Κρίση αξιών και αρχών  
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• Αδιαφορία για τα κοινά και κοινωνικά αδιέξοδά  

• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες 

Τα προβλήµατα για τα οποία έχουν πολλές γνώσεις, δεξιότητες αλλά και την 

αρµοδιότητα να τα αντιµετωπίσουν αφορούν: 

• Ανεπαρκή σχολική επίδοση (π.χ. χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, αδιαφορία 

για µάθηση)  

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα του µαθήµατος  

• Μη αποδοχή της  πολύ-πολιτισµικότητας  στα σχολεία  

• Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς τους καθηγητές & κακή επικοινωνία µε τους 

καθηγητές  

• Άγχος για τις ενδο-σχολικές εξετάσεις  

Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών (84,7%) υποστηρίζει ότι η 

συµβουλευτική- στήριξη των µαθητών είναι µέσα στις υποχρεώσεις τους, ενώ ένα 

ποσοστό της τάξης του 62,7%, θεωρεί ότι η κοινωνία έχει συχνά υπερβολικές 

απαιτήσεις, σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα προσωπικά και κοινωνικά 

προβλήµατα των µαθητών.  

Όσον αφορά τη δηµιουργία συµβουλευτικής υπηρεσίας του σχολείου, οι 

καθηγητές τη χαρακτήρισαν απαραίτητη όσον αφορά θέµατα: 

• Στήριξης µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και άλλες ψυχοκοινωνικές 

ανάγκες  

• Προβλήµατα στις  ενδοοικογενειακές σχέσεις  

• Οµαλής ένταξης  µειονοτικών οµάδων  

• Ενδογενή προβλήµατα της εφηβείας  

• ∆ιαχείριση άγχους  

• Επαγγελµατικού προσανατολισµού  

Ακόµα, το 64% αυτών έχει έρθει σε επαφή µε φορείς, για συνεργασία προς όφελος 

των µαθητών, αλλά και της σχολικής κοινότητας γενικότερα. Τέλος, το 53,3% 

ανέφερε ότι , για τον παραπάνω σκοπό, έχει επισκεφτεί το Κ.Ε.∆.∆.Υ. (Κέντρο 

∆ιάγνωσης ∆ιαφοροδιαγνωσης και Υποστήριξης).  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Μέσω της πτυχιακής µας, θέλαµε να διερευνήσουµε τις απόψεις των 

καθηγητών όσον αφορά την ύπαρξη συµβουλευτικής υπηρεσίας στα σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι καθηγητές µπορούν να αντιµετωπίσουν 

προβλήµατα που παρουσιάζονται εντός του σχολείου (όπως είναι οι επιδόσεις στα 

µαθήµατα, οι µαθησιακές δυσκολίες, η βία). Αντιθέτως, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα 

προβλήµατα εκτός σχολείου.  

Τονίζεται ακόµα το γεγονός ότι οι απαιτήσεις που έχει η ίδια η κοινωνία για 

τους καθηγητές, είναι αυξηµένες, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται οι ίδιοι (οι 

καθηγητές) να ασχοληθούν µε πιο ενδοοικογενειακά προβλήµατα των µαθητών. Για 

το λόγο αυτό, οι ίδιοι θεωρούν αναγκαία τη δηµιουργία συµβουλευτικής υπηρεσίας, η 

οποία θα υποστηρίζει τους µαθητές σε θέµατα: 

 Στήριξης µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και άλλες ψυχοκοινωνικές ανάγκες 

 Ενδοοικογενειακών σχέσεων 

 Οµαλής ένταξης  µειονοτικών οµάδων  

 Ενδογενών προβληµάτων της εφηβείας  

 ∆ιαχείρισης άγχους  

 Επαγγελµατικού προσανατολισµού 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω, και αναλογιζόµενοι κι άλλα ακόµα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι έφηβοι, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να 

δηµιουργηθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες στα σχολεία στελεχωµένες από τις 

ειδικότητες εκείνες (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι) που θα βοηθήσουν τα παιδιά 

να έρθουν αντιµέτωποι µε τα προβλήµατά τους.  

Η υπηρεσία αυτή θα απευθύνεται σε µαθητές, καθηγητές αλλά και γονείς. 

Συγκεκριµένα οι ιδέες που προτείνουµε έχουν να κάνουν, αρχικά, µε τη άσκηση της 

συµβουλευτικής. Όπως έχει αναφερθεί και στην θεωρία της εργασίας µας, η 

συµβουλευτική είναι αναγκαία, επειδή βοηθά το άτοµο να αποκαταστήσει την ψυχική 

του υγεία, που διαταράσσεται από το περιβάλλον και τις εσωτερικές συγκρούσεις. Η 

αναγκαιότητά της αυξάνεται ακόµα περισσότερο, όταν οι βασικοί θεσµοί έχουν 

δεχτεί αλλαγές κι όταν οι ανάγκες έχουν διαφοροποιηθεί και ,σαφέστατα, έχουν 

αυξηθεί. (Μαλικιώση-Λοϊζου, 1994) 
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Οι µαθητές λοιπόν, χρειάζονται καθοδήγηση σε θέµατα που αφορούν τις 

επαγγελµατικές επιλογές. Η ανεργία επηρεάζει πολύ το ίδιο το άτοµο, αλλά και την 

οικογένειά του. Όταν µάλιστα επρόκειτο για εφήβους που αγωνιούν για το µέλλον 

τους, η βοήθεια µέσω της συµβουλευτική είναι απαραίτητη, καθώς η αίσθηση της µη 

παραγωγικότητας, µπορεί να τους φέρει σε δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση. 

(Μαλικιώση-Λοϊζου, 1994) 

 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο µέσω της υπηρεσίας, να ασκείται συµβουλευτική 

στους γονείς. Αυτό επειδή πολλές φορές ανησυχούν για τη συµπεριφορά που 

εµφανίζει το παιδί τους. Όταν δηλαδή ο έφηβος δεν µένει στο σπίτι, κάνει χρήση 

ουσιών ή φέρεται επικίνδυνα. 

 (http://www.dhs.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/222659/17-Teenagers-and-

Crisis-GRE.pdf ) Επίσης, σύµφωνα µε τον Αναστασόπουλο (1998, στον Τάκη, 2004) 

οι γονείς περνούν µια περίοδο πένθους του ρόλου τους, όπως την χαρακτηρίζει, κατά 

τη διάρκεια της από-ιδανικοποίησης από τα έφηβα παιδιά τους. Αυτό συµβαίνει 

επειδή τα παιδιά παύουν να εξαρτώνται από τους γονείς, όπως µέχρι πρότινος 

συνέβαινε.  Στο σηµείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι αν η διάρκεια της από-

ιδανικοποίησης είναι µεγάλη, οι έφηβοι θα δυσκολευτούν να ανεξαρτητοποιηθούν. 

(Αναστασόπουλος, 1998 στον Τάκη, 2004) 

Η συµβουλευτική θα πρέπει να γίνεται ακόµα και µε τους καθηγητές, για το 

λόγο ότι είναι οι αποδέκτες των προβληµάτων που σχετίζονται µε τους µαθητές. 

Άλλωστε, σύµφωνα µε την Μαλικιώση-Λοίζου (1994), τα προβλήµατα που 

εµφανίζονται στο σχολείο (µείωση των γνώσεων, ηθική ανάπτυξη των µαθητών, βία, 

απειθαρχία) αποτελούν αντανάκλαση των προβληµάτων που υπάρχουν µέσα στην 

ίδια την κοινωνία.  

Άλλες προτάσεις που έχουµε να κάνουµε, σχετίζονται µε την συνεργασία µε 

άλλες υπηρεσίες για την πρόληψη-αντιµετώπιση περιστατικών του σχολείου. Εδώ θα 

µπορούσαµε να προσθέσουµε ακόµα την αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών που 

µπορεί να αντιµετωπίζουν ορισµένοι από τους µαθητές. Πολύ σηµαντική είναι ακόµα 

η αποδοχή της πολύ-πολιτισµικότητας. Βάσει έρευνας που διεξήχθη από τη UNICEF 

(2001), η ένταξη των µεταναστών παρεµποδιζόταν από την ξενοφοβία που 

εκδήλωναν τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι έλληνες γονείς. (Πρωτονοταρίου, 2009)    

Τέλος, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η προσπάθεια προσαρµογής µαθητών 

µε αναπηρία.  
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Με το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί θέλουµε να διερευνήσουµε τις απόψεις των Καθηγητών για την 

αναγκαιότητα ύπαρξης Συµβουλευτικού Υπηρεσίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Είναι πολύ 

σηµαντικό για µας, να απαντήσετε µε ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Σας επισηµαίνουµε ότι το 

ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και τα όποια στοιχεία συλλεχθούν, θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τις 

ανάγκες της ερευνάς µας. Επιπλέον δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. Σας ευχαριστούµε 

εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσετε για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  

 

 

 

 

 

Με εκτίµηση,  

οι σπουδαστές  

του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας 

Αθηναίου Μελίτα 

Γιαννακός Παναγιώτης  

Ζέρβα Πολυξένη 
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Α. ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

1. Φύλο : Άνδρας ?  Γυναίκα ? 

2. Ηλικία : 25- 35  ?    35-45  ?    45- 55 ?    55 και πάνω ? 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαµος/-η  ?      Άγαµος/-η  ?      ∆ιαζευγµένος/-η  ? 

4. Εργασιακή εµπειρία:   κάτω από 5 έτη ?     5-10 έτη ?    10-15 έτη ?      15-20 έτη   ? 

                                           20 έτη και πάνω ? 

5. Τάξη διδασκαλίας:  Α’ Γυµνασίου ?    Β’ Γυµνασίου ?       Γ’ Γυµνασίου ? 

   Α’ Λυκείου     ?      Β’ Λυκείου ?        Γ’ Λυκείου ? 

6. Ποιο είναι το επιστηµονικό σας πεδίο; 

......................................................................................................................................................  

7. Ποια µαθήµατα διδάσκετε το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος; 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

8. Σε ποια περιοχή βρίσκετε το σχολείο σας;……………………………………………………  

 

Β. Γενικές ερωτήσεις  

1. 

 Πολύ 

σηµαντικός 

Αρκετά σηµαντικός Όχι και τόσο 

σηµαντικός 

1. Το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης 

θεωρείτε ότι είναι   
   

2. Το σχολείο ως φορέας αντισταθµιστικής 

αγωγής θεωρείτε ότι είναι  

 

   

 

 

2. Πώς θα αξιολογούσατε τις σχέσεις σας µε: 

 Πολύ καλές Καλές Μέτριες Κακές 

1. Τους µαθητές σας     

2. Τα 15µελή συµβούλια των µαθητών     

3. Τους γονείς των µαθητών     

4. Το σύλλογο Γονέων του σχολείου     
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3. Αναφέρετε, στηριζόµενος/- η στη µέχρι τώρα εκπαιδευτική εµπειρία σας, πέντε βασικά προβλήµατα 

µαθητών µε τα οποία έχετε έρθει αντιµέτωπος/-η και την συχνότητα εµφάνισης τους:   

 

Προβλήµατα Σπάνια Κάθε 

µήνα 

Κάθε 

βδοµάδα 

Καθηµερινά 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

4.  Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζετε τα προβλήµατα (που αναφέρατε στην παραπάνω ερώτηση) που 

εµφανίζονται σε σχέση µε τους µαθητές/ µαθήτριες;  

1. Κάνετε απλά παρατήρηση ? 

2. Ζητάτε από το µαθητή/ µαθήτρια να περάσει έξω από την τάξη ? 

3. Στέλνετε το µαθητή/ µαθήτρια στον διευθυντή/ διευθύντρια  ? 

4. Του µειώνετε το βαθµό στο τρίµηνο  ? 

5. Τα συζητάτε µε κάποιο άλλο συνάδελφο ή ακόµα και το διευθυντή ? 

6. Το αναφέρετε στο σύλλογο καθηγητών του σχολείου ? 

7. Μιλάτε µε τον ίδιο τον µαθητή/ µαθήτρια   ? 

8. Αφιερώνετε συστηµατικά χρόνο να συζητήσετε µε τον µαθητή ? 

9. Αναπτύσσετε ένα θέµα συζήτησης σχετικά µε το πρόβληµα µέσα στην τάξη ? 

10. Επικοινωνείτε µε τους γονείς του ? 

11. Τον/ την παραπέµπετε σε κάποιο ειδικό (π.χ. ψυχολόγο)  ? 

12. Θεωρείτε ότι δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα  ? 

13. Άλλο……………………………………………………..   ? 
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5. Από την εµπειρία σας ποια από τα παρακάτω προβλήµατα θεωρείτε ότι αντιµετωπίζουν οι µαθητές και 

σε τι ποσοστό;   

  

Προβλήµατα Κανείς Κάποιοι Οι 

περισσότεροι 

Σχεδόν 

όλοι 

1. Ανεπαρκής σχολική επίδοση  

(π.χ. χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, αδιαφορία για 

µάθηση) 

    

2. Υπερβολικές φιλοδοξίες διάκρισης      

3. Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα του µαθήµατος     

4. Εκδηλώσεις βίαιης συµπεριφοράς     

5. Ανταγωνιστικότητα - Αντιπαλότητα µε τους 

συµµαθητές  

    

6. Εκδήλωση έντονης ατοµικιστικής συµπεριφοράς     

7. ∆υσκολίες στον επαγγελµατικό προσανατολισµό     

8. Άγχος για τις ενδο-σχολικές εξετάσεις       

9. Άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις      

10. Έλλειψη ελεύθερου χρόνου     

11. Πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες      

12. Μη αποδοχή της  πολύ-πολιτισµικότητας  στα 

σχολεία  

    

13. Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς τους καθηγητές       

14. Κακή επικοινωνία µε τους καθηγητές  

 

    

15. Μαθησιακές δυσκολίες ( ∆υσλεξία, διαταραχές 

µάθησης κλπ) 

    

16. Αρνητικές συµπεριφορές υγείας γενικά 

 

    

17. Προβλήµατα διατροφής (π.χ. ψυχογενής βουλιµία, 

ανορεξία, πολυσαρκία, κακή διατροφή κλπ ) 

    

18. Εθισµός στο κάπνισµα     

19. Χρήση ναρκωτικών ουσιών      

20. Κατανάλωση αλκοόλ     

21. Ψυχική διαταραχή     

22. Βλάβη – Αναπηρία      

23. Ελλιπής ενηµέρωση για σωστή συµπεριφορά 

σεξουαλικής υγείας  

    

24 Προβλήµατα στις σχέσεις των δύο φύλων      

25. Ενδο-οικογενειακά προβλήµατα σχέσεων      

26. Οικονοµικά προβλήµατα      
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Προβλήµατα Κανείς Κάποιοι Οι 

περισσότεροι 

Σχεδόν 

όλοι 

27. Γονική παραµέληση       

28. Κακοποίηση από το οικείο περιβάλλον     

29. Γονική υπερπροστασία      

30. Αδιαφορία για τα κοινά     

31. Τα κοινωνικά αδιέξοδά των νέων       

32. Κρίση αξιών και αρχών     

33. Αγωνία για το µέλλον     

34. Άλλο:     

35. Άλλο:     

36. Άλλο:     

 

 

6. Ποια από τα παρακάτω προβλήµατα θεωρείτε ότι έχετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και την 

αρµοδιότητα να αντιµετωπίσετε:  

Προβλήµατα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

1. Ανεπαρκής σχολική επίδοση  

(π.χ. χαµηλή επίδοση, κακοί βαθµοί, αδιαφορία για µάθηση) 

    

2. Υπερβολικές φιλοδοξίες διάκρισης      

3. Μη αποδεκτή συµπεριφορά την ώρα του µαθήµατος     

4. Εκδηλώσεις βίαιης συµπεριφοράς     

5. Ανταγωνιστικότητα - Αντιπαλότητα µε τους συµµαθητές      

6. Εκδήλωση έντονης ατοµικιστικής συµπεριφοράς     

7. ∆υσκολίες στον επαγγελµατικό προσανατολισµό     

8. Άγχος για τις ενδο-σχολικές εξετάσεις       

9. Άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις      

10. Έλλειψη ελεύθερου χρόνου     

11. Πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες      

12. Μη αποδοχή της  πολύ-πολιτισµικότητας  στα σχολεία      

13. Μη αποδεκτή συµπεριφορά προς τους καθηγητές       

14. Κακή επικοινωνία µε τους καθηγητές  

 

    

15. Μαθησιακές δυσκολίες ( ∆υσλεξία, διαταραχές µάθησης κλπ)     

16. Αρνητικές συµπεριφορές υγείας γενικά 
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Προβλήµατα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

17. Προβλήµατα διατροφής (π.χ. ψυχογενής βουλιµία, ανορεξία, 

πολυσαρκία, κακή διατροφή κλπ ) 

    

18. Εθισµός στο κάπνισµα     

19. Χρήση ναρκωτικών ουσιών      

20. Κατανάλωση αλκοόλ     

21. Ψυχική διαταραχή     

22. Βλάβη – Αναπηρία      

23. Ελλιπής ενηµέρωση για σωστή συµπεριφορά σεξουαλικής 

υγείας  

    

24. Προβλήµατα στις σχέσεις των δύο φύλων      

25. Ενδο-οικογενειακά προβλήµατα σχέσεων      

26. Οικονοµικά προβλήµατα      

27. Γονική παραµέληση       

28. Κακοποίηση από το οικείο περιβάλλον     

29. Γονική υπερπροστασία      

30. Αδιαφορία για τα κοινά     

31. Τα κοινωνικά αδιέξοδά των νέων       

32. Κρίση αξιών και αρχών     

33. Αγωνία για το µέλλον     

34. Άλλο:     

35. Άλλο:     

36. Άλλο:     

 

 

7. Πιστεύετε ότι εκτός από τον εκπαιδευτικό σας ρόλο, µέσα στις υποχρεώσεις σας είναι η 

συµβουλευτική- στήριξη των µαθητών  

Ναι ?               Όχι ? 

Αν ναι / όχι γιατί; 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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8. Θεωρείτε ότι σχετικά µε τα προσωπικά και κοινωνικά προβλήµατα των µαθητών οι απαιτήσεις προς 

εσάς είναι συχνά υπερβολικές από την πλευρά: 

 Ναι Όχι 

1. Των µαθητών   

2. Των  γονιών   

3. Της κοινωνίας   

 

 

Γ.   Συµβουλευτική Υπηρεσία 

 

1. Πόσο χρήσιµη θα θεωρούσατε τη δηµιουργία µιας Συµβουλευτικής Υπηρεσίας στο χώρο του σχολείου 

που θα υποστήριζε τους µαθητές σε θέµατα όπως:  

 Απαραίτητο Χρήσιµο Ελάχιστα 

χρήσιµο 

Ανώφελο 

1. Προσαρµογή των µαθητών στο σχολικό πλαίσιο 

 

    

2. Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη 

µόρφωση   

 

    

3. Σχέσεις µεταξύ οµηλίκων 

 

    

4. Συµβολή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του µαθητή  

    

5. Σχέσεις καθηγητών- µαθητών 

 

    

6. Οµαλή ένταξη  µειονοτικών οµάδων 

 

    

7. Στήριξη µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και 

άλλες ψυχοκοινωνικές ανάγκες  

 

    

8. Επανένταξη- µείωση της σχολικής διαρροής 

 

    

9. Επαγγελµατικό προσανατολισµό  

 

    

10. ∆ιαχείριση άγχους  

 

    

11. Προβλήµατα στις  ενδοοικογενειακές σχέσεις  

 

    

12. Οικονοµικά ζητήµατα  

 

    

13. Σχολές γονέων  

 

    

14. Ενδογενή προβλήµατα της εφηβείας 

 

    

15. Ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης      
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16. Ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής υγείας  

 

    

17. Άλλο: 

 

    

18. Άλλο: 

 

    

19. Άλλο: 

 

    

 

 

 

2. Στα πλαίσια της εργασίας σας, έχετε έρθει σε επαφή µε άλλους φορείς για συνεργασία, προς όφελος 

των µαθητών και της σχολικής κοινότητας γενικά; 

Ναι ?               Όχι ? 

 

 

3. Αν ναι, σε ποιά/ ποιές από τις παρακάτω υπηρεσίες; 

1. Κ.Ε.∆.∆.Υ.      ? 

2. Κ.Ε.Φ.Ο.    ? 

3. Κέντρο ψυχικής υγιεινής   ? 

4. Κ.Ε.Σ.Α.Ν.   ? 

5. Ο.Κ.Α.Ν.Α. ? 

6. Άλλο: ............................................................................................................................ ? 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστούµε θερµά! 

 

 

 


