ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

«Γεννιέσαι δύο
φορές: Η µια
οδηγεί στην
α̟λή ύ̟αρξη, η
άλλη στην ίδια
τη ζωή…»
Jean Jaques
Rousseau

Ενηµέρωση γονέων,13/11/2019
«Κατανοώντας καλύτερα τους εφήβους»
Πρακτικά συνάντησης

Πλάνο συνάντησης µε την οµάδα
γονέων:
 Συστάσεις-γνωριµία µελών


Η ενηµέρωση των γονέων
εντάσσεται στο ̟λαίσιο µιας
συνολικότερης ̟αρέµβασης στο
Γυµνάσιο Πεύκων η ο̟οία
α̟ευθύνεται και στους µαθητές
της Α΄ τάξης.
Ε̟ιµέλεια –συντονισµός
Μαρία Κυριακίδου

Ανα̟ληρώτρια Ε̟ιστηµονική ∆ιευθύντρια,
σχολική Ψυχολόγος, ̟ροσω̟οκεντρική
Σύµβουλος

Μένη Ιωαννίδου
Ψυχολόγος, ασκούµενη µετα̟τυχιακή φοιτήτρια
του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

Καρά Φωτεινή
Φοιτήτρια του Τµήµατος Κοινωνικής
Πολιτικής Πανε̟ιστηµίου ΠΑΜΑΚ

 Καθορισµός των στόχων του προγράµµατος
 Καταιγισµός ιδεών µε θέµα: «Γιατί είναι δύσκολο να
είσαι γονιός εφήβου»
 ∆ιάλεξη µε θέµα τα χαρακτηριστικά της εφηβείας
 Εργασία σε µικρές οµάδες: ζητήθηκε από τους γονείς να
εκτιµήσουν τα ποσοστά των εφήβων που εµπλέκονται σε
συµπεριφορές υψηλού κινδύνου(χρήση ουσιών,
διαδικτύου, κάπνισµα κ.τ.λ.)
 Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση
ουσιών στην εφηβεία(έκθεση ΕΚΤΕΠΝ)
 Παιχνίδι ρόλων: δόθηκε στους γονείς ένα σενάριο όπου
ένας έφηβος ετοιµάζεται να πάει σε ένα πάρτι…
 Συζήτηση σε οµάδες και µετά στην ολοµέλεια σχετικά
µε το πως αισθάνονται οι γονείς και τι συµβουλές θα
πρότειναν στους γονείς της ιστορίας.
 Κλείσιµο συνάντησης

Τι είναι η εφηβεία;
Έφηβος : «υ̟οψήφιος ενήλικας»
 Η εφηβεία είναι µια µεταβατική περίοδος ανάµεσα στην
παιδική ηλικία και την ενηλικίωση.
 Είναι µια από τις πιο κρίσιµες και τις πιο περίπλοκες
περιόδους της ζωής του ανθρώπου.
 Αρχίζει βιολογικά µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της
ήβης και τελειώνει ψυχολογικά µε την τελική οργάνωση της
σεξουαλικότητας.

Κατά τη διάρκεια της σηµειώνονται:
ραγδαίες µεταβολές στο σώµα, στο νοητικό, στο
συναισθηµατικό και τον κοινωνικό τοµέα της ζωής
του νεαρού µαθητή.

Τι είναι η εφηβεία;
Έφηβος : «υ̟οψήφιος ενήλικας»
Ψυχοκοινωνικοί στόχοι

Χαρακτηριστικά εφηβείας

Η εφηβεία είναι ̟ερίοδος εσωτερικού αναβρασµού και
συναισθηµατικής αναστάτωσης.
 Ταυτόχρονα ο νέος προσπαθεί για πρώτη φορά στη ζωή του να διαµορφώσει την
προσωπική του ταυτότητα.
 Οι σωµατικές µεταβολές, είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των νέων.
 Οι διαδικασίες αυτές καθώς και η επίδραση που έχουν αυτές οι αλλαγές στον έφηβο
προκαλούν εσωτερική αναταραχή και στρες και οι έφηβοι όσο κι αν νιώθουν δυνατοί,
υπάρχουν µέσα τους πράγµατα εύθραυστα.

 Συνηθισµένες ψυχολογικές αντιδράσεις των εφήβων στις αλλαγές της ήβης

Εγωκεντρισµός στη σκέψη: Η
προσήλωση του εφήβου στον εαυτό
Εφηβικός εγωκεντρισµός:



κατάσταση αυτοαπορρόφησης
όπου ο κόσµος γίνεται
αντιληπτός ως εστιασµένος στον
εαυτό.

Οι έφηβοι αναπτύσσουν «φανταστικό
ακροατήριο» – (Φανταστικοί
ακροατές που παρατηρούν και
προσέχουν τη συµπεριφορά τους
όπως ακριβώς κάνουν οι ίδιοι για τον
εαυτό τους).

• Ο εγωκεντρισµός καθιστά τον

 Προσω̟ικός µύθος

έφηβο έντονα ε̟ικριτικό στα
̟ρόσω̟α εξουσίας (γονείς,
εκ̟αιδευτικοί).
• ∆εν δέχεται την κριτική των
άλλων.

Φανταστικό ακροατήριο

Ο έφηβος διαµορφώνει προσωπικούς
µύθους – Αναπτύσσει την πεποίθηση
ότι αυτό που συµβαίνει σε αυτόν είναι
µοναδικό και δεν συµβαίνει σε
κανέναν άλλον.

 Οι ̟ροσω̟ικοί µύθοι µ̟ορεί να
κάνουν τον έφηβο να αισθάνεται
άτρωτος στους κινδύνους.

Συµπερασµατικά….
Πρέ̟ει να θυµόµαστε ότι:

«Η εφηβεία είναι χρήσιµη,
αναπόφευκτη και απαραίτητη
για την οµαλή εξέλιξη του
ατόµου».
Anna Freud (1958):

Ο νέος ή η νέα αντιµετωπίζει
πολλές βιολογικές και
ψυχικές µεταβολές.
Ταυτόχρονα ο έφηβος:
1. εκτίθεται σε πολλούς
κινδύνους και
2. δοκιµάζεται η
ικανότητα
προσαρµογής του στην
κοινωνία.

Οι γονείς είναι οι ̟ρώτοι
α̟οδέκτες των
ε̟ι̟τώσεων όλων
αυτών των διεργασιών

Κρίσιµα ερωτήµατα…
Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου:
πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα

1.

Γιατί οι έφηβοι
ε̟αναλαµβάνουν
συµ̟εριφορές ̟ου έχουν
α̟οδειχθεί ε̟ιβλαβείς στο
̟αρελθόν;

• Νευροβιολογικό υ̟όβαθρο

• Γενετικός ̟αράγοντας-ψυχική
δυσκολία

2. Γιατί οι έφηβοι δρουν ̟ριν
σκεφθούν;

3. Γιατί έφηβοι ευφυείς µ̟ορεί να
έχουν ριψοκίνδυνη
συµ̟εριφορά, ειδικά εάν
βρίσκονται µε συνοµηλίκους
τους;

• Ευαλωτότητα ̟ροσω̟ικότητας

• Περιβάλλον (οικογενειακό, σχολικό,
ευρύτερο κοινωνικόοικονοµικό-̟ολιτισµικό)

Τι ποσοστό νέων ηλικίας 16
χρονών έχουν τουλάχιστον
μια φορά στη ζωή τους……

Τι ποσοστό νέων ηλικίας 16
χρονών κάνουν χρήση έστω
μια φορά τον τελευταίο μήνα

Ανησυχίες γονέων…
Σηµαντικότερες αιτίες συµπεριφορών υψηλού
κινδύνου
Οι γονείς της οµάδας
ανέφεραν ως
σηµαντικότερες αιτίες:
Τις παρέες των
συνοµηλίκων
Την περιέργεια και
Το οικογενειακό
περιβάλλον

Έντονη ανησυχία
εκφράστηκε για
τα ατυχήµατα στο
δρόµο καθώς και
για τις επιπτώσεις του
ηλεκτρονικού
τσιγάρου.

Μελέτη Περί̟τωσης
Ο Κωνσταντίνος ,13 χρονών, ετοιµάζεται να πάει σε ένα πάρτι για τα γενέθλια ενός
συµµαθητή του. Το πάρτι θα γίνει στο σπίτι του φίλου του ενώ οι γονείς του θα λείπουν.
Παρόλο που ο Κωνσταντίνος έχει ενηµερώσει τους γονείς του, ενώ αρχικά συµφώνησαν, τώρα
προσπαθούν µέχρι και την τελευταία στιγµή να τον αποτρέψουν να βγει. Στο τέλος, βλέποντας
ότι δε µπορούν να του αλλάξουν γνώµη, αρχίζουν να «βοµβαρδίζουν» τον νεαρό µε
συµβουλές. Η µητέρα ανησυχώντας για τον µοναχογιό της ξεκινάει:
«Μη πιείς αλκοόλ!»
«Να είσαι µπροστά όταν σερβίρουν το ποτό σου, µη ρίξουν τίποτα µέσα!»
«∆ε πιστεύω να καπνίσετε;»
«Πολλά πολλά µην έχεις µε τον συµµαθητή σου τον Γιώργο, δε µου γεµίζει πολύ το µάτι.»
«Πότε θα γυρίσεις; Μη γυρίσεις µόνος σου µέσα στα σκοτάδια.»

Ο πατέρας µε πιο αυστηρό και προειδοποιητικό τόνο συνεχίζει:
«Να γυρίσεις την ώρα που συµφωνήσαµε, ούτε λεπτό παραπάνω!»
«Μη µάθω ότι κάνατε καµία βλακεία.»
«Μακριά από τα τσιγαριλίκια κακοµοίρη µου!»
«…θα µείνεις τιµωρηµένος για ένα µήνα!»
Η κατάσταση συνεχίστηκε για 15 λεπτά ώσπου ο Κωνσταντίνος έφυγε για το πάρτι βαρώντας
την πόρτα πίσω του.

Συµβουλές που η οµάδα έδωσε στους
γονείς της ιστορίας:
 Να έχουν εµπιστοσύνη στο παιδί τους
 Να τηρούν τις υποσχέσεις που έχουν δώσει
 Να ακούν προσεκτικά πως αισθάνεται και πώς σκέφτεται το παιδί τους
 Να αποχαιρετούν µε χαµόγελο και θετική διάθεση το παιδί τους πριν
την έξοδό του
 Πριν καταλήξουν σε κάποια απόφαση, καλό είναι να δίνουν στο παιδί
τους χώρο για συζήτηση
 Οι συµβουλές και οι καθοδηγήσεις καλό είναι να δίνονται σε ήρεµο
κλίµα και όχι σε µορφή διαταγών.

Γιατί ο έφηβος φαίνεται να βάζει τους φίλους του ̟άνω α̟ό την οικογένεια του;



Η φιλία είναι πολύ σηµαντική στη ζωή του εφήβου.



Οι στενές σχέσεις του µε τους συνοµήλικούς του τον βοηθούν να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσµο
γύρω του, επηρεάζουν την κοινωνική και συναισθηµατική του ανά̟τυξη και βοηθούν στην
ανεξαρτητοποίηση του.



Αρχικά οι σχέσεις είναι µε άτοµα περίπου της ίδιας ηλικίας και του ιδίου φύλου για να µπορέσει στη
συνέχεια να αναπτύξει στενές σχέσεις µε το αντίθετο φύλο.



Η µαζική επένδυση στην οµάδα και η αποµάκρυνση από την οικογένεια συχνά αγχώνει τους γονείς διότι
νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο.

Τι ̟ρέ̟ει να κάνουν οι γονείς…..


Γνωρίστε τους φίλους του παιδιού σας και µιλήστε µαζί τους, ενθαρρύνετε τον έφηβο να προσκαλεί τους
φίλους του στο σπίτι σας.



Βάλτε όρια στον χρόνο και τις ηµέρες που θα βρίσκεται µε τους φίλους του.



Προσπαθήστε να προγραµµατίζει τις εξόδους του για το Σαββατοκύριακο.



Προσπαθήστε µέσα από συζήτηση να αναφέρετε την άποψή σας για τις επιπτώσεις συγκεκριµένων
συµπεριφορών.



Ενθαρρύνετε το παιδί σας να επενδύσει σε έναν ευρύτερο κοινωνικό κύκλο. Οι καυγάδες µεταξύ φίλων δεν
είναι σπάνιοι και κάποιες φορές ο έφηβος απογοητεύεται από τους φίλους του.

 Η ε̟ιρροή των φίλων είναι σηµαντική, αλλά εξίσου σηµαντική είναι και η

µακρο̟ρόθεσµη ε̟ιρροή της οικογένειας.

Πρέ̟ει να είµαστε φίλοι µε τα ̟αιδιά µας ή γονείς µε
µια καλή σχέση και ε̟ικοινωνία;
 Οι έφηβοι έχουν ήδη διαλέξει τους φίλους µε τους οποίους θα
συµπορευθούν για το επόµενο διάστηµα µέσα στη κοινή εξερεύνηση του
εαυτού τους και του κόσµου.
 Ο έφηβος χρειάζεται να νιώθει ότι οι γονείς του είναι εκεί για να του
προσφέρουν στήριξη, κατανόηση, ασφάλεια και ενθάρρυνση.
 Η ε̟ικοινωνία µεταξύ έφηβου και γονιών ̟ρέ̟ει να ̟αραµείνει

ανοιχτή µε ο̟οιοδή̟οτε κόστος.
 Οι γονείς χρειάζεται να κατανοήσουν ότι ο έφηβος στη διαδικασία της
ανεξαρτητοποίησης και της προσπάθειας να βρει µια νέα ταυτότητα θα
αµφισβητήσει το ρόλο και την εξουσία τους, θα δοκιµάσει τα όρια τους,
θα τους αποµυθοποιήσει και θα συγκρουστεί µαζί τους, για να µπορέσει να
πάρει απόσταση και να δηµιουργήσει νέες σχέσεις.
 Ο έφηβος δεν σταµατά να χρειάζεται όρια ε̟ειδή έγινε 16 ή 17

χρονών.

Γιατί στην εφηβεία ξεκινούν οι “κακές συνήθειες”
ό̟ως η κατανάλωση αλκοόλ και το κά̟νισµα;
 Ο έφηβος θέλει να δοκιµάσει πράγµατα, να πειραµατιστεί
και να ζήσει έντονες στιγµές.
 Θέλει επίσης να νιώσει ότι ανήκει σε µια οµάδα, να νιώσει
και να δείξει πιο µεγάλος.
 Το αλκοόλ σε κάποιους φέρνει κέφι και σε άλλους
λειτουργεί ως χαλαρωτικό και έτσι ο έφηβος το
χρησιµοποιεί ως καταλύτη στο πλαίσιο της
κοινωνικοποίησης.
 Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος συνδέεται µε
διάφορους κίνδυνους και ο έφηβος υπό την επήρεια
αλκοόλ γίνεται αυτόµατα ευάλωτος και επικίνδυνος.

Α̟αραίτητες ̟ροϋ̟οθέσεις για την υγιή ανά̟τυξη των εφήβων:
 Αµοιβαίος δεσµός γονέα-̟αιδιού
 Γονεϊκή στήριξη και θαλ̟ωρή
 Γονεϊκά ̟ρότυ̟α αυτοελέγχου τα ο̟οία αντιγράφει ο νέος
 Ενθάρρυνση και ε̟ο̟τεία
 Σαφείς κανόνες και όρια

«Η ̟αρουσία των γονιών κοντά στα ̟αιδιά τους ίσως
είναι ̟ιο σηµαντική την ̟ερίοδο της εφηβείας α̟ό ότι
στην ̟αιδική ηλικία».

