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2.Δραστηριότητες 3.Κοινωνικοποίηση 

1.Χαρακτηριστικά 

Εφηβεία 



1.Χαρακτηριστικά Εφηβείας. 

Μια ματιά στις αλλαγές που βιώνουν οι έφηβοι. 

 



1.Χαρακτηριστικά Εφηβείας. 

Β. Ψυχικά Γ. Κοινωνικά 

Α. Σωματικά 

Χαρακτηριστικά 



Α. Σωματικά 

Επιτάχυνση 

σωματικής αύξησης 

 

 

Αλλαγές στη  

σύσταση του  

σώματος και 

στα όργανα 

 

Πρωτεύοντα και  

δευτερεύοντα  

χαρακτηριστικά 

Σωματικά  

Χαρακτηριστικά 

 



Α. Συμπεράσματα 

• Οι σωματικές και ορμονικές μεταβολές 
οδηγούν σε ανησυχίες τους εφήβους. 

• Η αυτοεκτίμηση του εφήβου καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από την εικόνα του. 

• Η κοινωνία επιβάλει στερεότυπα όσον αφορά 
την εικόνα του αυτή. 

• Η δυνατότητα καθορισμού της εικόνας αυτής 
επιφέρει συνεπώς την συμμόρφωση των 
εφήβων προς αυτήν. 

 



Β. Ψυχικά 

Εξαρτήσεις 

Σεξουαλικότητα 

 

Ψυχολογικές 

διαταραχές 

 

Σχέσεις με 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Κριτική 

σκέψη 

 

Διαμόρφωση 

Χαρακτήρα-Ταυτότητα 

 

Η εφηβεία σήμερα 

 

Ψυχικά 

Χαρακτηριστικά 

 



Β. Συμπεράσματα 

• Η εφηβεία χαρακτηρίζετε από έντονη 
ψυχολογική δραστηριότητα. 

• Σύγχρονες απαιτήσεις και πίεση σε 
συνδυασμό με μαζικές απόπειρες προώθησης 
ανάξιων προτύπων έχουν παρεμποδίσει την 
υγιή και επαρκή ψυχολογική ανάπτυξη. 

• Συνεπώς, επιτυγχάνετε η καταστολή της 
εφηβικής «αντίδρασης» με την απαγωγή σε 
ανούσια ζητήματα καλλιεργώντας την 
απάθεια. 



Γ. Κοινωνικά 

Οικογένεια 

Συμπεριφορά- 

Ωρίμανση 

 

Μέρη 

Χαρακτηριστικά 

 

Σχέσεις 

Κοινωνικός 

ρόλος   

 

Ελευθερίες και 

απαγορεύσεις 

 

Κοινωνικές 

αλλαγές 

 

Κοινωνικά 

Χαρακτηριστικά 

 



Γ. Συμπεράσματα 

• Η εφηβεία είναι δημιούργημα της σύγχρονης 
κοινωνίας. 

• Παρά όλο το ευρύ φάσμα επαγγελματικών 
διεξόδων, οι επιλογές των εφήβων 
παραμένουν περιορισμένες ειδικά για τα 
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. 

• Το σύνολο των προτύπων, σχέσεων και ρόλων 
των εφήβων μοιάζει προκαθορισμένο. 

• Καθεμιά αντίδραση των παραπάνω βρίσκει  
τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
 



2. Οι Δραστηριότητες 

των Εφήβων 

Η καθημερινή ενασχόληση και 

ρουτίνα των εφήβων. 



Οι Δραστηριότητες των Εφήβων 

Β. Χόμπι και ψυχαγωγία Γ. Εκπαίδευση 

Α. Ελεύθερος χρόνος 

και διασκέδαση 

Δραστηριότητες 

 
  



Α. Ελεύθερος χρόνος και διασκέδαση 

Επιπτώσεις Οφέλη 

Ελεύθερος χρόνος 

Ελεύθερος χρόνος 

Και διασκέδαση 



Α. Συμπεράσματα 

 Τηλεόραση, ηλ. παιχνίδια, διαδίκτυο 
χαρακτηρίζονται από χαμηλής ποιότητας 
διασκέδαση. 

 Αυτά τα μέσα δεν προωθούν την 
δημιουργικότητα. 

 Οι έφηβοι καταλήγουν να είναι παθητικοί δέκτες 
μέσα από την απουσία δημιουργικότητας. 

 



Β. Χόμπι και Ψυχαγωγία 

Επίδραση από 

κοινωνικό κλίμα 

Επίδραση στη 

συμπεριφορά 

Ψυχολογική 

επίδραση 

Χόμπι και 

ψυχαγωγία 



Β. Συμπεράσματα 

 Η μόδα επηρεάζει την ψυχολογία του εφήβου αλλά 
ταυτόχρονα είναι και ανάλογη με την ψυχολογία του. 

 

 Μέσω της προσπάθειας να ταιριάξουν οι έφηβοι 
προσκολλώνται στη μόδα και χάνουν την 
διαφορετικότητα τους. 

 

 Τα  χόμπι σε μεγάλο βαθμό είναι επηρεασμένα από 
διάφορα πρότυπα και ακολουθούν την δική τους 
μόδα. 



 Έτσι οι έφηβοι, κάνοντας αυτό που τους 
αρέσει, ακολουθούν ασυνείδητα την μόδα 
που προβάλουν τα χόμπι. 

 

 Λόγω της έλλειψης κριτικής σκέψεις 
καταλήγουν παθητικοί δέκτες της μόδας. 

 



Γ. Εκπαίδευση 

Ψυχολογία Αντίληψη 

Μέλλον 

Εκπαίδευση 



Γ. Συμπεράσματα 

 Η σημερινή μορφή της εκπαίδευσης  
προκαλεί άγχος και πίεση στους μαθητές. 

 

 Δεν εγγυάται σίγουρη επαγγελματική 
αποκατάσταση. 

 

 



• Χαμηλής ποιότητας γνώση 
χωρίς καλλιέργεια κριτικής 
σκέψης. 

 
• Έλλειψη ενδιαφέροντος για 

ουσιαστική μάθηση, 
μετατροπή σε παθητικό 
δέκτη πληροφοριών. 

 



3. Κοινωνικοποίηση 

Οι κοινωνικές σχέσεις των 

εφήβων 



3. Κοινωνικοποίηση 

Ε. Σκοπός, Αξία 

Δ. Σχέσεις Γ. Παράγοντες 

Β. Τρόποι 

Α. Χαρακτηριστικά 

κοινωνικοποίησης 

Κοινωνικοποίηση 



Α. Χαρακτηριστικά 

Κοινωνικοποίησης 

Απομάκρυνση από 

γονεϊκά πρότυπα 

Σχέσεις με 

συνομηλίκους 
Ιδιωτικός χώρος 

Καθήκοντα, 

Απαιτήσεις, 

Υποχρεώσεις 

Μακρόπνοη, 

Δυναμική 

Πολύπλοκη, 

Εξελικτική 

Χαρακτηριστικά 



Α. Συμπεράσματα 

 Η κοινωνικοποίηση χαρακτηρίζεται από αγώνα για 
ψυχολογική ελευθερία του εφήβου. 

 Διαμόρφωση προσωπικότητας απαλλαγμένη από 
τους γονείς. 

 Διαμόρφωση προσωπικότητας απαλλαγμένη από 
τους γονείς. 

 Στην σημερινή εποχή παρουσιάζεται η καταλυτική 
παρουσία των ειδώλων στην διάπλαση της 
προσωπικότητας των νέων. 

 Τα προβαλλόμενα πρότυπα συμπεριφοράς είναι 
αυτά που η κοινωνία θεώρει αναγκαία για την 
μετέπειτα πορεία του έφηβου.  



Β. Τρόποι 

Εντολές - Συστάσεις 

Κοινωνική κριτική 

Θρησκεία 

Σχολείο 

Οικογένεια 

Ταύτιση προτύπων 

Τρόποι 



Β. Συμπεράσματα 

 Η θρησκεία καθορίζει την συμπεριφορά και τα 

πρότυπα ζωής. 

 Η κοινωνική κριτική αποθαρρύνει ή ενθαρρύνει το 

άτομο προς την ακολούθηση μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς. 

 Με την ταύτιση προτύπων ωθείτε  το άτομο να 

εναρμονιστεί με τα κοινά αποδεκτά. 

 Οι εντολές και συστάσεις προδιαγράφουν  την 

συμπεριφορά του ατόμου προς τις επιταγές των 

κανόνων και των νόμων. 



Γ. Παράγοντες 

Είδη Στάδια 

Φορείς 

Παράγοντες 



Γ. Συμπεράσματα 

 Η κοινωνικοποίηση επηρεάζεται από μια σειρά 
σταδίων, φορέων και ειδών. 

 Κάθε άτομο παρακινείται από την ιδέα της 
κατάρτισης και της καταξίωσης σε έναν τομέα της 
ζωής του(κοινωνικοποίηση).  

 Προωθείται η ψυχρή και υπολογιστική λογική της 
τεχνοκρατίας. 

 Η κοινωνία επιδρά καταλυτικά στην 
κοινωνικοποίηση, διαμορφώνει η ίδια τα στάδια με 
προσχεδιασμένο στόχο την συμμόρφωση στους 
κανόνες της. 



Δ. Σχέσεις 

Ανάπτυξη 

αυτοπεποίθησης 

Δοκιμές - Λάθη Επιλογές 

Προϋποθέσεις 

Φιλία 

Σχέσεις 



Δ. Συμπεράσματα 

 Κοινωνικοποίηση μέσω των σχέσεων γίνεται 

από την απόκτηση εμπειριών. 

 Καλές σχέσεις με την οικογένεια και σωστή 

εκπαίδευση είναι απαραίτητες για υγιή 

κοινωνικοποίηση. 

 Προωθούν την ανεξαρτητοποίηση και την 

επιλογή κοινωνικού ρόλου. 

 



Ε. Αξία – Σκοπός 

Ψυχική ηρεμία – 

ασφάλεια 
Ομαλή συμβίωση 

 Υγιείς διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Αξία – Σκοπός 



Ε. Συμπεράσματα 

 Η κοινωνικοποίηση έχει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή 

των εφήβων. 

 Το άτομο με την κοινωνικοποίηση συμμετέχει σε 

κοινωνικές ομάδες και κοινωνικούς θεσμούς. 

 Με την κοινωνικοποίηση οι έφηβοι μαθαίνουν 

κοινωνικούς κανόνες και τις κοινωνικές αξίες. 

 Συμβιώνει μαζί με άλλα άτομα και έτσι μαθαίνει να 

αποδέχεται κανόνες που συμβάλλουν στην ομαλή 

συμβίωση. 



Γενικά Συμπεράσματα! 

 Η σημερινή κοινωνία καλλιεργεί την απάθεια 

στους εφήβους.  

 Προκαλείται μια πλήρης καταστολή της 

επαναστατικότητας της εφηβείας. 

 Η αδρανοποίηση αυτή εξασφαλίζει την 

συνεχή επιβολή του υπάρχοντος 

συστήματος. 



 


