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Στο πλαίσιο του φετινού project η τάξη μας έχει αναλάβει να ερευνήσει με ποιο τρόπο η 
σημερινή κοινωνία επιδρά στην εφηβεία. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το 
παραπάνω θέμα καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που 
να μπορεί να αποφύγει το συγκεκριμένο εξελικτικό στάδιο στη ζωής του. Ένα στάδιο το 
οποίο παίζει και το καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία της ενήλικης ζωής του 
κάθε ατόμου. Επίσης, άλλος ένας σημαντικός λόγος που επιλέξαμε την έρευνα αυτού 
του ερωτήματος είναι το ότι και εμείς τώρα διανύουμε την περίοδο της εφηβείας και 
γνωρίζουμε καλύτερα από όλους τα προβλήματα και τις ανησυχίες των εφήβων  

Η έρευνα, λόγω του εύρους της, καταμερίστηκε σε υποερωτήματα τα οποία ανέλαβαν 
οι ομάδες της τάξης μας  και διαμόρφωσαν τις ενότητες της εργασίας μας . Οι τέσσερις  
ομάδες που έχουμε χωρίσει  καλούνται να διαπραγματευθούν με τα παρακάτω θέματα:  

 η πρώτη ομάδα θα ασχοληθεί με τις δραστηριότητες των εφήβων στον ελεύθερο 
χρόνο τους αλλά και με την καθοριστική επίδραση των προτύπων στην 
συμπεριφορά τους  

 η δεύτερη θα αναλύσει τον ρόλο  που παίζει το σχολείο στην ζωή του εφήβου 

 η τρίτη ομάδα θα θίξει το θέμα των θετικών και των αρνητικών χαρακτηριστικών του 
αθλητισμού σε σχέση με τους έφηβους  

 και η τελευταία ομάδα της τάξης μας θα αναφερθεί στην επιρροή της οικογένειας 
για την διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των εφήβων-νέων. 

 Τέλος, για την  εύρεση εξειδικευμένων πληροφοριών και για να προσεγγίσουμε όσο 
το δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα και τις ανησυχίες των εφήβων, την σχέση 
τους με τον οικογενειακό τους περίγυρο ,την επίδραση των προτύπων στην 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους και όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν 
την εργασία μας, επισκεφθήκαμε  δικτυακούς τόπους, ψάξαμε σε διάφορα βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά και εφημερίδες και φυσικά συζητήσαμε με 
συνομηλίκους μας και με εξειδικευμένους επιστήμονες.  
 



ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Πως επιδρά η οικογένεια στην 

διαμόρφωση της προσωπικότητας 
του εφήβου 

 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Η ΒΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΟ 

ΧΑΤΖΗΠΟΛΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΑ 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΟΝΕΩΝ 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 
ΕΙΔΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 



ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚ

Η 

ΟΡΦΑΝΑ 



ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟ
Ι ΓΟΝΕΙΣ 

ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΧΗΡΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΣΧΕΣΗ  



ΟΡΦΑΝΑ 

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΔΡΟΜΟΣ 

ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 



ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΟΝΕΩΝ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 



Η ΒΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΟ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ 



Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΟ 
 

• ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ;  

• ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ; 



Η οικογένεια από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί αποτελεί 
πρότυπο , γι’ αυτό και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τον 

χαρακτήρα που θα αποκτήσει , την προσωπικότητα που θα 
διαμορφώσει , το ήθος του , τις αξίες του, τον τρόπο σκέψης 

αλλά και τις συνήθειές του. Επομένως, αναμφισβήτητα η 
οικογένεια βρίσκεται στο κέντρο του ευρύτερου συνόλου της 

ανθρωπότητας και πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
μονάδα αυτοτελή για να ζήσει και να αναπτυχθεί το άτομο. 

Μια οικογένεια αν δεν λειτουργεί σωστά τότε το ίδιο το άτομο 
δέχεται αρνητικές επιπτώσεις και πρώτα απ’ όλα τα παιδιά. 

Έτσι ένας έφηβος που ζει μέσα σε μια προβληματική 
οικογένεια υποφέρει και υποβαθμίζεται σε όλους τους τομείς, 
ενώ ταυτόχρονα προβληματικές οικογένειες συντελούν στη 

δημιουργία μιας προβληματικής κοινωνίας. 





• Πως η ανάμειξη των γονιών στην εκπαίδευση επιδρά στην 
σχολική επίδοση των μαθητών; 

•  Ποιός ο ρόλος της εκπαίδευσης στην κοινωνία; 
•  Πως η εκπαίδευση βοηθάει τον μαθητή στην απόκτηση ενός 

επαγγέλματος; 



 Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο 
τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του 
ατόμου.  

 Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης 
αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες 
και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, 
ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, 
επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ).  

 Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους 
(θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική 
εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με 
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη 
χρονικά 



 Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη μορφή κοινωνικής οργάνωσης 
που συναντά το παιδί.  

 Όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών 
τους, τότε τα οφέλη που προκύπτουν είναι σημαντικά για τους/τις 
ίδιους/ες, καθώς και για το σχολικό σύστημα.  

 Η εκπαίδευση είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της 
κοινωνίας.  

 Η εκπαίδευση έχει ανάγκη τον άνθρωπο ενώ η κοινωνία το άτομο.  

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί μονοδιάστατα στην 
επαγγελματική αποκατάσταση.  

 Η εκπαίδευση δοκιμάζει και εξασκεί τη θέληση, που είναι ίσως το 
σημαντικότερο εφαλτήριο για μια επιτυχημένη ζωή. 

 



• ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ; 
 

• ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ; 
 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  
 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ  
 
 



 

 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

 



• Σχολικές σχέσεις είναι η κοινωνική συνύπαρξη δύο ή 
περισσότερων ατόμων. 

• Αυτή η κοινωνική συνύπαρξη οδηγεί αυτόματα και αναπόφευκτα 
στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. 



 Το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ μαθητών και 
δασκάλων  

 Η επίδραση των καθηγητών στην ψυχολογία των μαθητών  

 



• Πώς επιδρά ο εκπαιδευτικός στην διαμόρφωση των σχολικών σχέσεων 
μεταξύ μαθητών 

• Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών ένας σημαντικός παράγοντας για την 
διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός εφήβου 

• Η Κοινωνιομετρία 

• Οι επιρροές που δέχονται οι μαθητές από τα στερεότυπα και τις 
αντιλήψεις που υπάρχουν σε μια κοινωνία 



 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι μέσα από τις 
σχέσεις μαθητών και καθηγητών καθορίζεται η 
μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. 

  Όσο αφορά τις σχέσεις μεταξύ συμμαθητών , 
πρωταρχική έγνοια των μελών μιας μαθητικής τάξης 
είναι να διασφαλίσουν την κοινωνική αποδοχή των 
συνομηλίκων τους. 

 



Το άγχος είναι μια φυσιολογική σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια 

απειλή η σε μια αίτηση για την αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων. 

Μπορεί να είναι και θετικό αλλά μόνο όταν προσπαθούμε να το 

αντιμετωπίσουμε, συνήθως σπάνια, και σε συγκεκριμένο  βαθμό. Σε αυτή 

την περίπτωση έχει καθοριστική σημασία  και μας ενεργοποιεί για να 

ανταπεξέλθουμε στις όποιες καταστάσεις. 

 

 



• Είναι ένας μηχανισμός μέσα μας ο οποίος  λειτουργεί για να μας προφυλάξει,  γι’ 

αυτό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος 

• Η φύση μας έχει εξοπλίσει με το μηχανισμό του άγχους για να μας βοηθήσει και 

όχι για να μας βλάψει 

• Δημιουργεί πολλά συναισθήματα φόβου, απογοήτευσης ακόμη και κατάθλιψη 

• Λειτουργώντας κάτω από στρες, έχουμε την τάση να παρεξηγούμε συμπεριφορές 

• Υπάρχουν πολλά στάδια του άγχους στη ζωή του ανθρώπου,  ξεκινώντας από την 

παιδική ηλικία, στη συνέχεια την εφηβική και τέλος στην ενηλικίωση  

• Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους,  το οποίο είναι φυσιολογικό κάτω 

από ορισμένα επίπεδα 

 



 Οι μεγάλες απαιτήσεις των γονέων για σχολικές 

επιδόσεις 

 Οι πολλές υποχρεώσεις και δραστηριότητες 

 Οι αλλαγές σχολείου ή καθηγητή ή σπιτιού 

 Τα οικονομικά προβλήματα στο σπίτι 

 Η ανάγκη για ανεξαρτησία 

 Η ανάγκη για καταξίωση 

 Οι αλλαγές στην εφηβεία 



  Δυσκολία στη συγκέντρωση 

Διατροφικές διαταραχές 

Διαταραχές ύπνου 

Αίσθηση αδικαιολόγητου θυμού 

Παρουσιάζει κάμψη στην σχολική επίδοση 

  Παραπονιέται πολύ συχνά για πονόκοιλους και 

πονοκεφάλους 

  Αποφεύγει υπερβολικά κάθε καινούρια γνωριμία 



 Κατάθλιψη 

 Απομόνωση 

 Περιθωριοποίηση 

 Ανάπτυξη εξαρτήσεως 

 Στομαχικό έλκος 

 Ημικρανίες 



  Να αποκτήσει θετική σκέψη 

  Να συζητάει με τους γονείς και τους φίλους του 

  Να πηγαίνει βόλτες με τις παρέες του  

  Να αποκτήσει ενδιαφέροντα 

  Να αθλείται σε καθημερινή βάση  

  Να μάθει να αντιμετωπίζει σωστά τα προβλήματά του 

  Να διασκεδάζει στον ελεύθερο χρόνο του 



 

 Οι έφηβοι δεδομένου ότι μπορούν να 

αντιμετωπίσουν το άγχος μόνοι τους, χρειάζονται 

βοήθεια 

  συνέπειες θα είναι καθοριστικές καθώς θα 

αποκτήσουν σημαντικά ψυχικά προβλήματα 

  Οι γονείς τις περισσότερες φορές δεν 

αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους έχει άγχος 

 
 



•ΕΝΟΤΗΤΑ 1:Γενικά   για την  βία 

•ΕΝΟΤΗΤΑ 2:Διάφορες  μορφές βίας: 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΑ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΒΙΑ 

ΕΘΙΣΜΟΣ  ΣΤΗ  ΒΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΗΝ  ΕΦΗΒΕΙΑ 

•ΕΝΟΤΗΤΑ 3:Η μεγάλη επιρροή της βίας στον έφηβο 

•ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Συμπέρασμα 

 

 



ΒΙΑ: η  χρησιμοποίηση  σωματικής, υλικής  και  
πνευματικής  δύναμης  που  αποβλέπει  στην  
επιβολή  θέλησης  ενος  ατόμου  σε ένα  αλλο  

με  εξαναγκασμό 



 Αίτια  που  δημιουργούν  τη  βία 

 Επιπτώσεις  στη  ζωή  του  εφήβου 

 Ορισμένοι  τρόποι  αντιμετώπισης  αυτου  του  
φαινομένου 



Α)  ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΑ 

 

 Η  ενδοσχολική  βία  και  ο σχολικός  εκφοβι-      σμός ( 
bullying),ως  αντικείμενο  αναζήτησης  και  μελέτης  και  
στην Ελλάδα  -  κοινωνικό      πρόβλημα 

 Υπάρχουν  ορισμένοι  όροι  περιγραφής  αυτου  του  
φαινομένου ( θυματοποίηση, εσκεμμένη- απρόκλητη  
βία, εκφοβισμός) 

 Αίτια  ενδοσχολικής  βίας 

 



 Επιπτώσεις  ενδοσχολικής  βίας  στη  ζωή  του  εφήβου 
– οι  έφηβοι  γίνονται  και  ΘΥΤΕΣ  και  ΘΥΜΑΤΑ 

 

 



 Β) ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΒΙΑ 

 

 Οι  έφηβοι  ανεξαρτητοποιούνται , ενω  οι  γονείς  
πρέπει  να  αποδεχτούν  αυτο  το  γεγονός 

 Έντονες  είναι  οι  συγκρούσεις  ανάμεσα  στους  γονείς  
και  τους  εφήβους 

 Φυσικά  υπάρχουν  αίτια  αυτου  του  είδους  βίας 

 Αντίστοιχες  επιπτώσεις 

 

 





              Γ)  ΕΘΙΣΜΟΣ  ΣΤΗ  ΒΙΑ 

 Η βία  δεν  είναι  εύκολη  υπόθεση 

 Διαδίκτυο (  πλεονεκτήματα  αλλα και   τα  ΑΡΝΗΤΙΚΑ  
του ) 

 Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  αντιμετώπισής  του 

 Οι  έφηβοι απ΄την  πλευρά  τους  μπορεί  να  
αποκτήσουν  ψυχολογικά  αλλα και  ψυχοσωματικά  
προβλήματα 

 Σοβαρές  επιπτώσεις  στη  ζωή  του εφήβου 

 Κέντρα  που  συμβάλλουν  στην  μείωση  της  βίαιης  
συμπεριφοράς  που  ισως οφείλεται  στον  εθισμό τους 

 



 



    Δ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΗ  ΒΙΑ 

 

 Η  βία  επηρεάζεται  και  αυτη  σε  μεγάλο  βαθμό  
απ΄την  κοινωνία 

 Υπάρχουν  παράγοντες  που  καθορίζουν την  βία( 
πρότυπα, Μ.Μ.Ε., κόμματα) 

 Οι  αιτίες  και  οι  συνέπειες  εμπλέκονται,   
δημιουργώντας  έναν  συνεχή  φαύλο  κύκλο 

 συνέπειες 

 



 



 Η  βία  ασκεί  μεγάλη  επιρροή  στην  ζωή  του  εφήβου 

 Ο  εκφοβισμός  παίρνει  διάφορες  μορφές  ανάλογα  
με  το  φύλο  και  την  ηλικία  του  εφήβου 

 ΘΥΤΕΣ  και  ΘΥΜΑΤΑ 

 Ατομικά   χαρακτηριστικά    -        κοινωνικό-
οικογενειακο  περιβαλλον 



 

Η  βία  μπορεί  να  επηρεάσει  σε  μεγάλο  βαθμό την  
συμπεριφορά των  εφήβων  και  ανάλογα  το  μέγεθός  της  
μπορεί  να  καθορίσει  το  μέλλον  κάθε  εφήβου 

 



 Όπως  είδαμε , ο  έφηβος  επηρεάζεται εύκολα  και  και  
σε  μεγάλο  βαθμό  απ’την βία  

 Υπάρχουν  διάφοροι  παράγοντες  που   είναι   
υπεύθυνοι   για  την  εμφάνιση  των  συμπτωμάτων  
βίαιης  συμεριφοράς ( σχολείο οικογένεια ,  
συναναστροφές , κοινωνία ) 

 Εμφανίζονται  ΘΥΤΕΣ   και  ΘΥΜΑΤΑ  και  
επαναπροσδιορίζονται  οι  ρόλοι  τους , εξαιτίας  του  
τρόπου  διαμόρφωσης  της  κοινωνίας 



ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Ο 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΟΜΠΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΜΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



 ΧΟΜΠΥ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΤΟΝ Η/Υ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣ
Η/ 
ΤΑΙΝΙΕΣ 



 

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ  

  ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  

 ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΊΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΌΧΙ ΧΌΜΠΙ 

 ΤΑ ΧΌΜΠΥ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ:  

  

α) ΑΘΛΗΜΑTA 
  

β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ- ΤΑΙΝΙΕΣ   

 

 γ) ΒΟΛΤΕΣ 
  

δ) ΜΟΥΣΙΚΗ 
  

ε) ΒΙΒΛΙΑ 
                                                                        



 ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΕΞΗ «hobyn» 13Ος αι. 

  ΣΗΜΑΙΝΕ ΜΙΚΡΟ ΑΛΟΓΟ Ή ΠΟΝΙ 

 1557: «hobbyhorse» ΈΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ 
ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΈΝΑ ΑΛΟΓΟ 

 1816: hobby (χόμπι) ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ-> 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο 
ΧΡΟΝΟΣ 

 



  ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΚΑΘΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΟΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 1)ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
                                                                2)ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ: 
1)ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
2) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
3)ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΙΣΗ  
4)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 
5)ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
6) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΗΛΙΚΙΑ  
7) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΠΌ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ 
 



 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΠΟΛΎ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΟΘΟΝΗ: 

1)ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ/ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

2)ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

3)ΒΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

4)ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ 

5)ΕΠΙΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

6)ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ 

7)ΧΑΜΗΛΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  

 



 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΌ ΦΡΟΝΤΗΣΤΙΡΙΑ  
α) ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΙ 
β) ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 ΠΟΛΥ ΥΛΉ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 ΧΟΜΠΙ=ΧΡΗΜΑΤΑ 
α) ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
β) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΟΜΠΙ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

 



0 20 40 60 80 100 

Αγαπημένη μουσική 

Αθλητικές δραστηριοτητες 

Ηλεκτονικά παιχνίδια στον Η/Υ 

Σχεδιάζουν/Επεξεργάζονται εικονες στον 
Η/Υ 

Φτιάχνουν δικά τους 
προγράμματα/παιχνιδια 

Ανάγνωση Βιβλίων 

Χορος 

Ζωγραφική/Χειροτεχνία 

Φωτογραφίες 

Μουσικό οργανο 

Κορίτσια 

Αγορια 



ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Ο  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 

ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ; 

ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  
ΟΦΕΛΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ 



 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 

 

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

 



 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 

 

 

 ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

 ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 

 

 ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

 

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

 

 



 ΚΑΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

 

 ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 



ΟΜΑΔΙΚΑ: 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΕ ΟΜΑΔΑ 

 ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ: 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΝΩΣΗ 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ: 

 ΑΜΟΙΒΗ 

 ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΦΙΛΑΘΛΟ ΚΟΙΝΟ 

 ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

 ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ (ΑΛΚΟΟΛ,ΞΕΝΥΧΤΙΑ) 

 ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΑ 

 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ 

 ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΓΗΠΕΔΑ  

 ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

 ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

 ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΣΕ ΑΘΕΜΙΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΟΝ 
ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ  

 



 ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

 

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 ΒΙΑ  

 

 ΕΘΙΣΜΟΣ 

 

 



 Εφηβεία  διαμόρφωση συμπεριφοράς-χαρακτήρα  
 

 Πρότυπα  μοντέλα συμπεριφοράς  



 Έφηβος 
 
-Αίσθημα κατωτερότητας 
και ανασφάλειας 
 
-Χρήμα  πλούσια ζωή 
 
-Φήμη, γοητεία και δόξα 

 Ελληνική κοινωνία 
 
-Ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα 
 
-Κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα 
 
Έντονος οικονομικός 
διαχωρισμός 





 Ελληνική κοινωνία  πολιτική  αίσθημα 
απαισιοδοξίας και ανασφάλειας 
 

 Πολιτικά κόμματα  επιρροή συμπεριφοράς 
-Π.χ. Χρυσή Αυγή  «Κλίκα μαθητών μαχαιρώνει 
δεκαεφτάχρονο επειδή έγραψε στο θρανίο του τη λέξη 
ΑΝΤΙΦΑ»  « Το μαχαίρωμα του Παύλου Φύσσα από 
τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά» 





 Γονείς-αδέρφια  πρότυπα συμπεριφοράς  

 Αδέρφια  φίλοι , χαρακτήρας , εξωτερική εμφάνιση 
 

 Γονείς  μορφωτικό επίπεδο  αρχές, καλλιέργεια , 
παιδεία 



 Βίαιες καταστάσεις  ξυλοδαρμός  λεκτική βία  
βαρύ οικογενειακό περιβάλλον 
 

 Ήρεμες καταστάσεις  συζητήσεις  ενδιαφέρον  
ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον 
 

 





 Σχολείο  θετικά πρότυπα  αρνητικά πρότυπα  
 

-Θετικά πρότυπα 
-Αξιόλογοι καθηγητές  επάγγελμα δασκάλου ή 
καθηγητή  
-Καλοί μαθητές  καλύτερη σχολική πρόοδο 
 



     Νταήδες – Μεγαλύτεροι μαθητές 
-Ξυλοδαρμός 
-Λεκτική βία 
-Ναρκωτικά 
-Κάπνισμα 
 

   Αίσθημα ανωτερότητας και ισχύς 
 
 





 Σχολείο- οικογένεια-κοινωνία-πολιτική  Σημαντική 
επιρροή  
Διαμόρφωση συμπεριφοράς και χαρακτήρα 
 
 

 Κοινωνικά γεγονότα, συμβάντα και εξελίξεις  
Πρόσωπα-άτομα  Συμπεριφορές 
 





                

• Ελλάδα του 5ο αι.: Καλός  καγαθός πολίτης που 
προσέχει τον εαυτό του και συμμετέχει ενεργά για το 
καλό της κοινωνίας του. 

• Ελληνικά και Βυζαντινά χρόνια: Μορφωμένος με 
ανθρωπιστικά ιδανικά ,ο άνθρωπος, συνεισφέρει στον 
καθολικό άνθρωπο. 

• Τουρκοκρατία: Αδούλωτοι άνθρωποι, κλέφτες και 
αρματωλοί. 

• Διαφωτισμός: Άνθρωπος των γραμμάτων –
διανοούμενος που ασκεί τη λογική σε όλους τους τομείς  

• Ελλάδα του 21ου αι.: Τα πρότυπα των Μ.Μ.Ε .  

 

 



Ο  νέος επιλέγει τα πρότυπά του σύμφωνα με: 

• Την προσωπικότητα 

• Το χαρακτήρα 

• Τις αξίες και τη νοοτροπία του 

• Τις παρέες και τη μηνύματα που του περνάει η 
οικογένεια και το κοντινό του περιβάλλον  

• Αλλά κυρίως την  κρίση του  

 

 



Τύπος 

Ραδιόφωνο Διαδίκτυο 

Τηλεόραση 

Αθλητές 

Καλλιτέχνες 

Πολιτικοί 



ΕΙΔΙΚΑ: 
Τα Μ.Μ.Ε προβάλουν κατηγορίες ανθρώπων 

όπως: 

• Ψηλά, όμορφα ,καλλίγραμμα και αψεγάδιαστα 

σώματα –μια τελειότητα που είναι δύσκολη και 

οδηγεί το νέο σε ψυχοσωματικές  ασθένειες, 

όπως η νευρική ανορεξία. 

•Ταλαντούχοι άνθρωποι που εντυπωσιάζουν  με  

τις δραματικές τους ικανότητες και την 

ακτινοβολία τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν μπορεί να περιλαμβάνει θλίψη ή 

καταχρήσεις. 

• Διάσημοι άνθρωποι που με τις καλές τους 

πράξεις μπορούν πολλές φορές να 

ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τους 

νέους και τις νέες. 

 

 

 



• Άνθρωποι που γίνονται αντικείμενα χλευασμού καθώς 
δεν διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο.  

• Αθλητές υψηλόμισθοι που για κάθε τους εμφάνιση 
παίρνουν υψηλές απολαβές. 

• Είδωλα οικονομικά επιτυχημένα και πλούσια που 
ξοδεύουν τα χρήματά τους για την αγορά υλικών κάτι 
που προβάλλει την αδυναμία τους για τη διαχείριση και 
την χρήση τους. 

• Άνθρωποι καιροσκόποι και αμοραλιστές καθώς συχνά 
εμφανίζονται να αρπάζουν τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν στον δρόμο τους χωρίς να υπολογίζουν τις 
ηθικές αρχές. 





Η Επιλογή των προτύπων που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε 
έχει αρνητικές συνέπειες για: 

• Τις διαπροσωπικές σχέσεις-τον περίγυρο του εφήβου- 

• Την ψυχοσύνθεσή του 

• Την οικογένειά του 

• Το μέλλον  του 

 

 



               Οι νέοι με αυτήν τους την επιλογή επηρεάζονται αρνητικά 
διότι: 

• Καλλιεργείται : ο ατομικισμός  

                                η ιδιοτέλεια 

• Ο έφηβος αποκοινωνικοποιείται και γίνεται απαιτητικός.  

• Περιορίζεται : η κριτική του σκέψη  

                              ο προσωπικός τρόπος έκφρασής του. 

• Αντιγράφει μηχανικά χωρίς να κρίνει τα προβαλλόμενα 
πρόσωπα και καταστάσεις. 

• Αμβλύνεται και ελαστικοποιείται η ηθική συνείδηση διότι 
επιβραδύνεται το ψεύδος, η υποκρισία και η ανεντιμότητα . 

• Γεμίζει με άγχος και ανασφάλεια . 

• Θέτει αξίες χωρίς ουσία.  

• Ταυτίζει την ευτυχία με το χρήμα και τον υπερκαταναλωτισμό. 

• Μπορεί να περιπέσει σε κακές συναναστροφές που στην 
εφηβική ηλικία συνδέονται με εθισμούς όπως τα ναρκωτικά ή τα 
οινοπνευματώδη ποτά.  

 



             Για ποιο λόγο όμως τα Μ.Μ.Ε πραγματοποιούν αυτήν 
την πράξη: 

• Για να χειραγωγήσουν τον άνθρωπο-καταναλωτή. 

• Για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα ή άλλων πιο 
ισχυρών ανθρώπων. 

• Για να μας εντυπωσιάσουν. 

• Για να παρακινήσουν τον καταναλωτή να ακολουθήσει το 
ίδιο καταναλωτικό πρότυπο με όλους τους άλλους 
καταναλωτές . 

• Για να ωθήσουν τους ανθρώπους να αγοράσουν τα 
προϊόντα τους.  

• Για να μας μαζικοποιήσουν ώστε να γίνουμε αθύρματα της 
εκάστοτε εξουσίας . 

 

 



• Τεράστια η επίδραση των προτύπων των Μ.Μ.Ε , εξαιτίας 
του τεχνοκρατικού τρόπου ζωής μας. 

• Οι νέοι «πέφτουν στην παγίδα» του δήθεν θεωρώντας  πως 
το παν είναι η εμφάνιση. 

• Οι νέοι δίνουν βάση στις υλικές αξίες.  

• Παραμελούν τα μαθήματά τους ,που ουσιαστικά πάνω σε 
αυτά οικοδομείται το μέλλον τους. 

• Είναι πάντα ανικανοποίητοι ,καθώς δεν μπορούν να 
αποκτήσουν όσα υλικά αγαθά και χρήματα διαθέτει το 
πρότυπο τους. 

• Είναι ,λοιπόν, αναγκαίο:  

1. να θέσουν μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 
μηνυμάτων των Μ.Μ.Ε και της προσωπικής τους ζωής.  

2. Να πάψουν να πιστεύουν ότι οφείλονται να ταυτιστούν με 
τα διάσημα ινδάλματά τους. 

3. Να κάνουν σωστή ιεράρχηση των αξιών της ζωής τους. 

 





 

 

 

 
Διαφορετικά 

αθλήματα 

καλαθοσφαίριση 

ποδόσφαιρο 

Πρωταθλητισμός 

Ορισμός 

μειονεκτήματα 

ανταγωνισμός 

• ορισμός 

Επαγγελματικός και 
Ερασιτεχνικός 

αθλητισμός 

ορισμός  
επαγγελματικού 

ορισμός 
ερασιτεχνικού 

Θεατής(οπαδός) 
> φανατισμός και 

φιγούρα 

φανατισμός 

• ορισμός 

• αίτια 



Ο αθλητισμός διακρίνεται σε μια πληθώρα 
αθλημάτων. 

Μερικά από αυτά είναι: 

το ποδόσφαιρο 

η καλαθοσφαίριση (basketball) 

 

 

 



Ο πρωταθλητισμός είναι ίσως το ανώτατο 
επίπεδο που γίνεται κανείς να φτάσει. 

αγωνιστικοί στόχοι 

η μετάβαση από τον αθλητισμό στον 
πρωταθλητισμό γίνεται σταδιακά 

δεν αρκεί μόνο η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά 
αλλά και τα φυσικά προσόντα 

οι υψηλές απαιτήσεις οδήγησαν στην εξάπλωση του 
ντόπινγκ 



Ντόπινγκ είναι η χρήση φαρμακευτικών ουσιών ή 
διαφόρων μεθόδων από έναν αθλητή με στόχο 
την υπέρβαση των φυσιολογικών του 
δυνατοτήτων και τη βελτίωση της απόδοσής του.  

ασυμβίβαστο με την ευγενή άμιλλα 

επικίνδυνο για την υγεία του αθλητή 

Μερικά από αυτά είναι: 

1) αναβολικά στεροειδή 

2) διεγέρτες του ΚΝΣ 

3) ναρκωτικά-αναλγητικά 

4) ψυχοκινητικά-διεγερτικά 



Ανταγωνισμός είναι η πράξη της προσπάθειας 
ενάντια σε μια άλλη δύναμη με σκοπό την 
επίτευξη της κυριαρχίας ή την επίτευξη μιας 
ανταμοιβής ή ενός στόχου. 

μεγέθη ανταγωνισμού 

1) ανάμεσα σε δύο μελών ενός είδους 

2) ανάμεσα σε ολόκληρα τα είδη 

αποτελέσματα ανταγωνισμού 

1) ευεργετικά 

2) καταστρεπτικά 



Ο επαγγελματικός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός 
είναι σαφώς κατώτερες μορφές ενασχόλησης με τον 
αθλητισμό από τον πρωταθλητισμό. 

 Επαγγελματικός αθλητισμός είναι αθλητισμός στο 
οποίο οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την πληρωμή για 
το παιχνίδι. 

ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι αποτέλεσμα των:  

1) ανάπτυξης μέσων μαζικής επικοινωνίας 

2) αυξανόμενος ελεύθερος χρόνος 

 



χαρακτηριστικά 

1) μεγάλο ακροατήριο 

2) μερικοί αθλητές γίνονται super stars 

 Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός περιέχει 
περισσότερο την έννοια του χόμπι για τους 
δρώντες. 

 ο αθλητισμός προσφέρει στον ερασιτέχνη χαρά 

 ο ερασιτέχνης αγαπά τον αθλητισμό 



Μερίδα ανθρώπων, που ασχολούνται με τα 
αθλητικά θέματα είτε ενεργά είτε παθητικά, 
έχουν ταχθεί υπέρ κάποιου τέτοιου συλλόγου και 
τον έχουν ως ιδανικό, προτεραιότητα στη ζωή 
τους και σε πολλές περιπτώσεις ατόμων, ο 
σύλλογος γίνεται η ίδια τους η ζωή. 

πηγαίνουν στα γήπεδα για να στηρίξουν την 
αγαπημένη τους ομάδα  

η υποστήριξη εκφράζεται με συνθήματα πάθους και 
λατρείας για την ομάδα τους 

συγκρούονται με οπαδούς άλλης ομάδας 



 

 

 

 

 

 

 

 

Φανατισμός είναι η μέχρι πάθους προσήλωση σε 
κάποια ιδέα, θρησκεία πολιτικό σύστημα, κόμμα, 
αθλητική ομάδα που εξωθεί σε έχθρα ή και 
βιαιότητα κατά των αντιφρονούντων. 

 



Αίτια 

ο άνθρωπος από τη φύση του δημιουργεί ιδέες και 
λατρεύει τις ιδέες. Μερικές φορές όμως γίνεται 
αιχμάλωτος των ιδεών του. Έτσι γίνεται φανατικός και 
δογματικός. 

το υπόβαθρο του φανατισμού είναι η αυθεντία. Στην 
συνείδηση των φανατικών δηλαδή υπάρχει μια πίστη, μια 
αφοσίωση ή αγάπη προς ένα πρόσωπο ή θεσμό ή 
σύλλογο. 

πολλοί φανατικοί είναι άτομα με ψυχολογικά 
προβλήματα και δύσκολη προσαρμογή στην κοινωνία. 
Αποτυχημένοι, φτωχοί , απροσάρμοστοι, ένοχοι, 
εγωιστές που λόγω εξωτερικών εμποδίων έχασαν την 
αυτοπεποίθησή τους και στράφηκαν προς κάποια 
λατρεία. 

η βία γεννά φανατισμό και ο φανατισμός βία.  



Πρότυπα 
αθλητισμού 
για τον έφηβο 

Ιστορία του 
αθλητισμού 
 

Τι είναι 
πρότυπα; 

ΜΜΕ και 
πρότυπα 

Αντίδραση 
έφηβου στα 
πρότυπα 
 

Θετικά 
πρότυπα 



Η εφηβεία είναι ένα σημαντικό εξελικτικό στάδιο για 
την ζωή του ανθρώπου.  

 

Σε αυτήν την ηλικία ο έφηβος επηρεάζεται εύκολα , 
ιδιαίτερα από πρότυπα. 

 

Κάποια από τα πρότυπα αυτά είναι και εκείνα του 
αθλητισμού. 

 

 

 

Πώς τα αθλητικά πρότυπα επηρεάζουν έναν  νεαρό 
έφηβο; 

 

   Πώς οι έφηβοι αντιδρούν στο φαινόμενο των 
αθλητικών προτύπων; 

 

Ποιά είναι τα θετικά πρότυπα και ποιά τα αρνητικά 
που παρουσιάζονται;  

 

 

 



 Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με 
συγκεκριμένο τρόπο , ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες , στο αθλητικό και 
κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 

 Ο αθλητισμός ξεκίνησε από την αρχαία Αίγυπτο και Ελλάδα. 

 

 Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 776 π.χ και από τότε γίνονταν κάθε 
τέσσερα χρόνια. 

 

 Από τον 20ο αιώνα ο αθλητισμός πήρε οικονομικές , πολιτικές και πολιτιστικές 
διαστάσεις. 

 

 Τα ΜΜΕ είναι ο μοχλός για την παγκοσμιοποίηση του αθλητισμού , ενός προϊόντος 
μοναδικού καθώς μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους. 

 

 Σήμερα , παρουσιάζονται διάφορα πρότυπα , μέσα από τον αθλητισμό, άλλες φορές 
θετικά και άλλες φορές αρνητικά. 

 



 Πρότυπα είναι κάποια είδωλα, κυρίως προσώπων που έχουνε διακριθεί σε 
κάποιον τομέα και είναι είτε από κάποιο κοντινό περιβάλλον είτε από 
κάποιο καλλιτεχνικό τομέα. 

 

 Κάθε άτομο ψάχνει πρότυπα για να ταυτιστεί ώστε να νιώσει ικανοποίηση. 

 

 Οι έφηβοι αναζητούν πρότυπα γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν την έμφυτη 
ορμή τους για αναγνώριση των ικανοτήτων τους. 

 

 Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος και τότε ο άνθρωπος αρχίζει να 
διαμορφώνει την αντίληψη του και να γίνεται διεκδικητικός. 

 

 Υπάρχουνε θετικά πρότυπα.( αθλητές με κάποιο κινητικό πρόβλημα) και 
αρνητικά (οι λεγόμενοι ‘ stars ') 

 



 Στα ΜΜΕ τα πρότυπα είναι αισθητικά αποδεκτά , οπού η 
εξωτερική εμφάνιση διακρίνεται περισσότερο από τη 
μόρφωση και την πνευματική καλλιέργεια. 
 

 Σε αυτά προωθείται ο ατομικισμός , η βία και η κερδοσκοπία 
με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η προσωπικότητα του νέου 
που επιλέγει να ταυτιστεί με αυτά. 
 

 Παρουσιάζονται διάφορες διαφημίσεις σε πολλές από τις 
οποίες κυριαρχούν και αθλητικά πρότυπα. 
 

 Πολλοί δρόμοι και πρότυπα που προβάλλονται οδηγούν 
στον υπερκαταναλωτισμό για τον έφηβο. 
 
 



 Η εφηβεία είναι μια περίοδος έκστασης και άγχους , ευτυχίας και 
προβλημάτων , εξερεύνησης και ψυχικής πίεσης. 

 

 Οι έφηβοι με την κριτική άποψη στρέφονται σε άλλες ασχολίες. 

 

 Προσπαθούνε να βρούνε πρότυπα που θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά και 
όχι επιφανειακά. 

 

 Πολλοί αθλητές παρουσιάζονται σαν υπεράνθρωποι και αυτό επηρεάζει 
τον έφηβο. 

 

 Στο πλαίσιο της οικογένειας, οι έφηβοι χρειάζονται ισχυρά πρότυπα 
ρόλων. 

 

 Η λύση για τα αρνητικά πρότυπα είναι η σκέψη και η κρίση απο την μεριά 
των εφήβων. 

 

 



 Μπορεί , γενικά, να είναι επιστήμονες , θρησκευτικοί ηγέτες 
και καλλιτέχνες ή αθλητές. 
 

 Στον αθλητισμό θετικά πρότυπα ενδεχομένως να είναι 
αθλητές παραολυμπιακών αγώνων ή άλλοι πνευματικά 
ολοκληρωμένοι αθλητές. 
 

 Θετικά πρότυπα μπορεί να αποτελούν πνευματικοί 
άνθρωποι με ήθος , διάθεση να προσφέρουν βοήθεια στους 
συνανθρώπους τους. 
 

 Αυτά τα πρότυπα θα βοηθήσουν τον έφηβο στην ζωή του και 
θα τον κάνουν να 

  μην φοβάται τις αλλαγές ούτε τα προβλήματα. 
 



 Στα ΜΜΕ , τα πρότυπα , με επαναλαμβανόμενα μηνύματα 
καταφέρνουν να επηρεάσουν τον έφηβο. 

 

 Τα πρότυπα επηρεάζουν τον έφηβο παρουσιάζοντας υπεραθλητές. 

 

 Τα πρότυπα έχουνε σκοπό το κέρδος εταιρειών  για αυτό και είναι 
δύσκολο να παλέψεις με εκείνα καθώς είναι καλά κρυμμένα. 

 

 Τα θετικά πρότυπα όμως παίζουνε και αυτά σημαντικό ρόλο και 
βοηθούνε πολύ έναν έφηβο. 

 

 Ο έφηβος με την αντίληψη του ,την κρίση , τις αξίες και την 
εξυπνάδα μπορεί να αντιληφθεί και τα δύο είδη προτύπων. 
(θετικά- αρνητικά). 

 



Ηλεκτρονικός 
          
                  Αθλητισμός 



Μ Ε  Τ Ο Ν  Ό Ρ Ο  G A M I N G  Ε Ν Ν Ο Ο Ύ Μ Ε  ΤΑ Π Α Ι Χ Ν Ί Δ Ι Α Π ΟΥ Δ Ι Ε Ξ Ά Γ Ο Ν ΤΑ Ι  Μ Ε  Τ Η  Β Ο



ΕΝΑ ΝΕΟ ε ΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  



ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΕΊΔΗ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ  

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΜΥΑΛΟΎ  

ΘΕΑΤΈΣ  

• φυσικές 
δεξιότητες(δυναμη,αντοχη 
κ.α) 

• Ψυχαγωγία 

• Διαφορετικά Αθλήματα 

• παιχνίδια μυαλού 

• θεατές 



REAL T IME 

STRATEGY(RTS)  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ 

ΧΡΌΝΟ  

F IGHTING  

ΜΆΧΗΣ  

FIRST PERSON 

SHOOTER(FPS)  

ΠΟΛΕΜΙΚΆ  

MULTIPLAYER 

ONLINE BATTLE 

ARENA(MOBA)  



R e a l  T i m e  S t r a t e g y  

M O B A  

First Person Shooter 





Παιχνίδια Εξοπλισμός-Περιφεριακά Αξεσουάρ 





12-17 
40% 

18+ 
50% 

8-11 
10% 

Ηλικια 

12-17 18+ 8-11 



“I AM A GAMER NOT BECAUSE I DONT HAVE A 
LIFE BUT BECAUSE I CHOOSE TO HAVE MANY”  

“ΕΙΜΑΙ ΠΑΚΤΗΣ ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΖΩΗ ΑΛΛΑ 
 ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΕΧΩ ΠΟΛΛΕΣ”  



ΤΕΛΟΣ 


