
  

Ξεκινώντας το ταξίδι της εφηβείαςΞεκινώντας το ταξίδι της εφηβείας::  
Μεγαλώνω, Αλλάζω, Αισθάνομαι, Μεγαλώνω, Αλλάζω, Αισθάνομαι, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

11οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σχολ. ΈτοςΣχολ. Έτος:: 2013-2014 2013-2014

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α΄ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α΄ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ



  

Στα πλαίσια του μαθήματος ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Στα πλαίσια του μαθήματος ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
χωριστήκαμε σε ομάδες και συνεργαστήκαμε για να διερευνήσουμε χωριστήκαμε σε ομάδες και συνεργαστήκαμε για να διερευνήσουμε 
το πως βιώνουμε την καινούρια αυτή περίοδο της ζωής μας και το πως βιώνουμε την καινούρια αυτή περίοδο της ζωής μας και 
ιδιαίτερα να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε ιδιαίτερα να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε 
με τους γύρω μας. Ο βασικός άξονας λοιπόν της εργασίας μας έχει με τους γύρω μας. Ο βασικός άξονας λοιπόν της εργασίας μας έχει 
να κάνει με το θέμα της να κάνει με το θέμα της επικοινωνίαςεπικοινωνίας (μορφές επικοινωνίας, μέσα  (μορφές επικοινωνίας, μέσα 
επικοινωνίας, με ποιους και γιατί επικοινωνούμε, πως μπορούμε να επικοινωνίας, με ποιους και γιατί επικοινωνούμε, πως μπορούμε να 
κάνουμε πιο αποτελεσματική την επικοινωνία με τους γύρω μας).κάνουμε πιο αποτελεσματική την επικοινωνία με τους γύρω μας).

          Για το σκοπό αυτό συλλέξαμε υλικό, συντάξαμε ερωτηματολόγιο, Για το σκοπό αυτό συλλέξαμε υλικό, συντάξαμε ερωτηματολόγιο, 
πήραμε συνεντεύξεις, ζωγραφίσαμε.πήραμε συνεντεύξεις, ζωγραφίσαμε.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ



  

ΕΦΗΒΕΙΑΕΦΗΒΕΙΑ
Εφηβεία είναι η μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην παιδική και την Εφηβεία είναι η μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην παιδική και την 

ώριμη ηλικία, όπου συντελούνται μεγάλες βιολογικές, ορμονικές αλλά και ώριμη ηλικία, όπου συντελούνται μεγάλες βιολογικές, ορμονικές αλλά και 
ψυχοκοινωνικές αλλαγές .Χρονικά τοποθετείται περίπου μεταξύ των 12-18 ψυχοκοινωνικές αλλαγές .Χρονικά τοποθετείται περίπου μεταξύ των 12-18 

ετών.ετών.

Πως βιώνουμε την εφηβείαΠως βιώνουμε την εφηβεία

• Βλέπουμε το σώμα μας να Βλέπουμε το σώμα μας να 
μεταμορφώνεταιμεταμορφώνεται

• Νιώθουμε φόβο, θυμό και συχνά ένα Νιώθουμε φόβο, θυμό και συχνά ένα 
αίσθημα αδικίαςαίσθημα αδικίας

• Αμφισβητούμε και συγκρουόμαστε με Αμφισβητούμε και συγκρουόμαστε με 
τον κόσμο των ενηλίκωντον κόσμο των ενηλίκων

• Ο κόσμος όλος είμαστε εμείς και οι Ο κόσμος όλος είμαστε εμείς και οι 
φίλοι μαςφίλοι μας

• Διψάμε για ανεξαρτησίαΔιψάμε για ανεξαρτησία

• Νιώθουμε όμορφοι και άσχημοι, Νιώθουμε όμορφοι και άσχημοι, 
δυνατοί και εύθραυστοιδυνατοί και εύθραυστοι

• Επιτέλους μεγαλώνουμεΕπιτέλους μεγαλώνουμε!!



  

1.1. ΕΕΦΗΒΕΙΑΦΗΒΕΙΑ

2.2. ΠΠΟΜΠΟΣΟΜΠΟΣ

3.3. ΛΕΚΤΛΕΚΤΙΙΚΗΚΗ

4.4. ΚΚΙΝΗΤΟΙΝΗΤΟ

5.5. ΟΟΜΙΛΙΑΜΙΛΙΑ

6.6. ΙΙΝΤΕΡΝΕΤΝΤΕΡΝΕΤ

7.7. ΝΝΟΗΜΑΤΙΚΗΟΗΜΑΤΙΚΗ

8.8. ΑΝΘΡΑΝΘΡΩΩΠΩΝΠΩΝ

9.9. ΜΟΜΟΝΝΑΞΙΑΑΞΙΑ

10.10. ΧΕΧΕΙΙΡΑΨΙΑΡΑΨΙΑ

11.11. ΓΡΓΡΑΑΜΜΑΤΑΜΜΑΤΑ

1.1. Η περίοδος μεταξύ 12-18Η περίοδος μεταξύ 12-18

2.2. Υπάρχει ο … και ο δέκτηςΥπάρχει ο … και ο δέκτης

3.3. Είναι ο διάλογος τέτοια επικοινωνίαΕίναι ο διάλογος τέτοια επικοινωνία

4.4. Το τηλέφωνο που έχουμε πάντα Το τηλέφωνο που έχουμε πάντα 
μαζί μαςμαζί μας

5.5. Μ’ αυτήν επικοινωνούμεΜ’ αυτήν επικοινωνούμε

6.6. Αλλιώς το ΔιαδίκτυοΑλλιώς το Διαδίκτυο

7.7. Η γλώσσα των κωφάλαλωνΗ γλώσσα των κωφάλαλων

8.8. Η λεκτική επικοινωνία γίνεται Η λεκτική επικοινωνία γίνεται 
μεταξύ των …μεταξύ των …

9.9. Οι σύγχρονοι άνθρωποι συχνά ζουν Οι σύγχρονοι άνθρωποι συχνά ζουν 
μέσα στην …μέσα στην …

10.10. Και με αυτήν μπορούμε να Και με αυτήν μπορούμε να 
χαιρετήσουμε κάποιονχαιρετήσουμε κάποιον

11.11. Παλιότερα επικοινωνούσαν με αυτάΠαλιότερα επικοινωνούσαν με αυτά



  

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣΔΙΑΛΟΓΟΣ<< διαλέγομαι=συζητώ με όρους διαλέγομαι=συζητώ με όρους

  Διάλογος είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο ή Διάλογος είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο ή 
περισσότερων ανθρώπων. Πρόκειται για μία από τις πιο άμεσες μορφές περισσότερων ανθρώπων. Πρόκειται για μία από τις πιο άμεσες μορφές 
επικοινωνίας.επικοινωνίας.

Σημασία του διαλόγουΣημασία του διαλόγου

• Ανταλλάσσουμε πληροφορίες και διευρύνουμε τις γνώσεις μαςΑνταλλάσσουμε πληροφορίες και διευρύνουμε τις γνώσεις μας

• Επιλύουμε προβλήματα στις μεταξύ μας σχέσειςΕπιλύουμε προβλήματα στις μεταξύ μας σχέσεις

• Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και συσφίγγουμε τις σχέσεις μεταξύ μαςΕκφράζουμε τα συναισθήματά μας και συσφίγγουμε τις σχέσεις μεταξύ μας

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



  

Προϋποθέσεις ενός σωστού και γόνιμου διαλόγουΠροϋποθέσεις ενός σωστού και γόνιμου διαλόγου

• Σεβασμός στις απόψεις των άλλων, ακόμη κι αν είναι Σεβασμός στις απόψεις των άλλων, ακόμη κι αν είναι 
διαφορετικές ή αντίθετες από τις δικές μαςδιαφορετικές ή αντίθετες από τις δικές μας

• Όχι φανατισμός και αδιαλλαξίαΌχι φανατισμός και αδιαλλαξία
• Καλοπροαίρετη διάθεση προς τον συνομιλητή μαςΚαλοπροαίρετη διάθεση προς τον συνομιλητή μας
• Χρήση λογικής επιχειρηματολογίας για να πείσουμε ή να Χρήση λογικής επιχειρηματολογίας για να πείσουμε ή να 

αντικρούσουμε το συνομιλητή μαςαντικρούσουμε το συνομιλητή μας
• Αποφυγή της ειρωνίας και του σαρκασμούΑποφυγή της ειρωνίας και του σαρκασμού
• Συμφωνία των παραγλωσσικών στοιχείων (τόνος της Συμφωνία των παραγλωσσικών στοιχείων (τόνος της 

φωνής, εκφράσεις του προσώπου) με το περιεχόμενο φωνής, εκφράσεις του προσώπου) με το περιεχόμενο 
του μηνύματος ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσειςτου μηνύματος ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις



  

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

Με το διάλογοΜε το διάλογο……

• γνωρίσαμε καλύτερα τους συμμαθητές μας και γνωρίσαμε καλύτερα τους συμμαθητές μας και 
ανταλλάξαμε σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματαανταλλάξαμε σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματα

• μάθαμε να ακούμε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε την μάθαμε να ακούμε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε την 
άποψή του και να μαθαίνουμε  ο ένας από τον άλλονάποψή του και να μαθαίνουμε  ο ένας από τον άλλον

• συνεργαστήκαμε αρμονικά και δουλέψαμε μαζί για να συνεργαστήκαμε αρμονικά και δουλέψαμε μαζί για να 
πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμαπετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

• αστειευτήκαμε, γελάσαμε, διασκεδάσαμεαστειευτήκαμε, γελάσαμε, διασκεδάσαμε



  

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μη λεκτική επικοινωνίαΜη λεκτική επικοινωνία θεωρείται η διαδικασία επικοινωνίας κατά  θεωρείται η διαδικασία επικοινωνίας κατά 
την οποία στέλνουμε και δεχόμαστε μη λεκτικά (κυρίως οπτικά) την οποία στέλνουμε και δεχόμαστε μη λεκτικά (κυρίως οπτικά) 
μηνύματα. Με τη μη λεκτική επικοινωνία μεταφέρεται το 65%-93% των μηνύματα. Με τη μη λεκτική επικοινωνία μεταφέρεται το 65%-93% των 
μηνυμάτων στην επικοινωνία. Μπορούμε να αποφύγουμε την μηνυμάτων στην επικοινωνία. Μπορούμε να αποφύγουμε την 
επικοινωνία μέσω λέξεων αλλά όχι τη μη λεκτική επικοινωνία.επικοινωνία μέσω λέξεων αλλά όχι τη μη λεκτική επικοινωνία.

Τρόποι μη λεκτικής επικοινωνίαςΤρόποι μη λεκτικής επικοινωνίας

•ήχοι (π.χ. γέλιο)ήχοι (π.χ. γέλιο)

•τρόπος ομιλίας (π.χ. παύσεις, τονισμός λέξεων)τρόπος ομιλίας (π.χ. παύσεις, τονισμός λέξεων)

•στάση σώματοςστάση σώματος

•σωματική επαφή (π.χ. χειραψία)σωματική επαφή (π.χ. χειραψία)

•κινήσεις κεφαλιούκινήσεις κεφαλιού

•κινήσεις χεριών (π.χ. χαιρετισμός)κινήσεις χεριών (π.χ. χαιρετισμός)

•κινήσεις ματιώνκινήσεις ματιών

•εκφράσεις προσώπουεκφράσεις προσώπου

•εμφάνιση (π.χ. ατημέλητη)εμφάνιση (π.χ. ατημέλητη)



  

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Δεν θα μπορούσαμε φυσικά εδώ να παραλείψουμε τη σημασία της Δεν θα μπορούσαμε φυσικά εδώ να παραλείψουμε τη σημασία της 

ενδυμασίας ως μέσο μη λεκτικής επικοινωνίας. Η ενδυμασία είναι μια ενδυμασίας ως μέσο μη λεκτικής επικοινωνίας. Η ενδυμασία είναι μια 
σιωπηλή γλώσσα που αποκαλύπτει πολλά για το άτομο που τη φοράει, σιωπηλή γλώσσα που αποκαλύπτει πολλά για το άτομο που τη φοράει, 

την κοινωνική και οικονομική του θέση, τη συναισθηματική του την κοινωνική και οικονομική του θέση, τη συναισθηματική του 
κατάσταση καθώς και το πολιτισμικό περιβάλλον όπου ζει. Επειδή λοιπόν κατάσταση καθώς και το πολιτισμικό περιβάλλον όπου ζει. Επειδή λοιπόν 

για τους εφήβους η μόδα αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής τους για τους εφήβους η μόδα αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής τους 
καθοριστικής σημασίας, σας παρουσιάζουμε τον … καθοριστικής σημασίας, σας παρουσιάζουμε τον … 

ΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΟΥ TRENDYTRENDY

• Χρώμα μαλλιώνΧρώμα μαλλιών::  Ξεχάστε τα βαρετά χρώματα Ξεχάστε τα βαρετά χρώματα 
των κομμωτηρίων και ξαφνιάστε με φανταιζί των κομμωτηρίων και ξαφνιάστε με φανταιζί 
ανταύγειες που θα τραβήξουν την προσοχή!ανταύγειες που θα τραβήξουν την προσοχή!

• Hairstyle:Hairstyle:  Από μια περίτεχνη γαλλική κοτσίδα Από μια περίτεχνη γαλλική κοτσίδα 
έως ένα ξυρισμένο προφίλ, τα πάντα είναι έως ένα ξυρισμένο προφίλ, τα πάντα είναι in!in!

• Piercing:Piercing:  Τρυπημένα αυτιά; Ντεμοντέ! Το Τρυπημένα αυτιά; Ντεμοντέ! Το piercing piercing 
πια αφορά οποιοδήποτε μέρος του προσώπου πια αφορά οποιοδήποτε μέρος του προσώπου 
φαίνεται (ή δεν φαίνεται)!φαίνεται (ή δεν φαίνεται)!

• ΤατουάζΤατουάζ::  Δεν προτείνουμε φυσικά να γίνετε ένας Δεν προτείνουμε φυσικά να γίνετε ένας 
ζωντανός πίνακας αλλά ένα μικρό διακριτικό ζωντανός πίνακας αλλά ένα μικρό διακριτικό tatootatoo  
δεν περνά ποτέ απαρατήρητο!δεν περνά ποτέ απαρατήρητο!

• ΚινητόΚινητό::  Έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας. Έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας. 
Ένα κινητό λοιπόν δεν θα πρέπει να λείπει ποτέ από Ένα κινητό λοιπόν δεν θα πρέπει να λείπει ποτέ από 
τη τσάντα ενός εφήβου που σέβεται τον εαυτό του!τη τσάντα ενός εφήβου που σέβεται τον εαυτό του!

  

• ΜανικιούρΜανικιούρ::  Κλασικοί ή Κλασικοί ή fluofluo χρωματισμοί, με  χρωματισμοί, με 
σχέδια ή στρας, τα νύχια είναι το απόλυτο φετίχ!σχέδια ή στρας, τα νύχια είναι το απόλυτο φετίχ!

• ΤζινΤζιν::  Το τζιν αποτελεί εδώ και χρόνια Το τζιν αποτελεί εδώ και χρόνια 
το απόλυτο το απόλυτο mustmust της γκαρνταρόμπας των  της γκαρνταρόμπας των 
εφήβων!εφήβων!

• Σχολική τσάνταΣχολική τσάντα::  Το απαραίτητο Το απαραίτητο 
αξεσουάρ των μαθητικών μας χρόνων. αξεσουάρ των μαθητικών μας χρόνων. 
Διαλέξτε αυτήν που σας εκφράζει. Θα Διαλέξτε αυτήν που σας εκφράζει. Θα 
περάσετε πολλά χρόνια μαζί της!περάσετε πολλά χρόνια μαζί της!

• ΑξεσουάρΑξεσουάρ: : Από ζώνες και τσάντες Από ζώνες και τσάντες 
μέχρι κοσμήματα και μέχρι κοσμήματα και hairbands,hairbands, τα  τα 
αξεσουάρ πάντα προσθέτουν μια αξεσουάρ πάντα προσθέτουν μια 
ιδιαίτερη πινελιά στην εμφάνισή σας!ιδιαίτερη πινελιά στην εμφάνισή σας!  

• ΧαμόγελοΧαμόγελο::  Τέλος, φορέστε το καλύτερό σας Τέλος, φορέστε το καλύτερό σας 
χαμόγελο και κατακτήστε τους όλους! χαμόγελο και κατακτήστε τους όλους! 



  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Κατανοήσαμε την έννοια της μη λεκτικής επικοινωνίας και τη Κατανοήσαμε την έννοια της μη λεκτικής επικοινωνίας και τη 
σημασία της στη μετάδοση μηνυμάτων.σημασία της στη μετάδοση μηνυμάτων.

• Μέσα από την παρακολούθηση σχετικών βίντεο και παιχνίδια Μέσα από την παρακολούθηση σχετικών βίντεο και παιχνίδια 
δραματοποίησης και παντομίμας συνειδητοποιήσαμε πόσο δραματοποίησης και παντομίμας συνειδητοποιήσαμε πόσο 
σημαντική είναι για την ανθρώπινη επικοινωνία καθώς μπορεί να σημαντική είναι για την ανθρώπινη επικοινωνία καθώς μπορεί να 
μεταφέρει με απόλυτη ακρίβεια συναισθήματα δυσαρέσκειας, μεταφέρει με απόλυτη ακρίβεια συναισθήματα δυσαρέσκειας, 
ευχαρίστησης, φόβου, επιθετικότητας  αλλά και σκέψεις που δεν ευχαρίστησης, φόβου, επιθετικότητας  αλλά και σκέψεις που δεν 
μπορούμε ή δεν θέλουμε να εκφράσουμε λεκτικά.μπορούμε ή δεν θέλουμε να εκφράσουμε λεκτικά.

• Γίναμε πιο παρατηρητικοί σε μη λεκτικές συμπεριφορές Γίναμε πιο παρατηρητικοί σε μη λεκτικές συμπεριφορές 
συμμαθητών μας και πιο ικανοί στο να ερμηνεύουμε τέτοιες συμμαθητών μας και πιο ικανοί στο να ερμηνεύουμε τέτοιες 
συμπεριφορές. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοούμε καλύτερα τους συμπεριφορές. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοούμε καλύτερα τους 
γύρω μας και να προσφέρουμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή γύρω μας και να προσφέρουμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή 
μας όπου κρίνουμε αναγκαίο. μας όπου κρίνουμε αναγκαίο. 



  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΗΒΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΗΒΩΝ

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το θέμα της επικοινωνίας Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το θέμα της επικοινωνίας 
μεταξύ μας συντάξαμε ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσαμε στους μεταξύ μας συντάξαμε ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσαμε στους 
συμμαθητές μας. Τα αποτελέσματα που καταγράψαμε μετά την συμμαθητές μας. Τα αποτελέσματα που καταγράψαμε μετά την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων είναι τα εξήςεπεξεργασία των ερωτηματολογίων είναι τα εξής: : 



  



  



  



  

Γλώσσα των νέωνΓλώσσα των νέων

• Η γλώσσα των νέων είναι πλούσια και Η γλώσσα των νέων είναι πλούσια και 
συνεχώς ανανεούμενησυνεχώς ανανεούμενη

• Εκφράζει και εκφράζεται μέσα στην Εκφράζει και εκφράζεται μέσα στην 
«παρέα», η οποία την υιοθετεί και την «παρέα», η οποία την υιοθετεί και την 
διαδίδει ταχύταταδιαδίδει ταχύτατα

• Με την ιδιαίτερη γλώσσα τους οι νέοι Με την ιδιαίτερη γλώσσα τους οι νέοι 
δείχνουν ότι ανήκουν σε μια ηλικία με δικά δείχνουν ότι ανήκουν σε μια ηλικία με δικά 
τους ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει τους ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει 
από τα παιδικά και από τα ενήλικα χρόνιααπό τα παιδικά και από τα ενήλικα χρόνια

GreeklishGreeklish
Greeklish Greeklish < Greek+English< Greek+English

Με τον όρο αυτό εννοούμε την ελληνική Με τον όρο αυτό εννοούμε την ελληνική 
γλώσσα γραμμένη με το λατινικό αλφάβητογλώσσα γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο

ΑιτίεςΑιτίες
• Ανάγκη διαφοροποίησηςΑνάγκη διαφοροποίησης
• Απουσία ελληνικού αλφάβητου σε ορισμένα Απουσία ελληνικού αλφάβητου σε ορισμένα 

πληκτρολόγιαπληκτρολόγια
• Εξοικονόμηση χρόνουΕξοικονόμηση χρόνου
• Αποφυγή ορθογραφικών λαθώνΑποφυγή ορθογραφικών λαθών

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα
• Δεν υπάρχειΔεν υπάρχει::  Είναι απίστευτο, Είναι απίστευτο, 

τρελό, καταπληκτικότρελό, καταπληκτικό
• Τα σπάειΤα σπάει::  Είναι τέλειο, Είναι τέλειο, 

εντυπωσιάζειεντυπωσιάζει
• Δεν της το ’χαΔεν της το ’χα::  Δεν την είχα ικανή Δεν την είχα ικανή 

για κάτι τέτοιογια κάτι τέτοιο
• Χελόου;Χελόου;::  ((Hello?)Hello?) Είναι κανείς  Είναι κανείς 

εκεί; (μέσα στο κεφάλι σου;)εκεί; (μέσα στο κεφάλι σου;)
• Δεν την παλεύω:Δεν την παλεύω: Δεν τα βγάζω  Δεν τα βγάζω 

πέραπέρα
• Έφαγα χ:Έφαγα χ: Έφαγα απόρριψη Έφαγα απόρριψη
• Τον λούστηκα: Τον λούστηκα: τον ανέχτηκατον ανέχτηκα
• Φάγαμε πακέτο:Φάγαμε πακέτο: κουραστήκαμε κουραστήκαμε
• Τζάμι: Τζάμι: σούπερ, τέλειοσούπερ, τέλειο
• Το ‘χω:Το ‘χω: το κατάλαβα, το βρήκα,  το κατάλαβα, το βρήκα, 

μπορώ να το κάνωμπορώ να το κάνω



  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Οι συνομήλικοι γίνονται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη ζωή των Οι συνομήλικοι γίνονται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη ζωή των 
εφήβων. Μέσα από τις φιλίες οι έφηβοι μαθαίνουν να συνεννοούνται με εφήβων. Μέσα από τις φιλίες οι έφηβοι μαθαίνουν να συνεννοούνται με 
άλλα άτομα και να εντάσσονται σε ομάδες.άλλα άτομα και να εντάσσονται σε ομάδες.

• Οι περισσότεροι έφηβοι έχουν την τάση να δημιουργούν 1-3 στενές Οι περισσότεροι έφηβοι έχουν την τάση να δημιουργούν 1-3 στενές 
φιλίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ενώ οι παρέες είναι στην φιλίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ενώ οι παρέες είναι στην 
πλειοψηφία τους μεικτές.πλειοψηφία τους μεικτές.

• Προτιμούν να περνούν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους με τους Προτιμούν να περνούν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους με τους 
φίλους τους είτε συναντώμενοι πρόσωπο με πρόσωπο είτε με κάποιου φίλους τους είτε συναντώμενοι πρόσωπο με πρόσωπο είτε με κάποιου 
άλλου είδους επικοινωνία, συνήθως τηλεφωνική.άλλου είδους επικοινωνία, συνήθως τηλεφωνική.

• Οι δραστηριότητες που επιλέγουν να κάνουν με τους φίλους τους Οι δραστηριότητες που επιλέγουν να κάνουν με τους φίλους τους 
αφορούν κυρίως τη διασκέδαση και πολύ λιγότερο τη σχολική μελέτη.αφορούν κυρίως τη διασκέδαση και πολύ λιγότερο τη σχολική μελέτη.

• Χρησιμοποιούν κωδικοποιημένους λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας οι Χρησιμοποιούν κωδικοποιημένους λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας οι 
οποίοι είναι κοινά αποδεκτοί στις παρέες τους και διαφέρουν από αυτούς οποίοι είναι κοινά αποδεκτοί στις παρέες τους και διαφέρουν από αυτούς 
των ενηλίκων.των ενηλίκων.



  

Πήραμε συνέντευξη από τους γονείς μας και διερευνήσαμε τον τρόπο με τον Πήραμε συνέντευξη από τους γονείς μας και διερευνήσαμε τον τρόπο με τον 
οποίο αυτοί βιώνουν την επικοινωνία μαζί μας, τα θέματα που κυρίως μας οποίο αυτοί βιώνουν την επικοινωνία μαζί μας, τα θέματα που κυρίως μας 
απασχολούν, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τους συνήθεις λόγους απασχολούν, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τους συνήθεις λόγους 
σύγκρουσης. Οι απαντήσεις ως επί το πλείστον ταυτίζονταν  στα σύγκρουσης. Οι απαντήσεις ως επί το πλείστον ταυτίζονταν  στα 
περισσότερα ερωτήματα, γεγονός που μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως περισσότερα ερωτήματα, γεγονός που μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως 
η επικοινωνία ανάμεσά μας έχει λίγο πολύ κοινά χαρακτηριστικά.   η επικοινωνία ανάμεσά μας έχει λίγο πολύ κοινά χαρακτηριστικά.   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ



  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.1. Κυριότεροι λόγοι σύγκρουσηςΚυριότεροι λόγοι σύγκρουσης

• Αμέλεια στις σχολικές ή εξωσχολικές υποχρεώσειςΑμέλεια στις σχολικές ή εξωσχολικές υποχρεώσεις

• Χρόνος που διαθέτουν στον υπολογιστήΧρόνος που διαθέτουν στον υπολογιστή
• Ωράριο εξόδου ή επιστροφής στο σπίτιΩράριο εξόδου ή επιστροφής στο σπίτι
• ΑκαταστασίαΑκαταστασία

2.2. Τρόποι αντιμετώπισηςΤρόποι αντιμετώπισης

• Με διάλογο-συζήτησηΜε διάλογο-συζήτηση

• Με υπομονή και κατανόησηΜε υπομονή και κατανόηση

3.3. Θέματα συζήτησηςΘέματα συζήτησης

• Σχέσεις με συνομηλίκουςΣχέσεις με συνομηλίκους

• Σχολικές επιδόσεις-προβλήματαΣχολικές επιδόσεις-προβλήματα

• ΕνδυμασίαΕνδυμασία



  

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ



  

TA TA ΕΡΓΑΕΡΓΑ ΜΑΣ ΜΑΣ



  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Φρανσουάζ Ντολτό – Κατρίν Ντολτό-Τόλιτς, Φρανσουάζ Ντολτό – Κατρίν Ντολτό-Τόλιτς, ΕΦΗΒΟΙ-Προβλήματα και ΕΦΗΒΟΙ-Προβλήματα και 
ανησυχίεςανησυχίες, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1999, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1999

• Elizabeth Fenwick & Dr Tony Smith, Elizabeth Fenwick & Dr Tony Smith, ΕΦΗΒΕΙΑ-Οδηγός επιβίωσης για ΕΦΗΒΕΙΑ-Οδηγός επιβίωσης για 
γονείς και εφήβουςγονείς και εφήβους, Εκδ. Γιαλλέλης, Αθήνα 1993, Εκδ. Γιαλλέλης, Αθήνα 1993

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
• www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org

• www.otherside.gr/2009/09/i-glwssa-twn-newnwww.otherside.gr/2009/09/i-glwssa-twn-newn

http://www.wikipedia.org/
http://www.otherside.gr/2009/09/i-glwssa-twn-newn


  

Οι μαθητές του Α2Οι μαθητές του Α2

• Αυγενάκης ΠαύλοςΑυγενάκης Παύλος

• Δαμιανίδης ΑλέξανδροςΔαμιανίδης Αλέξανδρος

• Κοτζαγερίδου ΠαρασκευήΚοτζαγερίδου Παρασκευή

• Μαλάμας ΓεώργιοςΜαλάμας Γεώργιος

• Μαρκούλης ΑνδρέαςΜαρκούλης Ανδρέας

• Μασώτης ΚλήμηςΜασώτης Κλήμης

• Μαυρόπουλος ΠέτροςΜαυρόπουλος Πέτρος
• Μπάρου ΙωάνναΜπάρου Ιωάννα

• Μυρωνίδου ΕλένηΜυρωνίδου Ελένη

• Πάνου ΜαρίαΠάνου Μαρία

• Πετροπούλου ΑικατερίνηΠετροπούλου Αικατερίνη
• Σαλιάκου ΛεωνίδαςΣαλιάκου Λεωνίδας

• Σάλλαϊ ΒοησάβαΣάλλαϊ Βοησάβα

• Σιδηρά ΗλιάναΣιδηρά Ηλιάνα
• Τηλκερίδου ΕλευθερίαΤηλκερίδου Ελευθερία

• Φωτιάδου ΚαλλιόπηΦωτιάδου Καλλιόπη

• Χαντζάρα ΒασιλείαΧαντζάρα Βασιλεία

Υπεύθυνη καθηγήτριαΥπεύθυνη καθηγήτρια

Παπαστεργίου ΜαρίαΠαπαστεργίου Μαρία
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