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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ παγθφζκηα αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλάπηπμεο πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο 

έθεβνπο θαη ηνπο λένπο. 

   θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ, λα αμηνινγήζεη ην πηινηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν 

«ΑΠΟΦΑΗΕΟΝΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΑ – ΛΔΓΟΝΣΑ ΟΥΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΔ 

ΟΤΗΔ», πνπ πινπνηήζεθε ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 116 καζεηέο/ηξηεο Β’ θαη Γ' γπκλαζίνπ (Μ=14,5 έηε) ζε έμη  γπκλάζηα ηνπ 

λνκνχ Λάξηζαο. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηηο 

ζηάζεηο, ηελ πξφζεζε, ηνλ αληηιακβαλφκελν έιεγρν, ην θνηλσληθφ πξφηππν, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ αηνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο. Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θάλεθε φηη, ην πξφγξακκα πέηπρε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ην ζθνπφ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ζχκθσλα κε ηελ  νπνία, 

ε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο (Μ=3,55, sd =1,03), ε αληίζηαζε ζηηο επηξξνέο ησλ 

άιισλ (Μ=3,7, sd =1,07) θαη ε ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ αηφκνπ (Μ=3,50, sd 

=1,16), ζα ην απνκαθξχλνπλ απφ ηελ εκπινθή ηνπ κε λφκηκεο θαη παξάλνκεο 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Απφ ηηο απαληήζεηο επίζεο, θαίλεηαη φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια, σο πξνο ηελ αληίζηαζε ζηηο επηξξνέο ησλ 

ζπλνκήιηθσλ κε ηα θνξίηζηα λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν βαζκφ αληίζηαζεο (Μ=3,96, 

sd =0,9)  (δειαδή επεξεάδνληαη ιηγφηεξν) ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Μ=3,43, sd =1,11). 

Δπίζεο, πξνηείλνληαη ζεκεία βειηίσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ  ζε επφκελεο εθαξκνγέο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Γλσξίδνπκε φηη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ βξίζθνληαη ζε κία κεηαβαηηθή 

πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο: ηελ εθεβεία, φπνπ ην άηνκν κέζα απφ πνιιέο αιιαγέο 

δηακνξθψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Οη αιιαγέο απηέο ζπρλά δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο 

θαη απηέο νη ζπγθξνχζεηο ζπρλά δεκηνπξγνχλ ζηνλ έθεβν άγρνο, θφβν, κνλαμηά θαη κία 

αλάγθε γηα αλαθνχθηζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Κάπνηνη έθεβνη ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα ρεηξηζηνχλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαηαθεχγνπλ ζηηο λφκηκεο θαη παξάλνκεο 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθεβείαο είλαη ε έληνλε αλάγθε 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ εθήβνπ απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα, λα απμάλνληαη ζεκαληηθά νη επηξξνέο πνπ δέρνληαη απφ ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο. Απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη λένη 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξψηε θνξά λφκηκεο ή παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο ζηελ 

εθεβεία καδί κε θίινπο ηνπο. Όζν πεξηζζφηεξν ζίγνπξνο θαη αζθαιήο αηζζάλεηαη  ν 

έθεβνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφζν πην πνιχ ζα αληηζηαζεί ζηηο πηέζεηο ηεο παξέαο. 

Αληίζεηα, φζν ιηγφηεξα εθφδηα θέξεη καδί ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα αθεζεί ζηελ 

νκάδα λα ηνλ θαηεπζχλεη. Αθφκε νη ηειεπηαίεο έξεπλεο δείρλνπλ κείσζε ηεο ειηθίαο 

ηεο έλαξμεο δνθηκήο ρξήζεο λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 

ζχκθσλα κε Δ.Κ.ΣΔ.Π.Ν. 2001 (Υξήζε ΑΛΚOOΛ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ Ναξθσηηθψλ ζην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ). Έηζη ινηπφλ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο νη παξεκβάζεηο κε 

πξνγξάκκαηα Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο  λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 

ζε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο 
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δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα γηα  ην 

ζέκα ηεο ρξήζεο νπζηψλ. 

Έσο πξφζθαηα ηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθά επζχλε 

ησλ θνξέσλ πγείαο. Όκσο ζχγρξνλεο έξεπλεο κε βάζε ηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ 

νδήγεζαλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη, ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν δελ έρεη κφλν ηελ 

επζχλε ηεο δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ηνπ αιιά, έρεη αλάγθε πιαηζίσζεο 

θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο ελίζρπζεο ζε ζέκαηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρηθήο βνήζεηαο ησλ καζεηψλ. 

Δπνκέλσο ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ πξναγσγή 

ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη πιένλ ην ζρνιείν θέξεη ηελ επζχλε λα 

θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεμία ησλ παηδηψλ. Δμάιινπ απνηειεί δηθαίσκα 

φισλ ησλ παηδηψλ λα γλσξίδνπλ ηζφηηκα ηνπο ηξφπνπο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ζσξάθηζε 

ηφζν ηεο ζσκαηηθήο φζν θαη ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζε πνιιά ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο θαη Αγσγήο Τγείαο κε 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζπληνληζηή-πκβνχινπ. Έρνπλ πινπνηεζεί αξθεηά εθπαηδεπηηθά 

πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία. Σν πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε 

εληάζζεηαη ζηελ ελέξγεηα 2.4.3 θαηεγνξία πξάμεσλ α «Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα 

ρνιείσλ (∆εµνηηθά, Γπκλάζηα, Δληαία Λχθεηα, ΣΔΔ)»  ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 

Νεφηεηαο. ηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε αηνµηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ε δηακφξθσζε αηφµσλ µε θξηηηθή ζηάζε, ε 

ζπλεξγαηηθή νµαδηθή κάζεζε θαη ε ςπρνινγηθή ζηήξημε καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

πςειή πηζαλφηεηα εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, εμαηηίαο ςπρνινγηθψλ θαη καζεζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ.  
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Οη πξναλαθεξφκελνη ζηφρνη εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο 

θαη Αγσγήο ηεο Τγείαο ζε φιν ην θάζµα «θξνληίδαο εαπηνχ» θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

µέζα απφ παηδαγσγηθέο κεζνδνινγίεο. Απνζθνπνχλ ζε έλα ζρνιείν πνπ ζα ιεηηνπξγεί, 

φρη µφλν σο ρψξνο παξνρήο γλψζεσλ ή θνηλσληθνπνίεζεο, αιιά σο ρψξνο 

παηδαγσγηθήο άζθεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ καζεηή ζηελ εμειηθηηθή πνξεία 

δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζρεηίδεηαη θαη 

ζπλδηαιέγεηαη µε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζµν.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

πξέπεη µέζα απφ ηα Πηινηηθά Πξνγξάµµαηα λα δηαθαλεί ν ηξφπνο θαη ε φιε κεζφδεπζε 

ψζηε λα αλαδεηρζεί ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα ζπλδεζεί αξµνληθά ε ζεµεξηλή θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο ζεζµνχ πνπ 

παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζε πνιιαπινχο ηνµείο µε ηε µαζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ 

µαζεηή θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημή ηνπ. 

Σν ζρνιείν θαιείηαη λα αλαιάβεη έλα πξσηαξρηθφ θαη πνιπιεηηνπξγηθφ ξφιν, 

ζηελ πξφιεςε ηεο ζσµαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφµνπ. Έλα Πηινηηθφ 

πξφγξαµµα ζην ζρνιείν ζα πξέπεη πξηλ απ' φια λα είλαη µηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ παηδηνχ λα «θξνληίδεη ζπλνιηθά ηνλ εαπηφ ηνπ». 

Έλα Πηινηηθφ Πξφγξαµµα µπνξεί θαη πξέπεη λα πξνζθέξεη έλα πιαίζην 

ζηήξημεο θαη απνδνρήο ηνπ καζεηή. Σν πεξηερφκελν ελφο πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηαπλέεηαη απφ έλα θαηάιιειν χθνο θαη ήζνο, δελ ζα πξέπεη λα εθθνβίδεη ηνπο καζεηέο 

νχηε λα θηλδπλνινγεί, δελ ζα απαγνξεχεη νχηε ζα απνξξίπηεη, δε ζα δηδάζθεη αιιά ζα 

δηαπαηδαγσγεί. Θα πξέπεη λα εμνηθεηψλεη ην καζεηή µε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο 

θαη λα ηνλ βνεζά λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ, έηζη ψζηε ν ίδηνο, ιαµβάλνληαο 

ππφςε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηζπκίεο θαη δπλαηφηεηεο, λα µπνξεί λα θάλεη πξνζσπηθέο 
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επηινγέο δσήο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ µπνξεί λα θέξεη ην ζρνιείν πην 

θνληά ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, λα δψζεη ζηνπο καζεηέο έλα ρψξν έθθξαζεο θαη 

λα αλαβαζκίζεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δίλνληαο ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε θαη απφιαπζε θαη ζηελ επαγγειµαηηθή δσή ηνπ ίδηνπ. 

Οη έθεβνη ζπρλά επεξεάδνληαη απφ ηηο γλψκεο άιισλ αλζξψπσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο, φπσο απφ ηνπο γνλείο ηνπο, απφ ηνπο θίινπο ηνπο, απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο, γεληθά απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ σο 

πξφηππα ηνπο νλνκαδφκελνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο».  Απηή ε επηξξνή επηδξά 

αξλεηηθά ή ζεηηθά ζε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην θάπληζκα. 

(Bauman, Carverc θαη Gleiter, 2001; Chen, Stanton, Fang, Li, Lin, Zhang, 2006; 

Denscompe, 2001; Urberg, Shyu θαη Liang, 1990; Molyneux, Lewis, Antoniak, 

Browne, McNeill, Godfrey, 2004; Poulsen, Osier, Roberts, Due, Damsgaard, Holstein, 

2002). 

Σν πεξηερφκελν θαη ε θηινζνθία ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζηεξίρζεθε θαη’ αξρή ζην κνληέιν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα πνπ ζηξέθνληαη ζηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ, ην θάλνπλ γηαηί δελ έρνπλ απνθηήζεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο. 

Δπίζεο βαζίδεηαη θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ κνληέιν πνπ πξεζβεχεη φηη ε 

βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηε δσή 

ηνπ κε ζπλεηδεηφ θαη ππεχζπλν ηξφπν ζα ην απνκαθξχλεη απφ ηελ εκπινθή ηνπ κε 

λφκηκεο θαη παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
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ζε πιήζνο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, λα πεηξακαηηζηνχλ µε κνξθέο αλάπηπμεο αηνµηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ζρεηηθφ πιηθφ θαη ηέινο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ ελζσκάησζε κεζνδνινγηψλ πξνο φθεινο ηνπ ζπλνιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπο ξφινπ. Δπηπξφζζεηα, ηα πξνγξάµµαηα 

αλάπηπμεο αηνµηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απνζθνπνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ 

καζεηή θαη σο πξνο ηνλ επαγγειµαηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζµφ. 

 Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: ε πξφιεςε ηεο 

ρξήζεο λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ, 

αλαπηχζζνληαο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ νη ίδηνη ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα γηα ην ζέκα ηεο ρξήζεο νπζηψλ, λα 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα κε θαηάιιεινπο θαη 

απνδεθηνχο ηξφπνπο, λα κάζνπλ λα αληηζηέθνληαη ζηηο επηξξνέο ησλ ζπλνκειίθσλ. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ήηαλ: ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, 

ε αληίζηαζε ζηηο επηξξνέο ησλ ζπλνκειίθσλ, ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ 

ησλ καζεηψλ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη, ην θαηά πφζν ηειηθά 

ζπλεηζέθεξε ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη άιισλ παξφκνησλ 

(πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα), ζηε απφθηεζε θαη 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηε ζηαδηαθή 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή/ηξηαο λα δηαρεηξίδεηαη ηε δσή ηνπ 

κε ζπλεηδεηφ θαη ππεχζπλν ηξφπν.  
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε έμη γπκλάζηα ηνπ λνκνχ Λάξηζαο, ην γπκλάζην ηνκίνπ, ην 

γπκλάζην πθνπξίνπ, ην γπκλάζην ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ην 10
ν
 γπκλάζην  Λάξηζαο, ην 

11
ν
 γπκλάζην Λάξηζαο θαη ην 12

ν
 γπκλάζην Λάξηζαο. Απφ θάζε γπκλάζην ζπκκεηείρε έλα 

κφλν ηκήκα, ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ δελ ήηαλ ηπραία, αιιά ήηαλ αθξηβψο εθείλα ηα 

ηκήκαηα ζηα νπνία πινπνηήζεθε ην πηινηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «ΑΠΟΦΑΗΕΟΝΣΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΑ – ΛΔΓΟΝΣΑ ΟΥΗ ΣΗ  ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΔ ΟΤΗΔ». Ο αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζε θάζε ηκήκα ήηαλ κέζνο φξνο 21, αξηζκφο ιίγν κεγαιχηεξνο απφ 

ηνλ ελδεδεηγκέλν γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ θαη πηζαλφλ λα επεξέαζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ  ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΧΝ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΦΖΒΔΗΑ 

 

 Όηαλ  νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε έλαλ επίκνλα 

δχζθνιν έθεβν, ηνπ νπνίνπ ηε ζπκπεξηθνξά δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ, 

δηεξσηψληαη θαη αλεζπρνχλ κήπσο απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην παηδί είλαη 

πξνβιεκαηηθφ. Όκσο ηίζεηαη ην εξψηεκα πνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ θπζηνινγηθέο θαη πνηεο φρη; 

Δδψ ινηπφλ, βξίζθεηαη ε πξψηε απφ ηηο πνιιέο δπζθνιίεο, πνπ αληηκεησπίδεη 

φπνηνο επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ έθεβνπ. 

Γειαδή, φηη δελ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαη ησλ άιισλ εθήβσλ. Οη φξνη, φπσο «ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα»,   

«ζπκπηψκαηα ςπρηθήο δπζπξνζαξκνζηίαο» είλαη  θαηά θαλφλα θάπνηεο δηνγθψζεηο ή 

θάπνηεο αλεπάξθεηεο ή θάπνηνη αλεπηζχκεηνη ζπλδπαζκνί κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

είλαη θνηλέο ζε φινπο ηνπο εθήβνπο. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε θπζηνινγηθή θαη ζηελ 

παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζέκα δηαθνξάο βαζκνχ.  Φπζηθά, ε πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελφο εθήβνπ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σα 

πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο ζην ζπίηη, ζην 

ζρνιείν, ζηε γεηηνληά. 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, κηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη θπζηνινγηθή 

θαη γίλεηαη απνδεθηή, αλ είλαη ε ζπλεζηζκέλε, αλ δειαδή ζπκθσλεί κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιιψλ. Οη θξίζεηο καο δε, γηα ην αλ κηα ζπκπεξηθνξά είλαη 
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πξνβιεκαηηθή ή φρη, είλαη θξίζεηο αμηνινγηθέο θαη γίλνληαη κε βάζε θάπνην ζχζηεκα 

αμηψλ. Όκσο ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα δελ είλαη ίδηα ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη ζε φιεο ηηο 

επνρέο. Αθφκε θαη ζηελ ίδηα θνηλσλία ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, ζρεηηθά κε ηα 

αμηνινγηθά θξηηήξηα, πνπ ζα θαζνξίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Δπηπιένλ, νη αλζξψπηλεο πξάμεηο απιέο ή ζχλζεηεο, θπζηνινγηθέο ή 

παζνινγηθέο είλαη ην πξντφλ δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά ζπλδπαζκψλ, αηηηνινγηθψλ 

επηδξάζεσλ, πνπ έρνπλ ζπρλά κε πξνβιέςηκεο ζπλέπεηεο. Έηζη, αλφκνηνη αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο (π.ρ. δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα θαη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 

αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ) κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε παξφκνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ζε 

δηαθνξεηηθνχο εθήβνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

αλφκνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθνχο εθήβνπο πνπ κεγαιψλνπλ θάησ απφ 

ηηο παξφκνηεο απηέο επηδξάζεηο. 

Όπσο είλαη θαλεξφ, ε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθήβνπ είλαη 

πνιππαξαγνληηθήο αηηηνινγίαο θαη επνκέλσο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ή 

απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο γίλεηαη έλα δχζθνιν έξγν, γηα ην νπνίν ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. Γηαθνξεηηθά πξνζεγγίδεηαη 

ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ ςπραλαιπηηθή-ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, 

δηαθνξεηηθά απφ ηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ 

γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιψλ ηεο Φπρνινγίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο αιιά θπξίσο ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί 

φηη κηα ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πξνβιεκαηηθή θαη ρξήδεη 

ζεξαπείαο. 

Κάλνληαο κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, ζα ιέγακε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ήξζε σο ζπλέπεηα ηεο εθβηνκεράληζεο θαη αζηηθνπνίεζεο 

πνπ ζεκεηψζεθε ηνλ 20ν θαη 21ν αηψλα, ζε κηα πξνζπάζεηα παξνρήο ζηήξημεο ζηνλ 

άλζξσπν πνπ αγσλίδεηαη λα επηβηψζεη αλάκεζα ζε κεγάια θαη πνιχπινθα θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε πκβνπιεπηηθή θαη ε ςπρνζεξαπεία αλέπηπζζαλ 

κεζφδνπο εξγαζίαο κε ηα άηνκα, έλαο δηαθνξεηηθφο θιάδνο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

θπζηθψλ επηζηεκψλ αλαδεηνχζε ηξφπνπο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ησλ ηχπσλ παξέκβαζεο πνπ κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ. ην πεδίν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, ε πξνζέγγηζε κέζσ ζπζηεκάησλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ 

νηθνγελεηαθή ζεξαπεία.  

 Οη βαζηθέο ηδέεο ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη, έλα ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θηηαγκέλν απφ αιιειέλδεηα κέξε θαη ε αιιαγή ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο επεξεάδεη ην ππφινηπν ζχζηεκα. Μηα νηθνγέλεηα κπνξεί λα ηδσζεί 

σο έλα ζχζηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηέξα, έλαλ παηέξα θαη δχν παηδηά. Καζέλα 

απφ απηά ηα πξφζσπα παίδεη νξηζκέλνπο ξφινπο θαη εθηειεί ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα 

κέζα ζ’ απηφ. Αλ εληνχηνηο ε κεηέξα πξνζβιεζεί απφ θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα θαη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη λα εθπιεξψλεη ηα ίδηα θαζήθνληα, ηφηε απηέο νη ιεηηνπξγίεο 

ζα αλαδηαλεκεζνχλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, κεηαβάιινληαο  ηελ ηζνξξνπία 

ησλ ζρέζεσλ. 

 Τπάξρεη θαη κηα άιιε ηδηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ηελ ηδέα ηνπ ζπλφινπ-κέξνπο. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη 

νκνηνζηαηηθά ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ. Με άιια ιφγηα, κφιηο έλα ζχζηεκα 

εδξαησζεί , ιεηηνπξγήζεη, έρεη ηελ ηάζε λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, 
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εθηφο εάλ παξέκβεη θάπνην εμσηεξηθφ γεγνλφο θαζψο ηα ζπζηήκαηα θηάλνπλ ζε κηα 

ζηαζεξή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα κέξε ηνπο είλαη ζε ηζνξξνπία.  

Μηα άιιε ζεκαληηθή ηδέα πνπ αλήθεη ζηε γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ είλαη ε 

έλλνηα φηη φια ηα ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε κηα ζεηξά θαλφλσλ. Απηνί νη θαλφλεο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαιά γηα ηελ νηθνγέλεηα φηαλ είλαη ζε κηα θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο, αιιά ζε πεξηφδνπο αιιαγψλ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα αλαζεσξεζνχλ 

νη θαλφλεο, έηζη ψζηε λα επηηξαπεί ζην ζχζηεκα λα επηηχρεη έλα λέν επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο.  

Μηα ηειεπηαία ζεκαληηθή έλλνηα ζηηο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε ζεσξία 

ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα αλζξψπηλν ζχζηεκα φπσο ε νηθνγέλεηα, 

κνξθνπνηείηαη κέζσ κηαο αλακελφκελεο ζεηξάο κεηαβνιψλ: εγθαηάιεηςε ηεο παηξηθήο 

ζηέγεο, γάκνο, είζνδνο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, γέλλεζε ελφο παηδηνχ, ζάλαηνο ελφο 

γνλέα, ζπληαμηνδφηεζε, ζάλαηνο ελφο ζπδχγνπ θ.α. Φπζηθά, κεξηθέο αιιαγέο ζην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα είλαη απξφβιεπηεο, ππάξρνπλ φκσο άιιεο πνπ είλαη 

θαλνληζηηθέο γηα ην ζχζηεκα θαη πιήξσο πξνβιέςηκεο. Απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θνηηάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηδξά 

ζηηο αιιαγέο ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ θαη «ηη» έκαζε απφ πξνεγνχκελα γεγνλφηα απηνχ 

ηνπ είδνπο. 

 Έλαο ζχκβνπινο πνπ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα, δελ ελδηαθέξεηαη 

πξσηαξρηθά γηα ηελ ελδνςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε ηνπ. Αληίζεηα, επηιέγεη λα 

επηθεληξσζεί ζην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν δεη ην άηνκν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί απηφ ην ζχζηεκα. Καηά βάζε, εάλ έλα άηνκν  αλαθέξεη έλα πξφβιεκα, απηφ 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ ζπζηεκηθφ ζεξαπεπηή σο απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ αιιαγή. πλεπψο, ν ζηφρνο ελφο ζπζηεκηθνχ ζεξαπεπηή είλαη λα 
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δηεπθνιχλεη ηελ αιιαγή ζε ζπζηεκηθφ επίπεδν γηα παξάδεηγκα κεηαηνπίδνληαο ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή κε ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. 

(J.Mcleod, Δηζαγσγή ζηε πκβνπιεπηηθή, Μεηαίρκην,κηθ.Γ. Καξαζάλνπ-Α. 

Μαξθαληψλε, Αζήλα ,2003,ζει. 249-254). 

 Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο ζρνιέο θιαζηθήο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο : 

Ζ δνκηθή νηθνγελεηαθή ζεξαπεία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Salvador 

Minuchin (1974) θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηε Φηιαδέιθεηα. Κχξηεο έλλνηεο είλαη ηα 

ππνζπζηήκαηα, ηα φξηα, νη ηεξαξρίεο θαη νη ζπκκαρίεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, πνπ πξνήιζε απφ κηα 

έξεπλα ησλ  Gr, Bateston, J. Weakland, D. Jackson ,J. Haley ζην Ίδξπκα Φπρηθψλ 

Δξεπλψλ ζην Πάιν Άιην ηεο Καιηθφξληα (1950). Κπξηαξρεί ε ρξήζε ηερληθψλ φπσο νη 

αληηθαηηθέο εληνιέο, ε επαλαδηαηχπσζε θαη ε αλάζεζε θαζεθφλησλ ψζηε λα επέιζεη 

αιιαγή ζηα ζπκπηψκαηα. 

Ζ ζρνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μηιάλνπ κε δεκηνπξγφ ηνλ Palazolli (1978).  

Υξεζηκνπνηνχλ ηδηαίηεξα ηελ ηδέα ηεο θπθιηθφηεηαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε κηα 

ππφζεζε ακνηβαίαο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο θαηά ηελ νπνία φια πξνθαινχλ θαη 

πξνθαινχληαη απφ θάηη άιιν. Όια ηα κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδένληαη 

ακνηβαία θαη ε νκάδα ζεξαπείαο ζα πξνζπαζήζεη λα αλνίμεη απηή ηελ πηπρή ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο κέζσ θπθιηθψλ εξσηήζεσλ. 

Σν θνηλφ πεδίν ηεο ζχγρξνλεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο πεξηιακβάλεη: 

Δλεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ή ησλ πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ψζηε λα 

επηηξαπεί ε ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ αιιειεπίδξαζεο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αιιαγή. 

Παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ηηο εκπεηξίεο ησλ 
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αηφκσλ. Σερληθέο φπσο ε γιππηηθή ηεο νηθνγέλεηαο ( Satir 1972, Duhl 1973, Papp 

1976)  ή ηα γελενγξάκκαηα (McGoldrick, Gerson 1985,1989) επηηξέπνπλ ζην 

ζεξαπεπηή λα εξγαζηεί κε ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Σν ζεξαπεπηή πνπ πηνζεηεί κηα απφκαθξε ,νπδέηεξε ζηάζε, ψζηε λα απνθχγεη 

λα «απνξξνθεζεί» απφ ην ζχζηεκα ή λα παξαζπξζεί ζην ζρεκαηηζκφ ζπκκαρίαο κε 

νξηζκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ππννκάδεο. 

Σνπο ζεξαπεπηέο πνπ εξγάδνληαη σο νκάδα, θάπνηνη απφ απηνχο δνπιεχνπλ ζην 

δσκάηην κε ηελ νηθνγέλεηα θαη άιινη δξνπλ σο παξαηεξεηέο, ψζηε λα εληζρχνπλ ηελ 

νπδεηεξφηεηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα ζπζηήκαηα, θαζψο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο κηθξήο αιιειεπίδξαζεο πξνηχπσλ, πνπ ιακβάλεη 

ρψξα κέζα ζηε πεξίπινθε δπλακηθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο 

δνπλ καδί. 

πλεδξίεο πςειήο επηξξνήο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαη φρη ζπλεδξίεο ζε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ, αιιά πην ήπηεο ή πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα. 

Σα πξνβιήκαηα ησλ εθήβσλ είλαη ζπρλά ηφζν ζπλπθαζκέλα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ, ψζηε ν εηδηθφο ζα πξέπεη, ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, λα δεηήζεη απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

δηαγλσζηηθέο ζπλεδξηάζεηο. Μπνξεί αθφκε λα δεηεζεί απφ ηνπο γνλείο λα 

παξεπξίζθνληαη ζπρλά ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλαληήζεηο ή ηνπιάρηζηνλ, λα αλαθέξνπλ 

ηελ πξφνδν πνπ ην παηδί ηνπο ζεκεηψλεη θαηά ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, κπνξεί αθφκε λα δεηεζεί απφ ηνπο γνλείο λα ππνβιεζνχλ θαη νη ίδηνη ζε 

θάπνηα ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξνζσπηθή ζπκβνπιεπηηθή. 
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ΥΡΖΖ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ- ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΑΛΚΟΟΛ 

ΚΑΗ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ 

  Ζ  ρξήζε λαξθσηηθψλ είλαη πηα , δπζηπρψο πνιχ δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηνπο 

εθήβνπο θαη ε θαηάρξεζή ηνπο απνηειεί έλα ζπλερψο νμπλφκελν πξφβιεκα. Ο φξνο 

λαξθσηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιέο νπζίεο απφ ην αιθνφι θαη ηνλ θαπλφ 

έσο ηελ θάλλαβε θαη ηελ εξσίλε. Οη έθεβνη κεγαιψλνπλ ζε κηα θνηλσλία, φπνπ νη 

δηάθνξεο λαξθσηηθέο νπζίεο βξίζθνληαη παληνχ θαη δελ ζα πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην 

γεγνλφο φηη δειεάδνληαη θαη ζέινπλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε απηά. Φπζηθά αλ δνθηκάζεη 

θαλείο έλα λαξθσηηθφ, δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα εζηζηεί ζ’ απηφ. Αλαπφθεπθηα 

φκσο, νξηζκέλνη έθεβνη ζα εθηεζνχλ ζηνλ θίλδπλν. Σα λαξθσηηθά παξνπζηάδνληαη σο 

νη ζαπκαηνπξγέο νπζίεο, πνπ ππνηίζεηαη φηη ιχλνπλ φια ηα πξνβιήκαηα ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο δσήο ζε έλαλ θφζκν γεκάην έληαζε. Απφ έλα ζεκείν φκσο θαη έπεηηα, παχνπλ 

λα είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία θαη γίλνληαη έλα δεθαλίθη ρσξίο ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα θάλεη βήκα ζηε δσή. Σν αιθνφι θαη ν θαπλφο είλαη θπζηθά πην δηαδεδνκέλα 

απφ ηα λαξθσηηθά, εθηφο απφ απηά φκσο, αξθεηνί απφ εκάο ρξεηαδφκαζηε θαη 

λαξθσηηθά άιινπ είδνπο, φπσο ππλσηηθά ράπηα, εξεκηζηηθά θαη αληηθαηαζιηπηηθά, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα κεηψζνπκε ηελ έληαζε θαη λα αλαθνπθηζηνχκε. 

ην θάπληζκα νδεγνχκαζηε απφ ηα ίδηα αλάκεηθηα θίλεηξα ηελ επραξίζηεζε θαη ηε 

θπγή. Σν αιθνφι πάιη, πξνζθέξεη κηα απφδξαζε απφ ηε δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα, 

δεκηνπξγεί θέθη, κεηψλεη ηηο αλαζηνιέο, εμαιείθεη ηελ έληαζε θαη δηεπθνιχλεη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. 
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ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ 

Σν αιθνφι έρεη ηελ ίδηα ςπρφηξνπν επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν κε ηα λαξθσηηθά. 

Ζ ρξήζε θαη ε θαηάρξεζε ησλ νηλνπλεπκαησδψλ απμάλεηαη θαηαθφξπθα ζηελ 

εθεβεία. ηε Μ. Βξεηαλία ε θαηάρξεζε αιθνφι αλάκεζα ζηνπο λένπο είλαη έλα πνιχ 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα απφ απηφ ηεο θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ελειίθσλ αιθννιηθψλ μεθίλεζε απφ ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ ζηελ εθεβεία. Οη έθεβνη απηνί έρνπλ ζπλήζσο 

δπζθνιία ζηε ραιηλαγψγεζε ησλ νξκψλ ηνπο, εθδειψλνπλ επηζεηηθφηεηα θαη κάιηζηα 

ηα αγφξηα ππεξηηκνχλ ζπλήζσο ηελ αξξελσπφηεηά ηνπο. Μεξηθνί εκθαλίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη παξαπησκαηηθφηεηα. Ο λένο πνπ πίλεη ππεξβνιηθά, 

θαίλεηαη πσο έρεη κηα ηδηαίηεξε αλάγθε λα αηζζαλζεί δπλαηφο. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη ηα 

αξλεηηθά νηθνγελεηαθά πξφηππα πνπ πξνδηαζέηνπλ ηνλ έθεβν γηα ππέξκεηξε 

θαηαλάισζε αιθνφι. 

Έλα παηδί, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ππνθέξεη απφ κεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

θαη θαηάζιηςε θαη πνπ ζπλερψο βιέπεη ην παξάδεηγκα ηνπ κεγαιχηεξνπ αδειθνχ ηνπ, 

ν νπνίνο δνθηκάδεη ηα πάληα, πίλεη πνιχ θαη φινη ηνλ ζαπκάδνπλ , είλαη πνιχ πηζαλφλ 

λα απνθηήζεη θαη απηφ ηελ πξνδηάζεζε γηα ρξήζε αιθνφι. Σν αλ ζα θηάζεη ηειηθά ζηε 

ρξήζε αιθνφι εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. 

Δίδακε φηη, ε εθεβεία είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδνο γηα ηνπο εθήβνπο πνπ 

πηέδνληαη ζην ζρνιείν, γη’ απηνχο πνπ έρνπλ άζρεκεο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπο ή πνπ 

δελ έρνπλ θαζφινπ ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Βέβαηα δελ κπνξεί λα πεη 

θαλείο φηη φινη φζνη θάλνπλ ρξήζε αιθνφι ή άιισλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη 

δπζηπρηζκέλνη, έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή φηη ε ςπρηθή ηνπο πγεία 
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βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Οη πεξηζζφηεξνη ζα θαηαθέξνπλ λα μεθχγνπλ απφ ηα λαξθσηηθά. 

Άιινη έθεβνη φκσο θηλδπλεχνπλ λα εζηζηνχλ ηπραία δηφηη δελ έρνπλ εθηηκήζεη ηνπο 

θηλδχλνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, θάηη πνπ δείρλεη βέβαηα ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά. Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ζπκπαξάζηαζεο 

είλαη λα βνεζήζνπκε ηνπο εθήβνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηα ησξηλά ηνπο πξνβιήκαηα, 

απηά πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε αιθνφι.  

 Ο ςπρνιφγνο John Travers ζε κηα κειέηε ηνπ (1977) (M. Herbert  Φπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα εθεβηθήο ειηθίαο¨ ζει.171-177), ππνζηεξίδεη φηη ε πην δχζθνιε απφθαζε 

γηα έλαλ έθεβν δελ είλαη ην λα δηαιέμεη αλ ζα πίλεη ή φρη ,αιιά ην πψο ζα θαηαθέξεη λα 

δήζεη κε ηελ απφθαζή ηνπ, νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη απηή. Ο ζπγγξαθέαο ζπλνςίδεη ηηο 

αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη γνλείο κπνξνχλ λα 

ζπκβνπιεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο: 

1) Οηηδήπνηε θη αλ απνθαζίζεηο, κελ μερλάο ηνπο ζεηηθνχο ιφγνπο πνπ ζε 

νδήγεζαλ ζ’ απηή ηελ απφθαζε. 

2) Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα απνινγείζαη γηα ηελ απφθαζή ζνπ λα απέρεηο 

απφ ην αιθνφι. Οη άιινη νθείινπλ λα ην ζεβαζηνχλ. 

3) Απφ ηε κεξηά ζνπ ηψξα, δείμε, κνινλφηη δηαθσλείο, ζεβαζκφ ζηε δηθή ηνπο 

απφθαζε λα πίλνπλ. 

4) Αλ απνθαζίζεηο λα πηείο, ηήξεζε ηνπο λφκνπο θαηαλάισζεο ηνπ αιθνφι. 

5) Καηαλάισζε αιθνφι αιιά κελ θάλεηο θαηάρξεζε. Μελ πίλεηο ππεξβνιηθά 

γηα λα δείμεηο φηη είζαη πηα κεγάινο. Μελ πίλεηο, αλ πξέπεη κεηά λα νδεγήζεηο. 

6) Μάζε πψο λα πίλεηο αιθνφι κε κέηξν. Παξαηήξεζε απηνχο πνπ 

απνιακβάλνπλ έλα-δχν πνηήξηα γηα λα εξεκήζνπλ, λα θάλνπλ θαιχηεξε παξέα κε ηνπο 

άιινπο ή λα ζπλνδεχζνπλ ην θαγεηφ ηνπο, 
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7) Παξαηήξεζε ηνλ ηξφπν πνπ πίλνπλ: ξνπθνχλ αξγά-αξγά ην πνηφ ηνπο θαη 

αθήλνπλ λα πεξάζεη αξθεηφο ρξφλνο αλάκεζα ζην έλα πνηφ θαη ζην άιιν.  

 Γεληθφηεξα αο έρνπκε ζην λνπ καο φηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε πνιχ φηαλ κηιάκε 

ζην γην ή ηελ θφξε καο γηα ην αιθνφι ή γηα άιια λαξθσηηθά. Μηα ιάζνο θνπβέληα ζε 

κηα αθαηάιιειε ζηηγκή κπνξεί λα ηνπο θάλεη λα επαλαζηαηήζνπλ θαη έηζη λα θέξνπκε 

αληίζεηα απνηειέζκαηα. Μηα ζσζηή θνπβέληα θαηαλφεζεο πάιη, κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηελ θξπθή ηνπο απφθαζε λα κελ πηνχλ ή λα κελ δνθηκάζνπλ ηα λαξθσηηθά. 
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ΚΑΚΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΣΧΝ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 

Οη φξνη «θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ» θαη «θαθή ρξήζε λαξθσηηθψλ» ζεκαίλνπλ, 

ν πξψηνο φηη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ιήςεο λαξθσηηθψλ είλαη βιαβεξή (θαηάρξεζε) θαη ν 

δεχηεξνο φηη είλαη κε θνηλσληθά απνδεθηφο ν ηξφπνο ρξήζεο απηήο ηεο νπζίαο (θαθή 

ρξήζε). Οη ρξήζηεο είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ «αλνρή» πξνο έλα λαξθσηηθφ θαη απηφ 

ζεκαίλεη φηη, ην ζψκα ηνπο έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ επαλαιακβαλφκελε ιήςε ηνπ θαη 

έηζη απαηηνχληαη φιν θαη κεγαιχηεξεο δφζεηο λαξθσηηθνχ, γηα λα επηηεπρζεί ην ίδην 

απνηέιεζκα. Σν ζψκα κπνξεί λα αληηδξάζεη ζηελ μαθληθή απνπζία ηνπ λαξθσηηθνχ, 

ζην νπνίν έρεη εζηζηεί, κε ζνβαξή δπζθνξία θαη απηφ είλαη ην ιεγφκελν «ζηεξεηηθφ 

ζχλδξνκν». Σν πην ζεκαληηθφ φκσο θαη δηαδεδνκέλν πξφβιεκα είλαη ε «ςπρνινγηθή 

εμάξηεζε», δειαδή ν αθαηαλίθεηνο ςπρηθφο θαηαλαγθαζκφο πνπ ληψζεη ην άηνκν λα 

ζέιεη λα επαλαιακβάλεηαη ε δηέγεξζε, ε επραξίζηεζε ή ε αλαθνχθηζε πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε ιήςε λαξθσηηθψλ. 

 Οη έθεβνη εθηίζεληαη ζηα λαξθσηηθά θάζε ζηηγκή. Γελ είλαη φκσο κφλν νη 

πξνζσπηθέο επαθέο θαη ε ζπλδηαιιαγή κε άηνκα πνπ παίξλνπλ λαξθσηηθά απηφ πνπ 

θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κ’ απηά. Μπνξνχκε λα εζηζηνχκε ή λα εμαξηεζνχκε 

απφ πνιιέο άιιεο νπζίεο εθηφο απφ ηα λαξθσηηθά θαη γη’ απηφ είλαη πην ζσζηφ λα 

κηιάκε γηα «ρξήζε» λαξθσηηθψλ θαη φρη γηα εζηζκφ ζηα λαξθσηηθά. Ζ θαηάρξεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ δελ είλαη πηα ηφζν ζπάληα ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη γίλεηαη πην ζπρλή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Γεληθά, νη ρξήζηεο έρνπλ κάζεη ηα λαξθσηηθά απφ 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ή απφ άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ άξλεζε ζπκκφξθσζεο ζην 

θνηλσληθά  απνδεθηφ ή ξέπνπλ πξνο ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Ζ επαλαζηαηηθφηεηα, ε 

ρακειή απηνεθηίκεζε ε έιιεηςε κηαο αίζζεζεο ςπρηθήο πγείαο θαη νη κηθξέο 

θηινδνμίεο γηα κφξθσζε είλαη αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλήζσο ζπλαληά 
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θαλείο ζηνπο εθήβνπο πνπ παίξλνπλ λαξθσηηθά. Σέινο, ε πιήμε θαη ε απειπηζία 

εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο παίδνπλ θη απηέο ην ξφιν ηνπο. 

 Χο πςεινχ θηλδχλνπ ρξήζε λαξθσηηθψλ νξίδεηαη ε αλεμέιεγθηε ρξήζε, είηε 

κπνξεί άκεζα λα απνδεηρηεί φηη είλαη βιαβεξή είηε φρη. Έλα άηνκν θηλδπλεχεη επίζεο 

φηαλ είλαη ζπζηεκαηηθφο ρξήζηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη παίξλεη λαξθσηηθά ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξφια απηά, γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, ε επθαηξηαθή 

ρξήζε λαξθσηηθψλ ζε κε πεξηζσξηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ είλαη ζπκπεξηθνξά ρακεινχ 

θηλδχλνπ. Ζ δπζθνιία είλαη , λα δηαηεξήζεη θάπνηνο ηε ρξήζε ζην επίπεδν ηεο αξρηθήο 

δφζεο θαη λ’ απνθχγεη ηε ζηαδηαθή αχμεζή ηεο ή ηελ εχξεζε πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ 

γηα ιήςε λαξθσηηθψλ, γηαηί έηζη αξρίδεη ε νιίζζεζε πξνο ηελ εθηεηακέλε ρξήζε  θαη 

ηνλ εζηζκφ. 

  Σα αίηηα πνπ σζνχλ θάπνηνλ ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε λαξθσηηθψλ γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Ίζσο ππάξρνπλ ζηνηρεία αληίδξαζεο, 

δειαδή απηφ πνπ νη γνλείο απνδνθηκάδνπλ θαη θνβνχληαη. Δπίζεο ηα λαξθσηηθά λα 

αζθνχλ κηα ηδηαίηεξε έιμε ζηνλ έθεβν, ηδηαίηεξα φηαλ γλσξίδεη φηη απηφ είλαη θάηη πνπ 

νη γνλείο ηνπ δελ είραλ πνηέ δνθηκάζεη. Άιιν αίηην ίζσο είλαη ε πίεζε πνπ δέρεηαη ν 

έθεβνο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο αλαδεηψληαο θαη βηψλνληαο θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο. Σα 

ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αλάινγεο έμαςεο ζίγνπξα απμάλνπλ ηελ  έιμε πξνο ηνλ 

πεηξακαηηζκφ κε ηα λαξθσηηθά. Όκσο, φζν θαη αλ νη πνηθίινη απηνί παξάγνληεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ απφθαζε ηνπ εθήβνπ λα πάξεη λαξθσηηθά, ην θχξην αίηην γηα έλα 

κεγάιν πνζνζηφ εθήβσλ είλαη ε επηζπκία ηνπο λα μεθχγνπλ απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

εθεβείαο, αθξηβψο απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ θάλνπλ ηε θάζε απηή ηελ πην δχζθνιε 

ηεο δσήο ηνπο. 

 Γελ ζα έπξεπε ίζσο λα καο εθπιήζζεη ηφζν ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη, πνπ 
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ληψζνπλ λα κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε άιινπο, εγθαηαιείπνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

λνήκαηνο ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο θαη γπξεχνπλ ηε θπγή ζηε ιήζε 

ησλ λαξθσηηθψλ. Απηνί νη έθεβνη, πνπ αηελίδνπλ ην κέιινλ κε ιίγεο ειπίδεο, 

αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, 

ππνθέξνπλ απφ ηαπεηλσηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, έρνπλ ζπρλά ρξφληεο θαη 

αθξφληηζηεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο, δνπλ ζε έλα δηαιπκέλν θνηλσληθφ πεξίγπξν ή 

πξνέξρνληαη απφ δηαιπκέλε νηθνγέλεηα. 

 Γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηη ηα άηνκα κεηά απφ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πηνζεηνχλ κεραληζκνχο άκπλαο, γηα λα αληηκεησπίδνπλ ή απιά γηα λα ηα βγάδνπλ πέξα 

κε θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξνχλ πηεζηηθέο , επηθίλδπλεο ή απεηιεηηθέο. Τπάξρνπλ 

επίζεο ηξεηο βαζηθνί ηχπνη αληηδξάζεσλ απηνπξνζηαζίαο. Απηέο νη αληηδξάζεηο 

απνηεινχλ εμειηγκέλεο κνξθέο ησλ ζεκειησδψλ βηνινγηθψλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ 

ηνπ αλζξψπνπ- ηεο επίζεζεο, ηεο ππνηαγήο θαη ηεο θπγήο- νη νπνίνη είλαη αθφκε θαη 

ζήκεξα ρξήζηκνη (ζίγνπξα ήηαλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκνη ζηνπο πξνγφλνπο καο, πνπ 

δνχζαλ πνιχ θνληά ζε αξπαθηηθά δψα, ηα νπνία θαη θπλεγνχζαλ γηα λα δήζνπλ). Ο 

ηξίηνο κεραληζκφο ηεο θπγήο, είλαη ν παξάγνληαο- θίλεηξν, πνπ δξα ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ. 

 Σν λα θαηαθεχγεη ν λένο ζηα λαξθσηηθά φηαλ είλαη ζηελνρσξεκέλνο, 

κειαγρνιηθφο ή αλαζθαιήο δελ πξνζθέξεη θακία ιχζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. Με ηα 

λαξθσηηθά, απηφ πνπ θάλεη θαλείο είλαη λα αξλείηαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, αλ θαη κφλν 

πξφζθαηξα. Ο δξφκνο ηεο θπγήο είλαη απαηειφο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα θαζψο ηα λαξθσηηθά είλαη έλαο απηνθαηαζηξνθηθφο ηξφπνο 

δσήο. 

                       



«ΑΠΟΥΑΙΖΟΝΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΑ – ΛΕΓΟΝΣΑ ΟΦΙ ΣΙ  ΕΞΑΡΣΗΙΟΓΟΝΕ OΤΙΕ» 

 

26 
 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Σν θάπληζκα είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμαξηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ θαη απφ ηηο πξψηεο αηηίεο ζαλάηνπ παγθφζκηα. Δπζχλεηαη γηα πιεζψξα 

αζζελεηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ θαξδηναλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηνπο έθεβνπο 

θαπληζηέο ην θάπληζκα έρεη θαηαζηξεπηηθέο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία. Γη 

απηφ ν ιφγν ζεσξήζακε ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα επηθεληξσκέλε αλαζθφπεζε πάλσ ζην 

θάπληζκα, θαζψο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε εμάξηεζε ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο. 

Ο Charlton, (1996)  δηαπίζησζε φηη, νη λέεο γπλαίθεο κε ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ 

θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο πεξηβάιινληαη απφ άλδξεο ζπλεξγάηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα θαπλίζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, κε επηβιαβή 

απνηειέζκαηα ζην έκβξπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρακεινχ βάξνπο θαηά ηελ 

γέλλεζε, νπφηε νη απμαλφκελνη θίλδπλνη αλαπλεπζηηθψλ λνζεκάησλ κεηαθέξνληαη 

ζηελ παηδηθή ειηθία. Δπίζεο ηα παηδηά απφ κεηέξεο θαπλίζηξηεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε 

είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ ρακειφηεξν αλάζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

απηνεθηίκεζε. Έηζη ην παζεηηθφ θάπληζκα ζην ζπίηη επηδεηλψλεη απηά ηα 

απνηειέζκαηα θαη πξνζζέηεη θαη άιια, φπσο γηα παξάδεηγκα ην παηδί φκσο κπνξεί λα 

απνγνεηεπζεί κε ην ζρνιείν θαη λα απνξξίςεη ηνπο θαλφλεο ηνπ θαη ηφηε λα απμεζεί ν 

θίλδπλνο λα γίλεη θαπληζηήο. Αθφκε, δηαπίζησζε φηη, ην θάπληζκα ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

παηδηψλ σο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλαλ «νηθνγελεηαθφ θχθιν».  

ε έξεπλα ησλ Lucas and Lloyd, (1999), πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηελ επηθξάηεζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ.  ηελ έξεπλα ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 4773 

αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο 11-16 εηψλ δηαπηζηψζεθε φηη, ε  ειηθία έλαξμεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο, έρεη δηαθνξεηηθφ κέζν φξν κεηαμχ ησλ δπν θχισλ. Ο  κέζνο φξνο ησλ 
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αγνξηψλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ θνξηηζηψλ. 

ηελ έξεπλα ηνπο νη Manning, Best, Rawaf, Rowley, Floyd θαη Strang (2001) 

ζε παηδηά 13-14 εηψλ ζην βφξεην Λνλδίλν, δηαπίζησζαλ φηη ην 76% ησλ ρξεζηψλ 

απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ήηαλ θαπληζηέο.   

ε έξεπλα ησλ Θενδσξάθε θαη Παπατσάλλνπ, (2002), ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο 

γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο ρψξαο δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ζ πξψηε θαη 

κεγαιχηεξε νκάδα αηφκσλ πηνζεηεί ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα έλαλ πγηεηλφ 

θαη αζιεηηθφ ηξφπν δσήο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη ηξφπν δσήο γηα ηηο κε πγηεηλέο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ δεχηεξε θαη κηθξφηεξε ζε κέγεζνο νκάδα αηφκσλ πηνζεηεί αξλεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο γηα ηελ άζθεζε θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ελψ επηιέγεη ζεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, γηα ηηο κε πγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο (θάπληζκα, λαξθσηηθά, βίαηε 

ζπκπεξηθνξά). Δπίζεο ε αλάιπζε απηή δείρλεη φηη ε δηακφξθσζε ελφο αζιεηηθνχ θαη 

πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο δελ θαζνξίδεηαη απφ κεκνλσκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο θαη 

ζπλήζεηεο, αιιά απφ έλα επξχηεξν ζχλνιν ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ αηφκσλ.  

 ε έξεπλα ησλ Theodorakis, Papaioannou θαη Karastogianidou (2004)  

εμεηάζηεθε ε «πηνζέηεζε» πγηεηλψλ ή αλζπγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο καζεηέο. Ζ 

έξεπλα έγηλε ζε δείγκα 6130 Διιήλσλ καζεηψλ/ηξησλ ειηθίαο  11-16 εηψλ θαη εμέηαζε 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ 

(πγηεηλέο-αλζπγηεηλέο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία κέζσ ηεο Θεσξίαο ηεο 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο. Οη καζεηέο νη νπνίνη κεγάισζαλ κε έλα ή θαλέλα γνλέα, 

αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο αλζπγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο (θάπληζκα, ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη 

βίαο) ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη κεγάισζαλ θαη κε 
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ηνπο δπν γνλείο. Ζ νηθνγελεηαθή δνκή ζρεηίδεηαη κε πγηεηλέο θαη αλζπγηεηλέο 

ζπκπεξηθνξέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ καζεηψλ.  

ε έξεπλα ησλ Krommydas G, Kotrotsiou E, Raftopoulos V, Paralikas T, 

Gourgoulianis KI, Molyvdas PA. (2004) δηαπηζηψζεθε φηη, νη αζζκαηηθνί θνηηεηέο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά θαπλίζκαηνο απφ ηνπο κε αζζκαηηθνχο. 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ Hanna θαη Wenger (2005) δηαπηζηψζεθε φηη ε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο κείσζε ηελ λνζεξφηεηα θαη ηελ ζλεζηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αζζελεηψλ ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη άιισλ 

ηαηξηθψλ ζεξαπεηψλ. Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη, ζηελ Ακεξηθή ηα 

θαξδηαθά επεηζφδηα είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο αηηίεο ζαλάηνπ, ηα νπνία νθείινληαη θαηά 

θχξην ιφγν ζην θάπληζκα. Δπίζεο απφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη, ην 84% ησλ αηφκσλ 

πνπ πάζρνπλ ειηθίαο πάλσ απφ 65 εηψλ πεζαίλνπλ εμαηηίαο απηψλ ησλ επεηζνδίσλ.  

ε έξεπλα ησλ Mendis, Abegunde, Yusuf, Ebrahim, Shaper, & Ghanem, (2005) 

ζε δείγκα 10000 αζζελψλ κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη κε εγθεθαιηθφ επεηζφδην, 

νη νπνίνη αθνινχζεζαλ πξφγξακκα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

άζθεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζε πνζνζηφ 82%, 89% θαη 77% αληίζηνηρα νη 

ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο σθειήζεθαλ απφ ηηο παξαπάλσ παξεκβάζεηο. 

ε έξεπλα ησλ  Labiris, Voutsinas & Niakas, (2005) ζε δείγκα 909 

καζεηψλ/ξησλ, ηξηψλ ιπθείσλ ηεο Αζήλαο, ζρεηηθά κε ην θάπληζκα, δηαπηζηψζεθε ε 

πςειή επηθξάηεζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ Διιάδα (θαπληζηέο 50,2%) . 

ε έξεπλα ησλ  Hymonitz, Schwab, Haddock, Pyle, Moore θαη Meshberg (2005) 

ηελ νπνία ζπκκεηείραλ 1770 παηδίαηξνη ζε 50 πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο θαη νη γνλείο πνπ επηηεξνχζαλ ην πξφγξακκα, εμέηαζηεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηεηξαεηνχο εθπαίδεπζεο παηδηάηξσλ ζην λα παξεκβαίλνπλ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Krommydas%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kotrotsiou%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Raftopoulos%20V%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Paralikas%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gourgoulianis%20KI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Molyvdas%20PA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


«ΑΠΟΥΑΙΖΟΝΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΑ – ΛΕΓΟΝΣΑ ΟΦΙ ΣΙ  ΕΞΑΡΣΗΙΟΓΟΝΕ OΤΙΕ» 

 

29 
 

ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά ηνπο ελαληίνλ ηνπ θαπλίζκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςε φηη ην 20% ησλ γνλέσλ θάπληδε θαη ην 60% απαγφξεπζε ην θάπληζκα ζην 

ζπίηη. Όκσο κφλν ην 10% ησλ θαπληζηψλ δήισζε φηη ν γηαηξφο ηνπο πξφζθεξε βνήζεηα 

λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα θαη κφλν ην 25% δήισζε φηη ν γηαηξφο ηνπο πξφζθεξε 

βνήζεηα ζην λα δηαθφςνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο ην θάπληζκα ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ή έμσ 

απφ απηφ.  

Σν θάπληζκα έρεη βιαβεξέο ζπλέπεηεο εθηφο απφ ηνπο θαπληζηέο θαη ζηνπο κε 

θαπληζηέο (παζεηηθφ θάπληζκα).  ε έξεπλα ησλ Metsios GS, Flouris AD, Jamurtas AZ, 

Carrillo AE, Kouretas D, Germenis AE, Gourgoulianis K, Kiropoulos T, Tzatzarakis 

MN, Tsatsakis AM, Koutedakis Y. (2006) δηαπηζηψζεθε φηη κηα ψξα παζεηηθνχ 

θαπλίζκαηνο ζε κε θαπληζηέο, είλαη ηθαλή λα απμήζεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ θαη ησλ ζπξενεηδψλ νξκνλψλ Σ3, Σ4 θαη ΣSH. Γηα ηελ κέηξεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε εξγαζηήξην ην νπνίν πξνζεκείσλε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

έλα θιαζηθφ bar.   

ε έξεπλα ησλ Muilenburg, Johnson, Annang & Strasser, (2006) δηαπηζηψζεθε 

φηη, ε έθζεζε ησλ εθήβσλ ζε πεξηβάιινληα θαπλίζκαηνο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα λα μεθηλήζεη θάπνηνο ην θάπληζκα. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ηα θνξίηζηα θαπθάζηαο 

θαηαγσγήο πνπ είραλ εθηεζεί πεξηζζφηεξν ζε πεξηβάιινλ θαπλίζκαηνο (δνχζαλ κε 

θάπνηνλ θαπληζηή, ή ν έλαο απφ ηνπο δπν γνλείο θάπληδε, ή ν θχιαθαο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ 

θαπληζηήο) ήηαλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά θαπλίζηξηεο (είραλ δνθηκάζεη έζησ κηα θνξά, ή 

είραλ θαπλίζεη ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ή ήηαλ θαζεκεξηλνί θαπληζηέο) ζε ζρέζε κε ηα 

αθξνακεξηθαλφπνπια πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ θαπλίζκαηνο.  

Οη Hoving, Reubsaet θαη De Vries (2007) ζε δείγκα 4055 κε θαπληζηψλ ζε έμη 

επξσπατθέο ρψξεο δηαπίζησζαλ φηη, ζηα θνξίηζηα άξεζε πεξηζζφηεξν λα θαπλίζνπλ, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Metsios%20GS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Flouris%20AD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jamurtas%20AZ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Carrillo%20AE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kouretas%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Germenis%20AE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gourgoulianis%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kiropoulos%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tzatzarakis%20MN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tzatzarakis%20MN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tsatsakis%20AM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Koutedakis%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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βίσλαλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή πίεζε απφ ηνπο θίινπο λα θαπλίζνπλ θαη παξαζχξνληαλ 

ζην λα μεθηλήζνπλ λσξίο ην θάπληζκα. Σα αγφξηα ήηαλ πηζαλφηεξν λα αξρίζνπλ λα 

θαπλίζνπλ φηαλ αληηιακβάλνληαλ ιηγφηεξα κεηνλεθηήκαηα ζην θάπληζκα θαη κηθξφηεξε 

πίεζε θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο απφ ηνπο γνλείο. Καη ηα δπν θχια είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα θαπλίζνπλ μνδεχνληαο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη δηακνξθψλνληαο απφ 

ηνπο γνλείο κεγαιχηεξε πξφζεζε λα θαπλίζνπλ.  

Ο Γθφιηζνο Κ. (2008) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο, 

αμηνιφγεζε έλα πξφγξακκα αγσγήο πγείαο αληηθαπλίζκαηνο κε ζέκα «δελ θαπλίδσ 

γπκλάδνκαη» ζε καζεηέο ηάμεο θαη Σ δεκνηηθνχ, ην νπνίν βαζίζζεθε ζην Μνληέιν ηα 

ζεσξίαο ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γελ δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηελ αξρηθή θαη ζηελ 

ηειηθή κέηξεζε, αιιά παξφια απηά, ε παξεκβαηηθή νκάδα εκθάληζε πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ θαπλίζκαηνο. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ 

Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο νπζηψλ έρνπλ βαζηζηεί ζε ηξία 

βαζηθά κνληέια: 

 

ΓΝΧΣΗΚΟ    ΜΟΝΣΔΛΟ 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο, ε επαξθήο 

γλψζε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο νπζηψλ κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηηο νπζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο. Ζ 

ππφζεζε είλαη φηη νη έθεβνη θάλνπλ ρξήζε γηαηί δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλέπεηεο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ δηακνξθψζεη κηα ζεηηθή ή 

νπδέηεξε ζηάζε σο πξνο ηε δνθηκή. Πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε απηφ ην κνληέιν 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. (Ν. Παπαζηπιηαλνχ, 

Αγσγή Τγείαο: Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο- Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο) 

 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΟ  ΜΟΝΣΔΛΟ 

ε αληίζεζε κε ην γλσζηηθφ κνληέιν πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ νπζία, ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζην άηνκν. Σν κνληέιν απηφ πξνηείλεη ηελ 

εθηίκεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη αμηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ 

πνπ νη νπζίεο κπνξνχλ λα παίμνπλ σο πξνο ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ. Ο ζηφρνο 

είλαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο 
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ηνπ αηφκνπ λα απνθαζίδεη ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα. (Ν. Παπαζηπιηαλνχ, Αγσγή 

Τγείαο: Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο- Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο) 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

Σν πην πξφζθαην κνληέιν, ην κνληέιν ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, βαζίδεηαη 

ζηε ζεσξεηηθή άπνςε φηη, ηα άηνκα θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ επεηδή δελ έρνπλ ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε 

θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο. Σξεηο ηερληθέο αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ απηνχ: α) δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία, β)εθκάζεζε 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αληίζηαζε ζηηο θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηάρξεζε 

νπζηψλ θαη γ) ελίζρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ  (επηθνηλσλία, ηθαλφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ). Γηα παξάδεηγκα, νη έθεβνη καζαίλνπλ θαη δνθηκάδνπλ, κε 

αζθήζεηο, ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηέηνηεο πηέζεηο. Σν παηρλίδη ξφισλ είλαη κηα κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηα πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην ςπρνθνηλσληθφ κνληέιν. 

Ζ κέζνδνο απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηνινγία θαη 

λα αλαπαξαζηήζνπλ ηξφπνπο αληίζηαζεο ζηηο θνηλσληθέο επηξξνέο.(Ν. 

Παπαζηπιηαλνχ, Αγσγή Τγείαο: Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο- Πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο) 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο 

εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κεηαβνιή ζηε ζηάζε θαη ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Παχεη λα είλαη θάπνηνο πνπ απιά κεηαδίδεη γλψζεηο, είλαη ιηγφηεξν ν 

θξηηήο ηνπ καζεηή θαη κεηαηξέπεηαη ζε παξαηεξεηή, βνεζφ, ππνζηεξηθηή ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο.  

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη πεξλά πεξηζζφηεξεο ψξεο κε ηα παηδηά θαη αζρνιείηαη 

καδί ηνπο κεηαβάιιεη, ζχκθσλα κε καξηπξίεο ησλ ίδησλ, ηε ζρέζε δαζθάινπ καζεηή.  

Ζ ίδηα κεηαβνιή ζπληειείηαη θαη ζην γπκλάζην, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, φπνπ νη 

δηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί ελδερνκέλσο λα πάξεη είλαη κεγαιχηεξεο ή άιινπ ηχπνπ. Ζ 

δηεχξπλζε πάλησο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

γεληθφηεξνπ «αλνίγκαηνο» ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν βίσζαλ νη πξσηαγσληζηέο ηεο 

δξάζεο.     
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

    ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 116 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο 

γπκλαζίνπ  (54 αγφξηα θαη 62 θνξίηζηα), ειηθίαο 13-15 εηψλ, ζε 6 γπκλάζηα ηνπ  λνκνχ 

Λάξηζαο. Απφ θάζε γπκλάζην ζπκκεηείρε θαη έλα ηκήκα. Σν ηκήκα ην νπνίν 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ήηαλ αθξηβψο εθείλν θαη ην νπνίν ζπκκεηείρε ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «ΑΠΟΦΑΕΗΕΟΝΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΑ – 

ΛΔΓΟΝΣΑ ΟΥΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟ- ΝΔ ΟΤΗΔ».   

    Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ απφ  21 Μαξηίνπ 2007 έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2007, ζπλνιηθφο ρξφλνο ελλέα κήλεο. ην ηέινο ηνπ  πξνγξάκκαηνο έγηλε 

αμηνιφγεζε, ζχκθσλα θαη κε ηελ ππνρξέσζε πνπ πξφεθππηε απφ ηελ ππνβαιιφκελε 

πξφηαζε. Ζ έξεπλα φκσο απηή έρεη σο ζθνπφ, λα εμεηάζεη αληηθεηκεληθά θαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ, ην θαηά πφζν ηειηθά ζπλεηζέθεξε ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηε 

απφθηεζε θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή/ηξηαο λα δηαρεηξίδεηαη ηε 

δσή ηνπ κε ζπλεηδεηφ θαη ππεχζπλν ηξφπν θαη ηέινο πφζεο απφ ηηο εκπεηξίαο απφ ηηο 

φπνηεο απέθηεζαλ νη καζεηέο/ηξηεο έγηλαλ ζηάζε δσήο γηα απηνχο/εο. Πξνθαλψο ζα 

ήηαλ θαιχηεξα λα κπνξνχζε ε έξεπλα λα γίλεη κεηά ηε πάξνδν κεγαιπηέξνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. Δπίζεο, ε έξεπλα εμεηάδεη ηε ρξεζηκφηεηα πινπνίεζεο παξφκνησλ 

πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία (πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα). 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΑΠΟΦΑΕΗΕΟΝΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΑ  – ΛΔΓΟΝΣΑ ΟΥΗ ΣΗ 

ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΔ ΟΤΗΔ» 

    Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ην 10
ν
 γπκλάζην Λάξηζαο, κε 

ζπκπξάηηνληεο θνξείο ην Κέληξν Πξφιεςεο ηεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ Ν. 

Λάξηζαο – Ο.ΚΑ.ΝΑ.θαη ηελ Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

Οη ζπκπξάηηνπζεο ζρνιηθέο κνλάδεο ήηαλ: ην 10
ν
 γπκλάζην Λάξηζαο κε 23 

καζεηέο/ηξηεο, ην 11
ν
 γπκλάζην Λάξηζαο κε 20 καζεηέο/ηξηεο, ην 12

ν
 γπκλάζην 

Λάξηζαο κε 25 καζεηέο/ηξηεο, ην γπκλάζην Αγίσλ Αλαξγχξσλ κε 12 καζε- 

ηέο/ηξηεο, ην γπκλάζην πθνπξίνπ   κε 20 καζεηέο/ηξηεο θαη ην γπκλάζην ηνκίνπ κε 16 

καζεηέο/ηξηεο.  Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ   έξγνπ ήηαλ ν Μπνπξαδάλαο 

Κσλζηαληίλνο  εθπαηδεπηηθφο, ππεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ ΔΠ 10
νπ

 Γπκλαζίνπ Λάξηζαο. 

Νφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ήηαλ, ν 

Γνπξγνπιηάλεο Κσλ/λνο γηα ηελ  Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

θαη ν Ρνπθάο Υξήζηνο γηα ην  Κέληξν Πξφιεςεο Ν. Λάξηζαο- Ο.ΚΑ.ΝΑ. Δπηπιένλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ ν Κσζηίθαο Κσλ/λνο (Πλεπκνλνιφγνο), 

Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ πξφιεςεο: Καζνχκε 

Κσλ/λα  (Δγθιεκαηνιφγνο), Κνπθάθε Δηξήλε  (Φπρνιφγνο), Πηηζίιθαο Υξήζηνο 

(Κνηλσληνιφγνο), Σζηάηα Βαζηιηθή (Κνηλσληνιφγνο). 
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ – ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ - ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

     Σν 10
ν
 γπκλάζην Λάξηζαο είλαη έλα απφ ηα δεθαπέληε γπκλάζηα ηεο πφιεο ηεο 

Λάξηζαο θαη βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Ζξαθιεηαλνχ.  ην 10
ν
 Γπκλάζην εξγάδνληαη 32 

εθπαηδεπηηθνί. Σν δπλακηθφ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ  αλέξρεηαη ζηνπο 290. Απφ απηνχο 

είλαη 147 αγφξηα θαη 143 θνξίηζηα. Ζ πξψηε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ έρεη ηέζζεξα ηκήκαηα 

κε ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ/ηξηψλ 113, ε δεχηεξε ηάμε έρεη επίζεο ηέζζεξα ηκήκαηα 

κε ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ/ηξηψλ 93 θαη ε Σξίηε ηάμε έρεη θαη απηή ηέζζεξα 

ηκήκαηα κε ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ/ηξηψλ 84. Ζ ζπλνηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην  

10
ν
 Γπκλάζην είλαη απφ ηηο λέεο ζπλνηθίεο ηεο Λάξηζαο  θαη νη θάηνηθνη ηεο ζπλνηθίαο 

είλαη εξγαδφκελνη ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο αιιά θαη δηάθνξεο άιιεο ρεηξνλαθηηθέο 

εξγαζίεο. πλήζσο εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Δπίζεο ζηε 

ζπλνηθία ππάξρεη θαη κηθξφο αξηζκφο αιινδαπψλ (θπξίσο Αιβαλνί) θαη έηζη ζην 

ζρνιείν θνηηά θαη κηθξφο αξηζκφο αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

     ην ρνιείν ππάξρνπλ δεθαηξείο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, κηα αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, 

κία αίζνπζα Γεξκαληθψλ, κηα αίζνπζα ζηελ νπνία ζηεγάδεηαη ην Γξαθείν ρνιηθνχ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, έλα εξγαζηήξην ρεκείαο κηα αίζνπζα  βηβιηνζήθεο 

δπν αίζνπζεο σο γξαθεία θαζεγεηψλ, έλα Γξαθείν δηεχζπλζεο θαη ππνδηεχζπλζεο.  

     Ζ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηδξχζεθε ην 1999 θαη 

έθηνηε ζηεγάδεηαη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηεο Λάξηζαο. Ηδξπηήο θαη 

Γηεπζπληήο ηεο Κιηληθήο είλαη ν Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο θ. Κσλζηαληίλνο 

Γνπξγνπιηάλεο. Ζ Κιηληθή δηαζέηεη 24 θιίλεο λνζειείαο θαη αληηκεησπίδεη 
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πλεπκνλνινγηθά πεξηζηαηηθά απφ νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο. Σν ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηελ θιηληθή απνηειείηαη απφ 1 Λέθηνξα Πλεπκνλνινγίαο, 3 

επηκειεηέο ηνπ ΔΤ θαη 5 εηδηθεπφκελνπο, ελψ παξάιιεια κηα πιεηάδα ηαηξψλ-

ζπλεξγαηψλ ηεο θιηληθήο ζπκβάιιεη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

      Παξάιιεια κε ην θαζεκεξηλφ έξγν ηεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

Κιηληθήο ιεηηνπξγεί έλα άξηζηα νξγαλσκέλν βξνγρνζθνπηθφ εξγαζηήξην θαη έλα 

βηνρεκηθφ εξγαζηήξην πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε θαη δηεθπεξαίσζε 

ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο Κιηληθήο. ε θαζεκεξηλή βάζε ιεηηνπξγνχλ εμσηεξηθά 

ηαηξεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη 

αιιά θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ. ηα πιαίζηα ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ιεηηνπξγνχλ: 

ηαηξείν δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, ηαηξείν άζζκαηνο, ηαηξείν δηακέζσλ λνζεκάησλ, 

αληηθπκαηηθφ ηαηξείν, βξνγρνζθνπηθφ ηαηξείν, ηαηξείν κειέηεο αζζελψλ κε δηαηαξαρέο 

ηεο αλαπλνήο θαηά ηνλ χπλν θαη ηαηξείν παξαθνινχζεζεο αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ κε 

επεκβαηηθφ κεραληθφ αεξηζκφ θαη' νίθνλ. ηα ηαηξεία απηά εμεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη 

απφ 20 αζζελείο θαζεκεξηλά. 

      ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο έρνπλ νξγαλσζεί πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ ην θιηληθφ ηεο έξγν. εκαληηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ην 

πξφγξακκα έγθαηξεο αλίρλεπζεο Υξφληαο Απνθξαθηηθήο Πλεπκνλνπάζεηαο, κε 

ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζε Κέληξα Τγείαο, Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία θαη άιινπο ρψξνπο ηεο 

Θεζζαιίαο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα έιεγρνο αζπκπησκαηηθψλ αηφκσλ κε ζπηξνκέηξεζε 

θαη ελεκέξσζε γηα ηε λφζν θαη ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, έρνπλ νξγαλσζεί εθδειψζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, κε πην πξφζθαηε κηα εθδήισζε ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ 
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ησλ ζρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ ΣΔΗ Λάξηζαο. 

     Σν Κέληξν Πξφιεςεο Ννκνχ Λάξηζαο ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1998. Δίλαη 

αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ., ηε 

λνκαξρία, φινπο ηνπο Γήκνπο ηνπ λνκνχ θαη πνιινχο  άιινπο  θνξείο ηνπ λνκνχ. Σν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ 2 ςπρνιφγνπο, 2 θνηλσληνιφγνπο θαη 1 

εγθιεκαηνιφγν εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο απφ ηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Λεηηνπξγεί ζε 

ελνηθηαδφκελε δνκή ζην θέληξν ηεο πφιεο, δηαζέηεη 2 άηνκα δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη  

5 άηνκα επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Δίλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ζχγρξνλε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη δηαζέηεη αίζνπζα ζεκηλαξίσλ 25 αηφκσλ. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πξσηνγελνχο πξφιεςεο ζηα ζρνιεία. Παξάιιεια ην Κέληξν Πξφιεςεο Ν. Λάξηζαο 

αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ 

ζπλεξγαδφκελν κε ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ ρνιείσλ θαη ηα Γξαθεία Αγσγήο Τγείαο.  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ πξφγξακκα εληαζζφηαλ  ζηα Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα ρνιείσλ (Γεκνηηθά, 

Γπκλάζηα, Δληαία Λχθεηα, Σ.Δ.Δ.) γηα ην ρνιηθφ Έηνο 2006 – 2007- Τπνέξγν Α1, 

“Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.” 

Οη καζεηέο/ηξηεο επηιέγεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν 

Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ θάζε ρνιείνπ, κε θξηηήξην ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

παξνπζίαδαλ σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ρνιηθφ Πεξηβάιινλ. Έρνληαο σο 

δεδνκέλν φηη ε εθεβεία είλαη ε ειηθία έλαξμεο ηεο ρξήζεο λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη ν πεηξακαηηζκφο κε ηηο νπζίεο 

ζπζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή 

θαη ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζεσξήζακε ζεκαληηθή ηελ 

παξέκβαζε ζε καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

 

Σο όλο ππόγπαμμα  αναπτύστηκε ωρ εξήρ: 

1. Δπηιέγεθε έλαο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο απφ θάζε ρνιείν, νπνίνο 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο θαη ηνπο ςπρνιφγνπο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ παξέκβαζε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο. Ζ επηινγή  έγηλε απφ 

ηνπο ζπκπξάηηνληεο θνξείο, ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Πηινηηθφ Πξφγξακκα θαη ηνλ πληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Κξηηήξηα ηεο επηινγήο ήηαλ: α. ε πξνζσπηθή ηνπο επαηζζεηνπνίεζε ζε αλάινγα 

ζέκαηα θαη β. ε πξνεγνχκελε ελαζρφιεζή ηνπο κε Πξνγξάκκαηα Αγσγήο 

Τγείαο. 
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2. Δλεκεξψζεθαλ νη Γηεπζπληέο, νη χιινγνη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη νη χιινγνη 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ γηα ηε θηινζνθία, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζεο.  

3. Δλεκεξψζεθαλ νη θαζεγεηέο ησλ ρνιείσλ απφ ηα Δπηζηεκνληθά ηειέρε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηε θηινζνθία θαη ην πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο. 

Οη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο αθνξνχζαλ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ  

θαη ήηαλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 30 σξψλ. 

4. Έγηλε παξέκβαζε ζηνπο πιιφγνπο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ ρνιείσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε θηινζνθία ηεο παξέκβαζεο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 10 

σξψλ γηα  ηνλ θάζε ζχιινγν.  

5. Δπηιέγεθε  ην ηκήκα ηνπ ρνιείνπ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ην χιινγν Δθπαηδεπηηθψλ. Ζ πξφηαζή 

ηνπο αθνξνχζε  ην ηκήκα πνπ ζεψξεζαλ φηη παξνπζίαδε ηηο πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο θαη είρε ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. 

6. Δλεκεξψζεθαλ θαη έγηλε παξέκβαζε ζηνπο γνλείο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

καζεηψλ/ηξησλ απφ ηνλ ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. Ζ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ  8 ψξεο γηα ην θάζε ρνιείν. 

7. Έγηλαλ παξεκβάζεηο ζηα ηκήκαηα ησλ ρνιείσλ πνπ επηιέρηεθαλ  απφ ηελ 

Δπηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία απνηεινχηαλ απφ ηνπο εθπαηδεπκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα Δπηζηεκνληθά ζηειέρε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Ζ 

δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ 12 δίσξα αλά νκάδα καζεηψλ. 
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8. Έγηλε αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε απηψλ.    
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Γλσξίδνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ βξίζθνληαη ζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδν 

ηεο δσήο ηνπο: ηελ εθεβεία, φπνπ ην άηνκν κέζα απφ πνιιέο αιιαγέο δηακνξθψλεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ. Οη αιιαγέο απηέο ζπρλά δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο θαη απηέο νη 

ζπγθξνχζεηο ζπρλά δεκηνπξγνχλ ζηνλ έθεβν άγρνο, θφβν, κνλαμηά θαη κία αλάγθε γηα 

αλαθνχθηζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Κάπνηνη έθεβνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ρεηξηζηνχλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαηαθεχγνπλ ζηηο λφκηκεο θαη παξάλνκεο 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθεβείαο είλαη ε έληνλε αλάγθε 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ εθήβνπ απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα 

λα απμάλνληαη ζεκαληηθά νη επηξξνέο πνπ δέρνληαη απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Απφ ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη λένη ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξψηε 

θνξά λφκηκεο ή παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο ζηελ εθεβεία καδί κε θίινπο ηνπο. 

Όζν πεξηζζφηεξν ζίγνπξνο θαη αζθαιήο αηζζάλεηαη  ν έθεβνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηφζν 

πην πνιχ ζα αληηζηαζεί ζηηο πηέζεηο ηεο παξέαο. Αληίζεηα φζν ιηγφηεξα εθφδηα θέξεη 

καδί ηνπ ηφζν πεξηζζφηεξν ζα αθεζεί ζηελ νκάδα λα ηνλ θαηεπζχλεη. Αθφκε νη 

ηειεπηαίεο έξεπλεο δείρλνπλ κείσζε ηεο ειηθίαο ηεο έλαξμεο δνθηκήο ρξήζεο λφκηκσλ 

θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζχκθσλα κε Δ.Κ.ΣΔ.Π.Ν. 2001 (Υξήζε 

αιθνφι θαη άιισλ λαξθσηηθψλ ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ). Έηζη ινηπφλ ζεσξνχληαη 

αλαγθαίεο νη παξεκβάζεηο κε πξνγξάκκαηα Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο  λφκηκσλ θαη 

παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ κε ζηφρν λα 

αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ 
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νη ίδηνη ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα γηα  ην ζέκα ηεο ρξήζεο νπζηψλ. 

Έρνληαο φια απηά ζαλ δεδνκέλα, νη ζπκπξάηηνληεο θνξείο, δηαζέηνληαο κηα ζεκαληηθή 

εκπεηξία ζην ρψξν ησλ παξεκβάζεσλ ζε εθήβνπο, πξφηεηλαλ κηα παξέκβαζε ε νπνία 

είρε ην εμήο πεξηερφκελν: 

 Δληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ παξέκβαζε ζε θάζε 

νκάδα καζεηψλ πνπ ζα επηιεγεί απφ θάζε ρνιείν. 

 Παξέκβαζε ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο πιιφγνπο Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ θάζε 

ρνιείνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θηινζνθία ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 

θάζε ρνιείνπ γηα ηελ θηινζνθία ηεο παξέκβαζεο. 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ Γνλέσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα γηα ηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ηεο παξέκβαζεο. 

 Δπηινγή  ηνπ ηκήκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Σν πεξηερφκελν θαη ε θηινζνθία ηεο παξέκβαζεο ζηεξίρζεθε θαη’ αξρή ζην κνληέιν 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα πνπ ζηξέθνληαη ζηε ρξήζε 

θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ην θάλνπλ γηαηί δελ έρνπλ απνθηήζεη ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε 

θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο. 

    Δπίζεο βαζίζζεθε θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ κνληέιν πνπ πξεζβεχεη φηη ε βειηίσζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηε δσή ηνπ κε 
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ζπλεηδεηφ θαη ππεχζπλν ηξφπν ζα ην απνκαθξχλεη απφ ηελ εκπινθή ηνπ κε λφκηκεο θαη 

παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. 

 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο γεληθφο ζηφρνο ήηαλ: 

Ζ πξφιεςε ηεο ρξήζεο λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζε καζεηέο 

ηνπ Γπκλαζίνπ αλαπηχζζνληαο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα γηα ην ζέκα ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ, λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα κε θαηάιιεινπο 

θαη απνδεθηνχο ηξφπνπο, λα κάζνπλ λα αληηζηέθνληαη ζηηο επηξξνέο ησλ ζπλνκειίθσλ. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ήηαλ : 

1. Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ. 

2. Αληίζηαζε ζηηο επηξξνέο ησλ ζπλνκειίθσλ. 

3. Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. 

Παξάιιεια αλακελφηαλ φηη ε εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ζα επεξέαδε ην θιίκα θαη ζε 

νιφθιεξε ηε ζρνιηθή κνλάδα, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

- Δπαηζζεηνπνίεζε θαη εκπινθή ηνπ πιιφγνπ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θάζε ρνιείνπ. 

-Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Γηεπζπληψλ. 

-Δγθαζίδξπζε ή ελίζρπζε ηεο ζρέζεο γνλέσλ - ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

-Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Σα ζηάδηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηα εμήο: 

1
Ο
  ηάδην 

 Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο πνπ  εκπιάθεθαλ ζην πξφγξακκα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο αιιά θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξέκβαζεο. 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο 

ζπιιφγνπο ησλ γνλέσλ θαη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ εκπιεθφκελσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 

 Δμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο ησλ ζπιιφγσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζρνιείσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο, ε νπνία 

θαηαγξάθεθε ζε αληίζηνηρν πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 

θάζε ζρνιείνπ. 

 Δπηινγή ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ 

ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Δλεκεξσηηθφ ζεκηλάξην κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ επηιεγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Οη ελεκεξψζεηο ήηαλ βησκαηηθέο θαη ζηεξηρηήθαλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

εμήο ζεκάησλ: 

Α. Γπζθνιίεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο 

Β. Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ρξήζε λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 
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Γ. Σξφπνη θαη ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθθξάδνληαη νη δπζθνιίεο 

πνπ βηψλνπλ νη έθεβνη. 

Γ. Ζ ελεκέξσζε ζε δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ 

παξαπάλσ δπζθνιηψλ θαη ζε ηξφπνπο αληίζηαζεο ζηηο αξλεηηθέο 

επηξξνέο πνπ βηψλνπλ νη έθεβνη. 

Δ. Δλεκέξσζε ησλ θαζεγεηψλ ζε κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηεο νκάδαο 

– ηάμεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ βηψλνπλ νη 

καζεηέο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 

Σ. Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο λφκηκεο θαη παξάλνκεο 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. 

2
Ο
 ηάδην 

 Παξέκβαζε ζηνπο ζπιιφγνπο θαζεγεηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. 

Ζ θάζε παξέκβαζε αθνξνχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζχιινγν εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

θάζε ζρνιείνπ μερσξηζηά θαη  πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο θάζε παξέκβαζεο μερσξηζηά ήηαλ 10 ψξεο. 

 Δπηθνηλσλία κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ 

ηνπ ζπιιφγνπ θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γνληψλ πνπ ηα 

παηδηά ηνπο ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ήηαλ 8σξε 

γηα θάζε ζρνιείν. 

 Δπηινγή ησλ ηκεκάησλ ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

παξέκβαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο θαη ην χιινγν ησλ θαζεγεηψλ. 
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 Έλαξμε ηεο παξέκβαζεο ζε νκαδηθφ επίπεδν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ δελ 

ππεξέβαηλε ηηο 2 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Σν πεξηερφκελν ησλ παξεκβάζεσλ 

θαζνξίζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο νη νπνίνη είραλ ηελ 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε. Αθνχ νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα έγηλε 

αμηνιφγεζε κε ζηφρν λα εληνπηζηεί ε επίηεπμε ή φρη ησλ ζηφρσλ πνπ είρακε 

ζέζεη. 

Κνηλέο δξάζεηο γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο: 

 Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαζεγεηψλ θαη Γ/ληψλ δηάξθεηαο 30 σξψλ. 

 Δπνπηείεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξεκβάζεηο. Οη 

επνπηηθέο ζπλαληήζεηο ήηαλ θνηλέο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά 

δεθαπελζήκεξν κε ζηφρν ηελ αιιεινηξνθνδφηεζε θαη ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ζπληνληζηή θαη 

επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ θ. Μπνπξαδάλα Κσλ/λνπ θαη επηζηεκνληθψλ 

ζηειερψλ ησλ ζπκπξαηηφλησλ θνξέσλ. 
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ΓΤΚΟΛΗΔ  ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΣΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Λφγσ ηνπ ζσζηνχ θαη αθξηβή πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δελ ζπλαληήζεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, σζηφζν κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα 

παξαθάησ: 

 Ο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ (κέζνο φξνο 21 καζεηέο) 

 Ζ κε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην λα δνπιεχνπλ κε βησκαηηθφ ηξφπν. 

 Ζ αδηαθνξία θάπνησλ καζεηψλ/ηξησλ πνπ επεξέαδαλ φιε ηελ ηάμε. 
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ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΣΡΖΖ 

 Σν  εξσηεκαηνιφγην πνπ αμηνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο, 

εηδηθφηεξα ε θάζε εξψηεζε αμηνπνηήζεθε σο εμήο: 

 Ζ πξψηε εξψηεζε αμηνπνηήζεθε, γηα λα ειέγμεη ηελ επίδξαζε ηνπ γεληθφηεξνπ 

πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν δεη θαη ζπνπδάδεη ν θάζε καζεηήο/ηξηα, (ζρνιείν ζηελ 

επαξρία ή ζρνιείν ζε κεζαία αζηηθή πφιε). Υξεζηκνπνηήζεθε ε νλνκαζηηθή θιίκαθα  

Ζ δεχηεξε εξψηεζε αμηνπνηήζεθε, γηα λα ειέγμεη ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ησλ 

καζεηψλ/ηξησλ ζηηο κεηξνχκελεο κεηαβιεηέο.  

θνπφο ηεο ηξίηεο εξψηεζεο ήηαλ, λα εμεηάζεη πνηνο απφ ηνπο δχν γνλείο ησλ 

παηδηψλ αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε απηά θαη πνηα επίδξαζε έρεη ζηηο κεηξνχκελεο 

κεηαβιεηέο. 

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην επάγγεικα ησλ δχν γνλέσλ θαη έρεη σο 

ζθνπφ, λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ ζηηο κεηξνχκελεο 

κεηαβιεηέο. 

Ζ πέκπηε θαη ε έθηε εξψηεζε αμηνπνηήζεθαλ, γηα λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ ζηηο κεηξνχκελεο κεηαβιεηέο. Υξεζηκνπνηήζεθε 

νθηαβάζκηα θιίκαθα, (1 = απφθνηηνο δεκνηηθνχ, … 8 = δηδαθηνξηθφ δίπισκα). 

θνπφο ηεο έβδνκεο εξψηεζεο ήηαλ, λα πξνζδηνξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = θαζφινπ, …, 5 = πάξα πνιχ). Ο ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach ήηαλ α=.57 (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ηξίηεο εξψηεζεο) 

 θνπφο ηεο φγδνεο εξψηεζεο ήηαλ, λα εμεηάζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζην 

πξφγξακκα. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = θαζφινπ, …, 5 = 

πάξα πνιχ). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach ήηαλ α=.74 (γηα ηηο εξσηήζεηο 
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ελδηαθέξνπζα, ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach 

ήηαλ α=.63 ( γηα ηηο εξσηήζεηο δχζθνιε, βαξεηή θαη θνπηαζηηθή). 

Ζ έλαηε εξψηεζε αμηνπνηήζεθε, γηα λα εμεηάζεη ην θαηά πφζν είλαη 

εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο/ηξηεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = θαζφινπ, …, 5 = πάξα πνιχ). 

Ζ δέθαηε εξψηεζε αμηνπνηήζεθε, γηα λα εμεηάζεη ην θαηά πφζν βνήζεζε ε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην πξφγξακκα, ζηε  βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

ηνπ/ηεο. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = θαζφινπ, …, 5 = 

πάξα πνιχ). 

Ζ ελδέθαηε  θαη ε δσδέθαηε εξψηεζε αμηνπνηήζεθαλ, γηα λα εμεηάζνπλ  ην 

θαηά πφζν βνήζεζε ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην πξφγξακκα ζηελ απφθηεζε ή 

ηε   βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ζ θιίκαθα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = θαζφινπ, …, 5 = πάξα πνιχ). Ο 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach ήηαλ α=.67 . 

Ζ δεθάηε ηξίηε, ε δεθάηε ηεηάξηε  θαη ε δεθάηε πέκπηε  εξψηεζε 

αμηνπνηήζεθαλ, γηα λα εμεηάζνπλ  ην θαηά πφζν βνήζεζε ε ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή/ηξηαο ζην πξφγξακκα, ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηε δσή ηνπ κε ζπλεηδεηφ θαη 

ππεχζπλν ηξφπν, λα αληηζηέθεηαη ζηηο επηξξνέο ησλ ζπλνκήιηθσλ θαη ζηελ βειηίσζε 

ηνπ θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = 

θαζφινπ, …, 5 = πάξα πνιχ). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach ήηαλ α=.74 . 

θνπφο ησλ εξσηήζεσλ 16 – 20 ήηαλ, λα εμεηάζνπλ ην θαηά πφζν ην 

πξφγξακκα ζπλέβαιιε, ζηε έθθξαζε  ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ/ηξησλ, θαηά πφζν ην πξφγξακκα πξνθάιεζε πξνβιεκαηηζκφ αλάκεζα ζε 

καζεηέο/ηξηεο, ζηνπο γνλείο  θαη ζηνπο θαζεγεηέο/ηξηεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα βνήζεζε ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Ζ 
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θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = θαζφινπ, …, 5 = πάξα πνιχ). Ο 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach ήηαλ α=.81 . 

Ζ εηθνζηή πξψηε  θαη ε εηθνζηή δεχηεξε εξψηεζε αμηνπνηήζεθαλ, γηα λα 

εμεηάζνπλ  ην θαηά πφζν ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο, νη παξεκβάζεηο κε πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο ηεο ρξήζεο ησλ λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη θαηά 

πφζν ε πινπνίεζε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ θέξλεη ην ζρνιείν πην θνληά ζηελ 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη αλαβαζκίδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  Ζ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, (1 = θαζφινπ, …, 5 = πάξα πνιχ).  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

  Έγηλε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα λα βξεζνχλ νη Μ.Ο θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο  ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ πηλάθα 1. 

 

 

Πίνακαρ 1 Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα  ηεο νκάδαο παξέκβαζεο.  

  M SD 

Ηθαλνπνίεζε  3.89 1.06 

Ζξεκία   3.25 1.17 

Άγρνο  1.74 1.17 

Δλδηαθέξνλ  3.79 1.19 

 Γπζθνιία   1.66 .99 

 εκαληηθφηεηα   4.04 1.6 

 Eλεκεξσηηθή   4.67 4.1 

 Δπαξθήο   3.20 1.2 

 Υξεζηκφηεηα   4.03 1.1 

 Βαξεηή   1.76 1.2 

 Κνπηαζηηθή   1.79 1.2 

 Αθεηεξία γηα 

πξνβιεκαηηζκφ  

 2.53 1.4 

 

*( θιίκαθα = 1 – 5 , θαζφινπ = 1, ιηγν =2, αξθεηά = 3, πνιχ = 4, πάξα πνιχ = 5) 

  Παξαηεξείηαη φηη, ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ: ηελ ηθαλνπνίεζε (Μ= 3,89), ηελ 

εξεκία (Μ= 3,25) ην ελδηαθέξνλ (Μ= 3,79), ηελ ζεκαληηθφηεηα (Μ= 4,04), ηελ 

ελεκέξσζε (Μ= 4,67), ηελ επάξθεηα (Μ= 3,20) Κη ηε ρξεζηκφηεηα (Μ=4,03) ην 

πξφγξακκα ζπλέβαιε ζεκαληηθά. 
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    Ο πίλαθαο 2 πεξηγξάθεη ηνπο κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ δηαθνξψλ ησλ 

δπν θχισλ ζην θαηά πφζν βνήζεζε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε βειηίσζε ησλ: 

απηνεθηίκεζεο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ελδπλάκσζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

ππεπζπλφηεηα, αληίζηαζε ζηηο επηξξνέο, θξηηηθή ζθέςε. 

 

 Πίνακαρ 2. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ δηαθνξψλ ησλ δπν θχισλ. 

  

 Φχιν N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Οηθεηφηεηα κε 

δηαδηθαζία 

Αγφξηα         

Κνξίηζηα 
49 3.57 1.099 .157 

  41 3.56 1.050 .164 

Απηνεθηίκεζε Αγφξηα 49 3.5510 1.02187 .14598 

 Κνξίηζηα 42 3.5238 1.08736 .16778 

 

Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο 

 

Αγφξηα 

 

Κνξίηζηα 

50 3.40 1.030 .146 

  42 3.40 .964 .149 

Δλδπλάκσζε 

δεμηνηήησλ 

Αγφξηα 

Κνξίηζηα 
50 3.36 .985 .139 

  42 3.50 1.174 .181 

Τπεπζπλφηεηα Αγφξηα 50 3.44 1.091 .154 

 Κνξίηζηα 42 3.71 .995 .153 

 

Αληίζηαζε ζηηο 

επηξξνέο 

 

Αγφξηα 

 

50 3.43 1.073 .152 

 Κνξίηζηα 42 3.96 .097 .168 

 

Κξηηηθή ζθέςε 

 

Αγφξηα 
50 3.12 1.123 .169 

 Κνξίηζηα 42 3.86 1.02 .182 

 

*( θιίκαθα = 1 – 5 , θαζφινπ = 1, ιηγν =2, αξθεηά = 3, πνιχ = 4, πάξα πνιχ = 5) 
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Πίνακαρ 3. Σ- Test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 

   Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο ηνπ εληνπηζκνχ ησλ δηαθνξψλ, 

ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εμεηαδφκελσλ απαληήζεσλ, ιφγσ επίδξαζεο ηνπ θχινπ, 

θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σ- test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα φηη, ηα θνξίηζηα 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο ηελ αληίζηαζε ζε επηξξνέο 

ζπλνκήιηθσλ ηνπο κε t(98) = 2.53 θαη p < 0.05. Δπίζεο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη σο ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο κε t( 98) = 3.32  

θαη p < 0.01.   Δλψ δελ παξνπζίαζαλ θακία δηάθνξα ηα δπν θχια σο πξνο ηηο 

κεηαβιεηέο νηθεηφηεηα κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, απηνεθηίκεζε, απφθηεζε 

   

Levene's Test 

for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen

ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

familiar Equal variances 
assumed 1.256 .265 -.918 96 .361 -.203 .222 -.643 .237 

  Equal variances 
not assumed     -.915 93.472 .362 -.203 .222 -.644 .238 

selfesteem Equal variances 
assumed .497 .482 -1.503 97 .136 -.31005 .20629 

-

.71947 
.09937 

  Equal variances 
not assumed     -1.499 95.141 .137 -.31005 .20678 

-

.72056 
.10046 

socapabi Equal variances 

assumed 1.964 .164 -.538 98 .592 -.104 .194 -.488 .280 

  Equal variances 

not assumed     -.536 93.578 .593 -.104 .194 -.490 .282 

imprcapabi Equal variances 
assumed .209 .649 -1.167 98 .246 -.244 .209 -.658 .171 

  Equal variances 
not assumed     -1.165 95.914 .247 -.244 .209 -.659 .172 

liresponsible Equal variances 
assumed .708 .402 -1.612 98 .110 -.339 .210 -.755 .078 

  Equal variances 
not assumed     -1.608 95.545 .111 -.339 .210 -.756 .079 

resinlfuence Equal variances 

assumed 2.224 .139 -2.535 98 .013 -.532 .210 -.949 -.116 

  Equal variances 

not assumed     -2.529 95.182 .013 -.532 .210 -.950 -.114 

crithinking Equal variances 
assumed 1.020 .315 -3.326 98 .001 -.740 .223 -1.182 -.299 

  Equal variances 
not assumed     -3.315 94.165 .001 -.740 .223 -1.184 -.297 
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θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ δεμηνηήησλ, ελδπλάκσζε  ππαξρφλησλ αηνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δηαρείξηζε ηεο δσήο κε ζπλεηδεηφ θαη ππεχζπλν ηξφπν.  

   Ο πίλαθαο 4 πεξηγξάθεη ηνπο κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ 

ζηελ εξψηεζε πφζν απαξαίηεην ζεσξνχλ   νη γνλείο ηελ πινπνίεζε  παξφκνησλ  

πξνγξακκάησλ. 

 

Πίνακαρ 4. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ 

πλέρηζε 

πξνγξακκάησλ 

M SD 

Μεηέξεο 4.22 1.28 

Παηέξεο 3.58 1.17 

 

 

 

 

  Πίνακαρ 5.    T – Test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. 

 

    t-test for Equality of Means 

    t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

Απαξαίηεηε 

πινπνίεζε 

παξφκνησλ 

πξνγξακκάησλ 

-2.574 89 .012 -.600 .233 -1.062 -.137 

  -2.612 88.768 .011 -.600 .230 -1.056 -.143 

 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  παξνπζηάζηεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

γνλέσλ, σο πξνο ην απαξαίηεην ηεο ζπλέρηζεο πινπνίεζεο  ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο παηέξεο, νη κεηέξεο  ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ ζπλέρηζε 

παξφκνησλ δξαζηεξηνηήησλ κε t(89) = 2.46  κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο λα 

βξίζθεηαη ζην      p < 0.05. 
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Ο πίλαθαο 6 πεξηγξάθεη ηηο κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ 

ζηελ εξψηεζε πφζν ζεσξνχλ φηη ε πινπνίεζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο θέξλεη ην ζρνιείν  

θνληά ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Πίνακαρ 6. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ην θαηά πφζν ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θέξλεη ην ζρνιείν πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 
Group Statistics 

 
 

 parent N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Ανηαπόκπιζη 
ζηην 
ππαγμαηικόηηηα 

      1 
50 3.62 1.176 .166 

          
      2 41 4.22 1.013 .158 

 
 
 
Πίνακας 7.  T- Test για ανεξάπηηηα δείγμαηα 
                   

   
 
 t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

    Lower 
Upp
er Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Lowe
r 

Ανηαπόκπιζη ζηην    
ππαγμαηικόηηηα 

 

1.648 .203 -2.574 89 .012 -.600 .233 -1.062 -.137 

   
    -2.612 88.768 .011 -.600 .230 -1.056 -.143 

 
 

 

 Απφ ηνλ πίλαθα 7 πξνθχπηεη φηη, ππήξμαλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθά δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δπν γνλέσλ, σο πξνο ην πφζν ζεσξνχλ φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα βνεζνχλ ην ζρνιείν λα 

έξζεη πην θνληά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο παηέξεο νη 

κεηέξεο ην ζεσξνχλ  ζεκαληηθφ κε t(89) = 2,57 θαη κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζην 

p < 0,05. 
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Ο πίλαθαο 8 πεξηγξάθεη ηηο κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

εξψηεζε: πφζν ζεσξνχλ φηη ε πινπνίεζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο βνεζά ηηο ζρέζεηο ησλ 

γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο 

Πίνακαρ 8. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ζεψξεζε θαηά πφζν βνεζνχλ 

ηέηνηα πξνγξάκκαηα ηηο ζρέζεηο γνλέσλ παηδηψλ. 

 

  Γονέαρ N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Βοήθεια ζηη 
ζχέζη παιδιού 
γονέων 

1 50 3.62 1.260 .178 

2 
41 3.93 1.170 .183 

 

 

 

Πίνακας 9. T- Test για ανεξάπηηηα δείγμαηα. 
  

    t-test for Equality of Means 

    t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower 

Βοήθεια ζηιρ ζχέζειρ 
γονέων παιδιού 

-1.193 89 .236 -.307 .257 

  
-1.202 87.583 .233 -.307 .255 

 
 

 

    Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ, δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δπν γνλέσλ σο πξνο ηελ εξψηεζε, αλ ηέηνηνπ 

είδνπο πξνγξάκκαηα βνεζνχλ ηελ βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην παηδί ηνπο. Θεσξνχλ 

θαη νη δπν φηη απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ βνεζνχλ ζε απηφλ ηνκέα.  
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Ο πίλαθαο 10 πεξηγξάθεη ηηο κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε πφζν ζεσξνχλ φηη ε πινπνίεζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο βνεζά 

ηηο ζρέζεηο ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο καζεηέο. 

 

Πίνακαρ 10. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ζεψξεζε θαηά πφζν βνεζνχλ 

ηέηνηα πξνγξάκκαηα ηηο ζρέζεηο θαζεγεηψλ  παηδηψλ. 

  

 

  parent N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Βοήθεια  ζηη 
ζχέζη καθηγηηή 
και παιδιού 

1 

50 3.42 1.214 .172 

  2 42 4.05 1.035 .160 

 
 
 

Πίνακας 11. T- Test για ανεξάπηηηα δείγμαηα 
  
 

    t-test for Equality of Means 

    t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower 

Σχέζη 
καθηγηηή 
μαθηηή 

Equal variances 
assumed 

-2.640 90 .010 -.628 .238 

  Equal variances 
not assumed -2.677 89.975 .009 -.628 .234 

 

    

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 11 θαίλεηαη φηη νη κεηέξεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζεσξψληαο φηη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα βνεζνχλ 

πνιχ ηηο ζρέζεηο θαζεγεηή καζεηή κε t(90) = 2,64 θαη p  < 0.05. 

                   

  



«ΑΠΟΥΑΙΖΟΝΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΑ – ΛΕΓΟΝΣΑ ΟΦΙ ΣΙ  ΕΞΑΡΣΗΙΟΓΟΝΕ OΤΙΕ» 

 

59 
 

                                 

                            ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ  παξνχζα  έξεπλα  ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 116 καζεηέο/ηξηεο Β’ θαη Γ’ 

γπκλαζίνπ (Μ=14,5 έηε) απφ έμη  γπκλάζηα ηνπ λνκνχ Λάξηζαο.  θνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ, λα αμηνινγήζεη ην πηινηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «ΑΠΟΦΑΗΕΟΝΣΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΑ – ΛΔΓΟΝΣΑ ΟΥΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΔ ΟΤΗΔ».  

     Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο, ελαληίνλ ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη εηδηθφηεξα θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο  ζηελ εθεβεία έρεη 

ηνληζηεί θαηά θαηξνχο απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Bergstrom, Weinehall θαη Janlert, 

(2006), Jarvis θαη Stark, (2005), Peterson, ken, Kealey, Mann, Marek θαη Sarason, 

(2000)). Χζηφζν φκσο ππάξρνπλ θαη  έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην, αθνχ δελ 

βξήθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ  παξέκβαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ (π. ρ. 

Peterson, Kathleen, Kealey, Inc. Marek & Sarason, (2000)). 

      ρεηηθά   κε   θχξηα εξεπλεηηθή ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ  νπνία, ε βειηίσζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο (Μ=3,55, sd =1,03), ε αληίζηαζε ζηηο επηξξνέο ησλ άιισλ (Μ=3,7, sd 

=1,07) θαη ε ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ αηφκνπ (Μ=3,50, sd =1,16), ζα ην 

απνκαθξχλνπλ απφ ηελ εκπινθή ηνπ κε λφκηκεο θαη παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, 

ε έξεπλα έδεημε φηη ην πξφγξακκα πέηπρε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ζθνπφ απηφ. Απφ ηηο 

απαληήζεηο θαίλεηαη φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια 

σο πξνο ηελ αληίζηαζε ζηηο επηξξνέο ησλ ζπλνκήιηθσλ κε ηα θνξίζηα λα 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν βαζκφ αληίζηαζεο (Μ=3,96, sd =0,9)  ( δειαδή 

επεξεάδνληαη ιηγφηεξν) ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Μ=3,43, sd =1,11). 

Όζνλ αθνξά ηνπο δεπηεξεχνληεο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ήηαλ:  

 λα ζπκβάιεη  ζηελ έθθξαζε  ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ,  
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 λα πξνθαιέζεη πξνβιεκαηηζκφ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, ζηνπο 

γνλείο  θαη ζηνπο θαζεγεηέο/ηξηεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε εμαξηεζηνγφλεο 

νπζίεο,  

 λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ,  

 λα θέξεη ην ζρνιείν πην θνληά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα,  

 λα αλαβαζκίδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ην πξφγξακκα ζε θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο ζθνπνχο 

ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ. Δηδηθφηεξα ζηελ εξψηεζε, εάλ ε πινπνίεζε 

παξφκνησλ πξνγξακκάησλ θέξλεη ην ζρνιείν πην θνληά ζηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα, νη απαληήζεηο ήηαλ ζεηηθέο κε πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ηηο 

κεηέξεο ησλ παηδηψλ. 

 

 Όπσο έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο, 

εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ε ηειηθή απνηίκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζεηηθή. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο απνηίκεζεο 

είλαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηεο  απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην λα δηαρεηξίδνληαη ηε δσή ηνπο κε 

ζπλεηδεηφ θαη ππεχζπλν ηξφπν, κε απνηέιεζκα λα ηνπο απνκαθξχλεη 

κειινληηθά απφ ηελ εκπινθή ηνπο κε λφκηκεο θαη παξάλνκεο 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Δπίζεο  νη καζεηέο/ηξηεο αλαπηχζζνληαο 

ζηαδηαθά πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζα κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ νη ίδηνη/εο ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα γηα ην ζέκα ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ, ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα κε 
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θαηάιιεινπο θαη απνδεθηνχο ηξφπνπο θαη λα αληηζηέθνληαη ζηηο 

επηξξνέο ησλ ζπλνκειίθσλ. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα θαη λα αθνχλε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σέινο, βειηίσζαλ ηνλ θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπο.  

 Οη καζεηέο/ηξηεο βιέπνπλ ην ζρνιείν θάησ απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα. 

 Παξάιιεια  άξρηζε  κηα πνιχ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαξηίζηεθαλ ζε ηερληθέο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο. 

 Τπήξμε  εμνηθείσζε  ησλ καζεηψλ κε ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 

έπεζαλ ηα ζηεξεφηππα Φπρνιφγνο = Φπρηθή αζζέλεηα. 

Γεληθφ  ζπκπέξαζκα απφ φινπο ήηαλ ε αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο παξφκνησλ 

πξνγξακκάησλ, θαζψο βνεζνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα αληηκεησπίδνπλ 

ελεξγεηηθφηεξα ηα πνιιά  εξεζίζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξίγπξφ ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ην πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ απνηειεζκαηηθφ φπσο θαη 

αλακελφηαλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο εκπεηξίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, φπσο επίζεο θαη 

ησλ ςπρνιφγσλ πνπ πινπνίεζαλ ηηο παξεκβάζεηο. 
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Γεδνκέλνπ φηη, ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα πξφιεςεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

είρε δηάξθεηα 30 δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ην θάζε ηκήκα, πηζαλφλ δελ έθεξε ηηο 

πξνζδνθψκελεο βειηηψζεηο ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο.  χκθσλα  κε  ηελ  δηεζλή   

βηβιηνγξαθία,  ηα  παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα θαιφ είλαη λα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν θαηά κέζν φξν απφ ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  πηινηηθνχ έξγνπ. 

Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο κηαο δηάιεμεο  (Roseby  et al.,  (2003), 

πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο 10 κελψλ (Carvajal & Cranillo, 2006) αιιά θαη πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία δηαξθνχλ  κέρξη θαη 7 ρξφληα (Nilsson, Stenlund, Bergstrom, Weinehall & 

Janlert, 2006). Σα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαηά ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, 

πξνηείλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα, ψζηε λα εκπεδψλεηαη ζε καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα ε πξφιεςε απηψλ ζηελ δχζθνιε πεξίνδν ηεο εθεβείαο, φπσο επίζεο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν νκαδνπνηεκέλα ζε παηδηά κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ησλ ίδησλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Ζ  ειηθία   ησλ   παηδηψλ   πνπ   εθαξκφδνληαη   ηα   παξεκβαηηθά πξν- γξάκκαηα,  

θαηά ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απηά έρνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο (Nilsson, Stenlund, Bergstrom, Weinehall & fart, 

2006). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ κφιηο 14,5.  

   Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ζε θάζε ηκήκα θαιφ 

είλαη, λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 15-16, εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έλα θιαζηθφ ηκήκα 

κεγέζνπο 30-32 αηφκσλ κπνξεί λα κνηξάδεηαη ζε δχν νκάδεο, ψζηε νη παξεκβάζεηο λα 

πινπνηνχληαη ζε νκάδεο κε  κηθξφηεξν αξηζκφ αηφκσλ.  

Πξνηείλεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, λα πινπνηνχληαη παξεκβαηηθά 

πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο, γηα ηε θαιχηεξε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη ηελ θαιχηεξε 
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επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ  βέβαηα πξνυπνζέηεη 

ηελ επηκφξθσζε πξψηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αληίζηνηρα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Δπίζεο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο 

θαηά ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ θαιφ είλαη, λα ζπλδπαζηνχλ 

κε πγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε δηαηξνθή θαη ε άζθεζε, αθνχ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο φηη, ε ζπκπεξηθνξά θαπλίζκαηνο ησλ έθεβσλ έρεη ζπλδεζεί ζεηηθά κε 

πγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη αξλεηηθά κε αλζηγπεηλέο ζπκπεξηθνξέο (Θενδσξάθεο θαη 

Υαζάλδξα, (2005), Theodorakis, Theodorakis, Natsis & Papaioannou, (2003)). 

  Αθφκε   ηδηαίηεξε   ζεκαζία   ζηνλ   ζρεδηαζκφ   παξεκβαηηθψλ   πξν- 

γξακκάησλ  πξέπεη λα δνζεί ζην είδνο ησλ κελπκάησλ (ηζρπξά, κε ηζρπξά 

επηρεηξήκαηα),  ηεο πεγήο (νκφηηκε, κε νκφηηκε) αιιά θαη ζηελ ειηθία (Κνζκίδνπ, 

(2007). 

   Σέινο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, πσο ην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη  

ζηελ θαηεχζπλζε πηνζέηεζεο πγηεηλψλ θαη απφξξηςεο αλζπγηεηλψλ ηξφπσλ δηαηξνθήο 

γηα  ηα παηδηά κε αξσγφ ην θξάηνο γηα ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΠΑΝΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΑΠΟΦΑΗΕΟΝΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΑ – ΛΔΓΟΝΣΑ 

ΟΥΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΔ ΟΤΗΔ» 

                                                                                    Ζκεξνκελία: _ _/_ 

_/200_  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε  κπξνζηά ζαο, αθνξά ηελ επαλαμηνιφγεζε ηνπ πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν  «ΑΠΟΦΑΗΕΟΝΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΑ – ΛΔΓΟΝΣΑ ΟΥΗ ΣΗ 

ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΔ ΟΤΗΔ».  Σν πξφγξακκα απηφ πινπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή έμη 

ηκεκάησλ Γπκλαζίσλ ηνπ λνκνχ Λάξηζαο. Έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 

θαη ην ηκήκα ζην νπνίν πεγαίλεη θαη ην παηδί ζαο. αο παξαθαινχκε λα ην 

ζπκπιεξψζεηε κε εηιηθξίλεηα. Έηζη ζα καο βνεζήζεηε πνιχ ζηελ πξνζπάζεηά καο απηή.  

ε δηαβεβαηψλνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο δψζεηε είλαη απφξξεηεο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.  

 

 

1.  Όλνκα εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (π.ρ. 10
ν
  Γπκλάζην Λάξηζαο): 

………………………………………….  

 

2. Φχιν ηνπ καζεηή/ηξηαο πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα  

 

Αγφξη Κνξίηζη 

  

 

3. Ηδηφηεηα σο γνλέαο 

 

Παηέξαο Μεηέξα 
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4. Γξάςηε ην επάγγεικα   

 

Παηέξαο Μεηέξα 

  

 

5. Μνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα ηνπ παηδηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα :  

 

Γεκνηηθφ  

Σξηηάμην Γπκλάζην  

Λχθεην ή εμαηάμην Γπκλάζην  

Ηδησηηθή ρνιή  

Σερληθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΣΔΗ)  

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

(παλεπηζηήκην) 

 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα  

Γηδαθηνξηθφ δίπισκα  
 

 

6. Μνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ηνπ παηδηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα :  

 

Γεκνηηθφ  

Σξηηάμην Γπκλάζην  

Λχθεην ή εμαηάμην Γπκλάζην  

Ηδησηηθή ρνιή  

Σερληθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΣΔΗ)  

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

(παλεπηζηήκην) 

 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα  

Γηδαθηνξηθφ δίπισκα  
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7. Βάλτε σε κύκλο τον απιθμό πος αντιστοισεί στη κατάλληλη απάντηση.  

 Πνηα ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα :  

                                  θαζφινπ ιίγν  αξθεηά  πνιχ     πάξα πνιχ  

 

1. Ηθαλνπνίεζε:  
1  2  3  4  5  

 

2. Ζξεκία:  
1  2  3  4  5  

 

3. Άγρνο:  
1  2  3  4  5  

      

8. Πψο θξίλεηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα :   

θαζφινπ      ιίγν   αξθεηά  πνιχ  πάξα πνιχ  

1. Δλδηαθέξνπζα  1  2  3  4  5  

2. Γχζθνιε  1  2  3  4  5  

3. εκαληηθή  1  2  3  4  5  

4. Δλεκεξσηηθή  1  2  3  4  5  

5. Δπαξθήο  1  2  3  4  5  

6. Υξήζηκε  1  2  3  4  5  

7. Βαξεηή  1  2  3  4  5  

8. Κνπηαζηηθή  1  2  3  4  5  

9. Αθεηεξία γηα 

πξνβιεκαηηζκφ  
1  2  3  5  5  

 

 
     

9. Πφζν εμνηθεησκέλν  ζεσξείηε ην παηδί ζαο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

10. Πφζν βνήζεζε ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή/ηξηαο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

πξφγξακκα; 
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Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

11. Πφζν βνήζεζε ζηε απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ε ζπκκεηνρή  ηνπ 

καζεηή/ηξηαο ζην πξφγξακκα;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

 

12. Πφζν βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ε ζπκκεηνρή  ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην πξφγξακκα;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

13. Πφζν ζεσξείηε  φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζπλέβαιε ζηε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή/ηξηαο λα δηαρεηξίδεηαη ηε 

δσή ηνπ κε ζπλεηδεηφ θαη ππεχζπλν ηξφπν; 

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

14. Πφζν ζεσξείηε  φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζπλέβαιε ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή/ηξηαο λα αληηζηέθεηαη ζηηο επηξξνέο ησλ ζπλνκήιηθσλ;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

 

15. Πφζν ζεσξείηε  φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζπλέβαιε ζηνλ 

θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ καζεηή/ηξηαο; 
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Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

 

16. Πφζν ζεσξείηε  φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζπλέβαιε ζηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή/ηξηαο; 

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

17. Πφζν λνκίδεηε φηη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ,  πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε ανάμεσα ζηοσς καζεηές/-ηρηες και τους θαζεγεηές/-ηρηες 

γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

 

18. Πφζν απαξαίηεην  ζεσξείηε ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο παξφκνησλ πξνγξακκάησλ;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

19. Πφζν βνεζνχλ ζηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ – θαζεγεηψλ/ηξηψλ ε πινπνίεζε 

παξφκνησλ πξνγξακκάησλ;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 
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20. Πφζν βνεζνχλ ζηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ – γνλέσλ  ε πινπνίεζε παξφκνησλ 

πξνγξακκάησλ;  

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

21. Πφζν απαξαίηεηεο ζεσξείηε  ηηο παξεκβάζεηο, κε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο 

ρξήζεο  λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο; 

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

22. Πφζν ζεσξείηε  φηη ε πινπνίεζε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ, θέξλεη ην ζρνιείν πην 

θνληά ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, λα δψζεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο έλα ρψξν έθθξαζεο 

θαη λα αλαβαζκίζεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δίλνληαο ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε θαη απφιαπζε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ ίδηνπ; 

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

     

 

 

 


