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Προεφηβεία - Εφηβεία 

•μεταβατικό στάδιο 
από την παιδική ηλικία 
ως την ενηλικίωση 

 

•Τεράστιες αλλαγές  
Βιολογικές και 
Ψυχολογικές 



Ο Έφηβος 

• Εγωκεντρικός – Αυτοαπορρόφηση (εγώ και 
κανένας άλλος) 

• Ανησυχία για τις σωματικές μεταβολές 

• Αίσθηση απώλειας ελέγχου 

• Άγχος και αγωνία (Αξίζω; Θα τα 
καταφέρω;) 

• Ανησυχία για τη γνώμη των άλλων  

• Σύγκριση του πραγματικού εαυτού με τον 
ιδανικό (πόσο μοιάζω με τον τάδε διάσημο) 

• Δοκιμές ρόλων και ιδεολογιών (πόσο 
σκληρός είμαι;) 



Εφηβεία μηχανισμοί άμυνας  

• Απομόνωση ονειροπόληση 
(κλείνεται στο δωμάτιό του) 

• Άρνηση  (αναβάλλει τις 
υποχρεώσεις του) 

• Απόσυρση (Αδιαφορία και 
παραίτηση για τα πάντα) 

• Προβολή (Αποδίδει στους άλλους 
τα δικά του συναισθήματα… πχ ο 
τάδε καθηγητής δε με χωνεύει) 



Εφηβεία μηχανισμοί άμυνας  

• Μετάθεση (Τα βάζει με τους 
γονείς επειδή πχ. συνέβη κάτι που 
δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει στο 
σχολείο;) 

• Εκλογίκευση (Κατασκευάζει 
θεωρίες με τη δική του λογική για 
να αντιμετωπίσει καταστάσεις) 

• Μετουσίωση (Ζωγραφίζει, γράφει 
ποιήματα κλπ.) 



Συνήθεις  Εφηβικές  Συμπεριφορές 

• Δείχνει αρνητική συμπεριφορά στους γονείς 
(Διαφωνεί , γκρινιάζει, επικρίνει γίνεται 
επιθετικός): Ο έφηβος είναι τρομαγμένος, 
βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση μεταβολής 
… Μην το παίρνετε προσωπικά  

• Θέλει να είναι ανεξάρτητος και αμφισβητεί 
κάθε εξουσία (Δεν ανέχεται περιορισμούς , 
συμβουλές κάνει το αντίθετο από αυτό που 
του λένε) 

• Είναι εγωκεντρικός και ισχυρογνώμων   

• Είναι υπερευαίσθητος και εύθικτος  

• Ζει στο δικό του κόσμο  

• Είναι σε ομάδες συνομηλίκων  



Μετάβαση 

 

• Από τη μία αναπτυξιακή βαθμίδα 
στην επόμενη (Πχ παιδική ηλικία 
εφηβεία) : Γνωστικές αλλαγές 

• Παράλληλα μετακίνηση από την μία 
εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη 

• Αλλαγές σε πολλά επίπεδα: σχολικό, 
οικογενειακό, φιλικό-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

• Αποχωρισμούς με ανθρώπους 
(Χάνουν παλιούς φίλους) 

 
 



Η μετάβαση δεν είναι πάντα ανώδυνη 

• Μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση 

• Μειωμένα κίνητρα 

• Άγχος & Καταθλιπτικά 
συμπτώματα 

• Αίσθημα χαμηλής αυτο-αξίας 



Γυμνάσιο διαφορετική κουλτούρα σχολείου 

• Περισσότεροι Καθηγητές 
(Διαφορετικός καθηγητής σε κάθε 
μάθημα) 

• Εξετάσεις 

• Βαθμολόγηση 

• Απουσίες 

• Αποβολές 

• Διαφορετική προσέγγιση  

στα μαθήματα 

 



Πως μπορούμε να βοήσουμε τα παιδιά μας ; 

• Ενθάρρυνση 

 

• Προσπάθεια να ακούσουμε τις ανάγκες τους και 
να καταλάβουμε τα συναισθήματά τους 

 

• Προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους 

 



Δεν δίνουμε ενθάρρυνση όταν: 

• Είμαστε υπερφιλόδοξοι σε σχέση με τις 
επιδόσεις των παιδιών (προσδοκία πολύ 
μεγάλων επιδόσεων .                 

(Μετα-μήνυμα: Αν δεν είσαι τέλειος δεν αξίζεις) 

 

• Δεν τα εμπιστευόμαστε (Είσαι σίγουρη ότι θα 
τα καταφέρεις;) 

 

• Επικέντρωση στις ελλείψεις και τις 
ανεπάρκειες (Ναι αλλά στα μαθηματικά δεν 
είδα καμία βελτίωση) 



Δίνουμε ενθάρρυνση όταν: 

• Εκφράζουμε εμπιστοσύνη (Μου αρέσει ο τρόπος που 
το χειρίστηκες, εμπιστεύομαι την κρίση σου) 

 

• Να δηλώνουμε παρόντες σε περίπτωση που μας 
χρειάζονται (Αν χρειαστείς να σου κρατήσω βιβλίο 
πες το μου) 

 

• Να μην τα συγκρίνουμε με άλλους, σεβόμενοι τις 
ατομικές διαφορές 

 



Δίνουμε ενθάρρυνση όταν: 

 
• Να μην ξεχνάμε να επαινούμε τις προσπάθειες τους 

 

• Επικέντρωση στα θετικά (Το άγχος σου από την άλλη 
πλευρά είναι και θετικό γιατί σε κάνει να προετοιμάζεσαι 
καλύτερα) 

 

• Να ενδιαφερόμαστε για τα συναισθήματά τους (Πως 
νιώθεις γι αυτό; Χαίρομαι που το ευχαριστήθηκες) 

 

• Να τα περιλαμβάνουμε στις οικογενειακές αποφάσεις (Στα 
όρια που θέτουν οι γονείς) 

  



Ακούω το παιδί μου όταν: 

• Δεν το διακόπτω και δεν επιχειρηματολογώ 

 

• Δείχνω πόσο αναγνωρίζω το συναισθήματά του (Σε 
καταλαβαίνω) 

 

• Το βοηθώ να αναγνωρίσει το δικό του συναίσθημα 
(Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι αυτό για σένα) 



Δυσκολίες στην επικοινωνία έχουμε όταν 
παίρνουμε ρόλους: 

• Στρατηγού: «Σταμάτα τη γκρίνια και δείξε την αξία σου» 

• Ηθικολόγου: «Πρέπει , δεν πρέπει: έπρεπε να κάνεις 
έτσι» 

• Παντογνώστη: Εγώ στην ηλικία σου… Σκέψου λογικά 

• Δικαστή : Εσύ φταις 

• Κριτικού ή είρωνα : Είσαι τεμπέλης, τώρα την έπαθες 
σαν αγράμματος 

• Παρηγορητή: Αχ το καημένο μου 

• Ερασιτέχνη ψυχολόγου (Διάγνωση): Αυτό οφείλεται 
στην έλλειψη αυτοεκτίμησης που σε χαρακτηρίζει… 

 



 

 

• Τα παραπάνω έχουν αποτέλεσμα όταν δεν είναι τεχνητές 
στρατηγικές 

 

• Παρατήρηση και δουλειά με τον εαυτό μας 



Ποια Γυμνάσια έχουμε 

• Πειραματικό 

• Μουσικό 

• Εκκλησιαστικό 

• Καλλιτεχνικό 

• Αθλητικό 



Πειραματικό 

• Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  

• αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 28η 
Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017 

• Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο δεν συνδέεται με Πειραματικό 
Δημοτικό Σχολείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει 
αποκλειστικά με κλήρωση 

• Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά εδώ: 

https://www.iep.edu. gr/pps/ 

https://www.iep.edu.gr/pps/


Αθλητικό 

• Στα Τ.Α.Δ. εγγράφονται μαθητές της Α' Γυμνασίου ύστερα από 
επιλογή η οποία διενεργείται από 5 μέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού 
έτους 

• Η επιλογή γίνεται με τεστ σε αθλήματα σε ειδική επιτροπή 

• Συντάσσουν αξιολογικούς πίνακες με τα ονόματα των μαθητών και 
τις επιδόσεις τους κατά άθλημα το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου 

• Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση σε Αθλητικό Τμήμα δεν 
στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε 
κλήρωση σε Πειραματικό Γυμνάσιο 



Καλλιτεχνικό 

• Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου: Αίτηση στη Δ/θμια Γ: Αθήνας 

• Αίτηση από 2 Μαΐου έως μέχρι την παραμονή διεξαγωγής των εξετάσεων 
κατά τις ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσει το κάθε σχολείο 

• Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε 
περισσότερες από μία κατευθύνσεις, τότε ο γονέας-κηδεμόνας του 
υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση 

• Εξετάζεται στη διδαχθείσα ύλη της ΣΤ τάξης του δημοτικού 

• Κατευθύνσεις:  

• α) Εικαστικών Τεχνών 
β) Θεάτρου–Κινηματογράφου και 
γ) Χορού 







Μουσικό 

• Μουσικό Γυμνάσιο ιλίου: Σύμης 5 Ίλιον 

• Αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό 
διάστημα από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017 

• Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017: Γραπτή εξέταση των υποψηφίων 
[ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)] 

• Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, 
είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», 
«Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο 
(Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον 
της Κατωτέρας Σχολής 







Εκκλησιαστικό 

• Μέσο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Αθήνας: Δεινοκράτους 68, Αθήνα 

• Σχετική αίτηση 

• Απολυτήριο τίτλο (δημοτικού) 

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

• Συστατική επιστολή του επιχώριου με το Εκκλησιαστικό Σχολείο ή 
την περιοχή καταγωγής του/της μαθητή/τριας Μητροπολίτη 

• Δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή 
των γονέων/κηδεμόνων του 





Μαθήματα εκκλησιαστικά 



Γυμνάσιο Νέο ωρολόγιο 





Γενικά Γυμνάσιο 

• 2 τετράμηνα: 

• 1ο Τετράμηνο (11 Σεπτεμβρίου - 20 Ιανουαρίου) 

• 2ο Τεράμηνο (21 Ιανουαρίου - 31 Μαΐου) 

 



Τρεις Ομάδες μαθημάτων 

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:  

 

• Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και 
Νεοελληνική Λογοτεχνία) 

• Μαθηματικά 

• Φυσική 

• Ιστορία 



 

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:  

•  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, 
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) 

• Χημεία 

• Βιολογία  

• Γεωλογία-Γεωγραφία 

• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

• Θρησκευτικά 

• Αγγλικά 

• Δεύτερη ξένη γλώσσα  

• Οικιακή Οικονομία 

Τρεις Ομάδες μαθημάτων 



 

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:  

 

 

• Τεχνολογία – Πληροφορική 

• Μουσική -Καλλιτεχνικά  

• Φυσική Αγωγή 

Τρεις Ομάδες μαθημάτων 



Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις 

• Από 1η έως 30 Ιουνίου 

• Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων 
είναι δίωρη 

• εκτός από την Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, της οποίας οι 
δύο κλάδοι (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) 
συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση 



Βαθμός ετήσιας επίδοσης 

• Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α')   

• βαθμός ετήσιας επίδοσης = (Α τετραμήνου + Β τετραμήνου + 
ανακεφαλαιωτικής εξέτασης)/3 

• Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας και τρίτης ομάδας (Ομάδα Β‘ + 
Ομάδα Γ’)  

• βαθμός ετήσιας επίδοσης = ΜΟ: Α τετραμήνου +  Β τετραμήνου 

 

 



Βαθμός Απόλυσης 

• Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 
δέκα (10) ή 

 

• Όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 
δεκατρία (13) 



Επαναληπτικές εξετάσεις  

• Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές 
εξετάσεις για τους μαθητές που έχουν παραπεμφθεί 

• Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') οι επαναληπτικές 
εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές 

• Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι 
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές 

• Αν αποτύχει στις επαναληπτικές εξετάσεις επαναλαμβάνει την τάξη 

 



 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή 
σας… 


