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ΕΦΗΒΕΙΑ… ας την ακούσουμε… 
https://www.youtube.com/watch?v=DocGoAxIGB8

Θεέ μου, αλητεία στην πλατεία,
μάτι στη γωνία κι αγωνία,
σινεμά τα βράδια,
κόλπα στα σκοτάδια,
κόντρα, τσιγαράκι και ποτό.
Εφηβεία, Κάτω η βία,
ο πατέρας είναι τέρας,
το σχολείο μαυσωλείο, φυλακή,
και το διάβασμα εφεύρεση κακή.
Πρώιμη σοφία στην πλατεία,
πόζα, ρητορεία κι απορία,
τις φωνές οι μάνες,
στο σχολειό κοπάνες,                                    
και ραντεβουδάκι στο στενό…
• Στίχοι: Κυριάκος Ντούμος                           

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος                      
Πρώτη εκτέλεση: Τάνια Τσανακλίδου

https://www.youtube.com/watch?v=DocGoAxIGB8





ΕΦΗΒΕΙΑ… ας την ακούσουμε… 
https://www.youtube.com/watch?v=DocGoAxIGB8

Θεέ μου, αλητεία στην πλατεία,
μάτι στη γωνία κι αγωνία,
σινεμά τα βράδια,
κόλπα στα σκοτάδια,
κόντρα, τσιγαράκι και ποτό.
Εφηβεία, Κάτω η βία,
ο πατέρας είναι τέρας,
το σχολείο μαυσωλείο, φυλακή,
και το διάβασμα εφεύρεση κακή.
Πρώιμη σοφία στην πλατεία,
πόζα, ρητορεία κι απορία,
τις φωνές οι μάνες,
στο σχολειό κοπάνες,                                    
και ραντεβουδάκι στο στενό…
• Στίχοι: Κυριάκος Ντούμος                           

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος
Πρώτη εκτέλεση: Τάνια Τσανακλίδου

Ποια «χαρακτηριστικά» της εφηβείας που 
αναδεικνύονται μέσα από τους στίχους 
αναγνωρίζουμε και σήμερα στους εφήβους; 

Ποιες σχέσεις των εφήβων αναδεικνύονται 
μέσα από τους στίχους;

 Ποιες άλλες πτυχές/χαρακτηριστικά της 
εφηβείας θα αναφέρατε, με βάση την 
εμπειρία;

https://www.youtube.com/watch?v=DocGoAxIGB8





Ποιες άλλες πτυχές/χαρακτηριστικά της εφηβείας θα αναφέρατε, με 
βάση την εμπειρία;



Αλλά και…



Σχέσεις: προκλήσεις και προτάσεις… 

Έφηβοι

ΓονείςΕκπαιδευτικοί



Σχέσεις εφήβων με εκπαιδευτικούς…
μια γνωστή, καθημερινή ιστορία, ένα πρόβλημα …με πολλές …. «λύσεις»

• Ο Γιάννης είναι μαθητής της 3ης Γυμνασίου. Οι γονείς του 
έχουν οικονομικά προβλήματα και οι σχέσεις τους 
βρίσκονται σε κρίση, οδεύουν προς το διαζύγιο. Ο Γιάννης 
έχει επηρεαστεί από την ατμόσφαιρα του σπιτιού και το 
ενδιαφέρον του για τα μαθήματα έχει «πέσει», όπως και οι 
επιδόσεις του. Ωστόσο, κατά βάθος θέλει να είναι στο 
σχολείο, νιώθει ασφάλεια «στη σταθερή καθημερινότητα» 
της ομάδας. 

• Στην τάξη, επικρατεί αναστάτωση με τα αποτελέσματα ενός 
διαγωνίσματος. Ο καθηγητής ζητεί ησυχία και παρατηρεί 
αυστηρά μια μαθήτρια που βλέπει μπροστά του να μιλά με 
άλλη, αν και άλλα παιδιά θορυβούν ακόμη πιο πολύ. Ο 
Γιάννης γίνεται «αυτόκλητος υπερασπιστής», 
επισημαίνοντας την «αδικία». 

• Τα διαφορετικά σενάρια της συνέχειας… άσκηση 
παιδαγωγικής στην πράξη



σχέσεις εφήβων με εκπαιδευτικούς…
μια γνωστή, καθημερινή ιστορία, με πολλές …. «λύσεις»

• Ο Γιάννης είναι μαθητής της 3ης Γυμνασίου. Οι γονείς του έχουν οικονομικά 
προβλήματα και οι σχέσεις τους βρίσκονται σε κρίση, οδεύουν στο διαζύγιο. 
Ο Γιάννης έχει επηρεαστεί από την ατμόσφαιρα του σπιτιού και το 
ενδιαφέρον του για τα μαθήματα έχει «πέσει», όπως και οι επιδόσεις του. 
Ωστόσο, κατά βάθος θέλει να είναι στο σχολείο, νιώθει ασφάλεια «στη 
σταθερή καθημερινότητα» της ομάδας. 

• Στην τάξη, επικρατεί αναστάτωση με τα αποτελέσματα ενός διαγωνίσματος. 
Ο καθηγητής ζητεί ησυχία και παρατηρεί αυστηρά μια μαθήτρια που βλέπει 
μπροστά του να μιλά με άλλη, αν και άλλα παιδιά θορυβούν ακόμη πιο 
πολύ. Ο Γιάννης γίνεται «αυτόκλητος υπερασπιστής», επισημαίνοντας την 
«αδικία». 

• Τα διαφορετικά σενάρια της συνέχειας… άσκηση παιδαγωγικής 
στην πράξη

Π.χ. 
Ο καθηγητής νιώθει να αμφισβητείται το κύρος του αλλά και να 

εισπράττει «άδικη» επίθεση από τον μαθητή, ενώ ενδιαφέρεται 
να τους «μάθει» και για το «καλό τους». Ακολουθεί σύγκρουση, 
ο καθηγητής απομακρύνει τον Γιάννη από την τάξη θεωρώντας 
ότι παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματοςκαι στη συνέχεια 
στο γραφείο η παρατήρηση συνεχίζεται μαζί με τον Δ/ντή…
Άλλη εκδοχή…



Άλλες «λύσεις»…
• Βαθιά αναπνοή, ψυχραιμία εκπαιδευτικού στην 

τάξη
• Εξομάλυνση κατάστασης/χαμηλοί τόνοι χωρίς 

«οπισθοχώρηση από φόβο»,  με αίσθημα 
ειλικρίνειας, δικαίου και αμοιβαίου σεβασμού  (vs. 
στερεότυπο σεβασμού ex officio)… νέες σχέσεις 
σήμερα ανατροπή ρόλου γνώστη… μέσω της 
τεχνολογίας.

• Στο διάλειμμα… προσέγγιση, «εξηγήσεις-
ερμηνείες-επισημάνσεις, συμβουλές» κατ’ ιδίαν
«συμβόλαιο εμπιστοσύνης και εκτίμησης», 
εκδήλωση ενδιαφέροντος και διαθεσιμότητας

• Ενθάρρυνση, εμψύχωση, επιβράβευση στην τάξη 
για συμμετοχή 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΕΜΨΥΧΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



Τι ΔΕΝ είναι λύση…

• Άσκηση «εξουσίας», επικρίσεις σε ύφος προσβολής 
και ταπείνωσης
• Απάντηση στην πρόκληση…, με πρόκληση….
• Όχι στην αντι-μεταβίβαση… (ταύτιση με «μισητό» «σεβαστό άλλο»

-αντίδραση …. «αναμενόμενη» - παγίδα…)



Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων
εκπαιδευτικών –εφήβων σε επίπεδο σχολείου

 Καθιέρωση του θεσμού του Καθηγητή-Συμβούλου
• ανάληψη συμβουλευτικής ευθύνης 4-5 μαθητών της Α΄ τάξης από 

έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λειτουργεί ως πρόσωπο αναφοράς-
σύμβουλος καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς φοίτησης του μαθητή 
στον συγκεκριμένο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(εναλλακτικά θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός- σύμβουλος να οριστεί 
για μια μόνο σχολική χρονιά).

• http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/41-c4-dedouli?showall=1

http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/41-c4-dedouli?showall=1


Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων
εκπαιδευτικών –εφήβων σε επίπεδο σχολείου
 Σύνταξη λειτουργικού χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

μελών της σχολικής κοινότητας  [αξιοποίηση 15μελούς]
• π.χ. διατύπωση άρθρου: ' Έχω το δικαίωμα να εκφράζω ελεύθερα την 

άποψή μου. Δεν μου επιτρέπεται, όμως, να χρησιμοποιώ υβριστικές 
εκφράσεις εναντίον κάποιου άλλου’ 

• Φροντίδα για τη 'μετάβαση' των μαθητών από τη μία εκπαιδευτική 
βαθμίδα στην άλλη. 

• http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/41-c4-dedouli?showall=1

http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/41-c4-dedouli?showall=1


Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων εκπαιδευτικών –εφήβων
σε επίπεδο σχολείου

Σχεδιασμός και πραγματοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της σχολικής ζωής.
Ο σχεδιασμός της παρέμβασης μπορεί να βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα. Η συλλογή των 
στοιχείων για την ανίχνευση προβλημάτων στον χώρο του σχολείου μπορεί να γίνει:
α) με χορήγηση ανώνυμου ερωτηματολογίου στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

και κηδεμόνες, 
β) με συνεντεύξεις σε μέλη της σχολικής κοινότητας,
γ) με παρατήρηση 

κ.ά. 
• Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ή όποτε ο 

σύλλογος διδασκόντων το κρίνει απαραίτητο. 
• Βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας: η ομόφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, η πιλοτική 

εφαρμογή των ερευνητικών εργαλείων, η τήρηση της ανωνυμίας, όπου και όταν απαιτείται, και η 
σωστή επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Μετά την παρέμβαση θα πρέπει να 
ακολουθήσει η αξιολόγησή της και πιθανός επανασχεδιασμός με βελτιωτικές κινήσεις (πρβλ
έρευνα-δράση). 

• Οι εκπαιδευτικοί σχολικής μονάδας που πραγματοποίησαν παρόμοια έρευνα -στο πλαίσιο 
συμμετοχής τους σε πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης- δήλωσαν ότι μέσω της έρευνας 
έμαθαν ποια ζητήματα απασχολούν τα παιδιά, κάποια από τα οποία δεν τα είχαν 
συνειδητοποιήσει, και ότι προχώρησαν άμεσα σε σημαντικές αλλαγές. Παρεμβάσεις τέτοιου 
τύπου συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του παιδαγωγικού κρατήματος.

http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/41-c4-dedouli?showall=1



Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων
εκπαιδευτικών –εφήβων σε επίπεδο σχολείου

Φροντίδα για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου 
ένα όχι πληκτικά ομοιόμορφο βάψιμο, μια διακοσμητική 
προσπάθεια με πίνακες, αφίσες, γκράφιτι ή άλλες συνθέσεις 
σχεδιασμένες από τους μαθητές, η δημιουργία και φροντίδα του 
κήπου και του αύλειου χώρου, η διαθεσιμότητα παιχνιδιών, όπως 
σκάκι, πινγκ-πονγκ κ.ά. στα διαλείμματα και τα κενά, το άκουσμα 
ποιοτικής ορχηστρικής μουσικής στα διαλείμματα κ. ά. 
συμβάλλουν στην αισθητική αγωγή

http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/41-c4-dedouli?showall=1



Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων
εκπαιδευτικών –εφήβων --σε επίπεδο σχολείου

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής μαθητών σε προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων (πολιτιστικά δρώμενα, επισκέψεις, ανταλλαγές, 
συνεργασίες, περιβαλλοντικές, καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις). 

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για ήπιες μορφές αντιμετώπισης των 
ενδοσχολικών συγκρούσεων, όπως 'διαμεσολάβηση συνομηλίκων’.

• Δημιουργία ή ενίσχυση δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών.
• Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων για θέματα ρατσισμού, αποδοχής του 

διαφορετικού, εκφοβισμού -παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, βίντεο, 
σχεδιασμός αφίσας κ.ά.- σε σταθερή βάση, ενταγμένη στο πρόγραμμα κάθε 
χρονιάς. (στοχεύοντας στην ψυχική εμπερίεξη).

• Αξιοποίηση των μαθητικών συμβουλίων για την ενδυνάμωση της φωνής 
των μαθητών μέσα από τακτικές συνελεύσεις, όπου αναλύονται τα 
προβλήματα και προτείνονται λύσεις.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για ήπιες μορφές αντιμετώπισης των ενδοσχολικών συγκρούσεων, όπως διαμεσολάβηση συνομηλίκων



Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων
εκπαιδευτικών –εφήβων Σε επίπεδο τάξης

Διαπραγμάτευση και διαμόρφωση παιδαγωγικο-διδακτικού 
συμβολαίου για έναν αποδεκτό κώδικα συμπεριφοράς στην αρχή 
της χρονιάς (συμβάλλει στην οριοθέτηση των εφήβων).
Συναντήσεις τάξης για επίλυση προβλημάτων, οι οποίες 

συμβάλλουν και στο παιδαγωγικό κράτημα (Doll et al 2009:121-4).
Προγραμματισμός διδακτικών παρεμβάσεων που μπορούν να 

αναπτύξουν στάσεις αποδοχής, κατανόησης της ετερότητας και 
άμβλυνσης των στερεοτύπων.



Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων
εκπαιδευτικών –εφήβων Σε επίπεδο τάξης

• 'Βιβλιοθεραπεία': παρέμβαση κατά την οποία αξιοποιούνται διάφορες τεχνικές 
καθοδηγούμενης ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων που αναφέρονται σε ειδικά 
θέματα-προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα της τάξης ή γενικότερα οι 
έφηβοι, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κοινωνικά προβλήματα, 
την ανάπτυξη ενσυναίσθησης

• Π.χ.  για την ευαισθητοποίηση στο θέμα του αυτισμού: Ποιος σκότωσε τον σκύλο 
τα μεσάνυχτα (του Μαρκ Χάντον )

• για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ενδοσχολικής βίας:
• Τρεις ιστορίες για τη βία στο σχολείο (των Δικαίου κ.ά- Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) και 
• Μου έκλεψαν το όνομά μου (του Tassies J.-Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.). 
• Η ανάγνωση των βιβλίων συνδυάζεται με ανταλλαγή απόψεων, θεατρικό 

παιχνίδι, κ. ά. 
• Προϋποθέσεις επιτυχίας αποτελούν η επιμόρφωση – ενημέρωση του 

εκπαιδευτικού για τη μέθοδο, η σωστή επιλογή βιβλίου για τη συγκεκριμένη τάξη 
και η προετοιμασία των μαθητών.



Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων
εκπαιδευτικών –εφήβων Σε επίπεδο τάξης
Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών ταινιών, ντοκυμαντέρ με 

εστίαση σ' ένα θέμα . Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με βιωματική 
διεργασία, αναστοχασμό και ανταλλαγή απόψεων.
Aνάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων για μαθητές: Φροντίδα για τη μη παρατεταμένη 

απομόνωση κάποιου μαθητή, για την ένταξη νεοφερμένων μαθητών κ.ά. (συμβάλλει στο 
παιδαγωγικό κράτημα και την ψυχική εμπερίεξη).
Φροντίδα για την ανάδειξη της διαφορετικής κουλτούρας των μαθητών μέσα στην τάξη, 

με στόχο- μεταξύ άλλων- την τόνωση της αυτοεικόνας των παιδιών που προέρχονται από 
άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών, διερευνητικών μορφών μάθησης. Κάθε εκπαιδευτικός 

δημιουργεί ζωή στην τάξη του με τα μοντέλα διδασκαλίας που επιλέγει, συνθέτει και 
δημιουργεί μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και της κοινωνικοπολιτισμικής
πραγματικότητας του σχολείου του. Επιλέγοντας και αξιοποιώντας ομαδοσυνεργατικά
μοντέλα στη μαθησιακή διαδικασία και ενθαρρύνοντας τους έφηβους μαθητές να 
ζήσουν τη ζωή της ομάδας και τις δραστηριότητες της ομαδικής ζωής ευοδώνει το 
πέρασμα του εφήβου στην 'μεταοικογένεια'.
Δημιουργία διαδιακασίας αναφοράς δυσκολιών από τους μαθητές (π.χ. συμπλήρωση 

ειδικής φόρμας, κουτί προβλημάτων τάξης).
Εμπλοκή του συνόλου των μαθητών του τμήματος στην επιλογή και πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων.



Και… βέβαια… 

• Δεν υπάρχουν μαγικά 
ραβδιά…. Η βελτίωση θέλει 
συστηματική και συστημική 
δουλειά--- θεώρηση του 
ρόλου των εκπαιδευτικών 
ωςφορέων πολιτισμικής 
παρέμβασης, ως 
πολιτισμικών ακτιβιστών



Σχέσεις γονέων – εκπαιδευτικών…
ένα κεφάλαιο … αμοιβαίας εμπιστοσύνης (;)

Εκπαιδευτικοί:   Συνεργασία χωρίς «παρεμβατική στάση και συμπεριφορά» και χωρίς αδιαφορία στήριξη στο 
σπίτι από τους γονείς
Γονείς :               Συνεργασία χωρίς ύφος εξουσίας και χωρίς αδιαφορία  --- να λένε οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά 
όσα οι ίδιοι οι γονείς δεν μπορούν… (γιατί δεν εισακούγονται, αλλά απορρίπτονται…)



Γονείς  και έφηβοι… 
ένα κεφάλαιο με αγκάθια και τριαντάφυλλα….

• Αγάπη αλλά και απόρριψη/υπέρβαση 
προσωπικότητα, χειραφέτηση

• Πρότυπα καλά αλλά και αποφυγής…  ευθύνη 
γονέων (π.χ. αλκοόλ, επιθετική συμπεριφορά, 
ατομισμός/αντικοινωνική συμπεριφορά κλπ)

• Οι νέοι = αντιφατική στάση:  ανάγκη για ασφάλεια και 
αποδοχή vs. εκδήλωση αυτοπεποίθησης και 
απόρριψης συμβουλών κλπ.

• Ανάγκη σεβασμού!!!



Γονείς – παιδιά σχέσεις αγάπης και 
στοργής. 
Προσπάθεια να μην 

επαναλαμβάνουν 
συμπεριφορές γονέων 
που είναι παρωχημένες 
και αρνητικά πρότυπα. 
Συνειδητοποίηση του 

ρόλου: γονιός = σχέση 
καθοριστική 
προσοχή, 
ενσυναίσθηση. 
Συζήτηση, 

«επανόρθωση» μετά 
από συγκρούσεις, 
αποφυγή 
συγκρούσεων που δεν 
έχουν ουσία…

https://www.tilestwra.com/20-monterna-glipta-pou-tha-sas-kanoun-na-ta-agapisete/

Αγάπη, ΗΠΑ
Φεστιβάλ του Φλεγόμενου Ανθρώπου, Νεβάδα

https://www.tilestwra.com/20-monterna-glipta-pou-tha-sas-kanoun-na-ta-agapisete/


Η μάνα-αράχνη…

Λουίζ Μπουρζουά

https://www.dinfo.gr/19-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1-
%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B1-
%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CE%B8%CE%B1/

https://www.dinfo.gr/19-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CE%B8%CE%B1/


Όταν ο Οδυσσέας Ελύτης συνάντησε τον Henri
Matisse

• Η ευτυχία είναι η 
ορθή σχέση ανάμεσα 
στις πράξεις 
(σχήματα) και στα 
αισθήματα 
(χρώματα). Η ζωή μας 
κόβεται, και οφείλει 
να κόβεται, στα μέτρα 
που έκοψε τα 
χρωματιστά χαρτιά 
του ο Matisse»: 
γράφει ο Ελύτης στον 
Μικρό Ναυτίλο 
(Μυρίσαι το Άριστον 
XIV).



Σας ευχαριστώ θερμά 
για τη «συνάντηση» των προβληματισμών μας….!  

Λιάνα Καλοκύρη

• «Η ευτυχία είναι η 
ορθή σχέση ανάμεσα 
στις πράξεις (σχήματα) 
και στα αισθήματα 
(χρώματα). Η ζωή μας 
κόβεται, και οφείλει να 
κόβεται, στα μέτρα που 
έκοψε τα χρωματιστά 
χαρτιά του ο Matisse»: 
Ελύτης, Μικρός 
Ναυτίλος (Μυρίσαι το 
Άριστον XIV).
https://peopleandideas.gr/2014/01/14/henri-matisse-and-
odysseas-elytis/

https://peopleandideas.gr/2014/01/14/henri-matisse-and-odysseas-elytis/
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