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Ενηµερωτικές συναντήσεις γονέων  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ  
Τις τελευταίες δεκαετίες ανέκυψε ένα πλήθος στοιχείων που καταδεικνύουν 
ότι διάφορες συµπεριφορές και στάσεις των γονέων συνδέονται άµεσα µε 
τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τα παιδιά και µπορούν να 
λειτουργήσουν είτε ως παράγοντες  προστασίας,  είτε ως παράγοντες 
κινδύνου (Brook J.S. και συνεργάτες, 1990; Petraitis J. και συνεργάτες, 
1995; Steinberg L. και συνεργάτες, 1992; Mendes F. και συνεργάτες, 
1999; Simons-Morton B. και συνεργάτες, 1999, Vellleman R. και 
συνεργάτες, 2000). 

Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η σηµασία της συµµετοχής των γονέων σε 
προγράµµατα πρόληψης που απευθύνονται σε εφήβους ηλικίας 12-13 ετών 
προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Να συνειδητοποιήσουν οι γονείς τους οικογενειακούς παράγοντες που 
µπορεί να ωθήσουν τα παιδιά τους στη χρήση ναρκωτικών στην πρώιµη 
εφηβεία ή να τα προφυλάξουν από αυτή, καθώς και να ενθαρρυνθούν να 
υιοθετήσουν έναν τρόπο διαπαιδαγώγησης που θα εµπνέει σεβασµό και θα 
συνδυάζει υψηλό βαθµό ελέγχου, αλλά και ενθάρρυνση των προσπαθειών 
του εφήβου να αποκτήσει αυτονοµία και ανεξαρτησία. Προϋπόθεση για την 
προσέγγιση αυτή είναι οι γονείς να υιοθετήσουν µια στάση που παρέχει στο 
παιδί ανακούφιση και προστασία, σε συνδυασµό µε αποδοχή ή και 
ενθάρρυνση των ανεξάρτητων προσωπικών επιλογών του. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
• Να ενηµερωθούν οι γονείς σχετικά µε την επιρροή που ασκεί η 

οικογένεια στο θέµα της χρήσης ουσιών από εφήβους  

• Να βοηθηθούν οι γονείς να κατανοήσουν τις αλλαγές που 
συµβαίνουν στα παιδιά τους στη διάρκεια της εφηβείας ως προς την 
ανάπτυξη και τη διαµόρφωση της ταυτότητας και να δουν τη χρήση 
ουσιών εντός του πλαισίου αυτού 

• Να βοηθηθούν οι γονείς να ορίσουν σαφείς κανόνες στην οικογένεια 
και να βελτιώσουν τις διαπραγµατευτικές τους δεξιότητες  

• Να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς όσον αφορά στρατηγικές που 
µπορούν να συσφίξουν τους οικογενειακούς δεσµούς  

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

• 3 απογευµατινές συναντήσεις γονέων σε κάθε σχολείο (µε 
συχνότητα µία το µήνα) 

• πληροφορίες µέσα από ενηµερωτικό φυλλάδιο που αποστέλλεται σε 
όλους τους γονείς των παιδιών της οµάδας στόχου 
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Ενηµερωτικές συναντήσεις γονέων  

∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση αυτή απευθύνεται στους γονείς των µαθητών που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα πρόληψης που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
EU-DAP (κύρια παρέµβαση). Η παρέµβαση θα υλοποιηθεί σε κάθε σχολείο 
που συµµετέχει στο υποπρόγραµµα που εµπλέκει τους γονείς  γονέων του 
προγράµµατος EU-Dap και η οµάδα στόχος θα είναι οι γονείς των µαθητών 
των δύο τάξεων που συµµετέχουν (περίπου 80-100 άτοµα).  

 

Σύµφωνα µε την εµπειρία πολλών ειδικών, η προσέλευση των γονέων σε 
οµάδες είναι πολύ χαµηλή (το ποσοστό των γονέων που συµµετέχουν σε 
οµάδες γονέων εκτιµάται ότι δεν υπερβαίνει το 20% του συνόλου των 
γονέων στους οποίους απευθύνεται το πρόγραµµα). Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο το συγκεκριµένο πρόγραµµα για τους γονείς δεν 
περιλαµβάνει οµάδες γονέων, αλλά συγκροτείται από τρεις ανοιχτές 
συζητήσεις για διαφορετικά θέµατα. 

 

Οι γονείς λαµβάνουν (µε επιστολή) ξεχωριστή πρόσκληση για κάθε 
συνάντηση, προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή, ενώ οι πληροφορίες που 
τους παρέχονται και τα θέµατα που συζητούνται σε κάθε συνάντηση 
διαχέονται στη συνέχεια µέσα από ένα φυλλάδιο που διανέµεται σε όλους 
τους γονείς που ανήκουν στην οµάδα στόχο. Θα καταβληθεί προσπάθεια 
εξεύρεσης «εθελοντών» γονέων, οι οποίοι θα συµβάλλουν στο να συνταχεί 
µια σύνοψη της συζήτησης και να καταγραφεί στο φυλλάδιο. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε το σύνολο του προγράµµατος και την όλη 
παρέµβαση του EU-Dap θα δοθούν στους γονείς στην επιστολή που θα 
λάβουν. 
 

Κάθε απογευµατινή συνάντηση γονέων περιλαµβάνει: 
1. εναρκτήρια δραστηριότητα  

2. διάλεξη  

3. συζήτηση στην ολοµέλεια  

4. δουλειά σε µικρές οµάδες  

5. παιχνίδι ρόλων ή δραµατοποίηση 

6. λήξη  

 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: 

Έχει πολλαπλώς τεκµηριωθεί ότι η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 
πρόληψης αυξάνεται σηµαντικά όταν χρησιµοποιούνται ενεργητικές 
µέθοδοι, δηλαδή µέθοδοι που ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή των 
αποδεκτών του προγράµµατος.  

 

«Τα προγράµµατα πρόληψης έχουν τα µέγιστα αποτελέσµατα όταν 
χρησιµοποιούν τεχνικές ενεργητικής µάθησης, όπως συζήτηση σε οµάδες 
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Ενηµερωτικές συναντήσεις γονέων  

οµοτίµων, παιχνίδια ρόλων σε οµάδες και παιχνίδια ρόλων που 
απευθύνονται σε γονείς, καθώς επιτρέπουν την ενεργή συµµετοχή στη 
διαδικασία µάθησης σε θέµατα σχετικά µε την κατάχρηση ουσιών και την 
ενίσχυση δεξιοτήτων» (Prevention Principle 15,  National Institute on Drug 
Use 2003).  
 

Πάρα ταύτα, λαµβάνοντας υπόψη ότι σε ορισµένα πολιτιστικά πλαίσια η 
πρόσκληση για ενεργή συµµετοχή των παρευρισκόµενων ενδεχοµένως να 
κάνει τους συµµετέχοντες να αισθανθούν άβολα ή ενοχληµένοι, παραµένει 
στην ευχέρεια του εκπαιδευτή να τροποποιήσει τις οδηγίες προς τη 
συγκεκριµένη οµάδα γονέων στην οποία απευθύνεται. Με αυτήν την 
έννοια, ο εκπαιδευτής θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το σενάριο από το 
προβλεπόµενο παιχνίδι ρόλων και να το συζητήσει µε τους γονείς, χωρίς να 
το δραµατοποιήσει, ή να συζητήσει τα προτεινόµενα θέµατα στην 
ολοµέλεια, αντί σε µικρές οµάδες γονέων.   

 

ΤΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
1. σύνοψη της διάλεξης 

2. σύντοµη περιγραφή των βασικών θεµάτων που συζητήθηκαν στη 
συνάντηση 

3. προτεινόµενη βιβλιογραφία για γονείς 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 3 ώρες 

Έχουν σχεδιαστεί 3 απογευµατινές συναντήσεις γονέων για κάθε σχολείο 
(µία φορά το µήνα, παράλληλα µε την παρέµβαση στους µαθητές) µε τα 
ακόλουθα θέµατα: 

1. ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ  

Θέµατα: ενηµέρωση για τα ψυχολογικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά της εφηβείας – ενηµέρωση για τα ναρκωτικά – η 
χρήση ουσιών ως µέρος της συµπεριφοράς των εφήβων που 
πειραµατίζονται  και αναζητούν επικίνδυνες καταστάσεις– η 
επίδραση και ο ρόλος της λειτουργίας της οικογένειας στο 
συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο 

2. ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΣ 

Θέµατα: η διαδικασία της αυτονόµησης και η διαµόρφωση της 
ταυτότητας στον έφηβο – η σύγκρουση των γενεών και η αναγκαία 
εξέλιξη της οικογένειας – η δυναµική παρουσία των γονιών 

3. Η ΚΑΛΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ  

Θέµατα: Καθοδηγητική στάση χωρίς αυταρχισµό – επιτήρηση χωρίς 
καταπίεση – διαπραγµάτευση χωρίς αποδυνάµωση – σαφή όρια στην 
οικογένεια σε θέµατα χρήσης ουσιών.  
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Ενηµερωτικές συναντήσεις γονέων  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 Καλεί τους γονείς σε κάθε συνάντηση  

 Φροντίζει για τη διεξαγωγή κάθε συνάντησης σύµφωνα µε τη 
δοµή και τους στόχους που έχουν καθοριστεί  

 Παράγει ένα φυλλάδιο για κάθε συνάντηση και το διανέµει 
στους γονείς 

 Αξιολογεί την κάθε συνάντηση  
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Ενηµερωτικές συναντήσεις γονέων  

1.  ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ  

ΣΤΟΧΟΙ: 
• Να βοηθηθούν οι γονείς να κατανοήσουν τις αλλαγές που 

συµβαίνουν στα παιδιά τους στη διάρκεια της εφηβείας ως προς την 
ανάπτυξη και τη διαµόρφωση της ταυτότητας και να δουν τη χρήση 
ουσιών εντός του πλαισίου αυτού  

• Να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς όσον αφορά την επιρροή που 
µπορεί να ασκήσει η οικογένεια στην πρόληψη της χρήσης ουσιών 
από εφήβους  

 

ΈΝΑΡΞΗ: (30’) 
• Συστάσεις µεταξύ του επικεφαλής και των µελών της οµάδας 

• Εισαγωγή στους στόχους του προγράµµατος γονέων 

• Καθορισµός του στόχου της συγκεκριµένης συνάντησης (Εύρεση 
«εθελοντών» για το φυλλάδιο) 

• Καταιγισµός ιδεών µε θέµα: 

  «Γιατί είναι δύσκολο να είσαι γονιός εφήβου»  

(Πιθανή σύνοψη: στο στάδιο αυτό τα παιδιά αλλάζουν κατά 
τρόπο που οι γονείς αδυνατούν να προβλέψουν)  

 

∆ΙΑΛΕΞΗ: (20’) 
«Ας δούµε πώς είναι να είσαι έφηβος 12-13 ετών και τι καλούνται να 
επιτελέσουν οι νέοι στη διάρκεια της εφηβείας» 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒΕΙΑ  

Η εφηβεία περιγράφεται συχνά ως ένα µεταβατικό στάδιο της ζωής, κατά 
το οποίο επιτελείται η «µετάβαση» από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.  

Παρά ταύτα, συχνά περιγράφεται επίσης ως ένα «δύσκολο» στάδιο, µια 
περίοδος που δοκιµάζει την ικανότητα της οικογένειας να προσαρµόζεται σε 
αλλαγές ή να αλλάζει και η ίδια. 

Οι γονείς συχνά αµφιβάλλουν για το κατά πόσον εξακολουθούν να είναι σε 
θέση να επηρεάσουν την εξέλιξη των παιδιών τους. 

 

Η εφηβεία ως στάδιο συνήθως ξεκινά στην ηλικία των 11 ή 12 ετών 
(κάποιοι τοποθετούν την έναρξή της στα 13 ή 14) και χαρακτηρίζεται από 
τεράστιες αλλαγές σε πολλά πεδία της ανάπτυξης του παιδιού: 
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• Βιολογικές αλλαγές (αλλάζει το σχήµα και η λειτουργία του 
σώµατος)  

• Καίριες αλλαγές στην προσωπικότητα – διαµόρφωση της ταυτότητας 

• Αλλαγές στην κοινωνικότητα (οι παρέες γίνονται σηµαντική 
κοινωνική οµάδα) 

• Τεράστια ανάπτυξη της συλλογιστικής ικανότητας (σταδιακά 
επιτυγχάνεται η ικανότητα για αφαιρετική σκέψη) 

• ∆ιαφοροποίηση της ηθικής κρίσης  

• ∆ιαµόρφωση του προσωπικού συστήµατος αξιών  

 

Σε γενικές γραµµές, µέχρι την ενηλικίωση ο έφηβος πρέπει σταδιακά να 
επιτύχει τα εξής: 

• Να εξοικειωθεί µε τις αλλαγές του σώµατός του και να δεχθεί το 
σώµα του ως κοµµάτι του εαυτού του 

• Να κατανοήσει και να αντιµετωπίσει τα συναισθήµατά του  

• Να αποκτήσει µια ισορροπηµένη εικόνα για τον εαυτό του και µια 
σταθερή ταυτότητα που θα του επιτρέψει να γίνει ένα άτοµο ικανό 
να προσαρµόζεται εύκολα στους ρόλους που θα παίξει ως µέλος της 
κοινωνίας, ως µέλος διαφόρων οµάδων στο πλαίσιο της κοινωνίας 
αυτής, στη σχέση του µε άλλα άτοµα και στην ιδιαίτερη σχέση του 
µε ένα άτοµο  

• Για να περνά από τον ένα ρόλο στον άλλο, ο έφηβος χρειάζεται 
δεξιότητες όπως η δηµιουργική σκέψη, ο αυθορµητισµός (εξεύρεση 
καινοτόµων λύσεων σε γνωστές καταστάσεις) αλλά και η προθυµία 
για πειραµατισµό σε νέα, µερικές φορές άγνωστα, πεδία.  

• Να ανεξαρτητοποιηθεί και παράλληλα να ορίσει το ρόλο του στην 
οικογένεια µέσα από ένα νέο πρίσµα 

• Να κατακτήσει την ικανότητα για αφαιρετική σκέψη και να είναι σε 
θέση να δει τα πράγµατα από την οπτική γωνία ενός άλλου 
ανθρώπου 

• Να διαµορφώσει τις προσωπικές του αξίες και την προσωπική του 
«στάση ζωής». 

 

Αναµφίβολα τα θεµέλια για πολλές από τις εξελίξεις αυτές µπαίνουν σε 
προγενέστερα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. Ωστόσο, η εφηβεία είναι 
µια περίοδος αλλαγών και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να ασκήσουν 
αποφασιστική επιρροή στα παιδιά τους. Το επίπεδο δεξιοτήτων και 
αυτοεκτίµησης που διαθέτει το παιδί που µπαίνει στην εφηβεία, όποιο κι αν 
είναι αυτό, θα αυξηθεί ή θα µειωθεί στη διάρκεια της εφηβείας ανάλογα µε 
την ενθάρρυνση ή την απόρριψη που θα συναντήσει καθώς προσπαθεί να 
αντιµετωπίσει τις τεράστιες αλλαγές που συµβαίνουν µέσα του και γύρω 
του.  
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Οι έφηβοι ηλικίας 12 - 13 ετών συνήθως βρίσκονται στο στάδιο της 
προεφηβείας. Το στάδιο αυτό θεωρείται µια γέφυρα που οδηγεί από την 
παιδική στην εφηβική ηλικία. Οι περισσότεροι γονείς και δάσκαλοι είναι 
πολύ εξοικειωµένοι µε το γεγονός ότι, στην ηλικία αυτή, η συµπεριφορά 
των παιδιών πολύ συχνά µεταβάλλεται απροσδόκητα από «ώριµη» σε 
«παιδική» και αντιστρόφως. 

 

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ηλικίας αυτής είναι τα εξής: 

• Οι σωµατικές αλλαγές είναι πολύ σηµαντικές. Οι έφηβοι βιώνουν µια 
τεράστια ποικιλία αλλαγών στο σώµα τους και συχνά παρατηρούνται 
µεγάλες διαφορές στην ανάπτυξή τους.  

• Οι σωµατικές διαφορές εκδηλώνονται συχνά και ως διαφορές στη 
συµπεριφορά. Η εύθραυστη αυτοεκτίµηση που µπορεί να έχει ένα 
νεαρό άτοµο επηρεάζεται πάρα πολύ από την εικόνα που έχει για το 
σώµα του. 

• Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη συγκινησιακή φόρτιση. 
Η έκκριση ορµονών έχει ως αποτέλεσµα τα συναισθήµατα να 
βιώνονται έντονα και να επηρεάζουν, συχνά µάλιστα να ελέγχουν, 
τη συµπεριφορά του εφήβου (τη γνωστή κυκλοθυµική 
συµπεριφορά). Είναι επίσης µια περίοδος κατά την οποία η απώλεια 
της παιδικότητας µπορεί να προκαλέσει συναισθήµατα θλίψης.  

• Οι έφηβοι συνειδητοποιούν τελικά ότι είναι µοναδικοί ως άτοµα και 
ότι είναι ανάγκη να βρουν το νέο ρόλο τους στην οικογένεια αλλά 
και στην ευρύτερη κοινωνία. Συχνά στην ηλικία αυτή τα παιδιά 
περνούν από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, γεγονός που ενισχύει την 
ανάγκη τους να ορίσουν ένα νέο ρόλο για τον εαυτό τους (µε 
µεγαλύτερη ανεξαρτησία αλλά και περισσότερες υποχρεώσεις).  

• Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις και τα πρωτόγνωρα συναισθήµατα για 
άτοµα και των δύο φύλων συχνά προκαλούν σύγχυση στο νεαρό 
άτοµο. 

• Είναι µια περίοδος έντονης αυτοσυνείδησης και, παρότι ο έφηβος 
είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός, εξακολουθεί να µην έχει µια 
ξεκάθαρη εικόνα για τον εαυτό του. 

• Συχνά αισθάνεται «διαφορετικός», «µοναξιά» ή ότι «δεν τον 
καταλαβαίνουν» οι άλλοι, ιδίως η οικογένειά του (φαντασιώνεται ότι 
είναι υιοθετηµένος).  

• Μπορεί να χρησιµοποιεί κυρίως την επιθετικότητα, την υποταγή ή τη 
συνεργασία για την επίλυση προβληµάτων. Η συµπεριφορά του 
εξαρτάται από τον τρόπο που του συµπεριφέρονται οι άλλοι, από το 
παράδειγµα που του δίνουν ή µπορεί να πρόκειται και για µια 
προσωρινή άµυνα ενάντια στην αβεβαιότητα που του προξενούν 
πρωτόγνωρες σκέψεις και συναισθήµατα. 

• Κατά την περίοδο αυτή, πολλοί έφηβοι έχουν έµµονες ιδέες σχετικά 
µε το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγµατα και συνήθως θεωρούν ότι 
υπάρχει ένας µόνο σωστός τρόπος για να γίνουν, ενώ ταυτόχρονα 
αναπτύσσεται η συλλογιστική τους ικανότητα (αυτό µπορεί να έχει 
ως αποτέλεσµα µια ατέρµονη επιχειρηµατολογία για να 
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υποστηρίξουν µια συγκεκριµένη άποψη για τη ζωή). Μέχρις ότου 
αναπτυχθεί η ικανότητά τους για αφαιρετική σκέψη, δεν είναι σε 
θέση να δουν τα πράγµατα από τη σκοπιά του άλλου ούτε τους 
απασχολεί το πώς αισθάνονται οι άλλοι µε τις πράξεις τους. 

• Επιπλέον, όσον αφορά τη συλλογιστική ικανότητα στο στάδιο αυτό, 
οι έφηβοι σκέφτονται κυρίως το κοντινό παρελθόν και το παρόν, ως 
εκ τούτου δεν είναι σε θέση να κάνουν µακροπρόθεσµα σχέδια ή να 
λάβουν υπόψη τους τις συνέπειες των πράξεών τους (συνήθως 
επιζητούν επίσης την άµεση ικανοποίηση των αναγκών τους).     

• Στην περίοδο αυτή συµβαίνει µια πολύ σηµαντική αλλαγή, η έναρξη 
της διαδικασίας αποµάκρυνσης από την οικογένεια. Οι έφηβοι 
εξακολουθούν να στηρίζονται κατά πολύ στον έλεγχο και στην 
αυθεντία των άλλων, αλλά ενδέχεται να αρνούνται να τη δεχθούν 
από τους γονείς τους. Η παρέα των συνοµηλίκων γίνεται πολύ 
σηµαντική και ενδέχεται να υποκαταστήσει τους γονείς όσον αφορά 
την παροχή ασφάλειας και καθοδήγησης.  

• Η αρνητική συµπεριφορά στο στάδιο αυτό µοιάζει µε αυτή των 
βρεφών. Οι έφηβοι τηρούν τους κανόνες µόνον όταν κινδυνεύουν 
να τους «πιάσει» κάποιος να τους παραβιάζουν. Το ψέµα γίνεται 
κοµµάτι της ζωής τους και οι χρονικοί περιορισµοί γίνονται 
αντικείµενο συνεχούς διαπραγµάτευσης. Η ακαταστασία στο 
δωµάτιο, η αµέλεια για τις δουλειές του σπιτιού, το κάπνισµα, το 
ποτό, το ξενύχτι µπορεί να αποτελούν ατυχείς εκφράσεις της 
προσπάθειάς τους να αµφισβητήσουν τους γονείς ως µορφές 
εξουσίας και να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. 

«Η περιορισµένη ικανότητα των εφήβων να δουν το απώτερο 
µέλλον και η εξάρτηση της αυτοεκτίµησής τους από ανθρώπους και 
πράγµατα παρόντα στο «τώρα», ενδέχεται να τους οδηγήσουν σε 
κάθε είδους επικίνδυνη δραστηριότητα.» (Myers B, 1996)    

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: (15’)  
∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις επί της διάλεξης 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: (15’) 
Συζητήστε στις οµάδες τα παρακάτω θέµατα: 

• Πόσοι έφηβοι σε αυτή την ηλικία πιστεύετε ότι κάνουν χρήση 
ουσιών; Κάντε τη διάκριση ανάµεσα σε νόµιµες και παράνοµες 
ουσίες, καθώς και ανάµεσα στο να έχουν δοκιµάσει στη ζωή τους 
και να έχουν κάνει χρήση τον τελευταίο µήνα. 

(Ένας εύκολος και διασκεδαστικός τρόπος να γίνει αυτό είναι µε τη 
βοήθεια µιας λευκής γραφικής παράστασης, την οποία θα τους ζητήσετε 
να χρωµατίσουν) 

• Τι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά στην εφηβεία πιο ευάλωτα στη 
χρήση ουσιών; 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: (30’)  
• Σύνοψη 

• Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση ουσιών 
στην ηλικία αυτή (έκθεση ΕΚΤΕΠΝ) 

• Παρουσίαση: Γιατί οι έφηβοι είναι ευάλωτοι στη χρήση 
ουσιών 

«Οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις ανεπιθύµητες επιδράσεις 
της χρήσης ουσιών, λόγω του µεταβατικού χαρακτήρα και της 
ρευστότητας των συναισθηµάτων τους, του αµυντικού µηχανισµού 
τους, αλλά και της προσωπικότητάς τους στο σύνολό της στη 
συγκεκριµένη φάση της ζωής τους» (Brook J.S. και συνεργάτες, 
1990, σ.117). 

ΕΠΙΣΗΣ: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Οι έφηβοι αγωνίζονται να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους και 
συνήθως αγνοούν τις συµβουλές που τους δίνουν οι µεγαλύτεροι 

Η επιδοκιµασία των συνοµηλίκων γίνεται εξίσου σηµαντική µε 
την επιδοκιµασία των γονιών  

Η θετική επίδραση πολλών ουσιών (που µετριάζουν το άγχος και 
προκαλούν ένα αίσθηµα ευφορίας) ενδέχεται να ανακουφίζει 
προσωρινά τους εφήβους από το άγχος που συχνά βιώνουν 

Οι έφηβοι δεν έχουν εµπειρία ζωής και δεν έχει ωριµάσει ακόµη η 
κρίση τους. 

Ο πειραµατισµός είναι αναπόσπαστο τµήµα της ανάπτυξης του 
παιδιού 

Οι έφηβοι είναι η πιο αγαπηµένη οµάδα στόχος των διαφηµιστών 
και το βασικότερο µήνυµα που τους περνάνε είναι «νιώσε έντονα 
συναισθήµατα γρήγορα», «κατανάλωσε…και θα γίνεις µέλος της 
οµάδας/ θα αποκτήσεις ταυτότητα»    

 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ (10’) 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΡΟΛΩΝ / ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (15’) 
Μια οµάδα γονέων δραµατοποιεί ένα σενάριο όπου ο έφηβος 
κατενθουσιασµένος ετοιµάζεται να πάει σε πάρτυ και οι γονείς (και οι 
δύο στο σπίτι) ανησυχούν για το αν πρέπει να τον αφήσουν να βγει. 
Προσπαθούν να του δώσουν συµβουλές της τελευταίας στιγµής. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (20’) 
Σκεφτείτε: 

• 

• 

• 

Πώς αισθάνονται οι γονείς σ’ αυτή την κατάσταση;  

Τι περιµένουµε να κάνουν οι γονείς σε καταστάσεις σαν κι αυτή;   

Τι συµβουλές θα έδιναν στους γονείς αυτούς;  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (10’) 
Ερευνητικά στοιχεία για τη ρυθµιστική συµπεριφορά των γονέων 
και τη συµπεριφορά των παιδιών ως προς τη χρήση ουσιών 
(Brook J.S. και συνεργάτες, 1990, Mendes F. και συνεργάτες 1999, 
Velleman R. και συνεργάτες 2000): 

 Η χρήση ναρκωτικών στη διάρκεια της εφηβείας µπορεί να 
συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που 
εφαρµόζουν οι γονείς. Θετική αναδιατύπωση: η επιρροή των 
γονιών στα παιδιά τους σ’ αυτή την ηλικία εξακολουθεί να έχει 
µεγάλη σηµασία. Συχνά οι γονείς υποτιµούν το βαθµό της 
επιρροής τους και πιστεύουν ότι η επιρροή της παρέας παίζει 
τον καθοριστικό ρόλο στη συµπεριφορά του παιδιού τους ως 
προς τη χρήση ουσιών.   

 Ο αµοιβαίος δεσµός παιδιού-γονέα, η γονεϊκή στήριξη, η 
ενθάρρυνση και η εποπτεία, καθώς και οι σαφείς κανόνες σε 
ένα οικογενειακό περιβάλλον απαλλαγµένο από συγκρούσεις, 
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για µια υγιή ανάπτυξη και 
έχουν ζωτική σηµασία για την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Η 
παρουσία των γονιών κοντά στα παιδιά τους ίσως είναι πιο 
σηµαντική αυτή την περίοδο από ότι στην παιδική ηλικία 

«Η αποτελεσµατικότητα του συναισθηµατικού δεσµού για την αποφυγή 
της χρήσης ουσιών ερµηνεύεται από την παρουσία των παρακάτω 
παραγόντων: (α) γονεϊκή θαλπωρή, η οποία κάνει τον γονιό σηµαντικό 
για το παιδί και καθιστά περιττή την ανάγκη για αυστηρά πειθαρχικά 
µέτρα, (β) γονεϊκά πρότυπα αυτοελέγχου τα οποία αντιγράφει ο νέος, 
(γ) µια σχέση χωρίς συγκρούσεις, η οποία δηµιουργεί λιγότερη 
µαταίωση, επιθετικότητα και ανάγκη εξέγερσης και, τέλος, (δ) 
µεγαλύτερη ταύτιση του νέου µε τον γονέα, η οποία οδηγεί στην 
ενσωµάτωση των γονεϊκών αξιών και συµπεριφορών». ( Brook J. S. και 
συνεργάτες, 1990, σ. 229)  

 Ένας άλλος σηµαντικός οικογενειακός παράγοντας κινδύνου ως 
προς τη χρήση ουσιών, είναι οι στάσεις που υιοθετούν οι γονείς 
απέναντι στις επικίνδυνες και αντικοινωνικές συµπεριφορές των 
παιδιών τους. Η γονεϊκή στάση που ευνοεί τη χρήση ουσιών και 
την αντικοινωνική συµπεριφορά (π.χ. ανέχεται την αρνητική 
συµπεριφορά στο σχολείο, επιτρέπει το ξενύχτι κλπ.) έχει 
αναδειχτεί σταθερά ως παράγοντας κινδύνου για τη χρήση κάθε 
είδους ουσιών (Mendes F. και συνεργάτες, 1999). 

 Οι έφηβοι, εξάλλου, εκτιµούν περισσότερο τους γονείς τους αν 
αυτοί συµµετέχουν σε προγράµµατα πρόληψης και έχουν 
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στα όσα τους λένε οι γονείς τους, 
καθώς αισθάνονται ότι η συµµετοχή των γονιών σε 
προγράµµατα πρόληψης θα επηρεάσει και τις δικές τους 
αποφάσεις σε θέµατα χρήσης ουσιών (Velleman R. και 
συνεργάτες, 2000). Όταν οι γονείς συζητούν µε τα παιδιά τους 
το θέµα αυτό, είναι σηµαντικό να έχουν ακριβείς γνώσεις για 
την κάθε ουσία. Είναι σκόπιµο, λοιπόν, οι γονείς να λαµβάνουν 
τις ίδιες πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες που 
λαµβάνουν και τα παιδιά τους από τα προγράµµατα πρόληψης. 
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ΛΗΞΗ (15’) 
Πώς αισθάνονται οι γονείς µε τις πληροφορίες/ τις γνώσεις που 
απέκτησαν σήµερα για τα παιδιά τους και τον εαυτό τους; 

 

Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις:  

- Κάτι που έµαθα απόψε είναι….  

- Αυτό που δεν περίµενα είναι…  

- Μια λέξη που περιγράφει ένα συναίσθηµα που ένιωσα είναι…  

Συζητήστε τις γραπτές απαντήσεις σας µε τους διπλανούς σας (ανά 2 ή 
το πολύ 3 άτοµα) και διαλέξτε µια απάντηση που θα σχολιάσετε µε τους 
υπόλοιπους.   

 

Στο τέλος της συνάντησης, οι γονείς λαµβάνουν ένα φυλλάδιο µε 
πληροφορίες για τα ναρκωτικά. Τις ίδιες πληροφορίες λαµβάνουν 
και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της βασικής παρέµβασης 
«ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΩ» του EU-Dap.  
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2. ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ: 
• 

• 

• 

• 

• 

Να βοηθηθούν οι γονείς να κατανοήσουν τις αλλαγές που 
συµβαίνουν κατ’ ανάγκη στην οικογένεια µε παιδί στην εφηβεία  

Να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς σε θέµατα στρατηγικών που 
µπορούν να συσφίξουν τους οικογενειακούς δεσµούς  

ΈΝΑΡΞΗ:  (20’) 
Ανατροφοδότηση από την προηγούµενη συνάντηση – σύνοψη 
των πληροφοριών για τυχόν νέους συµµετέχοντες  

Εισαγωγή στα θέµατα της σηµερινής συνάντησης  

Καταιγισµός ιδεών µε θέµα: 

«Πώς αισθάνονται οι γονείς όταν το παιδί τους µπαίνει στην 
εφηβεία» 

∆ΙΑΛΕΞΗ: (15’) 
«Ας δούµε τι αλλαγές συµβαίνουν στην οικογένεια καθώς το παιδί 
µεγαλώνει και µπαίνει στην εφηβεία» 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ  

Όπως τονίστηκε ήδη στην προηγούµενη συνάντηση γονέων, η εφηβεία 
είναι µια εποχή κατά την οποία συµβαίνουν πολλές αλλαγές όσον αφορά 
την ανάπτυξη του παιδιού και πολλοί γονείς δυσκολεύονται να χειριστούν 
τη νέα κατάσταση που προκύπτει.  

Τονίσαµε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι οι έφηβοι αρχίζουν να αναζητούν 
µια οµάδα εκτός της οικογένειας προκειµένου να ενταχθούν σε αυτή, η 
οικογένειά τους εξακολουθεί να παίζει σηµαντικότατο ρόλο και να 
επηρεάζει τη συµπεριφορά και τις αποφάσεις τους.  

Σε µια προσπάθεια να βρούµε εποικοδοµητικές λύσεις στις πιο 
συνηθισµένες συγκρούσεις αυτής της περιόδου, ίσως είναι σκόπιµο να 
επικεντρωθούµε στα κεντρικά ζητήµατα που αναφύονται στη σχέση γονέα-
παιδιού κατά την εφηβεία.    

 

Παράλληλα µε τη βιολογική ωρίµανση και την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, 
το νεαρό άτοµο ξεκινά µια διαδικασία µε επίκεντρο την ανάγκη για 
ανεξαρτησία και αυτονοµία.  

Οι έφηβοι, στην ηλικία των 12-13 ετών, αρχίζουν να αναζητούν νέα 
σχήµατα έξω από αυτά της οικογένειας, χωρίς ωστόσο να διαρρηγνύουν 
τους οικογενειακούς δεσµούς ή να παύουν να αποζητούν την οικογενειακή 
στήριξη. Ο αγώνας για την ανεξαρτητοποίηση και την αυτονόµηση είναι µια 
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αναγκαία διαδικασία στην εξέλιξη του παιδιού και αποτελεί προϋπόθεση για 
την ενηλικίωση. 

Η δυνατότητα ικανοποίησης των βασικών προσωπικών αναγκών και 
επίτευξης αυτοελέγχου συνεπάγεται επίσης την ανάληψη της ευθύνης για 
τις προσωπικές υποθέσεις και απόψεις. Οι γονείς συχνά διαµαρτύρονται 
γιατί ο έφηβος διακηρύσσει ότι είναι αρκετά µεγάλος για να είναι 
ανεξάρτητος, ενώ συνεχίζει να συµπεριφέρεται παιδιάστικα και ανεύθυνα 
από τη σκοπιά του ενήλικα.  

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι αναφερόµαστε σε µια µακρά διαδικασία 
αµφίπλευρης ανάπτυξης, κατά την οποία το παιδί µαθαίνει να αναλαµβάνει 
τις ευθύνες και να υφίσταται τις συνέπειες των αποφάσεων και των 
συµπεριφορών του, ενώ οι γονείς µαθαίνουν σταδιακά να µεταβιβάζουν 
την εξουσία τους στο παιδί και να το εµπιστεύονται ως αυτόνοµο άτοµο. 

Οι γονείς παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, επιτρέποντας στον 
έφηβο να εκφράζει την άποψή του χωρίς να απεµπολούν τις δικές τους 
ιδέες και αξίες (αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό) και παράλληλα ευνοώντας 
τη λεγόµενη «καθοδήγηση» του εφήβου προς την αυτονοµία. Με τον όρο 
αυτό εννοούµε ότι οι γονείς ενθαρρύνουν τον έφηβο να εκφράσει τις 
σκέψεις του και τα συναισθήµατά του και παράλληλα τον παρακινούν να 
λάβει υπόψη του και άλλες πτυχές της ζωής και την οπτική γωνία των 
άλλων (Mendes F. και συνεργάτες, 1999). 

 

Στις µέρες µας οι γονείς πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι τα παιδιά κατά 
πάσα πιθανότητα έχουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερες πληροφορίες από 
τους ίδιους (π.χ. µέσα από το διαδίκτυο) και ότι επηρεάζονται από πολλούς 
παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των γονέων (π.χ. µηνύµατα 
στο κινητό). Παρά ταύτα, αν και τα παιδιά ενδέχεται να είναι ικανότερα 
στην αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών, οι γονείς παραµένουν αυτοί που 
θα τα καθοδηγήσουν για το πώς πρέπει να αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
και να επιλέξουν τις καταλληλότερες γι’ αυτά.  

 

Η αυτονοµία πρέπει να παραχωρείται σταδιακά εντός της οικογένειας 
(συµµετοχή στις οικογενειακές αποφάσεις, σεβασµός των απόψεων και των 
κρίσεων του εφήβου), αλλά και στον «έξω κόσµο» (επιλογή των φίλων ή 
του τρόπου µε τον οποίο ο έφηβος θα ξοδέψει τα χρήµατά του).  

 

Αναπόφευκτο είναι στην όλη αυτή διαδικασία, ότι θα προκύψουν διαφωνίες 
και συγκρούσεις. Μπορεί µεν έφηβοι και γονείς να συµφωνούν ότι είναι 
ανάγκη να αυτονοµούνται τα παιδιά, αλλά είναι αναµενόµενο να υπάρξουν 
αποκλίσεις απόψεων ως προς τα πεδία ελευθερίας και αυτοελέγχου, καθώς 
και ως προς τον καταλληλότερο χρόνο που θα επιτευχθεί η αυτονόµηση 
του παιδιού.  

Οι έφηβοι θέλουν συνήθως να ελέγχουν τους φίλους τους και την 
κοινωνική τους ζωή, ενώ οι γονείς διαµαρτύρονται γιατί οι έφηβοι δε 
δείχνουν την ίδια διάθεση αυτονοµίας όταν πρόκειται για τις σχολικές τους 
υποχρεώσεις. Οι γονείς µπορεί να αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά τους είναι 
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πια αρκετά µεγάλα για να µένουν έξω µέχρι αργά, αλλά θα εξακολουθούν 
να πιστεύουν ότι είναι πολύ «νωρίς» για να αποκτήσουν τόση ανεξαρτησία.     

  

Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι, παράλληλα µε τους εφήβους που 
αναζητούν την ελευθερία τους και προσπαθούν να αυτονοµηθούν, και οι 
γονείς περνούν από µια διαδικασία επανανακάλυψης και 
επαναπροσδιορισµού της ατοµικής τους αυτονοµίας. 

Οι περισσότεροι γονείς αφιερώνουν πολλά χρόνια από τη ζωή τους σχεδόν 
αποκλειστικά στη φροντίδα των παιδιών τους και δεν είναι εξοικειωµένοι µε 
την ιδέα ότι τα παιδιά κάποια στιγµή θα «φύγουν» και οι ίδιοι θα χρειαστεί 
να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους απέναντι στα παιδιά τους, στο 
σύντροφό τους και στην κοινωνική τους ζωή. 

 

Παράλληλα, πολλοί γονείς περνούν από µια φάση που είναι γνωστή ως 
«κρίση της µέσης ηλικίας», κατά την οποία, όπως και τα παιδιά τους, 
αναγκάζονται να επανεξετάσουν τις αξίες τους και τον τρόπο που έζησαν 
τη ζωή τους. Τα δύσκολα ζητήµατα και οι συγκρούσεις που µπορεί να 
προκύψουν στη διάρκεια της κρίσης αυτής για τους γονείς (πόσο 
σηµαντική ήταν η καριέρα µου, µε ποιον είµαι παντρεµένος/η όλα αυτά τα 
χρόνια, πρέπει άραγε να φροντίσω τους δικούς µου γονείς;) αυξάνουν τις 
διαπραγµατευτικές δυσκολίες µε τον έφηβο και δεν τους επιτρέπουν να 
αναπτύξουν τον αναγκαίο διάλογο ή τη σταθερότητα και συνέπεια που θα 
έπρεπε να επιδεικνύουν οι µεγάλοι.   

 

Ένας άλλος παράγοντας που συντελεί στις δυσκολίες που αναφύονται στη 
σχέση γονέα-παιδιού κατά την εφηβεία είναι η αποµυθοποίηση των γονιών 
εκ µέρους των εφήβων. Η αυξανόµενη αυτοπεποίθηση του εφήβου του 
δηµιουργεί (ιδίως στα πρώιµα στάδια της εφηβείας) ένα αίσθηµα 
«παντοδυναµίας». «Από το ‘οι γονείς µου είναι οι καλύτεροι, τα ξέρουν 
όλα’, ο έφηβος περνά στο ‘εγώ τα ξέρω όλα’. Πολύ αργότερα µόνο θα 
µπορέσει να δεχτεί τη σχετικότητα της γνώσης» (Mendes F. και 
συνεργάτες, 1999).  

 

Οι στρεσογόνοι παράγοντες που αναφέραµε παραπάνω και στους οποίους 
εκτίθενται οι γονείς ενδέχεται να συντελέσουν στην απώλεια της 
αυτοεκτίµησής τους και να τους δηµιουργήσουν την αίσθηση ότι οι ίδιοι 
είναι ανίκανοι να κάνουν το παραµικρό. Ωστόσο, για να εξελιχθεί η 
οικογένεια και να ωριµάσει ο έφηβος, είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουν οι 
γονείς τα δικά τους αισθήµατα µαταίωσης και απόρριψης και να µάθουν να 
αντιµετωπίζουν την απώλεια της αγάπης, του θαυµασµού και του 
απεριόριστου κύρους που βίωναν στο προηγούµενο στάδιο ανάπτυξης του 
παιδιού.   

 

Η εφηβεία των παιδιών µπορεί να δώσει µια αναγκαία ώθηση για την 
ανανέωση της ζωής της οικογένειας. Αυτό µπορεί να συµβεί µέσα από µια 
ισοδύναµη διαδικασία αυτονόµησης τόσο των γονέων όσο και του παιδιού, 
η οποία συνεπάγεται αναγκαστικά κέρδη και απώλειες και για τις δύο 
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πλευρές. ∆εν πρέπει να αρνούµαστε τις διαφορές των γενεών που 
συνυπάρχουν στο πλαίσιο της οικογένειας. Αντίθετα, οι διαφορές αυτές 
είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη και τη συνεχή πρόοδο του 
συστήµατος της οικογένειας, καθώς δηµιουργούν τη δυνατότητα αποδοχής 
και διαπραγµάτευσης. Από την άλλη, οι έφηβοι δεν είναι ούτε αδάµαστα 
«θηρία» ούτε «καηµένα», όπως ακριβώς οι γονείς τους δεν είναι ούτε 
θύµατα ούτε θύτες τους, πόσο µάλλον δεν είναι «δηµιουργοί» τους (Satir 
V, 1991 που παρατίθεται στο Mendes F. και συνεργάτες, 1999). 

 

Καθώς τα παιδιά εισέρχονται σε µια περίοδο σύγχυσης και ανάµεικτων 
συναισθηµάτων, οι γονείς πρέπει να επιδείξουν σταθερότητα, 
αποφασιστικότητα και στήριξη. Παρότι οι έφηβοι οικοδοµούν σταδιακά την 
ταυτότητά τους και την αυτονοµία τους µε βάση τη διαφορετική αντίληψη 
και τη διαφωνία µε τους γονείς τους, η ύπαρξη σαφών ορίων και κανόνων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, που επιτρέπει στους εφήβους να 
αξιολογήσουν εκ του ασφαλούς κατά πόσον είναι ορθές και αποδεκτές οι 
πεποιθήσεις και οι επιλογές τους. 

Με άλλα λόγια, οι έφηβοι χρειάζονται να είναι οι γονείς τους  δυναµικοί και 
να σταθούν πλάι τους την περίοδο που εκείνοι κινούνται εκτός των 
συνόρων της οικογένειας. Όπως ακριβώς το µικρό παιδί την ώρα που κάνει 
τα πρώτα του βήµατα προς τους άλλους, κοιτάζει πίσω του για να 
βεβαιωθεί ότι είναι κοντά του η µητέρα του, έτσι και οι έφηβοι χρειάζονται 
έναν ισχυρό συναισθηµατικό δεσµό µε την οικογένειά τους προκειµένου να 
κινηθούν προς την ανεξαρτησία. Η εφηβεία, κατά συνέπεια, είναι µια 
περίοδος κατά την οποία ο γονιός πρέπει να ασκεί µε προσοχή και συνέπεια 
τα γονεϊκά του καθήκοντα, και όχι µια περίοδος καυγάδων και τσακωµών.  

  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: (15’) 
∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις επί της διάλεξης 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: (15’) 
- Συζητήστε στις οµάδες τα παρακάτω θέµατα: 

Πώς µπορούν οι γονείς να αντιµετωπίσουν τις αλλαγές στους 
οικογενειακούς ρόλους; Ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις της εφηβείας 
στη ζωή τους;  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: (15’) 
- Συνοψίστε τις απόψεις κάθε οµάδας. Ενθαρρύνετε τις θετικές 

στρατηγικές – σχολιάστε τις αρνητικές. 

  

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ (10’) 
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ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΡΟΛΩΝ/ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (60’) 
ΘΕΜΑ: Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

Μια οµάδα γονέων δραµατοποιεί ένα σενάριο όπου γίνεται συζήτηση για να 
προγραµµατιστούν οι καλοκαιρινές διακοπές και οι γονείς προσπαθούν να 
σεβαστούν τη γνώµη και την επιθυµία του παιδιού τους που είναι στην 
εφηβεία. 

 

Μια άλλη οµάδα γονέων δραµατοποιεί ένα σενάριο όπου γίνεται συζήτηση 
για τους φίλους του εφήβου και οι γονείς εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους 
γι’ αυτούς, προσπαθώντας όµως να µην προσβάλουν τον έφηβο και να µην 
τσακωθούν µαζί του. (οι φίλοι είναι µεγαλύτερης ηλικίας και οι γονείς 
πιστεύουν ότι χρησιµοποιούν ουσίες).  

 

Η ολοµέλεια καλείται να πει τη γνώµη της και στις δυο δραµατοποιήσεις για 
τα εξής θέµατα:  

I. Πώς νιώθει ο έφηβος; 

II. Πώς νιώθει η µητέρα; 

III. Πώς νιώθει ο πατέρας;  

IV. Τι αποτέλεσµα πιστεύουν ότι θα έχουν οι συζητήσεις αυτές στην 
οικογενειακή ζωή;  

V. Τι συµβουλές θα έδιναν στους γονείς της οικογένειας αυτής; 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (15’) 
- Επισηµάνετε την ανάγκη συναισθηµατικών δεσµών στην οικογένεια 

ως προστατευτικού παράγοντα για τον έφηβο 

- Συζητήστε καταστάσεις στις οποίες µπορούν να συσφιχθούν οι 
οικογενειακοί δεσµοί  

  

ΛΗΞΗ (15’) 
Πώς αισθάνονται οι γονείς µε τις πληροφορίες/τις γνώσεις που απέκτησαν 
σήµερα για τα παιδιά τους και τον εαυτό τους; 

 

Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις:  

- Κάτι που έµαθα απόψε είναι….  

- Αυτό που δεν περίµενα είναι…  

- Μια λέξη που περιγράφει ένα συναίσθηµα που ένιωσα είναι…  

Συζητήστε τις γραπτές απαντήσεις σας µε τους διπλανούς σας (ανά 2 ή το 
πολύ 3 άτοµα) και διαλέξτε µια απάντηση που θα σχολιάσετε µε τους 
υπόλοιπους.   
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3. Η ΚΑΛΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΑΠΑΙΤΕΙ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ 

ΣΤΟΧΟΙ: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Να συζητήσουµε µε τους γονείς τους διάφορους τρόπους 
διαπαιδαγώγησης  

Να ενθαρρυνθούν οι γονείς να επιδείξουν σταθερότητα και 
αποφασιστικότητα όταν θέτουν κανόνες και όρια 

Να βοηθηθούν οι γονείς προκειµένου να θέσουν σαφείς κανόνες 
στην οικογένεια και να βελτιώσουν τις διαπραγµατευτικές τους 
δεξιότητες 

 

ΈΝΑΡΞΗ:  (30’) 
Ανατροφοδότηση από την προηγούµενη συνάντηση – σύνοψη 
των πληροφοριών για τυχόν νέους συµµετέχοντες  

Εισαγωγή στα θέµατα της σηµερινής συνάντησης  

Καταιγισµός ιδεών στα ερωτήµατα: 

«Ως γονείς εφήβων τι θέλουµε να πετύχουµε στην ανάπτυξη του 
παιδιού µας;»  

«Πώς θα περιγράφατε έναν αρκετά καλό γονιό;» 

(Πιθανή σύνοψη: Οι περισσότεροι γονείς επιθυµούν το καλύτερο 
για τα παιδιά τους. ∆εν υπάρχει ο ιδανικός γονιός, υπάρχουν 
όµως τρόποι διαπαιδαγώγησης που βοηθούν εξαιρετικά το παιδί 
να εξελιχθεί σε υπεύθυνο και αυτόνοµο άτοµο) 

 

∆ΙΑΛΕΞΗ: (20’) 
Ας δούµε τις πιο συνηθισµένες στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι γονείς 
στις σχέσεις τους µε τα παιδιά και τα αποτελέσµατα που αυτές µπορεί να 
έχουν στη συµπεριφορά του εφήβου. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ 

Όπως τονίστηκε ήδη στις προηγούµενες συναντήσεις µας, στη διάρκεια της 
εφηβείας επέρχονται ριζικές αλλαγές στη σχέση γονέων-παιδιών και πρέπει 
να αναζητηθεί µια νέα ισορροπία ως προς την επιρροή και την εξουσία που 
ασκούν οι γονείς στον έφηβο.  

Παρά ταύτα, στη συγκεκριµένη ηλικία, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν 
αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού τους. Ο τρόπος που θα 
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επιλέξουν να διαπαιδαγωγήσουν και να πειθαρχήσουν τον έφηβο που 
επιδιώκει την ανεξαρτησία του, όπως και οι συγκρούσεις που θα 
προξενήσει ο τρόπος αυτός, έχει άµεσο αντίκτυπο στη συµπεριφορά και τις 
επιλογές του εφήβου. 

 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, εξετάζοντας τους διάφορους τρόπους 
διαπαιδαγώγησης, δεν έχουµε την πρόθεση να κατηγορήσουµε ή να 
ενοχοποιήσουµε τους γονείς. Στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν τον 
τρόπο µε τον οποίο θα φέρονται στα παιδιά τους, οι γονείς προσφεύγουν 
κυρίως στις µεθόδους που «κληρονόµησαν» από τους δικούς τους γονείς 
και στην προσωπική τους εµπειρία. Μερικές φορές αποκτά ιδιαίτερη 
σηµασία γι’ αυτούς να µην επαναλάβουν τα λάθη που έκαναν οι γονείς 
τους. Άρα, οποιαδήποτε προσπάθεια να κατηγορήσουµε τους γονείς για τις 
πεποιθήσεις τους περί διαπαιδαγώγησης θα έπρεπε να συµπεριλάβει και 
όλες τις προηγούµενες γενιές. 

Εξάλλου, τις τελευταίες δεκαετίες έχει δηµιουργηθεί µια σύγχυση στους 
γονείς λόγω των αντιφατικών συµβουλών των ειδικών. Μπορεί οι ίδιοι να 
µεγάλωσαν σε µια εποχή όπου η κατεξοχήν συνιστώµενη µέθοδος 
πειθαρχίας που θα έκανε τα παιδιά υπεύθυνα άτοµα, να ήταν η τιµωρία και 
η επιβράβευση, ενώ µερικά χρόνια αργότερα οι ειδικοί συνιστούσαν στους 
γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς κανέναν 
περιορισµό.   

Προφανώς όλα αυτά είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία των 
θεωριών περί διαπαιδαγώγησης. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι 
οι αξίες και οι αντιλήψεις σε θέµατα διαπαιδαγώγησης απηχούν και τις αξίες 
και τις αντιλήψεις της κοινωνίας στην οποία ζούµε.  

Σήµερα τα παιδιά µαθαίνουν τα δικαιώµατά τους, ενώ οι λέξεις δηµοκρατία 
και ισότητα αποτελούν κοµµάτι του λεξιλογίου τους. Ταυτόχρονα όµως η 
ανάγκη αυτοελέγχου και οριοθέτησης στην ικανοποίηση των αναγκών, 
αναδύεται ως προϋπόθεση για µια δίκαιη κοινωνία και ένα υγιές µέλλον.  

Οι γονείς χρειάζεται να προσαρµόσουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους 
στις αλλαγές που συµβαίνουν στον κόσµο εκτός του οικογενειακού 
πλαισίου και κάποιες φορές ενδέχεται να πρέπει ακόµη και να 
αναθεωρήσουν τις αντιλήψεις τους για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που 
χρησιµοποιούν.  

 

Η προσπάθεια να περιγράψουµε αναποτελεσµατικές µεθόδους πειθαρχίας 
οδηγεί αναπόφευκτα σε γενικεύσεις ή ακόµη και σε υπεραπλουστεύσεις. 
Παρά ταύτα, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε δύο γενικές µεθόδους 
πειθαρχίας που δεν ενθαρρύνουν την ανάπτυξη υπεύθυνης και 
ανεξάρτητης συµπεριφοράς στο παιδί: την ακραία καταπίεση και την 
απόλυτη ελευθερία. 

 

∆ιαπαιδαγωγώντας έναν έφηβο, ο γονιός µπαίνει σε µια διαδικασία αλλαγής 
και αµφίπλευρης ανάπτυξης. Η ενεργός παρουσία του γονιού και η στενή 
του σχέση µε το παιδί θεωρείται πολύ πιο σηµαντική στο στάδιο αυτό απ’ 
ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο. Θα µπορούσαµε να περιγράψουµε το ρόλο των 
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γονιών στο στάδιο αυτό ως εξής: «χρειάζεται να αφουγκράζονται το παιδί, 
να το κινητοποιούν χωρίς να το κατευθύνουν, να το στηρίζουν στην 
αποτυχία και να το επαινούν στην επιτυχία» (Sampaio, 1994:42 που 
παρατίθεται στο Mendes F. και συνεργάτες, 1999). Αυτός ο τρόπος 
διαπαιδαγώγησης µπορεί να περιγραφεί και ως «καθοδήγηση» του έφηβου 
στη διαδικασία εξατοµίκευσής του.  

 

Με αυτό το γονεϊκό ρόλο δίνεται η ευκαιρία στους εφήβους να αναλάβουν 
την ευθύνη της συµπεριφοράς τους και να βιώσουν τις θετικές ή αρνητικές 
συνέπειες των επιλογών τους. 

Είναι σηµαντικό οι γονείς να δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν 
λάθη, να βιώσουν την αποτυχία όπως και την επιτυχία, να µάθουν να 
αντιµετωπίζουν την απογοήτευση όταν δεν εκπληρώνονται οι επιθυµίες 
τους ή όταν πρέπει να περιµένουν για να πάρουν αυτό που θέλουν.  

 

Αν οι γονείς παραµερίζουν όλες τις δικές τους ανάγκες για να δώσουν «τα 
πάντα» στο παιδί, µπορεί να γίνουν «υπερπροστατευτικοί» και να 
περιορίσουν την ικανότητα του εφήβου να διαχειρίζεται τις δυσκολίες ή να 
ελέγχει τον εαυτό του.  

Επίσης, αν οι γονείς είναι υπερβολικά ανεκτικοί και δεν βάζουν κανόνες 
στην οικογένεια, οι έφηβοι δεν θα αποκτήσουν την ικανότητα να 
προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους σε εξωτερικούς περιορισµούς και 
κανόνες. 

Οι γονείς, όταν δεν παίρνουν µια σταθερή και δυναµική θέση κατά τη 
διαπραγµάτευση µε τον έφηβο, δεν τον βοηθούν να συνειδητοποιήσει την 
αξία που έχουν οι κανόνες στη ζωή και την αναγκαιότητα να λαµβάνει 
υπόψη του τις ανάγκες των άλλων, στερώντας του µε τον τρόπο αυτό τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπτύξει ηθική κρίση.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν οι έφηβοι υπόκεινται σε υπέρµετρο έλεγχο ή 
καταπίεση από τους γονείς τους, δεν θα αποκτήσουν την ικανότητα να 
προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους στους κανόνες και τα όρια ή να δρουν 
ανεξάρτητα, εφόσον είτε θα αναλώνονται στην εναντίωση µε τους 
αυστηρούς κανόνες, είτε θα υφίστανται τον απόλυτο έλεγχο των άλλων.  

 

Σύµφωνα µε µελέτες για τις επιπτώσεις των διαφόρων τρόπων 
διαπαιδαγώγησης σε διάφορα πολιτισµικά περιβάλλοντα (Mendes F. και 
συνεργάτες, 1999), όσο περισσότερο οι γονείς συζητούν και µοιράζονται 
τις αποφάσεις τους µε τα παιδιά τους, τόσο λιγότερη µοιρολατρική στάση 
υιοθετούν τα παιδιά, τόσο περισσότερο αισθάνονται ανεξάρτητα και 
ελεύθερα και αναπτύσσουν την αυτοεκτίµησή τους και τον εσωτερικό 
έλεγχο. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι η υπερβολική ανεκτικότητα εκ µέρους του 
γονιού, οδηγεί σε κλιµάκωση της συµπεριφοράς του παιδιού, η οποία 
σύντοµα ξεφεύγει από τον έλεγχο του γονιού και εκφράζεται µε απόρριψη 
του γονέα και αντικοινωνική συµπεριφορά. Στον ίδιο άξονα κινούνται και 
τα συµπεράσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε  από τους Mendes F. 
και συνεργάτες 1999, σύµφωνα µε τα οποία, οι ριψοκίνδυνες στάσεις των 
γονέων απέναντι στην πειθαρχία και την αντικοινωνική συµπεριφορά 
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(δηλαδή ανοχή απέναντι σε αντικοινωνική συµπεριφορά του παιδιού) 
θεωρούνται οικογενειακός παράγοντας κινδύνου για τη χρήση ουσιών.  

 

Στην εφηβεία οι γονείς καλούνται να επιδείξουν σταθερότητα. Αντί να 
αρνούνται τη γονεϊκή εξουσία, πρέπει να µάθουν πώς να την 
προσαρµόζουν και να την ασκούν µε ευελιξία ανάλογα µε την περίσταση. 
«Αν οι γονείς δεχτούν ότι η αντιπαράθεση είναι απαραίτητη για το καλό 
των παιδιών τους, θα χαράξουν σταθερά σύνορα και θα τους προσφέρουν 
κάτι ενάντια στο οποίο να αντιπαρατεθούν» (Skinner R. & Cleese J.,1990: 
261-262). Φυσικά τα σύνορα αυτά θα πρέπει γκρεµίζονται σταδιακά, 
δεδοµένου ότι, καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν και γίνονται πιο ανεξάρτητα, 
έχουν ανάγκη από περισσότερο χώρο.  

 

Είναι σηµαντικό να γίνει σαφής διάκριση ανάµεσα στις σταθερές 
πεποιθήσεις και στην καταπίεση ή στον υπέρµετρο έλεγχο. Οι γονείς µπορεί 
να θέλουν να ελέγχουν τις πράξεις του εφήβου ,χωρίς αυτό να σηµαίνει 
απαραίτητα ότι δεν σέβονται την ικανότητά του να αποφασίζει.  

Ωστόσο, εκφράσεις όπως «Θα το κάνεις γιατί το λέω εγώ» ή «Είσαι πολύ 
µικρός για να ξέρεις το καλό σου» πρέπει να αποφεύγονται. Μια 
προτεινόµενη διατύπωση θα µπορούσε να είναι «Πες µου τις δικές σου 
εµπειρίες και πες µου γιατί πιστεύεις ότι έχω άδικο».  

 

Είναι σκόπιµο οι έφηβοι να γνωρίζουν τα όρια που θέτουν οι γονείς τους, 
αλλά και να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγµατευτούν τους κανόνες που 
ίσως χρειαστεί να τεθούν (π.χ. δουλειές του σπιτιού ή διάβασµα για το 
σχολείο, ώρα επιστροφής στο σπίτι κλπ.).  

Όταν βάζετε κανόνες στην οικογένεια, θα πρέπει να προσέξετε τα εξής: 

- Προσπαθήστε να συµµετέχει και ο έφηβος στον καθορισµό των 
κανόνων, αλλά και των συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης των 
κανόνων αυτών.  

- Ξεχωρίστε τους σηµαντικούς τοµείς που θέλετε να ελέγχετε από 
τους ασήµαντους. 

- Ξεχωρίστε τους αδιαπραγµάτευτους κανόνες από τους κανόνες που 
µπορούν να συζητηθούν  

- Προσδιορίστε πεδία ανεξαρτησίας για τον έφηβο (ρούχα, δωµάτιο 
κλπ.). 

- Επιδείξτε σαφήνεια και σταθερότητα όταν υπενθυµίζετε τους 
κανόνες που συµφωνήθηκαν. 

- Συνειδητοποιήστε τις δικές σας στάσεις, όρια και προσδοκίες  

- Προσπαθήστε να τηρείτε πρώτοι εσείς αυτά που λέτε.  

 

Οι έφηβοι, ιδίως στην ηλικία των 12-13, µπορεί να δυσκολεύονται πολύ να 
σεβαστούν τους κανόνες, ακόµη κι αν συµφωνούν µε αυτούς. Αν λάβετε 
υπόψη σας ότι στη συγκεκριµένη αναπτυξιακή φάση επηρεάζονται πάρα 
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πολύ από το εδώ και τώρα, είναι κατανοητό το ότι συνήθως 
ανταποκρίνονται στην άµεση κατάσταση (ένας φίλος θέλει να µου 
εξοµολογηθεί ένα µυστικό µετά το σχολείο) παρά στη συµφωνία µε το 
γονιό (πρέπει να γυρίσω σπίτι αµέσως µετά το σχολείο ή αλλιώς να 
ειδοποιήσω ότι θα αργήσω). Το γεγονός ότι ο γονιός κατανοεί τη 
συγκεκριµένη συµπεριφορά δεν σηµαίνει ότι πρέπει να την αποδεχθεί 
κιόλας, αλλά του επιτρέπει να είναι πιο επιεικής όταν προσπαθεί να τη 
διορθώσει. 

Όπως επισηµαίνει ο Bob Myers (1996: 84): «Η πολύχρονη πείρα µου από 
απείθαρχους εφήβους µου έχει διδάξει ότι όσο περισσότερο έλεγχο 
ασκούµε στο παιδί, τόσο λιγότερη επιρροή ασκούµε στη συµπεριφορά του. 
Όσο περισσότερο έλεγχο ασκούµε στη δική µας συµπεριφορά ως γονείς, 
τόσο µεγαλύτερη επιρροή ασκούµε στη συµπεριφορά του παιδιού».  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: (10’)  
∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις επί της διάλεξης 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: (20’) 
Γράψτε 5 –10 καταστάσεις στη σχέση σας µε τα παιδιά σας που 
προκαλούν ή θα µπορούσαν να προκαλέσουν διαφωνίες στο σπίτι. 
Ξεχωρίστε τις διαπραγµατεύσιµες καταστάσεις από τις 
αδιαπραγµάτευτες. Θέστε σαφή όρια για τις δεύτερες (∆εν δέχοµαι το 
παιδί µου να παίρνει ναρκωτικά!) και σκεφτείτε αποδεκτούς κανόνες για 
τις πρώτες.  

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: (30’) 
(α) Συνοψίστε την παρουσίαση κάθε οµάδας.  

(β) Συζητήστε µερικές γενικές καθοδηγητικές αρχές για τη 
διαπραγµάτευση:  

- Τα όρια και οι κανόνες, που συµφωνούνται µε διαπραγµάτευση 
µεταξύ γονέων και παιδιών, επιτρέπουν στα παιδιά να αποφασίζουν, 
να αισθάνονται ασφάλεια και ελευθερία και να µάθουν να 
συνεργάζονται και να είναι υπεύθυνα.  

- Εξωτερικεύστε τους κανόνες (ξεχωρίστε το πρόσωπο από το 
πρόβληµα): Οι κανόνες είναι λύσεις σε προβλήµατα του 
παρελθόντος, λύσεις που µπορούν να συζητηθούν και αν υπάρχει 
ανάγκη να αλλαχθούν και να µετατραπούν σε νέους κανόνες. Οι 
κανόνες αποτελούν ευθύνη όλων όσων συµβάλλουν σε αυτούς, όχι 
µόνο του γονιού.  

- Οι κανόνες πρέπει να σέβονται τις ανάγκες όλων των µερών: Το 
θέµα δεν είναι να συµβιβαστούν οι διάφορες απαιτήσεις (γονιού και 
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εφήβου), αλλά να βρεθούν λύσεις που θα λαµβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες όλων των µερών. 

- Οι γονείς πρέπει να διαθέτουν και ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, σε 
περίπτωση που το παιδί αρνείται να διαπραγµατευτεί ή η 
διαπραγµάτευση αποτύχε.ι 

- Να είστε θετικά - δυναµικοί (σεβαστείτε το δικαίωµα όλων στην 
ασφάλεια και τον εύλογο πειραµατισµό.) 

- Είναι δικαίωµα και καθήκον σας ως γονιών να λέτε ΟΧΙ. 

(γ) «Σπάζοντας τους κανόνες»: Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς  

- Εισαγάγετε την έννοια των «λογικών και κοινωνικών 
συνεπειών της συµπεριφοράς» ως έναν εναλλακτικό τρόπο 
για να αντιµετωπίσουν οι γονείς την αρνητική συµπεριφορά 
του παιδιού τους. 

Σηµαντικά σηµεία: 

- Οι συνέπειες που επιβάλλονται στον έφηβο για τη συµπεριφορά του 
να είναι πράγµατι λογικές.  

- Ο έφηβος να έχει έλεγχο πάνω στις συνέπειες (οι συνέπειες να 
έχουν συµφωνηθεί και εφόσον ο έφηβος αλλάξει συµπεριφορά να 
διαφοροποιούνται και οι συνέπειες).  

- Οι γονείς χρειάζεται να είναι σταθεροί και συνεπείς όταν επιβάλλουν  
συνέπειες στο παιδί τους.  

- Όταν οι γονείς προσπαθούν να µεταδώσουν αρχές και αξίες στα 
παιδιά τους είναι σηµαντικό «να πράττουν οι ίδιοι αυτά που 
κηρύττουν». 

- Οι γονείς µπορούν να προσπαθήσουν να πείσουν τους έφηβούς τους 
να συνεργαστούν και να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους, εξηγώντας 
τους πώς οι ίδιοι  νιώθουν για τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και 
ποιες επιπτώσεις έχει σε αυτούς.    

- Επίσης, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα καθώς χρησιµοποιούν την 
αρχή της συνεργατικότητας, προκειµένου να πειθαρχήσουν τον 
έφηβο που δεν τηρεί τους κανόνες, να αρνηθούν οι ίδιοι να 
συνεργαστούν.  

- Οι γονείς χρειάζεται να θυµούνται ότι χρησιµοποιούν µεθόδους  
πειθαρχίας προκειµένου να διαπαιδαγωγήσουν υπεύθυνα παιδιά.  

 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ (10’)  

ΆΣΚΗΣΗ: ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΧΙ (20’) 
Χωρίστε τους γονείς σε δύο οµάδες, A και B.  

Η οµάδα A ζητά κάτι (π.χ. «µπορείς να µου δανείσεις χρήµατα») και η 
οµάδα B πρέπει να πει ΟΧΙ µε αποφασιστικό αλλά ευγενικό τρόπο. Ζητήστε 
τους να κάνουν µια βόλτα στην αίθουσα και να πουν ΟΧΙ σε όσο το 
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δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Μετά από λίγα λεπτά αντιστρέψτε 
τους ρόλους των οµάδων.  

Ζητήστε τους να σας πουν πώς αισθάνθηκαν λέγοντας ΟΧΙ.  

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΡΟΛΩΝ/ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (30’)  
∆ιαλέξτε µια κατάσταση διαµάχης (ή δύο αν υπάρχει αρκετός χρόνος) 
µεταξύ γονέων και εφήβων από αυτές που περιγράφηκαν, η οποία να 
περιλαµβάνει και κατανάλωση ναρκωτικών. ∆ιαλέξτε εθελοντές που 
προθυµοποιούνται να δραµατοποιήσουν την κατάσταση. Αφήστε τους να 
παρουσιάσουν τη σκηνή που επέλεξαν. Μετά τη δραµατοποίηση, ζητήστε 
τους να παγώσουν σαν αγάλµατα και ρωτήστε τους υπόλοιπους: Γιατί 
πιστεύετε ότι ο καθένας συµπεριφέρεται έτσι όπως συµπεριφέρεται; Πώς 
αισθάνονται σ’ αυτή την κατάσταση; Τι θα συµβούλευαν τη συγκεκριµένη 
οικογένεια να κάνει;  

 

ΛΗΞΗ (15’) 
Πώς αισθάνονται οι γονείς µε τις πληροφορίες/ τις γνώσεις που απέκτησαν 
σήµερα για τα παιδιά τους και τον εαυτό τους; 

 

Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις:  

- Κάτι που έµαθα απόψε είναι….  

- Αυτό που δεν περίµενα είναι…  

- Μια λέξη που περιγράφει ένα συναίσθηµα που ένιωσα είναι…  

Συζητήστε τις γραπτές απαντήσεις σας µε τους διπλανούς σας (ανά 2 ή το 
πολύ 3 άτοµα) και διαλέξτε µια απάντηση που θα σχολιάσετε µε τους 
υπόλοιπους.   
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