
 

 

Παξεκβάζεηο ζε Νένπο (εθηόο σξώλ ζρνιείνπ) 

Εξγαζηήξη 

    Οη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ν πεηξακαηηζκόο θαη ε ρξήζε νπζηώλ ζπλαληώληαη ζε κεγάιν 
βαζκό ζηηο ειηθίεο 10-14 ρξνλώλ. Η εθεβεία ζπλδέεηαη κε κεγάιεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 
ζσκαηηθέο αιιαγέο. Ο λένο δελ είλαη πηα παηδί αιιά νύηε ελήιηθαο. Η κεηάβαζε απηή θαη ε 
αλαδήηεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ζπλδέεηαη κε κεγάιν ςπρνινγηθό άγρνο θη αλαζθάιεηα. Η 
παξέα ησλ ζπλνκήιηθσλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ελώ νη γνλείο θαη όινη όζνη κέρξη ηόηε 
ηνπο θαζνδεγνύζαλ, ακθηζβεηνύληαη ιόγσ ηεο αλάγθεο ησλ εθήβσλ λα ληώζνπλ 
αλεμάξηεηνη (άξα κεγάινη). 

    Είλαη πεξίεξγνη γηα όζα δελ γλσξίδνπλ, αλαδεηνύλ ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη 
δνθηκάδνπλ ηα όξηα ηνπο. Τν αξρηθό θιεξηάξηζκα κε ηηο νπζίεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη 
ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο. Τν είδνο ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηύμεη ν λένο κε ηηο νπζίεο ζα 
εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη γη απηέο, από ηα πξόηππα πνπ ηνλ 
επεξεάδνπλ, από ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη κάζεη λα ζθέθηεηαη θαη λα εθθξάδεηαη ζε 
ζρέζε κε ηνπο άιινπο, από ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαζώο θη από ηηο αμίεο 
πνπ έρεη γηα ηελ δσή. 

    Σηελ Οκάδα νη έθεβνη έρνπλ ηελ επθαηξία: 

1. Να κνηξαζηνύλ θαη λα αληαιιάμνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε 
ζεκαληηθά γη απηνύο ζέκαηα όπσο ε θηιία, ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ε ζρέζε κε ην 
άιιν θύιν, ε εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο δπζθνιεύνπλ  

2. Να πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα εκβαζύλνπλ ζηηο αηηίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ 
θάπνηνλ ζε επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο όπσο είλαη ν πεηξακαηηζκόο θαη ε ρξήζε 
νπζηώλ  

3. Να εμαζθεζνύλ ζε ηξόπνπο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηό 
ηνπο από βιαπηηθέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο ηξόπνπο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 
εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα ιύλνπλ ηα 
πξνβιήκαηά ηνπο, λα δηεθδηθνύλ ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη λα αληηζηέθνληαη 
ζηηο αξλεηηθέο επηξξνέο  

4. Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα ζπλδεζνύλ κε άιινπ 
ζπλνκήιηθνπο. 

   

 

 

 
 



 

 

Λόγια εφήβων 

 

«Μηα εκπεηξία πνπ ζίγνπξα δελ ζα μεράζσ. Εκαζα λα ζπγρσξώ.» 

 

Μνπ άξεζε πνπ εθθξάδακε ην πώο ληώζακε θη αο ήηαλ δύζθνιν. Τα άιια παηδηά κνπ έδσζαλ 
ζάξξνο θαη κε έθαλαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζσ όηη έρσ κηα ζπάληα δύλακε.» 

 

«Τα πην πνιιά πνπ θέξδηζα από ηελ νκάδα αθνξάλε ηνλ εαπηό κνπ όπσο όηη θέξδηζα ηε 
ρακέλε απηνπεπνίζεζή κνπ, άξρηζα λα βιέπσ ηα πξνβιήκαηα κε άιιν κάηη.» 

«Εκαζα λα ζπγθξαηώ ηα λεύξα κνπ αιιά θαη λα βγάδσ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έθξπβα.» 

«Γηα κέλα όιε απηή ε εκπεηξία ήηαλ κηα από ηηο πην απειεπζεξσηηθέο, δσληαλέο θαη όκνξθεο 
εκπεηξίεο ηεο δσήο κνπ. Πξώηνλ γηαηί αλαθάιπςα θαηλνύξγηεο πηπρέο ηνπ εαπηνύ κνπ θαη 
θαηάιαβα πσο ην αλνίγεζαη ζηνπο άιινπο θαη λα ιεο πσο ληώζεηο είλαη έλα από ηα πην 
θαληαζηηθά πξάγκαηα πνπ κπνξείο λα θάλεηο γηαηί κπνξεί θαη ν άιινο λα ζε θαηαιάβεη θαη λα 
ζε γλσξίζεη θαιύηεξα αιιά θη εζύ ν ίδηνο λα ληώζεηο κηα ςπρνινγηθή ειεπζεξία. Επίζεο έκαζα 
λα εκπηζηεύνκαη ηνπο άιινπο θαη λα μερλάσ ηα άζρεκα ζεκάδηα πνπ αθήλεη πνιιέο θνξέο ην 
παξειζόλ. Καηάιαβα πσο όια έρνπλ ιύζεηο θαη πσο θακηά πξνζπάζεηα δελ είλαη κάηαηα αιιά 
κπνξεί πάληνηε λα απνθέξεη απνηειέζκαηα. Εκαζα λα δέρνκαη ηα ιάζε ησλ άιισλ θαη λα 
ζπγρσξώ θαη λα κε βγάδσ γξήγνξα ζπκπεξάζκαηα. Να μέξεηε πσο ζαο αγαπάσ όινπο 
πνιύ!.» 

 


