
 
 
 

Πξνγξάκκαηα ζηελ Β΄βάζκηα εθπαίδεπζε  
 
 
 

Η ειηθία απηή ζπλδέεηαη κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα πεηξακαηηζκνύ κε λόκηκεο ή 
παξάλνκεο νπζίεο, θαζώο ην λέν άηνκν αλαδεηώληαο ηελ ηαπηόηεηά ηνπ ζέηεη εξωηεκαηηθά 
ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπ, δίλεη κεγάιε αμία ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, 
δηαπλέεηαη από ηελ αλάγθε γηα κεγαιύηεξε αλεμαξηεζία θη απνδεηά λέεο εκπεηξίεο. Οζν 
πην κεγάιε είλαη ωζηόζν ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα πνπ βηώλεηαη, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη 
θαηά βάζνο ε αλάγθε γηα ζηαζεξά πξόηππα αλαθνξάο, πνπ εκπλένπλ αζθάιεηα θαη 
θαηαλόεζε.  

Τν ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ζηελ ειηθία απηή ηνλ αζθαιή ρώξν πνπ ζα 
αληέμεη ηα «θύκαηα» θαη ζα έρεη, ωο ην ηέινο ηνπ Λπθείνπ, κπνιηάζεη ηνπο λένπο κε 2 
βαζηθά όπια: ηελ πίζηε ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ αίζζεζε όηη αλήθνπλ θάπνπ.  

Οη θαζεγεηέο εθπαηδεύνληαη κε ζηόρν: 

1. Να θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηωλ εθήβωλ  

2. Να απνζαθελίζνπλ έλλνηεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο νπζίεο θαη ηελ εμάξηεζε 
ώζηε λα κεηαθέξνπλ ζωζηά κελύκαηα ζηνπο λένπο  

3. Να εθπαηδεπηνύλ ζε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο δηαρείξηζεο παηδηώλ κε 
«πξνβιεκαηηθή», «δύζθνιε» ζπκπεξηθνξά  

4. Να αλαπηύμνπλ κεζόδνπο πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ εκπινθή ηωλ καζεηώλ ζηηο 
ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

5. Να δεκηνπξγνύλ κε ηε ζηάζε ηνπο θιίκα απνδνρήο θη εκπηζηνζύλεο πνπ 
ελζαξξύλεη ηελ ηζνηηκία θαη ηελ έθθξαζε ηωλ καζεηώλ  

6. Να εθπαηδεύνπλ ηα λέα παηδηά ζε δεμηόηεηεο πνπ ηα βνεζνύλ λα πξνζηαηέςνπλ 
ηνλ εαπηό ηνπο από πηζαλνύο θηλδύλνπο 

  
 

Λόγια καθηγητών 

«Καηά ηε δηάρθεηα ηοσ προγράκκαηος αρτίδοσλ οη καζεηές λα παίρλοσλ οη ίδηοη ηελ εσζύλε 
ηοσς γηα ηο πρόγρακκα, ιεηηοσργούλ ως οκάδα θη ασηό ηο θιίκα ζεβαζκού, ζσλεργαζίας, 
εκπηζηοζύλες κεηαθέρεηαη θαη ζηα σπόιοηπα καζήκαηα.» 

«Δηαπίζηωζα όηη κε ηελ αιιαγή ηες ζηάζες κοσ θάποηα από ηα παηδηά ποσ ήηαλ αποκολωκέλα 
ή θάπως επηζεηηθά άρτηζαλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηης δραζηερηόηεηες θαη λα αιιάδοσλ θη εθείλα 
ζηάζε.» 

«Ασηό ηο ζεκηλάρηο βοήζεζε πρώηα εκέλα θαη ζηε ζσλέτεηα, εγώ ηα παηδηά.» 

«Εσταρηζηώ γηα ηελ ερεκία θαη ηελ «αλοητηή» δηάζεζε κε ηελ οποία κας αληηκεηωπίζαηε.» 


