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1. Ζ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο 

Ζ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο νξίδεηαη σο ην «πέξαζκα»  από κηα δνκεκέλε ζε κηα ζρεηηθά 

«αλνηρηή» σο πξνο ηε δνκή ηεο θάζε δσήο, όπνπ ζπλδέεηαη ε αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο κε ηελ αλαπηπμηαθή αιιαγή ηνπ αηόκνπ. 

Οη κεηαβάζεηο κπνξεί λα  αθνξνύλ ζηελ πξνζσπηθή, εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή 

καο δσή (Mögel,1984:158) ε κεηάβαζε από ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό (Κηηζαξάο 

1991:155,Μαηζαγγνύξαο,2003:213), από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην, Από ην Γπκλάζην ζην 

Λύθεην, Από ην Λύθεην ζηελ αγνξά εξγαζίαο / ζε ΣΔΗ/ΑΔΗ/ ζε αλώηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο, ε κεηάβαζε από ηελ παηδηθή ζηελ εθεβηθή ειηθία, ε κεηάβαζε από ην ζρνιείν ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ,αιιά θαη ε κεηεγθαηάζηαζε ζε άιιε πόιε ή ρώξα (Καθαβνύιεο ,1993:64) θηι 

Δηδηθά ην Γπκλάζην απνηειεί ρώξν πνιιαπιώλ ζεκαηνδνηήζεσλ πνπ απαηηεί πεξηζζόηεξεο 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο  δεμηόηεηεο.  Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

παξνρή γεληθώλ γλώζεσλ, ελώ ε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη από ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ. Έλα πξώην θαζνξηζηηθό ζεκείν γηα ηελ πνξεία επαγγεικαηηθήο 

επηινγήο είλαη ην ηέινο ηεο Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ, γηαηί εθεί πξέπεη λα απνθαζίζεη, αλ ζα 

ζπλερίζεη, ή όρη, ηηο ζπνπδέο ηνπ (Γεκεηξόπνπινο,  1987). Γειαδή, ζηελ ηάμε απηή ν καζεηήο 

ζα απνθαζίζεη: 

-Αλ ζα αθήζεη ην ζρνιείν, γηα λα εξγαζζεί. 

- Αλ ζα ζπλερίζεη ην γεληθό ιύθεην. 

- Αλ ζα ζπλερίζεη ην ηερληθό - επαγγεικαηηθό ιύθεην. 

- Αλ ζα εγγξαθεί ζε κηα ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή, θ.ά.  

Πηζαλά εκπόδηα κεηάβαζεο γηα ην καζεηή 

α) Ζ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε, 

γ) Οη αιιαγέο ζηνλ ηύπν θαη ην βαζκό εκπινθήο ησλ γνλέσλ, 

δ) Ζ αύμεζε πξνζδνθηώλ γηα αηνκηθή/ ζπιινγηθή  εξγαζία, 

ε) Ζ ιηγόηεξε αηνκηθή γλσζηηθή θαη  ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, 

ζη) Σν δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δ) Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο  ηεο νκάδαο ησλ καζεηώλ από 

ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

ε) Ζ απόζηαζε από ην ζρνιείν. 

Ζ Γ΄ ΣΑΞΖ ΛΤΚΔΗΟΤ, είλαη έλαο δεύηεξνο ζηαζκόο ηεο πξνεηνηκαζίαο πνπ θάλεη ν καζεηήο, 

γηα έλαλ άιιν ηύπν επηινγήο πνπ είλαη δπλαηό λα νδεγήζεη: 

- ε κηα εξγαζία. 
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- ε κηα αλώηεξε εθπαίδεπζε. 

- ε κηα αλώηαηε εθπαίδεπζε (Μαπξνκαηάθνο 1978, Ληάληαο 1996, Κππξησηάθεο / 

Παπαγεσξγίνπ 1999). 

Απαηηεί : Καιή επίδνζε ηνπ καζεηή θαζώο θαη Κνηλσληθή πξνζαξκνγή, Έληαμε ζηε ζρνιηθή 

νκάδα  , Δμνηθείσζε κε ην παξα/ πξόγξακκα. 

2. ηάδηα κεηάβαζεο  

Σν ζέκα ηεο κεηάβαζεο από ην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ζην ΓΤΜΝΑΗΟ έρεη απαζρνιήζεη θαη 

εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.  

ύκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ε κεηάβαζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: 

πξνεηνηκαζία, κεηαθνξά, επαγωγή, ελζωκάηωζε (Galton, Gray & Ruddock, 2000).  

Ζ πξνεηνηκαζία αξρίδεη λσξίο, όηαλ ν καζεηήο είλαη ζην δεκνηηθό ζρνιείν, θαη 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ζπλαηζζεκαηηθό θαη ην γλσζηηθό ηνκέα. 

Μέζα από απηέο ν καζεηήο αλαπηύζζεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο 

πξνζσπηθόηεηα θαη σο κέινο θνηλσληθώλ νκάδσλ. Ζ μεταφορά από ην καζεηή απηώλ ησλ 

 ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζην γπκλάζην ηνλ βνεζά λα γεθπξώζεη  ζε κηα δεύηεξε 

θάζε ηε κηα βαζκίδα κε ηελ άιιε.  

Ζ επαγωγή είλαη κηα θαζεκεξηλή δηαδηθαζία  ρξεζηκνπνίεζεο θαη εμέιημεο ησλ γλώζεσλ 

θαη ησλ κεραληζκώλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη έρνπλ κεηαθεξζεί από ην 

δεκνηηθό ζην γπκλάζην.  

Ζ δηαδηθαζία απηή ζα νδεγήζεη ζηελ ελζωκάηωζε, ηελ ηειηθή θάζε, ζην ηέινο ηεο 

νπνίαο  ν καζεηήο αηζζάλεηαη αζθαιήο θαη ζίγνπξνο γηα ην λέν ηνπ ξόιν σο καζεηήο ηνπ 

γπκλαζίνπ.  

Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θάζε καζεηή. 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαιή πξνεηνηκαζία θαίλεηαη όηη κεηώλεη ηνπο ρξόλνπο ησλ άιισλ θάζεσλ, 

νπόηε θαη ε ελζσκάησζε έξρεηαη γξήγνξα, θπζηθά θη αβίαζηα.  

3. ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

1.Ζ  “εκπινθή ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν”  είλαη κηα έλλνηα ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

επίδνζε ηνπ καζεηή θαζώο θαη κε ηελ πηζαλόηεηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπ. 

 H έλλνηα απηή απαξηίδεηαη από : 

 ηελ «αθαδεκατθή ηαύηηζε», δειαδή ηελ  “ηαύηηζε” ηνπ καζεηή κε ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ απνδνρή από κέξνπο ηνπ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλαπαξηίδνπλ ηελ αθαδεκατθή όςε ηνπ ζρνιείνπ (ζηόρνη, αλαιπηηθό πξόγξακκα, 

δηδαζθαιία θηι.)  

 ηελ «αθαδεκατθή ζπκκεηνρή», δειαδή ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

 ηελ «θνηλσληθή εκπινθή» ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν, ε νπνία ππνδειώλεη ηελ 

„αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ‟ ζε απηό.  
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Σν κνληέιν “εκπινθή ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν”   ( J. Finn  θαη ηεο Κ. Voelkl ,πξόγξακκα 

PISA) :  

ηεο “αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ” ζηελ αίζζεζε ηνπ καζεηή όηη βξίζθεηαη ζε έλαλ ρώξν όπνπ 

ηνλ ζέβνληαη θαη ηνπ θέξνληαη θαιά. 

Αλαθέξεηαη ζηελ πηνζέηεζε από κέξνπο ηνπ καζεηή ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

γεληθόηεξα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο  θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ζρνιείνπ
.
 

 Ζ ελζσκάησζε απηή αληαλαθιά ηνλ βαζκό πξνζσπηθήο απνδνρήο, ζεβαζκνύ θαη ππνζηήξημεο 

πνπ απνιακβάλεη ν καζεηήο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη επεξεάδεηαη 

αθελόο από ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή  θαη αθεηέξνπ από ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

2. Ζ απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο αμίαο πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ 

(Rosenberg). ηελ ςπρνινγία ην ζεκείν ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζεσξείηαη από ηα 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ. Καηά ηνλ  Julian Rotter, 1960, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

απνδίδνπλ ηηο πηζαλόηεηεο ηνπο γηα κειινληηθή επηηπρία ή απνηπρία ζε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

αηηίεο.  

Σα άηνκα κε εζσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο (internal locus of control) 

ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεώλ ηνπο. Αληηζέησο, ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ εμσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ ζπκπεξηθνξάο (external locus of control) ζεσξνύλ 

όηη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθνί. Πηζηεύνπλ όηη θπξίσο ε κνίξα, ε 

ηύρε θαη άιινη εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξά ε αηνκηθή πξνζπάζεηα θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα 

ησλ ελεξγεηώλ ηνπο 

Δπηπξνζζέησο, έρεη δηαπηζησζεί όηη ην ζεκείν ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη έλα 

αλαιινίσην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αηόκνπ, αιιά κέζσ δηαδηθαζηώλ κάζεζεο παξνπζηάδνληαη 

κεηαηνπίζεηο ζηελ θαηεύζπλζή ηνπ.  

ηελ πνξεία επίηεπμεο ελόο ζηόρνπ ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, 

γηα ηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ ρξεηάδεηαη εθηόο από  ην εζσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε ύπαξμε απηεπάξθεηαο (self-efficacy) ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβάιινληαη, δηαθνξεηηθά ην άηνκν είλαη δπλαηό λα παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα λεύξσζεο, 

άγρνπο, αθόκα 

θαη 

θαηάζιηςεο. 
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4.Ζ αληίδξαζε ηνπ αηόκνπ ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο 

Δζσηεξίθεπζε δπζθνιηώλ- έθθξαζε ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ 

Δπαλεκθάληζε άγρνπο απνρσξηζκνύ- απώιεηα- πέλζνο: κπνξεί λα εθδεισζεί κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο  (απζάδεηα, επηζεηηθόηεηα,), ιύπε, ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, «αδηαθνξία», 

Γισζζηθέο/ καζεκαηηθέο ειιείςεηο 

Τηνζέηεζε απνθιίλνληνο ξόινπ, παξαβαηηθόηεηα, ζπκπεξηθνξέο πςεινύ θηλδύλνπ. 

Δλζσκάησζε.  

5. Μνληέια δηαρείξηζεο ηεο κεηάβαζεο 

Α. Σν κνληέιν ηθαλνηήησλ 

Πεξηνξίδεη ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ζε 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή γίλεηαη αληηιεπηή κε όξνπο 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

Β. Tν αλαπηπμηαθό νηθνινγηθό κνληέιν κε 

αλαθνξά ζην θνηλσληθό πιαίζην.  
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6. 1  ΔΦΖΒΔΗΑ 

Υαξαθηεξηζηηθά εθεβείαο  

ηελ εθεβεία ζπλαληάηαη θάησ από ηελ επίδξαζε ησλ νξκνλώλ ην ιεγόκελν απμεηηθό ηίλαγκα 

πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξιεηηνπξγία ησλ ελδνθξηλώλ αδέλσλ (σνζπιαθίλε θαη σρξίλε ζηα 

αγόξηα/ νηζηξνγόλα θαη πξνγεζηεξόλε ζηα θνξίηζηα ζηα νπνία νθείιεηαη ε εθζπεξκάησζε θαη ε 

εκκελνξπζία ζηα θνξίηζηα θαη ζηα αγόξηα αληίζηνηρα). 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΔΦΖΒΔΗΑ 

 ΔΝΣΑΖ ΚΑΗ ΔΤΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ  

 ΤΠΔΡΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΔ ΣΟ ΧΜΑ ΣΟΤ ΔΦΖΒΟΤ 

 ΣΑΤΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΣΧΝ 12- 25 ΠΔΡΗΠΟΤ. 

 

Μεραληζκνί άκπλαο: 

 πλαηζζεκαηηθή απνκόλωζε (ΓΔΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΑΗ),  

 Φπγή ή άξλεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο («ΑΡΡΧΣΖΑ»), 

 Ολεηξνπόιεζε 

 Εθινγίθεπζε («ΓΔΝ ΑΞΗΕΔ ΣΟΝ ΚΟΠΟ») 

 Πξνβνιή («ΜΔ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗ Ο ΑΛΛΟ»),  

 Μεηάζεζε/  κεηαηόπηζε («Ο ΑΠΟΓΗΟΠΟΜΠΑΗΟ ΣΡΑΓΟ») 

 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ EΦΖΒΔΗΑ: 

 ΥΔΔΗ ΜΔ ΓΟΝΔΗ ,ΥΔΔΗ ΜΔ ΦΗΛΟΤ 

 Ζ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΑΛΛΟ ΦΤΛΟ,  

 ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

 Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

 ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. 

 

 

 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 6977018936 ελίδα 8 

 

 

 

ΘΕΩΡΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΟΠΣΙΚΑ 

Ζ γλσζηηθή (Piaget, ), ζπλαηζζεκαηηθή (Gardner, 1989 , 1936, 1920, Goleman120, 1995, Mayer 

and Salovey 1995) ε εζηθή αλάπηπμε (Kohlberg), ε ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε (ERIKSON 

)εμειίζζεηαη κεηαζρεκαηηδόκελε . 

ΘΔΧΡΗΔ ΓΝΧΣΗΚΖ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Η ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ERIKSON 

Βξεθηθή ειηθία   0-1 έηνπο      Βαζηθή εκπηζηνζύλε – δπζπηζηία   

Νεπηαθή ειηθία  2 κε 3 Νηξνπή θαη Ακθηβνιία   

Πξνζρνιηθή ειηθία   6 εηώλ  Πξσηνβνπιία – Δλνρή 

ρνιηθή ειηθία  11 εηώλ  Φηινπνλία  (Δπηκέιεηα) 

Καησηεξόηεηα 

Δθεβεία:             11-18 εηώλ  Σαπηόηεηα – ύγρπζε (Γηάρπζε 

ηαπηόηεηαο) 

Marcia, 1980: Γηακόξθσζε ηαπηόηεηαο κέζα από ηελ αλαδήηεζε, δηεξεύλεζε θαη ηε 

δέζκεπζε ζε ζηόρν 

 

ΓΝΩΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΙΔΙΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ PIAGET 

1.Ζ αηζζεζηνθηλεηηθή πεξίνδνο (0-2 εηώλ) 

2.. Ζ πεξίνδνο ηεο πξνινγηθήο ζθέςεο ή πξνζπιινγηζηηθή πεξίνδνο (2-7 εηώλ) 

• Υσξηζκόο ηεο πεξηόδνπ απηήο ζε 2 ππνπεξηόδνπο: 

 (2-5 εηώλ)  

 -7 εηώλ) 

3. Ζ πεξίνδνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθώλ πξάμεσλ (7-11 εηώλ) 

Οινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθώλ πξάμεσλ  (πλελώζεηο, αληηζηξεςηκόηεηα) 

4. Ζ πεξίνδνο ησλ ηππηθώλ ινγηθώλ πξάμεσλ ή πεξίνδνο ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο (11-15 εηώλ) 

 

 

http://blogs.sch.gr/grasep2gymell/2008/04/08/%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-erikson/
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Η ΗΘΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ KOHLBERG 

Σν πξώην επίπεδν εζηθόηεηαο είλαη ην πξνεζηθό, πνπ θπξηαξρεί ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, θαη πεξηιακβάλεη ηα δύν αθόινπζα ζηάδηα: α) ηελ εζηθή πνπ 

εζηηαζκέλε ζηελ ηηκσξία θαη ηελ ππαθνή θαη β) ηελ εζηθή ηνπ αθεινύο 

ζπληειεζηηθνύ εδνληζκνύ. 

Σν δεύηεξν επίπεδν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ εζηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηνλ 

Kohlberg, είλαη ε ζπκβαηηθή εζηθή, πνπ θπξηαξρεί ζηε ζρνιηθή ειηθία, θαη 

πεξηιακβάλεη ηα δύν αθόινπζα ζηάδηα: α) ηελ εζηθή ηνπ «θαινύ παηδηνύ» θαη β) ηελ 

εζηθή ηεο «έλλνκεο ηάμεο». 

Σέινο, ην ηξίην επίπεδν ηεο εζηθόηεηαο είλαη ε απηόλνκε εζηθή, ζην νπνίν, 

όκσο, επίπεδν θζάλνπλ ειάρηζηα άηνκα. Ζ απηόλνκε εζηθή εκθαλίδεηαη ζηελ 

εθεβηθή ειηθία θαη πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηάδηα: α) ηελ εζηθή ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπκβνιαίνπ θαη β) ηελ εζηθή ησλ πξνζσπηθώλ αμηώλ 
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ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

H ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε αξρίδεη από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ κε ην 

δεζκό πνπ δεκηνπξγεί κε ηε κεηέξα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ.  

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ  (Μνληέιν Gardner, 1989 (κεηά ηνλ Thorndike251, 

1936, 1920, Goleman120, 1995Mayer and Salovey 1995) 

Α) Γισζζηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο 

άιινπο, θαζώο θαη ηνλ πξνθνξηθό θαη ην γξαπηό ιόγν, ώζηε λα πεηύρεη νξη-ζκέλνπο ζθνπνύο, 

όπσο λα πιεξνθνξήζεη, λα θαζνδεγήζεη, λα εμεγήζεη, λα πείζεη θαη λα ζπγθηλήζεη.  

Β) Λνγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ γηα ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζθέςε. Δίλαη ε ηθαλό-ηεηα 

θαηαλόεζεο θαη ρξήζεο αθεξεκέλσλ ζρέζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή, εμήγεζε θαη απνηίκεζε 

γεγνλόησλ θαη πξνβιεκάησλ. Έθθξαζε ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο λνεκνζύλεο απνηεινύλ νη 

ζεσξεηηθέο θαη νη ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ζην θαζεκεξηλό επίπεδν ε άλεζε ηνπ αηόκνπ λα επηιύεη 

απνηειεζκαηηθά δηάθνξα πξνβιήκαηΑ 

Γ)Υσξηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα πξνζιακβάλεη ρσξηθέο, ζρεκαηηθέο θαη ρξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο κε αθξίβεηα θαη λα δεκηνπξγεί κε απηέο λνεηηθέο εηθόλεο ηηο νπνίεο  

Γ) Κηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ην ζώκα ή κέιε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζεη ηδέεο, πιεξνθνξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ή λα θαηαζθεπάζεη ρξεζηηθά αληηθείκελα, ή λα 

ιύζεη πξνβιήκαηα. Πξόζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ε θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε δε ζπκβάιιεη 

κόλν ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηερόκελεο γλώζεο, αιιά απνηειεί θαη άξηζην κέζν λνεηηθήο 

αλάπηπμεο θαη κάζεζεο. Οξγαληζκνί πνπ δελ θηλνύληαη δελ αλαπηύζζνπλ εγθέθαιν. Ζ 

εμάζθεζε είλαη πξσηαξρηθό ζηνηρείν ηεο θηλαηζζεηηθήο λνεκνζύλεο θαη γίλεηαη όρη κόλν όηαλ 

επαλαιακβάλνπκε κηα θίλεζε, αιιά θαη όηαλ παξαθνινπζνύκε θάπνηνλ άιιν λα ηελ θάλεη.  

Δ) Μνπζηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ζπιιακβάλεη, δηαθξίλεη θαη κεηαζρεκαηίδεη κνπζηθά 

ζρήκαηα θαη εθθξάδεηαη κε ζπλζέζεηο ή απνδόζεηο κνπζηθώλ έξγσλ. Δίλαη ν ηύπνο λνεκνζύλεο 

πνπ αλαπηύζζεηαη από πνιύ λσξίο.  

Σ) Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ζπλεηδεηνπνηεί, δηαθξίλεη, νλνκαηίδεη, ειέγρεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα νηθνδνκεί αθξηβή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα αζθεί κεηα-γλσζηηθό 

έιεγρν ζηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Δίλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ «γλώζη ζ‟απηόλ».  
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Ε) Γηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζέζεηο, ηηο 

δηαζέζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηξίησλ, λα θαηαλνεί ηελ νπηηθή ζεώξεζεο ησλ πξαγκάησλ πνπ 

πηνζεηνύλ άιινη, λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, ρσξίο ζπλερείο ηξηβέο. Όπνηνο 

έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy) είλαη πην επαίζζεηνο ζηα αζαθή κελύκαηα 

πνπ απνθαιύπηνπλ έκκεζα ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ.  

Ζ) Ναηνπξαιηζηηθή λνεκνζύλε  

Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αληηιακβάλεηαη ην γεσθπζηθό ρώξν, λα θάλεη δηαθξίζεηο 

ζηε ρισξίδα θαη παλίδα, αιιά θαη λα δηαθξίλεη θνηλά ζηνηρεία θαη θπξίαξρα κνηίβα, όπσο 

αληηθείκελα θαη δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνύλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο είλαη ν 

ηξόπνο νκηιίαο, ην ζηηι ηεο έλδπζεο θαη κε βάζε απηά λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαηάζζεη 

πξόζσπα ζηηο νκάδεο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δηέξρεηαη νξηζκέλσλ ζηαδίσλ κε βάζε ηηο υστολογικές θεφρίες πνπ 

δηαγξακκαηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

Φπρνινγηθέο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

Α. ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ (Parsons, 

1909) 

 Καηαλόεζε εαπηνύ 

 Γλώζε επαγγεικάησλ 

 Λνγηθή απόθαζε 

Β. ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ (Ginzberg, 1951, 1972) 

 Πεξίνδνο θαληαζίαο 

 Πεξίνδνο δνθηκήο 

 Ρεαιηζηηθή πεξίνδνο 

  

Φπρνινγηθέο ζεσξίεο ιήςεο επαγγεικαηηθήο απόθαζεο :  
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ΔΜΦΑΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

 Θεσξία Blau (δπλακηθή δηαδηθαζία), Super θαη Bachrach, 1957 

 Θεσξία Hilton, 1962 (γλσζηηθή δπζαξκνλία) 

 Θεσξία Gelatt, 1962 (δηεξεπλεηηθή θαη ηεξκαηηθή επηινγή) 

Φπρνινγηθέο ζεσξίεο ιήςεο επαγγεικαηηθήο απόθαζεο : 

ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

 Θεσξία Ζarren, 1978 : Οξζνινγηζηηθόο- Δηαηζζεηηθόο- Εμαξηεκέλνο 

 Arroba, 1978 : Υωξίο ζθέψε- πκβηβαζηηθόο- Λνγηθόο- πλαηζζεκαηηθόο-

δηαηζζεηηθόο 

 Θεσξία Super,  : Πξνζδηνξηζκόο εηνηκόηεηαο- Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ 

 Θεσξίεο απηναληίιεςεο: Σππνινγηθή ζεωξία Holland) ,1985  
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6.2. ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΣΑΡΑΞΔΗ 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη δελ εκθαλίδνπλ όινη νη έθεβνη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο έλα 10% - 15% δνθηκάδεη ζνβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, είηε αλαθέξνληαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή εληάζεηο ησλ ίδησλ ησλ λέσλ ή πεξηιακβάλνπλ είδε 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο π.ρ. επηζεηηθόηεηα, θινπή, ςέκα, αλππαθνή (βι. Μ. Herbert : 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα εθεβηθήο ειηθίαο β΄έθδνζε, ειιεληθά γξάκκαηα , 1994).  

Μάιηζηα δηαθξίλεηαη ε πξσηνγελήο  (δηαηαξαρέο όξεμεο θαη ζπγθέληξσζεο ζην ζρνιείν 

θιπ) από ηε δεπηεξνγελή θαηάζιηςε ησλ εθήβσλ (ζπλέπεηα θάπνηαο απώιεηαο ε ηξαπκαηηθήο 

θαηάζηαζεο κεηά από ζνβαξή αλαζηάησζε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνπ εθήβνπ ,ελώ, ζπλδέεηαη 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κε ςπρνγελή αλνξεμία θαη θαηάρξεζε νηλνπλεύκαηνο ή νπζηώλ , πηώζε 

επίδνζεο , θπγή από ην ζπίηη ) βι. ύγρξνλα ζέκαηα παηδνςπρηαηξηθήο»  ηεύρνο, β κέξνο: 

ςπρνπαζνινγία, Γ. Σζηάληεο- . Μαλσιόπνπινο, Καζηαληώηεο, 1988),  

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θπκαίλνληαη από ην άγρνο έσο ηελ θαηάζιηςε, κάιηζηα 

ζύκθσλα κε ην DSM-IV δηαθξίλνπκε ηελ ακηγή θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (ζηελ νπνία ππάγνληαη 

ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή, ε δπζζπκηθή , ε θπθινζπκηθή δηαηαξαρή) ,ηε ζπγθαιπκκέλε θαηάζιηςε 

(θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ζηα λήπηα θαη παξαπησκαηηθόηεηα ζηνπο εθήβνπο) , ηε θπθινζπκηθή 

δηαηαξαρή (πνπ πεξηιακβάλεη: δπζζπκηθή, ππνηξνπηάδνπζα, δηπνιηθή) βι. Υξηζηνδνύινπ : 

Γεδνκέλα θαη πξνβιεκαηηζκνί , εθδόζεηο βήηα, 2005 .  

 Ζ ζπλλνζεξόηεηα ηεο θαηάζιηςεο θαη άιισλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ, όπσο αγρώδνπο 

δηαηαξαρήο ή δηαηαξαρήο πξνζσπηθόηεηαο επηβεβαηώλεηαη από θιηληθέο παξαηεξήζεηο, 

γελεηηθέο κειέηεο, βηνινγηθά δεδνκέλα, επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαζώο θαη από ηε δηεξεύλεζε 

ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ (βι. Α. Γ. Ρακπαβίιαο, ζην Υξηζηνδνύινπ, Κιεθηάξαο Γ. : „Ζ 

θαηάζιηςε ζήκεξα» ειιεληθά γξάκκαηα, 1998) . 

Ζ θαηάζιηςε ζπλδέεηαη επίζεο κε έιιεηψε θνηλωληθώλ δεμηνηήηωλ αλ σο δεμηόηεηεο 

νξίδακε : «ηελ πνιύπινθε ηθαλόηεηα γηα εθδήισζε ζπκπεξηθνξώλ πνπ εληζρύνληαη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά θαη γηα κε εθδήισζε ζπκπεξηθνξώλ πνπ ηηκσξνύληαη ή απνζβέλνληαη από ηνπο 

άιινπο» Libet –Lewinsohn , 1973 ζην Κιεθηάξαο βι. πάλσ  

 

ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ ΜΑΘΖΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

 

• Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο 

• πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

• Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

• Φπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα 
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7.ΥΟΛΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ 

Ο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη σο ζθνπό λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο θιίζεηο θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηέο 

ηνπο, ώζηε λα κπνξνύλ νη ίδηνη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 
 

Ο ζεζκόο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ εθαξκόδεηαη δηδαθηηθά ηόζν ζηελ 

ηάμε, ζην πιαίζην ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ (ηξίκελν 

βησκαηηθώλ δξάζεσλ – ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ project κε δηδαθηηθό αληηθείκελν-κάζεκα: 

«ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο) θαη ηεο Α‟ Λπθείνπ ΔΠΑΛ (κάζεκα 

εηδηθόηεηαο γηα όιεο ηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ:   «ρνιηθόο   Δπαγγεικαηηθόο   

Πξνζαλαηνιηζκόο   –   Πεξηβάιινλ   Δξγαζίαο   – Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή»), όζν θαη ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. 

Σα Πξνγξάκκαηα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο εληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ (Τ.Α. 

81687/Γ7/9-2-09)  θαη ε  παξνπζίαζε ησλ πινπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο 

ηαδηνδξνκίαο  κπνξεί λα γίλεη, είηε, απηόλνκα ζην πιαίζην ησλ γεληθόηεξσλ εθδειώζεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ, είηε, λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ «Ηκεξώλ ηαδηνδξνκίαο», 

(ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. πξση. Γ2/5088/1-10-01 Τ.Α. «Οξγάλσζε Δθδειώζεσλ κε ζέκα 

“Ζκέξεο ηαδηνδξνκίαο”»)  ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» θαη ζην 

δηήκεξν παξνπζίαζεο-πξνβνιήο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. 
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Σα  79  Κέληξα  πκβνπιεπηηθήο  θαη  Πξνζαλαηνιηζκνύ  (ΚΔΤΠ),  

εμππεξεηνύλ,  παξέρνπλ ζηήξημε ζε καζεηέο, λένπο έσο 25 εηώλ,   γνλείο-θεδεκόλεο 

θαη εθπαηδεπηηθνύο ζηα ζέκαηα ζηαδηνδξνκίαο (εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο) θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θαζώο θαη έγθπξε πιεξνθόξεζε-ηεθκεξίσζε  ζρεηηθά  κε  

ζέκαηα  εθπαηδεπηηθώλ θαη  επαγγεικαηηθώλ δηεμόδσλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο 

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη θνηλσληθνύο εηαίξνπο (νηθνλνκηθνύο, εθπαηδεπηηθνύο, 

πνιηηηζηηθνύο θνξείο θ.α.). Δπίζεο, ηα ΚΔΤΠ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΔΠ ζηα ζρνιεία αξκνδηόηεηάο ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ρνιηθνύο 

πκβνύινπο, πνπ έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε, θαζώο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, πνπ πινπνηνύλ ζέκαηα ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ «ρνιηθόο 

Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο». 

 

7.1. ΕΠ ΚΑΙ ΜΕΣΑΒΑΗ 

Σν ΔΠ ζην ζρνιείν θαη ε ππνβνήζεζε ηεο κεηάβαζεο ησλ καζεηώλ από ην έλα 

ζηάδην ζην άιιν απνζθνπνύλ ζηηο εμήο αξρέο:   

 Απηνγλσζία  (Αλαδήηεζε ελδηαθεξόλησλ, Αλαδήηεζε ηθαλνηήησλ, 

Γηεξεύλεζε εξγαζηαθώλ αμηώλ), 

 Αλαγλώξηζε ηεο αμίαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο γλσζηηθώλ-

κεηαγλσζηηθώλ – πλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ π.ρ. Γηδαζθαιία 

δεμηνηήησλ , Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο, Γεμηόηεηεο δηαρείξηζεο 

ζπγθξνύζεσλ, Γεμηόηεηεο ελεξγνύο πιεξνθόξεζεο, Γεμηόηεηεο 

κειέηεο, Γεμηόηεηεο  δηαρείξηζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ, Γεμηόηεηεο ιήςεο 

απόθαζεο. 

 Πιεξνθόξεζε: αμηνιόγεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Λήςε απόθαζεο: ζηάδηα θαη δηαθνξεηηθνί δξόκνη. 

 

ΔΝΓΔΗΚΝΤΟΜΔΝΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ  ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ  Δ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 

Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

Δλζπλαίζζεζε δηδάζθνληνο (Postholm, 2008) -    

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  
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Κνλζηξνπθηηβηζκόο  (Φινπξήο, 2002) 

Δκπιαηζησκέλε κάζεζε (Wenger, 1990) 

πκκεηνρηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Μαηζαγγνύξαο, 2008) 

Αμηνπνίεζε ηερλώλ θαη ΣΠΔ 

Φζίλνπζα θαζνδήγεζε 

Δξεπλεηηθή κάζεζε 

Δθκάζεζε καζεηώλ ζε δεμηόηεηεο απηνειέγρνπ (Kσζηαξείδνπ- Δπθιείδε, 2005) 

Παξνρή θηλήηξσλ (Brophy, 2000) 

 

2. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔΣΑΒΑΖ 

O εθπαηδεπηηθόο- ζύκβνπινο ΔΠ αλαγλωξίδεη τισ θεωρίεσ μϊθηςησ πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εμέιημεο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο . Θα 

κπνξνύζακε επηγξακκαηηθά λα αλαθέξνπκε ηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο (Κνιηάδεο, 

2005) κε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο ηνπο:  

ΟΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΔ Ζ ΤΝΔΗΡΜΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ (κε ηνπο: 

Watson J.B, Thorndike E.L,Guthrie E.R.), ε ζπληειεζηηθή κάζεζε κε ηε ρξήζε 

εληζρπηώλ, (Skinner B.F)., νη δηάκεζεο ή γλσζηηθέο (Mahoney M., Meichenbaum D, 

Kanfer F. κε ην κνληέιν εζσηεξηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ). ύκθσλα κε 

ην ζπκπεξηθνξηζηηθό πξόηππν (πεηξάκαηα Παπιώθ) κάζεζεο ηνπ J.B.Watson 

(πκπεξηθνξηζκόο, 1924) o oπνίνο δελ δέρεηαη ηηο ελζπλείδεηεο δηεξγαζίεο ηεο 

δνκηθήο ςπρνινγίαο, ε ζπκπεξηθνξά δηαθξίλεηαη ζε εμσηεξηθή θαη έθδειε θαη 

εζσηεξηθή / άδειε. Όιεο απηέο νη κνξθέο είλαη κηα ζεηξά από εμαξηεκέλεο 

αληηδξάζεηο, ε θαζεκηά από ηηο νπνίεο γίλεηαη εξέζηζκα γηα ηελ επόκελε. Με 

εμαίξεζε ηα αληαλαθιαζηηθά π.ρ. βήραο, θηάξληζκα, όιεο νη δεμηόηεηεο αθόκε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα (κε εμαίξεζε ην θόβν, ηελ νξγή, ηελ αγάπε) είλαη απνηέιεζκα 

κάζεζεο. Βαζηθέο αξρέο ηεο κάζεζεο είλαη: ε ζπρλόηεηα, ην πξόζθαην θαη ε 

ππνθαηάζηαζε, ε γελίθεπζε θαη ε απνκάζεζε.  

Μηα ζπκπεξηθνξά απνκαζαίλεηαη όηαλ αληηθαηαζηαζεί από θάπνηα άιιε, όηαλ 

ππεξθνξεζηεί ν νξγαληζκόο κε ηε ζπλερή επαλάιεςε, ή όηαλ παξεκβάιιεηαη άιιε 

αληίδξαζε αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα. Οη ζπκπεξηθνξηζηέο έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ζήκεξα γηα ηε ρξήζε 

θιεηζηνύ ινγηζκηθνύ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Δπηπιένλ νη ΚΟΗΝΧΝΗΟΓΝΧΣΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ (Bandura κε ηελ 

παξαηήξεζε ή κίκεζε πξνηύπνπ) πνπ θέξλεη ζην θσο ην ξόιν ησλ δηαπξνζσπηθώλ 
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θνηλσληθώλ ζπλαιιαγώλ, αιιά θαη ηηο έλλνηεο ηεο αμηνζύλεο- 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαζώο θαη ησλ θηλήηξσλ. 

 ηαδηαθά αλαπηύζζνληαη νη ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΔ έξεπλεο ηνπ Koehler, 

Lewin, νπόηε εκθαλίδνληαη νη ζεσξίεο ηνπ πεδίνπ θαη νη ζεσξίεο κάζεζεο ηεο 

κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο θαζώο θαη ε ζεσξία ηνπ Σolman (1948) γηα ηελ εκπξόζεηε 

κάζεζε θαη ηνπο γλσζηηθνύο ράξηεο. Οη γλσζηηθνί ράξηεο είλαη κηα κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θηίζνπκε θαη λα απνζεθεύζνπκε ηε ρσξηθή γλώζε, γηα λα 

απεηθνλίζεη ηηο εηθόλεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην γλσζηηθό θνξηίν, θαη λα εληζρύζεη 

ηελ αλάθιεζε θαη ηελ εθκάζεζε από ηηο πιεξνθνξίεο. 

Όηαλ αλαδύνληαη νη εμειηθηηθέο ζεσξίεο ηνπ Piaget (1970) ζεκεηώλεηαη έλα 

πνηνηηθό άικα ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλόκαζηε ηε κάζεζε θαζώο σο 

εξεπλεηήο ν Piaget πξνζδηνξίδεη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ηνπ παηδηνύ ζε 
ρξνληθά επίπεδα, αλ θαη ε ζεσξία ηνπ επηδέρεηαη θξηηηθήο (ε ζεσξία ηνπ Pascual 

Leone -έκθπηνη κεραληζκνί, ηνπ K. Fischer- δεμηόηεηεο, ζην Γεκεηξίνπ, 1993). 

ύκθσλα κε ηνλ Piaget ην παηδί πξέπεη λα αλαπηύμεη ηελ πεηξακαηηθή θη εξεπλεηηθή 

ηνπ δηάζεζε, ε γιώζζα δελ είλαη επαξθήο γηα λα κεηαθέξεη ζην παηδί κηα ινγηθή ηδέα, 

αιιά πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ινγηθά ζρήκαηα πνπ ήδε έρεη θαηαθηήζεη ην παηδί. Ζ ύπαξμε 

ελδηαθεξόλησλ ζε θάζε πεξίνδν δελ ζεκαίλεη όηη ε θαηάθηεζε ησλ δηαθόξσλ 

επηπέδσλ γίλεηαη απηόκαηα, ρσξίο πξνζπάζεηα. Γε θηάλεη λα ζπγρξνλίζνπκε ηελ ύιε, 

απαηηείηαη λα αιιάμνπκε ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέο κεζόδνπο. (“apprendre, s‟inventer”). 

Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ε επνπηηθή δηδαζθαιία είλαη απνηειεζκαηηθά, εθόζνλ 

επηηξέπνπλ ηε ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ελώ απαηηείηαη αλάπηπμε ηνπ 

πεηξακαηηθνύ πλεύκαηνο ζε όια ηα καζήκαηα θαη ζε όια ηα επίπεδα. (Φξάγθνο, 

1977).  

Μέζα από ηελ πεξηγξαθή ησλ 4 ΣΑΓΗΧΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

(αηζζεηεξηαθό, πξνζπιινγηζηηθό, ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθώλ ζθέςεσλ, αθαηξεηηθήο 

ινγηθήο) ν Piaget επεξέαζε πνιιαπιώο ηε δηδαθηηθή πξάμε, αθνύ ηόληζε ην ξόιν 

ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ ζηα πιαίζηα ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο, ηε ζεκαζία ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ ζεώξεζεο ελόο ζέκαηνο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε 

δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο γλώζεο θαη ηελ πξόθιεζε γλσζηηθήο ζύγθξνπζεο 

Αθνινύζσο κε ηνλ BRUNER αληηιακβαλόκαζηε ηε κάζεζε όρη σο έηνηκε 

πξνζθεξόκελε γλώζε, αιιά σο ύιε πνπ κπνξεί λα αλαθαιπθζεί από ηνλ ίδην ην 

καζεηή. Ζ ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ είλαη έλαο πνιύ επξύο όξνο, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο έρνπλ σο θνηλό 

παξνλνκαζηή ηελ εμαζθάιηζε επθαηξηώλ ζηνλ καζεηή λα παίδεη θαη λα ρεηξίδεηαη 

αληηθείκελα απηελεξγώληαο θαη δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ηνλ ελζαξξύλνπλ λα 

εξεπλά θαη λα εμεξεπλά, λα αλαιύεη θαη γεληθώο λα επεμεξγάδεηαη εξεζίζκαηα θαη 

πιεξνθνξίεο θαη όρη απιώο λα αληηδξά ζε απηά.  

Ο Bruner ζπληζηά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ρξεζηκνπνηνύλ δξαζηεξηόηεηεο 

πξνζνκνίσζεο ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνύλ ηελ κάζεζε κε αλαθάιπςε. 

Μία κνξθή πξνζνκνίσζεο απνηειεί ην παηρλίδη ξόισλ, κε βάζε ην νπνίν κπνξνύλ νη 

καζεηέο λα επεμεξγαζζνύλ επίθαηξα γεγνλόηα. Καηά ηνλ Bruner ππάξρνπλ ηξεηο 

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Recall
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Learning
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ηξόπνη αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο θαη αληηζηνίρσο ηξεηο ηξόπνη κάζεζεο, νη νπνίνη 

αθνινπζνύλ κηα εμειηθηηθή ζεηξά, α. ν πξαμηαθόο, β. ν εηθνληθόο θαη γ. ν 

ζπκβνιηθόο.. ηελ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη θαη ε ηδέα ηνπ ζπεηξνεηδνύο 

πξνγξάκκαηνο. Γειαδή νη έλλνηεο πξέπεη πξώηα λα δηδάζθνληαη ζηα παηδηά κε έλαλ 

απιό ηξόπν, ώζηε λα ηηο θαηαλννύλ θαη λα παξνπζηάδνληαη κε έλαλ πην ζύλζεην 

ηξόπν, θαζώο ηα παηδηά κεγαιώλνπλ. 

 Παξάιιεια ν VYGOTSKY εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «ζθαισζηάο» θαη ηεο 

θαζνδεγνύκελεο κάζεζεο, ελώ αλαδεηθλύεη ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ 

ζπκκαζεηώλ, ηνπ ιόγνπ θαη ηνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ. Γίλεηαη ζηαδηαθά έλαο άιινο 

ξόινο ζην δηδάζθαιν: κεηαηξέπεηαη ζε εκςπρσηή θαη νξγαλσηή ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Θα ιέγακε επηγξακκαηηθά όηη κε ηνλ Piaget θηλνύκαζηε ζην ρώξν ηνπ 

ελδνγελνύο θνλζηξνπθηηβηζκνύ, ελώ κε ηνλ Vygotsky ζην ρώξν ηνπ θνηλωληθνύ 
(Κνιηάδεο, 2007) θαη αξγόηεξα ηνπ εμωγελνύο θνλζηξνπθηηβηζκνύ (ΑAtkinson –

Shriffin,”κνληέιν δηαδνρηθώλ θάζεσλ”, Graik θαη Lochart “κνληέιν επηπέδσλ 

επεμεξγαζίαο», κνληέιν παξάιιειεο επεμεξγαζίαο» θαη «ζπλεηξκηθό κνληέιν» ηνπ 

Mc Clelant), αλ θαη ην πην γλσζηό είλαη ην κνληέιν Gagne πνπ ηόληζε ηελ αλάγθε 

ππνβνήζεζεο ηνπ αηόκνπ έηζη ώζηε λα θσδηθνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο (πξνζέιθπζε 

πξνζνρήο, δηαηύπσζε ζηόρσλ, παξνπζίαζε δηδαθηηθνύ πιηθνύ, επίδνζε, 

αλαηξνθνδόηεζε, αμηνιόγεζε, κεηαβίβαζε, Καζζσηάθε, 2009) γηα λα επηηεπρζεί ε 

κάζεζε. 

Ζ ζύγρξνλε ζεώξεζε ηεο κάζεζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηόζν ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ, όζν θαη ηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ (εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα, 

λεπξνδηαβηβαζηέο, λεπξώλεο) πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζνρήο, ηεο 

κλήκεο, ηεο αληίιεςε, ηεο ιήζεο, αιιά επίζεο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηόκνπ. 

Δπηθξνηεί ζηξαηεγηθέο – ηερληθέο κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη όρη κόλν κε ηελ 

επαλάιεςε, αιιά θαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ. 

Δπηπιένλ ε κάζεζε ηόζν ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, όζν θαη ε κεηαβνιή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδεηαη κε ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΟΤ ΘΤΜΗΚΟΤ- ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ. Ο 

εθπαηδεπηηθόο αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη έλλνηεο όπσο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε (Goleman, 1998, Μikolajczak 2009, Mavroveli, 2007, Qualter 2007, 

Romanelli, F (2006 θά) θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, όζν θαη ηε 

κεηαγλώζε θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο (Flavell,1971), αιιά θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Σζηξίθνο, Πνλεξνύ, 2010). 

Άιισζηε ζηε κάζεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη : ε επίγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

αηόκνπ, ε εθηίκεζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο (Flavell, 1987 ζην Κνιηάδεο) δειαδή: «τι μαθαίνφ και πφς το 

μαθαίνφ». 

Ζ γλώζε ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ελεξγεηηθνί, 

ζηνραζηηθνθξηηηθνί, ζεσξεηηθνί, εκπεηξηθνί, Kolb, 1984) θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθό 

θαη ηε δηδαζθαιία κε δηαθνξεηηθό θάζε θνξά ηξόπν θαη δηεπξύλεη ηε δηδαζθαιία 

πξνο πην δηαθνξνπνηεκέλεο κνξθέο: ζηνπο ηξόπνπο εθκάζεζεο. 

Δπίζεο ε ζύγρξνλε ζεσξία κάζεζεο εζηηάδεη επηπιένλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ 

δηαπξνζσπηθνύ θαη θνηλσληθνύ πιαηζίνπ όπσο αλαπηύρζεθε από ηηο αλζξσπηζηηθέο ή 
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θαηλνκελνινγηθέο ζεσξίεο πξνζσπηθόηεηαο (Maslow, Rogers ζην Pervin, 2001) θαη 

ηεο δηππνθεηκεληθόηεηαο πνπ σο έλλνηα πξνέξρεηαη από ηνλ εξεπλεηηθό ρώξν γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ βξεθώλ (Σrevarthen ζην Κνπγηνπκνπηδάθεο, 1995, Πνπξθόο, 1997) 

θαη ηελ ελαξκόληζε θαη αλαπηύζζεηαη ράξε ζηελ νηθνζπζηεκηθή ζεώξεζε π.ρ. 

Μolnar A.- Lindquist A., 1996 θιπ. Έηζη έδσζε βάξνο ζηελ νκαδηθνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε ηνλίδνληαο ην ξόιν ησλ ελδννκαδηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ θηιηθώλ δεζκώλ 

κεηαμύ ησλ καζεζηαθώλ εηαίξσλ (Baudrit, 2007). 

Τπό ην βάξνο ησλ επηζηεκνληθώλ εμειίμεσλ, ηειηθά, κάζεζε ζεσξείηαη σο «ε 

ελεξγεηηθή δηαδηθαζία (κέζα από ζπλεξγαηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο) κε 

ηηο νπνίεο ε γλώζε νηθνδνκείηαη, αλαδνκείηαη επεθηείλεηαη σο κεηαγλώζε θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην επξύηεξν πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, ην 

εηδηθόηεξν καζεζηαθό πιαίζην, κε δηακεζνιαβεκέλε κέζσ εξγαιείσλ (λνεηηθώλ θαη 
πιηθώλ) αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα».  

 

ΘΕΩΡΙΕ ΜΑΘΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΑ 

 πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο (Watson,Skinner,) 

 Κνηλσληθνγλσζηηθέο ζεσξίεο (Bandura).,  

 επνηθνδνκηζηηθέο 

 ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

 Θεσξία πιαηζίνπ 

O εθπαηδεπηηθόο- ζύκβνπινο ΔΠ αλαγλωξίδεη ηηο  ΠΟΤΔΑΙΟΣΕΡΕ 
ΘΕΩΡΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣH ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

Θεωρίεσ ςυμβουλευτικήσ ωσ προσ την ανϊπτυξη 

προςωπικότητασ 

 ROGERS 

Δθθξαζηήο ηνπ κνληέινπ εθπιήξσζεο , αλήθεη ζηελ κε θαηεπζπληηθή ςπρνζεξαπεία. 

ηεξηδόηαλ ζηηο ζεσξίεο ηνπ Maslow, Fromm, Horney, Sullivan. 

Βαζηθή αξρή γηα ηνλ άλζξσπν ε νξκή πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε.Σν άηνκν έρεη 

αλάγθε από ηε ζεηηθή εθηίκεζε ησλ άιισλ. 

 Δκπόδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ λεαξνύ εμειηζζόκελνπ αηόκνπ είλαη 

ε ηάζε ησλ γνλέσλ λα ηα αγαπνύλ "ππό όξνπο", λνκίδνληαο όηη έηζη ην βνεζνύλ λα 
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δηνξζσζεί. Δηζη ην παηδί εζσηεξηθεύεη ηελ απόξξηςε ησλ άιισλ πξνο ηνλ εαπηό ηνπ 

θαη θαηαθεύγεη ζε δηαζηξεβισηηθνύο κεραληζκνύο αξλνύκελν λα αλαγλσξίζεη ηηο 

αξλεηηθέο πιεπξέο ηνπ πνπ ηηο ζεσξεί απεηιεηηθέο. Δηζη εκπνδίδεη ηελ 

απηνπξαγκάησζε.  

 FREUD 

Ο S. Freud δηέθξηλε ηξεηο ηνκείο πνπ εληάζζνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ςπρηθνύ νξγάλνπ 

ζην “ Δξκελεία ησλ νλείξσλ”, :   

Σοπογραφική υπόθεςη  

 Σν αζπλείδεην πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ είλαη δύζθνιν αλ όρη αδύλαην 

λα έιζνπλ ζηε ζπλείδεζε.  

 Σν ππνζπλείδεην πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε 

ζπλείδεζε θαη ζα κπνξνύζαλ λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα.  

 Σν ζπλεηδεηό πνπ πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε κπνξεί λα βξεζεί ζηε ζπλείδεζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

Αξγόηεξα πηνζέηεζε κηα δνκηθή αλάιπζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζε ηξία επίπεδα:  

 Σν ID, πεγή ησλ ελζηίθησλ θαη νξκώλ πνπ αγλνεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα.  

 Σν EGO, ην ινγηθό θαη ζπλεηδεηό κέξνο ηνπ εαπηνύ, πνπ έρεη αληίιεςε, πνπ 

είλαη πξνζαξκνζηηθό, απηνεμεξεπλάηαη, εθηηκά ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα, ινγνθξίλεη ην ID θαη παίδεη ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή - 

ηζνξξνπηζηή αλάκεζα ζηηο πηέζεηο ηνπ ID θαη ηηο εζηθέο επηηαγέο ηνπ 

SUPEREGO.  

 Σν SUPEREGO πνπ αληηπξνζσπεύεη ηηο εζηθέο ππνηαγέο ησλ παξνξκήζεσλ, 

ηνπο εζηθνύο θξαγκνύο, ηελ αηνκηθή εζηθή ζπλείδεζε ζηελ νπνία νδεγεί θαη 

ην ζπλαίζζεκα ηεο ελνρήο γηα πξάμεηο πνπ ζεσξνύληαη θαθέο.  

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΤΠΟΘΕΗ 

Ζ εμέιημε ηνπ αηόκνπ ρσξεί ζε πέληε ζηάδηα:  

Σν ζηνκαηηθό, ην πξσθηηθό, ην θαιιηθό θαη ην γελεηηθό (κεηαμύ ησλ δύν ηειεπηαίσλ 

κεζνιαβεί κηα ιαλζάλνπζα πεξίνδνο).  

Ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ζεσξία ηνπ θαηέρνπλ δύν ζπκπιέγκαηα:    
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 Σν Οηδηπόδεην (αγόξη πξνο κεηέξα).  

 Σεο Ζιέθηξαο (θνξίηζη πξνο παηέξα).  

Απηά πξέπεη λα έρνπλ ιπζεί ηθαλνπνηεηηθά όηαλ ην άηνκν θηάζεη ζηελ εθεβεία.  

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΤΠΟΘΕΗ 

Ζ ζεσξία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο εδνλήο πνπ ιέεη όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλζξώπνπ δηέπεηαη από ηελ ππνζπλείδεηε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ 

ζεμνπαιηθή ηνπ νξκή (ιίκπηλην).  

Ζ ιίκπηλην εκθαλίδεηαη από ηελ βξεθηθή ειηθία θαη είλαη ε ελέξγεηα πνπ σζεί ην 

άηνκν γηα δσή.  

εκαληηθή κειέηε γηα ηε θύζε ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί δηαηαξαρέο έθαλε θαη 

μερώξηζε ηξία είδε άγρνπο:    

 Σν πξαγκαηηθό (π.ρ. ράζηκν δνπιεηάο).  

 Σν λεπξσηηθό (π.ρ. αλεπηηπρήο ελαξκόληζε ηνπ ID θαη ηνπ EGO. 

Τπνδηαηξέζεηο ηνπ είλαη ε θνβία, ν παληθόο θαη ην αθαζόξηζην άγρνο).  

 Σν εζηθό άγρνο (απεηιή πξνεξρόκελε από ην SUPEREGO).  

Ση είλαη ην άγρνο;  

Ζ ηδηαίηεξα δπζάξεζηε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ αηζζάλεηαη 

έληαζε, θόβν, αλεζπρία, αβεβαηόηεηα γηα απξνζδηόξηζην θίλδπλν πνπ ηνλ απεηιεί.  

Σα αίηηα είλαη:  

 Ζ ηερλνινγηθή πξόνδνο  

 Ζ αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ  

 Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο  

 Ζ αλεξγία  

 Ζ κεραλνπνίεζε θαη αιινηξίσζε ηεο παξαγσγήο  

 Ο αγώλαο γηα ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθώλ – κνληέιν δσήο  

 Ζ έιιεηςε ηδαληθώλ, πςειώλ ζηόρσλ  

 Ζ πξνζπάζεηα αλάδεημεο  

 Ο ζπειιώδεο ξπζκόο εμέιημεο  

 Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο  

 Ζ θαηαπίεζε  

 Ζ απόξξηςε  
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Οη πξνϋπνζέζεηο γηα απαιιαγή από ην άγρνο είλαη:  

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη πίζηε ζηηο αλζξώπηλεο αμίεο  

 Ζ νκαιή έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ παξαγσγή  

 Ζ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο – επηζηξνθή ζηε θύζε  

 Τπέξβαζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ  

 Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο  

Τγηήο δνκή ηεο πξνζσπηθόηεηαο επηηπγράλεηαη όηαλ ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμύ ηνπ 

ΗD θαη ηνπ EGO από ηελ κία θαη ηνπ SUPEREGO από ηελ άιιε θαη όηαλ ην EGO 

είλαη ελδπλακσκέλν κε πςειή απηνζπλεηδεζία, αθεξαηόηεηα θαη δπλαηόηεηα 

πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ. ηελ εθεβεία ην ID είλαη πνιύ αλεπηπγκέλν.  

Αλ ην EGO δελ πεηύρεη ηνλ ηζνξξνπηζηηθό ηνπ ξόιν αλαπηύζζνληαη λεπξώζεηο θαη 

ελδερόκελα ςπρώζεηο.  

Γηα λα αληεπεμέιζεη ην άηνκν ζηηο δύζθνιεο - απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο, αλαπηύζζεη 

ηνπο ιεγόκελνπο κεραληζκνύο άκπλαο.  

  Μεξηθνί κεραληζκνί άκπλαο είλαη: 

 ΑΠΧΘΖΖ : Όηαλ ην άηνκν επηιεθηηθά απσζεί από ηε ζπλείδεζή ηνπ 

δπζάξεζηεο ζθέςεηο ή γεγνλόηα πνπ ηνπ πξνθαινύλ άγρνο.  

 ΔΚΛΟΓΗΚΔΤΖ : Όηαλ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο δηθαηνινγίεο γηα 

λα αηηηνινγήζεη ηελ ακθηζβεηήζηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ (ιάζε, παξαιήςεηο, 

απνηπρίεο) πξνζηαηεύνληαο ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Ζ εθινγίθεπζε επηλνεί 

"θαινύο" ιόγνπο (θνηλσληθά απνδεθηέο εξκελείεο) γηα ηηο πξάμεηο καο, ελώ ε 

ινγηθή αλαθαιύπηεη ηνπο πξαγκαηηθνύο.  

 ΔΞΗΓΑΝΗΚΔΤΖ : Όηαλ ην άηνκν κεηαηξέπεη κηα κε απνδεθηή νξκή 

(επηζεηηθόηεηα, ζεμνπαιηθόηεηα) ζε κηα άιιε πνπ είλαη δεκηνπξγηθή θαη 

θνηλσληθά απνδεθηή όπσο θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(αληαγσληζηηθά παηγλίδηα).  

 ΠΡΟΒΟΛΖ : Όηαλ ην άηνκν θαηεγνξεί άιινπο ή ηνπο απνδίδεη κε απνδεθηέο 

πξνζσπηθέο ηνπ επηζπκίεο ή νξκέο, πξνζηαηεύνληαο ην EGO.  

 ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ : Όηαλ ην άηνκν αξλείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ παξνύζα 

ειηθία θαη θαηαθεύγεη ζε πξνεγνύκελε πην παηδηθή ζπκπεξηθνξά (ιηγόηεξν 

άγρνο, απνθπγή επζπλώλ θαη ππνρξεώζεσλ) γηα λα απνθύγεη δηάθνξα πηζαλά 

πξνβιήκαηα ή λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα ησλ άιισλ.  

 ΑΡΝΖΖ : Αξλεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Όηαλ ην άηνκν αξλείηαη λα 

απνδερζεί - αιιά δελ αγλνεί - ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηαηί ηνπ πξνθαιεί 

βαζαληζηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη. Αξλεζε κπνξεί 
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λα είλαη θαη ε αζπλείδεηε αλαβνιή κηαο πξάμεο.  

 ΣΑΤΣΗΖ : Όηαλ ην άηνκν απνδίδεη ζηνλ εαπηό ηνπ ηδηόηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά άιισλ, ζεκαληηθώλ γηα απηό, πξνζώπσλ, ηδενινγηώλ θαη 

ζεζκώλ εληζρύνληαο ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο.  

 ΜΔΣΑΘΔΖ : Όηαλ ην άηνκν κεηαζέηεη ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα από 

πξσηαξρηθέο ελζηηθηώδεηο αλάγθεο (επηζεηηθόηεηα, ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο) ή 

πξνηηκήζεηο αληηθεηκέλσλ, πξνζώπσλ ή ηδεώλ πνπ ηνπ πξνθαινύλ άγρνο ζε 

άιια αληηθείκελα, πξόζσπα ή ηδέεο πνπ είλαη ιηγόηεξν απεηιεηηθά θαη 

πεξηζζόηεξν δηαζέζηκα ή εύθνια.    

 ΤΠΔΡΑΝΑΠΛΖΡΧΖ : Αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Όηαλ ην άηνκν 

κεηαηξέπεη έλα ζπλαίζζεκα ή ζπκπεξηθνξά ζηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηή ηεο, 

ζέινληαο λα απνθξύςεη επηζπκίεο πνπ ζεσξεί επηθίλδπλεο γηα ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ.  

 ΜΑΣΑΗΧΖ : Όηαλ ην άηνκν πξνζπαζεί λα καηαηώζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζθέςεσλ, ιόγσλ ή πξάμεσλ, αλαπηύζζνληαο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

εληειώο δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνεγνύκελεο π.ρ. λα παίξλεη ην ιόγν ηνπ πίζσ.  

   Η ατομική ψυχολογία του A. Adler  

Ο Adler ζεσξεί ηνλ άλζξσπν σο έλα θνηλσληθό νλ, ηθαλό λα απηνθαζνξίδεηαη θαη λα 

δεκηνπξγεί. Θεσξείηαη εθθξαζηήο ηεο ζρνιήο ηεο Αηνκηθήο Φπρνινγίαο. 

Ο άλζξσπνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε ζηόρνπο, θπξίσο θνηλσληθνύο θαη είλαη 

ηθαλόο λα πάξεη ηελ ηύρε ζηα ρέξηα ηνπ.  

ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηηο θπζηθέο θαη άιιεο 

αδπλακίεο ηνπ θαη δνθηκάδεη ην "αίζζεκα ηεο θαησηεξόηεηαο" πνπ ηνλ σζεί ζε κηα 

δηαξθή πξνζπάζεηα λα ην μεπεξάζεη θαη λα θηάζεη ζηελ αλσηεξόηεηα πνπ είλαη ν 

ζηόρνο ηνπ.  

Σν αίζζεκα θαησηεξόηεηαο πεγάδεη θαη από ηα απνζαξξπληηθά - κεησηηθά κελύκαηα 

πνπ παίξλνπλ νη άλζξσπνη από ηνπο γνλείο. Γειαδή ε απνζάξξπλζε, ε απόξξηςε, ε 

αδηαθνξία, ε ππεξπξνζηαζία, ην "παξαρατδεκα", πξνθαιεί έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, 

αλαζθάιεηα, εμάξηεζε, εζσηεξηθή ζύγρπζε θαη άιιεο "κε πγηείο" αληηδξάζεηο.  

Βαζηθό κέζν γηα λα κπνξέζεη λα θηάζεη ην άηνκν ηελ αλσηεξόηεηα είλαη ν 

κεραληζκόο αληηζηάζκηζεο π.ρ. γηα λα μεπεξάζεη κηα αλαπεξία, θηάλεη ζε 

αμηνζαύκαζηεο αζιεηηθέο επηδόζεηο. Αλ δελ ην πεηύρεη, ν κεραληζκόο κεηαηξέπεηαη 

ζε ππεξαληηζηάζκηζε πνπ νδεγεί ην άηνκν ζηελ απνκόλσζε θαη αξλείηαη ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο.    
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ηνλ αγώλα γηα αλσηεξόηεηα ην άηνκν πηνζεηεί από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ 

έλα ζηπι ή έλα "ζρέδην δσήο" πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη 

δηακνξθώζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ ππό ηελ επίδξαζε ησλ κελπκάησλ πνπ έρεη δερζεί 

από ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο ζηα παηδηθά ηνπ ρξόληα.  

Σν "ζρέδην δσήο" ηνπ θαζελόο είλαη κνλαδηθό θαη ραξαθηεξίδεηαη από κηα ζρεηηθή 

ζπλέπεηα (αλάινγα ην επίθεληξό ηνπ - απηό ζα δηέπεη πάληα ην άηνκν) θαη έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία, γηαηί ζύκθσλα κε απηό δηακνξθώλεηαη ε δσή ηνπ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ζην ςπρνινγηθό θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ δπλακηθή 

πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο.  

Η γνωςτική θεωρία του A. Ellis  

Κεληξηθή ζέζε ζηε ζεσξία θαηέρεη ε έλλνηα ηεο κνλαδηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ.  

Κάζε άηνκν ζθέθηεηαη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ινγηθό ή παξάινγν.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή όκσο νθείιεηαη ζηνλ παξάινγν ηξόπν ηνπ 

"ζθέπηεζζαη". Αλ ην άηνκν αλαπηύμεη ηηο λνεηηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη ηελ ζέζε ηνπ 

παξαιόγνπ πάξεη ε ινγηθή, γίλεηαη απνηειεζκαηηθό θαη επηπρηζκέλν.  

Ζ ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα είλαη αιιειέλδεηα θαη επεξεάδεη ην έλα ην άιιν.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ επεξεάδεηαη από ηελ "εζσηεξηθή 

ζπλνκηιία" πνπ θάλεη κε ηνλ εαπηό ηνπ. Σα άηνκα κε θάπνηεο ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο επεξεάδνληαη από θάπνηα "παξάινγα πηζηεύσ" θαη θάλνπλ παξάινγνπο 

ζπιινγηζκνύο πνπ επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, απηνθαηαζηξέθνληαη.  

ΣΑ 12 "ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΠΗΣΔΤΧ"    

 Πξέπεη λα έρσ εηιηθξηλή αγάπε θαη απνδνρή όιε ηελ ώξα από όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ ζεσξώ ζεκαληηθνύο.  

 Πξέπεη λα απνδείμσ ζηνλ εαπηό κνπ θαη ζηνπο άιινπο όηη είκαη ηθαλόο 

ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ηνκέα.  

 Ζ δσή είλαη απαίζηα, απνγνεηεπηηθή θαη θαηαζηξνθηθή όηαλ ηα πξάγκαηα δελ 

πεγαίλνπλ κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα ήζεια.  

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δπζηπρία πξνέξρεηαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο έρσ ιίγν ή θαζόινπ έιεγρν.  

 Αλ θάηη είλαη επηθίλδπλν ή πξνθαιεί γεληθά θόβν πξέπεη λα αζρνιεζώ κε 

απηό ή λα αλεζπρήζσ γηα απηό.    
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 Δίλαη επθνιόηεξν λα απνθύγσ ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ θαη ησλ 

επζπλώλ ηεο δσήο (ζπρλό ζηνπο εθήβνπο).    

 Σν παξειζόλ κνπ αλαγθαζηηθά επεξεάδεη ηελ ζεκεξηλή κνπ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.  

 Οη άλζξσπνη θαη νη θαηαζηάζεηο πξέπεη λα βειηηώλνληαη όηαλ δελ πάλε θαιά. 

Δπίζεο ζεσξώ όηη ε δσή είλαη άζρεκε αλ δελ βξσ γξήγνξα απνηειεζκαηηθέο 

ιύζεηο ζηηο δπζθνιίεο κνπ.  

 Μπνξώ λα ληώζσ επηπρία όηαλ παζεηηθά θαη ρσξίο δεζκεύζεηο 

(ζπλαηζζεκαηηθέο θ.η.ι.) απνιακβάλσ ηελ δσή θαη ηνλ εαπηό κνπ.  

 Πξέπεη λα έρσ πςειά επίπεδα ηάμεο, βεβαηόηεηαο θαη νξγάλσζεο γηα λα 

ληώζσ άλεηα ή ρξεηάδνκαη κηα ππεξθπζηθή δύλακε πάλσ ζηελ νπνία λα 

ζηεξίδνκαη.  

 Ζ γεληθή αμία κνπ εμαξηάηαη από ην πόζν θαιά ηα πάσ ζηα πξάγκαηα πνπ 

θάλσ θαζώο θαη ζηελ πνζόηεηα απνδνρήο πνπ παίξλσ από ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο γύξσ κνπ (ζπρλό ζηνπο εθήβνπο).  

 Σα άηνκα πνπ βιάπηνπλ είλαη θαθά θαη πξέπεη λα ηα θαηεγνξώ ή λα ηα 

ηηκσξώ γηα ηελ αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

υναλλακτική ανϊλυςη του E. BERNE  

Καηά ηελ ζπλαιιαθηηθή αλάιπζε θάζε επηθνηλσληαθό ζπκβάλ νλνκάδεηαη 

ζπλαιιαγή δει. αληαιιαγή θάζε ιεθηηθνύ θαη κε ιεθηηθνύ κελύκαηνο κεηαμύ 

ηνπιάρηζηνλ δύν αηόκσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ. Ζ αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη θάζε θνξά ην άηνκν.  

Με ηνλ όξν "ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο" ελλνεί ηνπο ηνκείο ηεο βαζηθήο δνκήο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο νη νπνίνη είλαη ζπγθεθξηκέλα ζύλνια από παξαηεξήζηκα ζηνηρεία 

ζπλδεδεκέλα κε ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο δνκέο ζπλαηζζεκάησλ ζθέςεσλ θαη 

απόςεσλ.  

Απηνί νη ηνκείο είλαη:  

Γ : ν ΓΟΝΔΑ : Γηδαγκέλε αληίιεςε δσήο - εζηθή κέζσ γνλέσλ   (είλαη ην ζύλνιν 

ησλ θαηαγξαθώλ πνπ ην άηνκν έρεη απνδερηεί από   πξόζσπα θύξνπο - θπξίσο θαηά 

ηα πξώηα πέληε ρξόληα ηεο δσήο θαη εθθξάδεηαη κε κηα ζηάζε πξνθαηάιεςεο, 

πξνζηαζίαο πξνο ηνπο   άιινπο ή θξηηηθήο, αλάινγα κε ηα κελύκαηα πνπ έρεη πάξεη).  
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                          ΣΟΡΓΗΚΟ : θξνληίδεη ηνπο άιινπο, είλαη ππεξβνιηθά επηεηθήο, 

αθνύεη θαη  πξνζέρεη, ελζαξξύλεη, ππνζηεξίδεη, πξνζηαηεύεη, παξεγνξεί.  

ΠΡΟΚΑΣΔΗΛΖΜΜΔΝΟ : επηβάιιεη "πξέπεη", δίλεη αλεμέιεγθηεο αηηηνινγήζεηο.  

  ΚΡΗΣΗΚΟ : θάλεη αξλεηηθέο παξαηεξήζεηο, νδεγεί, θαηεπζύλεη, επηηξέπεη,  

    απαγνξεύεη, ηηκσξεί.  

Δ : ΔΝΖΛΗΚΑ : πιινγηζηηθή αληίιεςε δσήο    (είλαη ε έδξα ηεο νξζνινγηθήο 

ζθέςεο, ηεο ινγηθήο θαη ηεο γλώζεο. Αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζπιιέγεη, 

επεμεξγάδεηαη θαη κεηά   ζρεκαηίδεη ηηο πιεξνθνξίεο, ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλα, 

πξνζαξκνζηηθά, ππνινγίδεη πηζαλόηεηεο, αμηνινγεί. Δίλαη ν ξπζκηζηήο ηεο 

ηζνξξνπίαο  αλάκεζα ζηηο πηέζεηο ηνπ γνλέα θαη ηνπ παηδηνύ. Απζεληηθόο, εζηθόο,    

ινγηθόο).  ΑΤΘΔΝΣΗΚΟ : εηιηθξηλήο, αλνηθηόο, δελ παξειζνληνινγεί, 

αληηκεησπίδεη ,ππεύζπλα ην "ηώξα".  ΖΘΗΚΟ : αλαιακβάλεη επζύλεο, παίξλεη 
απνθάζεηο, ηεξεί ηνπο θαλόλεο.   ΛΟΓΗΚΟ : ζπιιέγεη δεδνκέλα, επεμεγεί, εθζέηεη 

γεγνλόηα, απνδεηθλύεη,     εμεγεί.  

Π : ΠΑΗΓΗ : Αηζζεηηθή αληίιεςε δσήο   (αλαθέξεηαη ζε εζσηεξηθά γεγνλόηα πνπ 

απνηεινύληαη από αληηδξάζεηο  θαη ζέζεηο πνπ ην άηνκν έπαηξλε όηαλ ήηαλ παηδί. 

Φπζηθό, πξνζαξκνζκέλν, κηθξόο θαζεγεηήο).  

                          ΦΤΗΚΟ : θάλεη ό,ηη ζέιεη, εθδειώλεη ζπλαηζζήκαηα, αληηδξά 

απζόξκεηα, εγστζηηθά, γθξηληάξηθα ρσξίο απηνέιεγρν.  

                          ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ : ππνρσξεηηθό, ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο 

πξνζδνθίεο, ησλ άιισλ, δεηιό, ληξνπαιό, θνβηζκέλν, επθίλεην-επέιηθην, 

πξνιαβαίλεη , λα θάλεη θάηη πξηλ ηνπ ην δεηήζνπλ.  

                          ΜΗΚΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ζθαξθίδεηαη πνλεξηέο, μεγειάεη ηνπο 

άιινπο, εθκεηαιιεύεηαη θαηαζηάζεηο, θαηεβάδεη απίζαλεο ηδέεο, κόληκνο   

αληηξξεζίαο, αληηδξαζηηθόο-βίαηνο, δελ δέρεηαη παζεηηθά επηξξνέο, ζέηεη   ηέινο ζηηο 

ζρέζεηο εμάξηεζεο.  

εκαληηθή πξόηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ην "ζελάξην δσήο" ηνπ αηόκνπ, πνπ 

δηακνξθώλεηαη λσξίο ζηε δσή ηνπ (6-7 εηώλ) θαη απνηειείηαη από ηνπο ζθνπνύο ηεο 

δσήο ηνπ αηόκνπ, ηε γλώκε ηνπ γηα ηνλ θόζκν θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα πινπνηήζεη 

ηνπο ζθνπνύο απηνύο.  

Όηαλ ην άηνκν δελ κπνξεί κε επηηπρία λα πινπνηήζεη ην αηνκηθό ηνπ ζελάξην δσήο 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα.  

Αληί λα είλαη θαζεισκέλν ζε κηα θαηάζηαζε ηνπ εγώ κπνξεί λα θαζνξίδεη ην ίδην ην 

ζρέδην δσήο ηνπ. Μαζαίλνληαο λα ειεπζεξώλεη ηνλ ελήιηθα παίξλνληαο θαη ηα θαιά 

ησλ άιισλ θαηαζηάζεσλ, νξγαλώλεη ηνλ ςπρνινγηθό ηνπ ρξόλν πην επνηθνδνκεηηθά. 

Ζ πξνζνρή επηθεληξώλεηαη ζην εδώ θαη ηώξα θαη ζηελ αμία ηνπ λα δεη πέξα γηα πέξα 

θαλείο ηελ δσή ηνπ.    
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Δπηπιένλ ν ζύκβνπινο ΔΠ θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αλάγθεο θαζώο θαη ηελ 

αλάγθε ηεο απηνπξαγκάησζεο (αλζξσπνθεληξηθή ζεώξεζε, ROGERS) 

 θαη  αλαγλσξίδνληαο ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο 

ησλ καζεηώλ θαη ηνπο θπξηόηεξνπο  κεραληζκνύο άκπλαο ησλ εθήβσλ (πξνβνιή, 

κεηαηόπηζε, ππεξαλαπιήξσζε, θπγή-αλαρσξεηηζκόο, άξλεζε, εθινγίθεπζε- 

δηαλνεηηθνπνίεζε)  , δηεπθνιύλεη ζύκθσλα κε ην θξηηηθό αλαπηπμηαθό κνληέιν 

(Κνζκίδνπ)  ηε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ ζην επόκελν ζηάδην ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔΣΑΒΑΖ 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε  δηαξζξώλεηαη ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ (πξηλ-θαηά ηε 

δηάξθεηα – κεηά) θαη αλαθέξεηαη ηόζν πξνο ην ίδην ην άηνκν, όζν θαη πξνο όινπο 

ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, 

ελεκεξώζεηο γνλέσλ, ζπκβνπιεπηηθή καζεηώλ) κε ζθνπό:  

Δκβάζπλζε ζηε δηεξγαζία απηνγλσζίαο  

 Έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ-Σόλσζε ηεο δηεθδηθεηηθόηεηαο, 

αληηκεηώπηζε απνηπρηώλ- Δλίζρπζε ηεο  απηνεθηίκεζεο- απηνπεπνίζεζεο- Βειηίσζε 

ηεο επηθνηλσληαθήο δεμηόηεηαο θαη ησλ άιισλ δεμηνηήησλ δσήο θαη κάζεζεο -

Γηάινγνο σο πξνο ηα πηζαλά εκπόδηα αιιά θαη ηνπο δηεπθνιπληηθνύο παξάγνληεο ζηε 

πνξεία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

 ΔΝΗΥΤΖ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΟ ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 
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ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ: εμνηθείσζε κε ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο θαη ηηο πηζαλέο ιύζεηο. 

(ΔΠΑΝΑ) ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔ 

ΒΑΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΣΟΥΟΘΔΗΑ 

Γέζκεπζε θαη θαιιηέξγεηα κεζνδηθόηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ. 

Ζ κεηάβαζε είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο θαη 

νη παξεκβάζεηο ραξάζζνληαη ζηα πιαίζηα δηαδνρηθώλ θάζεσλ. 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ 

• Πξηλ ηελ θαζαπηό κεηάβαζε 

• Καηά ηε κεηάβαζε 

• Μεηά ηελ θαζαπηό κεηάβαζε (follow up). 
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                                 ΖΜΔΡΗΓΑ ΚΔΤΠ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 2015-2016  

                                                   ¨ΣΖΡΗΕΧ¨ 

                                                     20/1/2016 

                                          ΚΔΤΠ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

                                  Αγίνπ Παύινπ 51 θαη Κιείηνξνο (3
ν
 ΔΠΑΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ) 

                                 3
ν
 ΔΠΑΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: «Μεηάβαζε ησλ καζεηώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ην έλα ζηάδην 

ζπνπδώλ ζην άιιν: εκπόδηα θαη γέθπξεο»  

                                                            Eρωτιςεισ 
1. Οι μεταβάςεισ αφοροφν ςτθν………………………… ηωι. (ςυμπλθρϊςτε το κενό) 

2. Πικανά εμπόδια μετάβαςθσ για το μακθτι (καταγράψτε τα πιο ςθμαντικά κατά τθ γνϊμθ 
ςασ): 
1…………………                      2…………………………………………….. 3…………………………………… 

3. Ποια είναι τα ςτάδια μετάβαςθσ  για το μακθτι: 
Α……………..,           Β…………………,             Γ……………….,                 Δ………………… 

4. Πϊσ μπορεί να αντιδράςει το άτομο ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ: 
Α…………………………………………………………Β……………………………………………………….. 
Γ…………………………………………………………Δ…………………………………………………….. 

5. Ποια είναι τα μοντζλα διαχείριςθσ τθσ μετάβαςθσ: 
Α…………………………………………………………………………………………… 
Β……………………………………………………………………………………………… 
 

6. Ποια είναι τα ςθμαντικότερα ηθτιματα τθσ εφθβείασ: 
Α…………………………………………………………………………………… 
Β…………………………………………………………………………………………….. 
Γ…………………………………………………………………………………………………… 

7. Ποιο είναι το ςθμαντικότερο επίτευγμα για τον ζφθβο ςφμφωνα με τθ ψυχοκοινωνικι 
κεωρία του Ζρικςον: ………………………….. 

8. Ποια είναι τα είδθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και ποια είναι τα ςθμαντικότερα κατά 
τθ γνϊμθ ςασ για τον ζφθβο;…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.Ποια είναι τα ςτάδια επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ςφμφωνα με τισ εξελικτικζσ ψυχολογικζσ 
κεωρίεσ:  
Α……………………………………………………………………………………………………………………. 
Β……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Γ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ επιγραμματικά: 
Α………………………………………………………………………………………………………………………. 
Β…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Γ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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