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Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι τα μεγάλα θύματα της 

οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. Η 

οικονομική κρίση, έχει επιπτώσεις τόσο στον 

ψυχολογικό τους τομέα όσο και γενικότερα στην 

καθημερινή τους ζωή. 



Η ΕΡΕΥΝΑ 
Συνολικά 566 μαθητές από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο 

Θεσσαλονίκης, το 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και το 

Λύκειο Σολέας της Κύπρου συμμετείχαν στην έρευνα 

με θέμα: «Πώς επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει 

η οικονομική κρίση το σχολείο μας», στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning.Η οικονομική 

κρίση έχει επηρεάσει «μέτρια» έως «πολύ» την 

προσωπική ζωή της συντριπτικής πλειονότητας των 

μαθητών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο και στο 4ο ΓΕΛ της 

Καρδίτσας. Από το Λύκειο Σολέας της Κύπρου 

λιγότεροι μαθητές δήλωσαν πως επηρεάστηκε η 

προσωπική τους ζωή σε μεγάλο βαθμό. 



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

-Στην ερώτηση «Πόσο «καταδικασμένη» αισθάνεστε τη 

δική σας γενιά, λόγω της οικονομικής κρίσης;» το 57% των 

μαθητών από το σχολείο της Κύπρου, το 67% από το 

σχολείο της Θεσσαλονίκης και το 70% από το σχολείο της 

Καρδίτσας απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ». 

-Η παιδεία και η υγεία συγκαταλέγονται στους τομείς που 

έχουν πληγεί «πολύ» και «πάρα πολύ» από την κρίση, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις της πλειονότητας.  

-Οι τομείς της διασκέδασης, των διαπροσωπικών σχέσεων 

και της οικογένειας έχουν επηρεαστεί «μέτρια» έως «πολύ», 

όπως απάντησε πάνω από το 50% των νέων.  

-Το περιβάλλον έχει επηρεαστεί λιγότερο, σύμφωνα με 

σημαντικό ποσοστό των εφήβων. 



Την ίδια στιγμή, των 34% των ερωτηθέντων του Λυκείου Σολέας 

εργάζονται (με μερική απασχόληση) για να ενισχύσουν 

οικονομικά τις οικογένειές τους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το 

Αριστοτέλειο Κολλέγιο και το 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας ανέρχονται σε 

18% και 14%. 

-Το 34% των μαθητών του Αριστοτελείου, το 42% του Λυκείου 

Σολέας και το 38% του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας ανέφεραν πως 

υπάρχουν άνεργοι στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. 

-Το 58% των μαθητών του Αριστοτελείου Κολλεγίου, το 57% των 

μαθητών του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας και το 46% των μαθητών του 

Λυκείου Σολέας έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο να 

μεταναστεύσουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους σε μια χώρα 

με καλύτερη οικονομική ανάπτυξη. 

-Η πλειονότητα των ερωτηθέντων και στα τρία σχολεία θεωρεί 

λογική την αύξηση του ρατσισμού, λόγω της οικονομικής κρίσης. 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

• Ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, οι γονείς αναγκάζονται να εργαστούν 

περισσότερες ώρες για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας. Οι άνεργοι γονείς, 

έχουν ακόμα πιο αυξημένες υποχρεώσεις καθώς μοχθόυν περισσότερο για την κάλυψη 

αναγκών, αλλά και για την εύρεση εργασίας. Έτσι, οι γονείς δεν περνάνε απαραίτητο 

χρόνο με τα παίδια τους και οι σχέσεις τους γίνονται φανερά πιο απόμακρες. Επίσης, το 

να βλέπουν οι νέοι τους γονείς τους σε κατάσταση απελπισίας, εχει φανερές επιπτώσεις 

στην ψυχολογική τους κατάσταση και διακατέχονται από ένα σύμπλεγμα 

κατωτερότητας. Ένα πιο ακραίο γεγονός, είναι στην περίπτωση που οι νέοι χάνουν ενα 

αγαπημένο τους πρόσωπο το οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης εγκατέλειψε την ζωή. 

Τα αποτελέσματα είναι οδυνηρά καθώς ο ψυχολογικός τους τομέας χειροτερεύει 

ολοένα και περισσότερο 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Η κρίση μπορεί να επηρεάσει τους νέους μέσω της διαθεσιμότητας των ευκαιριών 

για εργασία,της εργασιακής απασχόλησης και της λειτουργίας της οικογένειας. Πιο 

συγκεκριμένα, η κρίση μπορεί να επιδράσει στην ικανότητα του νέου ατόμου να 

διαπραγματεύεται τις σχέσεις του και να επιτυγχάνει την αυτονομία του, μέσα από τις 

ευθύνες που αναλαμβάνει στην εργασία και τη διαδικασία για την επίτευξη 

οικονομικής ανεξαρτησίας. 

Η κρίση είναι, επίσης, πιθανό να αλλάξει το πλαίσιο των αντιλήψεων και των 

προσδοκιών των νέων, και έτσι να διαταραχτεί η διαδικασία της ανάπτυξης μιας 

ατομικής ταυτότητας μέσα στην κοινωνία. Η κρίση μπορεί επίσης να επηρεάσει τους 

σημερινούς τους στόχους, να τους καταστήσει άνευ σημασίας ή ανέφικτους, ή να 

αλλάξει σημαντικά τις παραμέτρους για την επίτευξή τους.  

Πηγή: 

http://2to6.m

ed.uoa.gr/wp-

content/uploa

ds/educators

_effects-of-

crisis.pdf 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 

Πόσες φορές δεν έχουμε συναντήσει παιδιά, εφήβους που από πολύ μικρή ηλικία έχουν 

εισέλθει στον χώρο της εργασίας;  Για εμάς μπορεί να μοιάζει απίθανο όμως για 

ορισμένους νέους αποτελεί πραγματικότητα. Η οικονομική κρίση τους έχει οδηγήσει στο 

να εργάζονται από πολύ μικρή ηλικία για να συνεισφέρουν στα έσοδα της οικογένειας. 

Αυτό ωστόσο, έχει ποικίλες επιπτώσεις. 

Πρώτα από όλα, η απόδοσή τους στο σχολείο περνάει κρίση. Οι μειωμένες ώρες 

διαβάσματος λόγω της συνεχώς αυξημένης ανάγκης για εργασία, έχει ως αποτέλεσμα 

την χαμηλή απόδοσή τους στο σχολείο. Επιπρόσθετα, αυτό επηρεάζει και την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση εφόσον σήμερα μόνο με την κατάλληλη εκπαίδευση 

μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας που να του αποφέρει κέρδη. 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΑ 

• Όπως είναι φυσικό, η φιλία αποτελεί μια απο τις 

προτεραιότητες των εφήβων. Τα αυξημένα ωράρια 

εργασίας (όπως προαναφέρθηκε), καθώς και η 

αποξένωση και η κατάσταση της ψυχικής υγείας τους 

αποτρέπει από την δημιουργία καινούργιων φιλικών 

σχέσεων και εξασθενίζει τις υπάρχουσες. Ουσιαστικά, ο 

νέος «χάνει» τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια και 

εντάσσεται από πολύ νωρίς στον κόσμο των ενηλίκων, 

πράγμα που αργότερα στην ζωή του θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

• Η οικονομική κρίση συνδέεται άμεσα με ένα άλλο κοινωνικό 

πρόβλημα, τον σχολικό εκφοβισμό. Παιδιά που προέρχονται 

από οικονομικά κατώτερα στρώματα, αποτελούν έναν από 

τους κύριους στόχους των εκφοβιστών. Οι λεγόμενοι θύτες, 

στοχεύουν πάντοτε στην διαφορετικότητα. Έτσι, βλέποντας 

ένα παιδί να ζει μια ζωή διαφορετική από εκείνους, όπου 

πρέπει να εργάζεται περισσότερο και να μην φοράει ρούχα 

υψηλής ποιότητας, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να το 

παρενοχλήσουν. Από την άλλη όμως, τα ίδια τα παίδια που 

βιώνουν την οικονομική κρίση, μπορούν να οδηγηθούν σε 

τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές εφόσον η ψυχική 

τους υγεία έχει διαταραχθεί. 



                              ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

• Ωστόσο, οι περισσότεροι μαθητές εμφανίζονται 

ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον τους. 

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, Οι 

εκπαιδευτικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε σημαντικό 

βαθμό τους νέους τόσο σε ψυχολογικό όσο 

και σε βιοτικό επίπεδο, εντούτοις δεν έχουν 

ενταθεί τα ρατσιστικά φαινόμενα και έμμεσα 

διαφαίνεται η αισιοδοξία τους για το μέλλον. 





• Πηγή της έρευνας: http://www.voria.gr/article/ereuna-i-oikonomiki-krisi-mesa-apo-ta-

matia-ton-efibon 


