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Κριτήριο επιλογής του προγράμματος και στόχος
Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013,οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου
Νέου Σουλίου μετά από συζήτηση με τις καθηγήτριες Τυχάλα Φιλία και
Κυριακοπούλου Ελένη αποφασίσαμε στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας
να κάνουμε μια εργασία με τίτλο ‘Σερφάροντας προς την Εφηβεία’ .
Επιλέξαμε αυτό το θέμα γιατί η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής η πλέον
καθοριστική ως προς τις εμφανείς ψυχοσωματικές και πνευματικές μεταβολές που
βιώνει το νέο άτομο. Επιπλέον θέλαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τους
γύρω μας και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το συγκεκριμένο στάδιο της
ζωής μας. Η επιλογή του θέματος έγινε αμέσως αποδεκτή απ’ όλους τους μαθητές
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επειδή μέσω αυτού θα μπορούσαμε να
κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή ενός έφηβου και να προετοιμαστούμε για το μέλλον
μας.

Πώς δουλέψαμε
Στην πρώτη μας συνάντηση ως ομάδα Αγωγής Υγείας εκτός από το ότι επιλέξαμε το
θέμα της εργασίας ,δώσαμε κυρίως έμφαση στην ίδια μας την ομάδα.Στη συνέχεια
συντάξαμε και συνυπογράψαμε ένα ‘Συμβόλαιο συνεργασίας’ δίνοντας το λόγο μας
ότι θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τους όρους ,όσο μπορούμε περισσότερο,ώστε
να είμαστε μια καλά οργανωμένη και συντονισμένη ομάδα.

Το συμβόλαιο
Δε φωνάζουμε
Μιλάει μονάχα ένας κάθε φορά
Ακούμε τον άλλο όταν μιλάει
Δε διακόπτουμε
Δε μειώνουμε κανέναν
Όλοι είμαστε το ίδιο σημαντικοί
Εμπιστευόμαστε τους άλλους
Προσέχουμε την αίθουσα
Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ κάποιον για κάτι που είπε εδώ

Διαχωρισμός σε ομάδες
α. συλλογή υλικού
β. καλλιτεχνική
γ.συγγραφική
Πιάσαμε λοιπόν δουλειά:Αρχίσαμε με τη συλλογή πληροφοριών για τα υποθέματα
του καταλόγου μας.Οι πληροφορίες μας προήλθαν από τα δικά μας βιώματα,τις
συζητήσεις με τους φίλους μας και αντλήσαμε αρκετές ακόμα από την περιήγησή μας
στο διαδίκτυο.
Παραθέτουμε τις ιστοσελίδες στις οποίες βρήκαμε το υλικό για την εργασία μας:
www.epsype.gr
www.ahepahosp.gr/adopsy
www.aristotelio.edu.gr
www.opediatrosmou.gr

Βίντεο
Σε μία από τις συναντήσεις μας έγινε προβολή ενός βίντεο που αφορούσε το
δραματοποιημένο αλφάβητο της εφηβείας ,από μία θεατρική ομάδα νέων
ανθρώπων.Αυτό μας ενέπνευσε ώστε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας αλφάβητο και
να το παρουσιάσουμε ως θεατρικό δρώμενο.
Σε επόμενη συνάντηση παρακολουθήσαμε βίντεο από ομιλία ενός ψυχολόγου με
θέμα την εφηβεία.Αυτά που ακούσαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα,ακολούθησε
συζήτηση και καταγράψαμε τις απορίες και τα συμπεράσματά μας.

Κατάλογος υποθεμάτων
Στη συνέχεια οι καθηγήτριές μας μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο
υποθεμάτων όπου θα εστιάζαμε το έργο μας:
1.Συνέντευξη γνωριμίας των μελών της ομάδας-παρουσίαση του ζητήματος.
2.Ο εαυτός μου: ποιος είμαι
α.ιστορία του ονόματός μου
β.θετικά-αρνητικά του χαρακτήρα μου
γ.εκτιμώ τον εαυτό μου
3.Εφηβεία και φιλία
4.Διαφορές των φύλων-Το σώμα μου
5.Εφηβεία
α.Τί μου συμβαίνει κατά την εφηβεία;
β.Γιατί ξαφνικά μοιάζουν όλα τόσο διαφορετικά;
γ.Γιατί η διάθεσή μου είναι τόσο ευμετάβλητη;
δ.Ποιος/Ποια είμαι τελικά;
ε.Πώς ξαφνικά σταματάς πια να είσαι παιδί;
στ.Από πού θα καταλάβω πως είμαι πια στην εφηβεία;
ζ.Σε τι διαφέρει η εφηβεία για τα αγόρια;
6.Παρενόχληση/εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου
7.Διαπροσωπικές σχέσεις και διαδίκτυο

Η συνεργασία μας με ειδικούς φορείς
Από την πρώτη κιόλας στιγμή διαπιστώσαμε την ανάγκη συνεργασία μας με
εξειδικευμένους φορείς πάνω στο θέμα μας.Αναπτύξαμε ηλεκτρονική αλληλογραφία
με την ΕΨΥΠΕ (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού κι Εφήβου) και την
Ομάδα Εφήβων του νοσοκομείου Αχέπα οι οποίες μας προμήθευσαν με υλικό
πληροφόρησης.Ακόμη, ήρθαμε σε επαφή με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ‘Όασις’ στις Σέρρες και
τον
Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων ,το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το ΚΕΔΔΥ.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ενημέρωση από τους ειδικούς φορείς
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 η κ.Γρέδη Κωνσταντίνα ,ψυχολόγος του Κέντρου
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ‘ Όασις’
πραγματοποίησε δίωρο βιωματικό σεμινάριο με τους μαθητές της Γ’ τάξης.
Την Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας και σε
συνδυασμό με το ΣΕΠ μας επισκέφθηκε η κ.Βίκυ Δινάκη,υπεύθυνη του Κέντρου
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Σερρών.Μας ενημέρωσε σχετικά με τον
επαγγελματικό μας προσανατολισμό,μας έδειξε κάποια σχετικά τεστ κι ακολούθησε
ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 ακολούθησε ομιλία από την ψυχολόγο του ‘Όασις’
κα.Γρέδη προς τους γονείς των μαθητών.Τίτλος της ‘Ο ρόλος των γονέων κατά την
εφηβική ηλικία’.Η ανταπόκριση γονέων αλλά και άλλων κατοίκων του χωριού ήταν
μεγάλη.Ενημερώθηκαν για το πώς μπορούν να προσεγγίσουν τους εφήβους σ’ αυτή
την κρίσιμη ηλικία κι ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
κ.ΓΡΕΔΗ

ΤΗΝ

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου, η Γ’ Γυμνασίου του Νέου Σουλίου συμμετείχε σε ένα
σεμινάριο με θέμα τα συναισθήματα των εφήβων στα πλαίσια του προγράμματος
Αγωγής Υγείας που υλοποιείται φέτος στο σχολείο μας. Η ψυχολόγος Κωνσταντίνα
Γρέδη ήρθε και μας μίλησεγια τα συναισθήματά μας και πώς πρέπει να τα
διαχειριζόμαστε. Στην αρχή μιλήσαμε γενικά για τον άνθρωπο και αναφέραμε τα
συναισθήματα που υπάρχουν (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος, κτλ). Στη συνέχεια,
χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες και η ψυχολόγος μας ζήτησε να σκεφτούμε και να
πούμε ποια πράγματα μας θυμώνουν και με ποιον τρόπο εκδηλώνουμε το θυμό μας.
Τέλος, μας έβαλε να παίξουμε ένα παιχνίδι συνεργασίας. Πιαστήκαμε όλοι μαζί από
τα χέρια και έπρεπε να ξεμπλεχτούμε χωρίς να αφήσουμε ο ένας τον άλλο. Ήταν
πραγματικά μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εμπειρία. Μέσα από αυτό το
σεμινάριο μάθαμε πολλά πράγματα για τους άλλους και τον εαυτό μας.
Άρτεμις

Στις 14 Μαρτίου, στα πλαίσια του προγράμματος ‘Σερφάροντσς προς την εφηβεία’, η
ψυχολόγος κ.Κωνσταντίνα Γρέδη επισκέφθηκε την τάξη μας. Αρχικά γνωριστήκαμε
και μετά χωριστήκαμε σε ομάδες και συζητήσαμε για τα συναισθήματά μας.Στη
συνέχεια, συζητήσαμε τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι ενέργειές μας κατά την
εφηβική ηλικία. Ήταν μια ωραία εμπειρία, με βιωματικά παιχνίδια,
όπου μάθαμε πολλά πράγματα,όπως τρόπους με τους οποίους μπορούμε να
ελέγχουμε τα συναισθήματά μας.
Κατερίνα Μπαρ.

Στα πλαίσια του προγράμματος’’ Σερφάροντας προς την Εφηβεία,’’ είχαμε την
ευκαιρία να έχουμε μια συνάντηση με την ψυχολόγο κα. Γρέδη με την οποία
μιλήσαμε για τα συναισθήματα που μας καταπνίγουν. Αρχικά αφού γνωριστήκαμε με
την κα. Γρέδη μας ρώτησε για τα χόμπυ μας και τι μας αρέσει να κάνουμε. Ύστερα
χωριστήκαμε σε ομάδες και σε ένα χαρτί γράψαμε αυτά που μας εκνευρίζουν. Αφού
τα συζητήσαμε όλα αναλυτικά, γράψαμε στον πίνακα τους υγιείς τρόπους εκτόνωσης
του θυμού μας. Ύστερα παίξαμε όλοι μαζί ένα παιχνίδι με το όποιο καταλάβαμε ότι
όλα τα προβλήματα έχουν μια λύση. Όλα ήταν εντυπωσιακά. Ήταν μια πολύ ωραία
εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη.
Άντζελα

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ κ.ΔΙΝΑΚΗ

Τη Δευτέρα 1 Απριλίου, η Γ’ Γυμνασίου του Νέου Σουλίου ενημερώθηκε από
την κα. Βίκυ Δινάκη, στο πλαίσιο του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.Συζητήσαμε για τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό στο
μέλλον και με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξουμε επαγγέλμα. Σύμφωνα με όσα μας
είπε, όταν επιλέγουμε το επάγγελμά μας, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πράγματα όπως
αν θα καταφέρουμε να πιάσουμε τα μόρια της σχολής ή αν έχει ζήτηση αυτό που θα
επιλέξουμε.Πάνω απ’ όλα πρέπει να επιλέξουμε αυτό που μας αρέσει και να μην
αφήνουμε την οικογένεια μας να μας πιέζει να επιλέξουμε κάτι που δεν μας
ευχαριστεί. Τέλος, μας έδειξε μερικά τεστ τα οποία μπορούμε να κάνουμε,
προκειμένου να καταλάβουμε ποιο είναι το επάγγελμα που μας αρέσει, καθώς επίσης
και τι ζητάμε από μια δουλειά. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Μάθαμε πολλές πληροφορίες, οι οποίες θα μας φανούν πολύ χρήσιμες στο μέλλον,
όταν κληθούμε να επιλέξουμε το επάγγελμα μας.
Άρτεμις

Στα πλαίσια του μαθήματος του Σ.Ε.Π και του προγράμματος Αγωγής Υγείας η κα.
Τυχάλα και η κα.Κυριακοπούλου μας οργάνωσαν μια συνάντηση με την υπεύθυνη
του ΚΕΣΥΠ κα Δινάκη. Μαζί μιλήσαμε για τις επαγγελματικές κατευθύνσεις. Η κα
Δινάκη μας μίλησε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και μας πρότεινε να
δοκιμάσουμε ένα αποτελεσματικό τεστ για το μελλοντικό μας επάγγελμα. Απάντησε
στις απορίες μας με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα για την
επιλογή μας στον τομέα του επαγγέλματος.Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση
γιατί εμείς σαν έφηβοι αν και νομίζουμε ότι τα γνωρίζουμε όλα ,στην
πραγματικότητα δεν είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για τέτοια θέματα.
Άντζελα,Εσμεράλντα

Το ταμπλώ μας
Από τον Ιανουάριο η ομάδα ετοίμασε κι ανάρτησε στην αίθουσα διδασκαλίας της Γ’
γυμνασίου ένα ταμπλώ με αφίσες,σκίτσα και σχόλια για την εφηβεία.Η ομάδα προέβη
στην ενέργεια αυτή ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας και τί είναι η εφηβεία.

το σκίτσο έφτιαξε ο μαθητής Δάνογλου Γιώργος

Αλφάβητο
-Άγχος

Φιλία

-Βαρεμάρα

Χρόνος

-Γονείς

Ψέματα

-Δίαιτα

Ωριμότητα

-Έρωτας
-Ζωή/Ζώδια
-Ήλιος

-Θάλασσα
-Ισότητα
-Καριέρα/Κούραση
Λύπη
-Μοναξιά
-Ντροπή
-Ξενοφοβία
-Ομορφιά
-Περιπέτεια

-Ρούχα
-Σχέση
-Τσακωμοί
-Υποχρεώσεις

Άγχος: Νιώθουμε άγχος και αγωνία για το αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις
απαιτήσεις των καθηγητών στο γυμνάσιο.
-Βαρεμάρα: Πολλές φορές βαριόμαστε είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι,
απομονωνόμαστε και δεν μιλάμε σε κανέναν.
-Γονείς: Νιώθουμε πιεσμένοι από τους γονείς μας. Επίσης, νιώθουμε ότι δεν μας
καταλαβαίνουν και η συμπεριφορά μας είναι εντελώς παράξενη και διαφορετική από
ό,τι συνήθιζε να είναι.
-Δίαιτα: Βλέπουμε πως έχουν αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά επάνω μας. Κάποιες
φορές προσπαθούμε να χάσουμε βάρος είτε γιατί αισθανόμαστε άσχημοι, είτε για την
αντίδραση των συμμαθητών μας και δεν μας αρέσει τίποτα πάνω μας.
-Έρωτας: Στην εφηβεία πολλές φορές ερωτευόμαστε και αρχίζουμε να έχουμε έντονα
συναισθήματα για το άλλο φύλο.
Ελένη
Κατερίνα Μπαρ.

Ζωή: Η ζωή για εμάς είναι τρόπος σκέψης και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό
μας.
-Ζώδια: Οι περισσότεροι έφηβοι παίρνουν συμβουλές και ιδέες μέσω των ζωδίων.
Μέσω αυτών παίρνουμε μια μικρή γεύση για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
-Ήλιος: Ο ήλιος είναι το σύμβολο της ημέρας και της ζεστασιάς, και με το ξύπνημα
βλέπεις το πρώτο φως του. Σου προκαλεί συναισθήματα χαράς και ευτυχίας.
-Θάλασσα: Όταν ακούμε τη λέξη θάλασσα μας έρχεται στο μυαλό το καλοκαίρι και η
χαρά κάθε παιδιού.
-Ισότητα: Μας έρχεται στο μυαλό η ισότητα μεταξύ θηλυκού και αρσενικού γένους,
ανεξάρτητα από το χρώμα, την φυλή και τη θρησκεία.
-Καριέρα: Οι περισσότεροι σκέφτονται στο μέλλον τους να έχουν μια λαμπρή
καριέρα.
-Κούραση: Οι έφηβοι στο τέλος της ημέρας αισθάνονται κούραση.
Κατερίνα Μπεντ.
Ρούλα

Λύπη: Όταν μαλώνουμε με τους γονείς μας αισθανόμαστε λύπη.
-Μοναξιά: Όταν μας προδώσουν οι φίλοι μας και μένουμε μόνοι μας αισθανόμαστε
μοναξιά.
-Ντροπή: Πολλές φορές ντρεπόμαστε να μιλήσουμε σε κάποιους και αισθανόμαστε
άβολα.
-Ξενοφοβία: Πολλά παιδιά τα οποία είναι μετανάστες σε κάποια άλλη χώρα βιώνουν
την ξενοφοβία.
-Ομορφιά: Στην εφηβεία όλοι θέλουν να είναι πιο όμορφοι και γι' αυτό κάνουν πιο
συχνά μπάνιο και περιποιούνται πιο πολύ τον εαυτό τους.
Μαρία Αβ.
Παναγιώτα

-Περιπέτεια: Οι περιπέτειες των εφήβων είναι ατελείωτες και οι έφηβοι θέλουν όλο
και καινούργιες περιπέτειες, είτε αυτές είναι φιλικές,είτε ερωτικές, είτε άλλες. Η
περιπέτεια δεν είναι μόνο χαρά, αλλά και λύπη,κι ακόμα κάτι το
αξέχαστο και ξεχωριστό για κάθε έφηβο.
-Ρούχα: Στην περίοδο της εφηβείας τα ρούχα είναι κάτι που απασχολούν τον καθένα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθόμαστε ώρες και ώρες ατελείωτες μπροστά από τον
καθρέπτη για να συνδιάσουμε το ντύσιμό μας.
-Σχέση: Σίγουρα η σχέση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρρεάζει τον
έφηβο, είτε θετικά, είτε αρνητικά. Κατά την περίοδο της εφηβείας, οι έφηβοι
δημιουργούν σχέσεις και μέσα από αυτές τις σχέσεις καταλαβαίνουν το σωστό και το
λάθος.
-Τσακωμοί: Οι έφηβοι έχουν πολλές διαφωνίες και όλο τσακώνονται μεταξύ τους.
Πιστεύουν ότι η γνώμη τους είναι η καλύτερη και έτσι αδιαφορούν το τι πιστεύουν οι
άλλοι. Αυτό το γεγονός όμως δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα διότι
δημιουργείται φανατισμός μεταξύ τους, ο οποίος αρκετές φορές ξεπερνιέται και
άλλες φορές έχει αρνητικά αποτελέσματα.
-Υποχρεώσεις: Καθώς οι άνθρωποι από την παιδική ηλικία περνούν σε μια πιο
κρίσιμη (την εφηβεία) αποκτούν περισσότερες γνώσεις, αξίες αλλά μέσα σε αυτά
αυξάνονται και οι υποχρεώσεις τους. Ένας έφηβος πρέπει να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του και να βάλει τη διασκέδαση μετά από αυτές. Εάν αναλάβει τις
υποχρεώσεις του από τώρα την εφηβεία, αυτό θα τον βοηθήσει ύστερα σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του, εάν όχι όμως θα τον επηρρεάσει αρνητικά.
Άντζελα
Εσμεράλντα

Φιλία: Η φιλία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Ο
πραγματικός φίλος είναι αυτός που στις δύσκολες στιγμές στέκεται δίπλα σου και σε
υποστηρίζει.
-Χρόνος: Χρόνος είναι κάτι που μας αγχώνει ειδικά στο σχολείο μέσα στην τάξη.
Αγχωνόμαστε για τον χρόνο ακόμα και στο σπίτι την ώρα που είναι να διαβάσουμε.
-Ψέματα: Ψέματα για εμένα είναι οι λέξεις τις οποίες, κυρίως οι έφηβοι, λένε σε
άτομα του περιβάλλοντός τους, προκειμένου να ξεφύγουν από μια δύσκολη
κατάσταση.
-Ωριμότητα: Ωριμότητα για εμένα σημαίνει η αλλαγή του σώματος, αλλά και του
ψυχικού κόσμου και του μυαλού, καθώς επίσης το ότι γινόμαστε υπεύθυνοι,
αναλαμβάνουμε δηλαδή δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Άρτεμις
Αθανασία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
• Πως θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………..............
•
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………..
•
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
•
Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόκτημα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
•
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
•
Πόσο κάλος φίλος είσαι;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
•
Με ποιο μέλος της οικογενείας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
•
Πες μου κάτι που δεν σου αρέσει να κάνεις;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
•
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στην ζωή σου;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………

ΜΑΡΙΑ
Πώς θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Θα με περιέγραφαν σαν καλό κορίτσι και ήσυχο.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το criminal case team
.
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Ένα πράγμα για το οποίο καμαρώνω είναι οι κολλητές μου.
Ποιο είναι το ποιο αγαπημένο σου απόκτημα;
Τα αγαπημένα μου αποκτήματα είναι το κινητό μου και τα γυαλιά μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Τα αγαπημένο μου βιβλίο είναι «στο τσιμεντένιο δάσος».
Όσο μπορώ και κάθε μέρα προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη.
Με ποιο μέλος της οικογένειας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Το μέλος με το οποίο ταυτίζομαι περισσότερο είναι ο μπαμπάς μου.
Πες μου κάτι που δε σου αρέσει να κάνεις.
Δεν μου αρέσει να μαζεύω το δωμάτιο μου.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
Τα πιο σημαντικά πράγματα για εμένα στην ζωή είναι η οικογένεια μου και οι φίλοι
μου!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
-Πως θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Ίσως θα έλεγαν πως είμαι ήσυχη και μερικές φορές αγχώδης.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Μου αρέσουν τα ομαδικά παιχνίδια.
-Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Μου αρέσει πολύ το δωμάτιο μου.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόκτημα;
Το αγαπημένο μου απόκτημα ήταν κάτι παπούτσια με ροδάκια.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι <<Αγάπες…με ουρά>>.
-Πόσο καλός φίλος είσαι;
Πιστεύω πως είμαι μια μέτρια φίλη δηλαδή ούτε καλή ούτε κακή.
-Με ποιο μέλος της οικογένείας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Πιστεύω πως ταυτίζομαι περισσότερο με τον μπαμπά μου.
-Πες μου κάτι που δεν σου αρέσει να κάνεις.
Δεν μου αρέσει να παίζω μπάσκετ.
-Ποια είναι τα ποιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
Οι άνθρωποι που με αγαπούν και τους αγαπώ.

ΑΡΤΕΜΙΣ
-Πώς θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
-Ως ένα καλό κορίτσι.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
-UNO
-Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
-Για την εξυπνάδα μου.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόκτημα;
-Τα σκουλαρίκια μου.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
-Η τελευταία μαύρη γάτα.
-Πόσο καλός φίλος είσαι;
-Πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλή φίλη.
-Με ποιο μέλος της οικογένειας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
-Με τη μαμά μου.
-Πες μου κάτι που δεν σου αρέσει να κάνεις.
-Δεν μου αρέσει να πλένω τα πιάτα.
-Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
-Η οικογένεια μου και οι φίλοι μου.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Πώς θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Ένα παιδί αξιαγάπητο, χαρούμενο και λίγο άτακτο.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το παιχνίδι της ζωής.
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Ένα πράγμα για το οποίο καμαρώνω είναι οι ικανότητες μου για την γυμναστική.
Ποιο είναι το ποιο αγαπημένο σου απόκτημα;
Το αγαπημένο μου απόκτημα είναι ο υπολογιστής μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Τα αγαπημένο μου βιβλίο είναι «ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες».
Πόσο καλός φίλος είσαι;
Πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλή φίλη.
Με ποιο μέλος της οικογένειας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Το μέλος με το οποίο ταυτίζομαι περισσότερο είναι ο αδερφός μου.
Πες μου κάτι που δε σου αρέσει να κάνεις .
Δεν μου αρέσει να χορεύω.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
Τα πιο σημαντικά πράγματα για εμένα στην ζωή είναι η οικογένεια μου και τα
αδέρφια μου.

ΕΛΕΝΗ
Πώς θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Οι γονείς μου θα με περιέγραφαν ως ένα καλό και έμπιστο κορίτσι που σέβεται τους
άλλους.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το βόλεϊ γιατί πιστεύω πως με εκφράζει ως
προσωπικότητα γιατί είναι δυναμικό.
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Ένα πράγμα για το οποίο καμαρώνω είναι οι φίλες μου γιατί μου στέκονται στα
δύσκολα και πάνω από όλα είναι έμπιστες.
Ποιο είναι το ποιο αγαπημένο σου απόκτημα;
Το πιο αγαπημένο μου απόκτημα είναι το CD των One Direction γιατί είναι το
αγαπημένο μου συγκρότημα.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το «ένα παιδί μετράει τα άστρα» γιατί εκφράζει την
ιστορία ενός φτωχού παιδιού
.
Πόσο καλός φίλος είσαι;
Κατά την γνώμη μου πιστεύω πως είμαι καλή και έμπιστη φίλη γιατί δεν έχω
προδώσει ποτέ καμία φίλη.
Με ποιο μέλος της οικογένειας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Το μέλος της οικογένειας μου με το οποίο ταυτίζομαι περισσότερο είναι η μαμά μου
γιατί έχουμε πολλά κοινά.
Πες μου κάτι που δε σου αρέσει να κάνεις
Κάτι το οποίο δεν μου αρέσει να κάνω είναι τα μαθηματικά γιατί είναι δύσκολα και
ακαταλαβίστικα σε εμένα.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
Τα πιο σημαντικά πράγματα για εμένα στην ζωή μου είναι η οικογένεια μου και οι
φίλες μου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡ.
Πώς θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Οι γονείς μου θα με περιέγραφαν σαν ένα έξυπνο, φρόνιμο παιδί, γενναιόδωρο και
πρόθυμο να βοηθάω τους άλλους.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Τον τελευταίο καιρό μου αρέσει πολύ να παίζω τάβλι.
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Καμαρώνω για την προθυμία μου να βοηθάω τους άλλους ανθρώπους όποτε με
χρειαστούν.
Ποιο είναι το ποιο αγαπημένο σου απόκτημα;
Το αγαπημένο μου απόκτημα είναι το κουνελάκι μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Τα αγαπημένο μου βιβλίο είναι «η Σοφία».
Πόσο καλός φίλος είσαι;
Πιστεύω ότι είμαι καλή φίλη γιατί είμαι εχέμυθη και προσπαθώ να βοηθάω με όποιον
τρόπο μπορώ την παρέα μου .
Με ποιο μέλος της οικογένειας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Το μέλος με το οποίο ταυτίζομαι περισσότερο είναι η μητέρα μου.
Πες μου κάτι που δε σου αρέσει να κάνεις
Δεν μου αρέσει να ενοχλώ τους άλλους, ενώ δεν με έχουν πειράξει.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
Τα πιο σημαντικά πράγματα για εμένα στην ζωή είναι η οικογένεια μου και οι
συγγενείς μου.

ΡΟΥΛΑ
Πώς θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Θα με περιέγραφαν σαν καλή νοικοκυρά, ξεροκέφαλη, λίγο εγωίστρια και συνεπή.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ηλεκτρονικό όνομα, ζώα, φυτά (επιτραπέζιο).
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Ποιο είναι το ποιο αγαπημένο σου απόκτημα;
Το αγαπημένο μου απόκτημα είναι το κινητό μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Τα αγαπημένο μου βιβλίο είναι η «Μαύρη Καλλονή».
Πόσο καλός φίλος είσαι;
Πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλή φίλη συνεπώς και να σέβομαι αυτό που μου ζητούν.
Με ποιο μέλος της οικογένειας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Το μέλος με το οποίο ταυτίζομαι περισσότερο είναι η μητέρα μου.
Πες μου κάτι που δε σου αρέσει να κάνεις
Δεν μου αρέσει να διαβάζω βιβλία.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
Η οικογένεια μου και οι φίλες μου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤ.
-Πως θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Ώριμη, έξυπνη, με καλούς τρόπους, συνεσταλμένη και πάνω απ’ όλα καλό παιδί.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένα επιτραπέζιο (Taboo).
-Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Ότι είμαι καλή μαθήτρια.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόκτημα;
Ένα ποδήλατο.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Σοφία.
-Πόσο καλός φίλος είσαι;
Πιστεύω ότι είμαι πολύ καλός φίλος.
-Με ποιο μέλος της οικογένείας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Με τη μητέρα μου.
-Πες μου κάτι που δεν σου αρέσει να κάνεις.
Δεν μου αρέσει να μαγειρεύω.
-Ποια είναι τα ποιο σημαντικά πράγματα για σένα στη ζωή σου;
Οι γονείς μου, τα αδέρφια μου και οι φίλοι μου.

ΑΝΤΖΕΛΑ
Πως θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Oι γονείς μου νομίζουν ότι είμαι δυνατή και τα καταφέρνω στην ζωή μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το Hamburger,ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι.
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις:
Καμαρώνω για το ότι είμαι καλή μαθήτρια σε μια άλλη χώρα.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόκτημα;
Ο υπολογιστής μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «Αύριο πάλι»
.
Πόσο κάλος φίλος είσαι;
Πιστεύω αρκετά γιατί βοηθώ τους φίλους μου όταν το χρειάζονται.
Με ποιο μέλος της οικογενείας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Ταυτίζομαι περισσότερο με τον μπαμπά μου, με καταλαβαίνει πάντα.
Πες μου κάτι που δεν σου αρέσει να κάνεις;
Δεν μου αρέσει να περνώ χρόνο διαβάζοντας.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στην ζωή σου;
Η οικογένεια, το μέλλον μου, η φιλία ,το σχολειό, η υγεία.,

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
Πως θα σε περιέγραφαν οι γονείς σου;
Οι γονείς μου με περιγράφουν σαν δυνατή, ευαίσθητη, ότι νοιάζομαι για αυτούς, για
το σχολειό και την παρέα μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ηλεκτρονικό και είναι το Agatha Christie ,ένα
παιχνίδι που παίζεται στις όχθες του Νείλου.
Για ποιο πράγμα καμαρώνεις;
Καμαρώνω για το ότι προσπαθώ να πετυχαίνω αυτό που θέλω και στηρίζομαι στις
δικές μου δυνάμεις.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόκτημα;
Το αγαπημένο μου απόκτημα είναι η οικογένεια , το σχολειό και μια πολύ καλή
ξαδέλφη και ταυτόχρονα φίλη.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ‘’Ματωμένα Χώματα ‘’της Διδώς Σωτηρίου, και μιλά
για την μικρασιατική καταστροφή.
Πόσο κάλος φίλος είσαι;
Πιστεύω αρκετά γιατί βοηθώ τους φίλους μου σε μεγάλο βαθμό και είμαι εχέμυθη.
Με ποιο μέλος της οικογενείας σου ταυτίζεσαι περισσότερο;
Πιο πολύ ταυτίζομαι με τον πατερά μου, με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω και
είμαστε ψυχικά δεμένοι.
Πες μου κάτι που δεν σου αρέσει να κάνεις;
Δεν μου αρέσει να κάθομαι με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση και να βλέπω
ταινίες που δεν χρησιμεύουν σε τίποτα.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα στην ζωή σου;
Η οικογένεια,η φιλία,η υγεία,το σχολείο,το μέλλον μου.

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ

Ο καθένας είναι
διαφορετικός αλλά
και όμοιος με τους
άλλους , ως μέλος
μιας ομάδας.

Η ιστορία του ονόματος μου:
Γράφω:
α) το όνομα μου με κεφάλαια
β) Γιατί με βάφτισαν έτσι:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...
γ) μου αρέσει ή δεν μου αρέσει το όνομα μου και γιατί:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

Γράφω στο ένα αστέρι τις αρετές και τις ικανότητες που έχω , δηλαδή τα θετικά του
χαρακτήρα μου (τι κάνω καλά) και στο άλλο τα αρνητικά του , ποια μειονεκτήματα
έχω (τι δεν κάνω καλά).

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Της Παναγίας.
Γράφω το όνομα μου με κεφαλαία
ΜΑΡΙΑ
Γιατί με βάφτισαν έτσι
Με βάφτισαν έτσι γιατί είχα ένα πρόβλημα με την υγεία μου.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομα μου και γιατί
Το όνομα μου μου αρέσει γιατί είναι πολύ ωραίο και δεν θα ήθελα να το αλλάξω.

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Γράφω το όνομα μου με κεφαλαία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γιατί με βάφτισαν έτσι;
Το όνομα μου το πήρα από τη γιαγιά μου, τη μαμά του μπαμπά μου.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομά μου και γιατί;
Με το όνομά μου δεν έχω πρόβλημα δηλαδή ό,τι όνομά και να μου έβαζαν δεν θα με
πείραζε.

Εμπιστευτική,
Εμπιστευτική,
ευγενική, αγχώδης,
ευγενική, αγχώδης,
ντροπαλή, ακούω τους
ντροπαλή, ακούω τους
γονείς μου.
γονείς μου.

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Γράφω το όνομά μου με κεφαλαία
ΑΡΤΕΜΙΣ
Γιατί με βάφτισαν έτσι;
Επειδή έτσι έλεγαν την προγιαγιά μου και έτσι λένε τη νονά μου.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομά μου και γιατί;
Μου αρέσει το όνομά μου γιατί είναι σπάνιο και ξεχωριστό.

Φιλική,οργανωτική,βο
Φιλική,οργανωτική,βο
ηηθητική,δη,ιουργική,έξυ
θητική,δη,ιουργική,έξυ
-πνη,βολική,δραστήρια
-πνη,βολική,δραστήρια

Αξιόπιστη,κοινωνική,τσιΑξιόπιστη,κοινωνική,τσιγκούνα,υπομονετική,περί
γκούνα,υπομονετική,περί
εργη,
εργη,ντροπαλή
ντροπαλή
ντρ
ντρ
ν,
ν,
ντροπαλή
ντροπαλή

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Δεν υπάρχει κάποια ιστορία για το όνομα μου.
Γράφω το όνομα μου με κεφαλαία
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Γιατί με βάφτισαν έτσι
Με βάφτισαν έτσι γιατί έτσι έλεγαν την μητέρα της μητέρας μου.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομα μου και γιατί
Το όνομα μου μου αρέσει γιατί είναι πολύ ωραίο και είναι και το όνομα της γιαγιάς
μου που δεν πρόλαβα να την γνωρίσω.

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Δεν υπάρχει κάποια ιστορία για το όνομα μου.
Γράφω το όνομα μου με κεφαλαία
ΕΛΕΝΗ
Γιατί με βάφτισαν έτσι
Με βάφτισαν έτσι γιατί πήρα το όνομα της γιαγιάς μου της Ελένης, της μητέρας του
μπαμπά μου.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομα μου και γιατί
Το όνομα μου μου αρέσει γιατί είναι πολύ ωραίο και είναι και το όνομα της γιαγιάς
μου. Επίσης πολλές φορές ταυτίζεται το όνομα μου με την ωραία Ελένη και τον
Πάρη.

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Δεν υπάρχει κάποια ιστορία για το όνομα μου.
Γράφω το όνομα μου με κεφαλαία
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤ.
Γιατί με βάφτισαν έτσι
Με βάφτισαν έτσι γιατί, έτσι λένε την γιαγιά μου, την μητέρα του πατέρα μου.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομα μου και γιατί
Το όνομα μου μου αρέσει γιατί το έχει η αγαπημένη μου γιαγιά.

Γράφω ποιες αρετές και ικανότητες έχω, δηλαδή τα θετικά του χαρακτήρα μου(τι
κάνω καλά) αλλά και τα αρνητικά του, ποια μειονεκτήματα έχω(τι δεν κάνω καλά).

Έμπιστη
Έξυπνη
Γενναιόδωρη
Ευγενική
Πιστή

Επίμονη
Χωρίς υπομονή
Με νεύρα
Δεν εμπιστεύομαι

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Δεν υπάρχει κάποια ιστορία για το όνομα μου.
Γράφω το όνομα μου με κεφαλαία
ΑΡΓΥΡΗ
Γιατί με βάφτισαν έτσι
Με βάφτισαν έτσι γιατί, έτσι έλεγαν την γιαγιά μου.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομα μου και γιατί
Το όνομα μου δεν με τρελαίνει και νομίζω ότι είναι λίγο ‘βαρύ’

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου
Γράφω το όνομα μου με κεφαλαία.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡ.
Γιατί με βάφτισαν έτσι;
Με βάφτισαν έτσι γιατί η γιαγιά μου ονομάζεται Κατερίνα.
Μου αρέσει ή δε μου αρέσει το όνομα μου και γιατί;
Το όνομα μου, μου αρέσει αλλά αν είχα κάποιο άλλο δεν θα είχα πρόβλημα.

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου:
Γραφώ:
Το όνομα μου με κεφάλαια
ΑΝΤΖΕΛΑ
Γιατί με βάφτισαν έτσι:
Η ξαδέλφη μου ήταν όταν μικρή αγαπούσε μια τραγουδίστρια πάρα πολύ την οποία
την έλεγαν Άντζελα. Ήθελε να αλλάξει το δικό της όνομα και να το κάνει Άντζελα
όμως μαθαίνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται, παρακάλεσε τη μαμά όταν θα
γεννιόμουν εγώ να με ονομάσει Άντζελα.
Μου αρέσει ή δεν μου αρέσει το όνομα μου και γιατί:
Το όνομα μου δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το βρίσκω καθημερινό και απλό. Εμένα θα
μου άρεσε ένα πιο σπάνιο και ξεχωριστό.

Ειλικρινής,καλή
φίλη,δυνατή
αισιόδοξη,καλή
κόρη,έξυπνη,καλή
αδερφή,καλή
μαθήτρια,φιλική,εχέμυθη

Τεμπέλα
Ζηλιάρα
Γκρινιάρα

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Η ιστορία του ονόματος μου:
Γραφώ:
α) το όνομα μου με κεφάλαια
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
β) Γιατί με βάφτισαν έτσι:
Η γιαγιά μου έβαλε αυτό το όνομα από μια πολύ επιτυχημένη αλβανίδα
τραγουδίστρια την Εσμεράλντα. Της άρεσε πολύ διότι τραγουδούσε παραδοσιακά
τραγούδια και επίσης είχε μια πολύ ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτό το όνομα.
γ)μου αρέσει ή δεν μου αρέσει το όνομα μου και γιατί:
Και ΝΑΙ και ΟΧΙ. Μου αρέσει επειδή μου το έβαλε ένα πολύ αγαπημένο μου
πρόσωπο και όχι επειδή είναι λίγο παλαιό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Τι σου έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη

κορίτσι

Γράψε μέσα στα συννεφάκια ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα ,φράσεις.

αγάπη

τρυφερότητα

μόδα
ομορφιά

ρούχα και
παπούτσια

ΧΡΗΣΤΟΣ
Τί σου έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη

αγόρι

Γράψε μέσα στα συννεφάκια ρήματα,ουσιαστικά.επίθετα .φράσεις

σπυράκια
γένια

νεύρα
ωριμότητα

μηχανάκια
ποδόσφαιρο
γήπεδο

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
Τι σου έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη
Γράψε μέσα στα συννεφάκια ρήματα, ουσιαστικά, επέθετα ,φράσεις.

Εκτιμώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι:
♥
Ξέρω για ποια πράγματα αξίζω
♥
Ξέρω που πρέπει να προσπαθώ και να βελτιωθώ
♥
Αναγνωρίζω τα λάθη μου και δεν απογοητεύομαι
♥
Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής, πατώντας στα ποδιά μου.
♥
♥
♥
♥

Επίσης φροντίζω:
Την υγεία μου
Τη διατροφή μου
Την άσκηση του σώματος μου
Το περιβάλλον μου.

Στη γη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με καταγωγή από διαφορετικούς
πολιτισμούς, με σωματικές διαφορές και διαφορετικές απόψεις.
•
•

Στης οικογένειες μας ζούμε μαζί αλλά είμαστε διαφορετικοί.
Οι διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους μπορεί να οφείλονται:

•

Στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, στην πολιτιστική κληρονομία, στις
επιλογές, στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες, στο φύλο, στην ηλικία, στις
ικανότητες η άλλες ιδιότητες.

•

Είναι διαφορές όμως που δεν αποκλείουν το γεγονός ότι όλα τα άτομα
έχουν την ιδία αξία.
Η αντιπαραβολή στην πραγματικότητα μεταξύ των ανθρώπων
επηρεάζει την προσωπική μας βελτίωση.

•

<<Σε τι μοιάζω και διαφέρω από τον συμμαθητή μου>>
Χωριζόμαστε σε ζευγάρια. Συζητάμε σε τι μοιάζουμε και σε τι
διαφέρουμε από το ζευγάρι μας. Γράψτε για τα ενδιαφέροντα, τις
ανάγκες (αγάπη, φαγητό, παιχνίδι)που μοιράζεστε και από την άλλη
γράψτε πράγματα στα οποία διαφέρετε.
Σε τι μοιάζουμε

ΧΡΗΣΤΟΣ

Σε τι διαφέρουμε

Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Στην ομάδα στο ποδόσφαιρο

Αυτός είναι πιο ψηλός από μένα

Μας αρέσει και στους δύο η ιστορία

Εγώ είμαι ξανθός και γαλανομάτης

Δεν μας αρέσουν τα φιλολογικά
μαθήματα

Δεν του αρέσουν τα μαθηματικά σε
αντίθεση με εμένα

Είμαστε και οι δύο πολύ αθλητικοί τύποι

Εγώ έχω σαν χόμπι το τέννις ενώ αυτός
την μπάλα

Θέλομε και οι δύο να μείνουμε εργένηδες Συμμετέχει στο μάθημα ελάχιστα σε
αντίθεση με εμένα
Μας αρέσουν και στους δύο οι ταινίες
δράσεις

Έχει τρία ακόμα αδέρφια σε αντίθεση με
εμένα

ΜΑΡΙΑ ΑΒ.

Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Λατρεύουμε την μουσική.

Είμαι ξανθιά-είναι καστανή.

Έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα.

Έχω laptop-έχει σταθερό υπολογιστή.

Έχουμε και οι δυο από μια αδερφή.

Έχουμε διαφορετική άποψη για τα
παιχνίδια.

Έχουμε ίδιο στυλ στα ρούχα.

Μένουμε σε διαφορετικές γειτονιές.

Είμαστε γεννημένες τον ίδιο μήνα.

Έχω ίσια μαλλιά-έχει σγουρά μαλλιά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

είμαστε αστείες

είναι καστανή ενώ εγώ μελαχρινή

ήσυχες

σωματικά

στη συμπεριφορά
στο γούστο

ΑΡΤΕΜΙΣ
Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Μας αρέσει να ακούμε μουσική.

Έχει ξανθά μαλλιά, ενώ εγώ καστανά

Μας αρέσει να παίζουμε παιχνίδια
στο κινητό.

Έχει γαλάζια μάτια, ενώ εγώ καστανά.

Μας αρέσει να βγαίνουμε έξω με
παρέα και να διασκεδάζουμε.

Είναι καλή στα αθλήματα, ενώ εγώ
όχι.

Μας αρέσει να βλέπουμε ταινίες.

Είναι γεννημένη το Μάιο, ενώ εγώ τον
Ιούλιο.

Είμαστε ήσυχες και χαμηλών τόνων.

Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία, ενώ
σε εκείνη όχι.

ΓΙΩΡΓΟΣ

Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Στην εξυπνάδα

Στο ύψος

Στην εξυπνάδα

Στο χρώμα του δέρματος

Στα χόμπι

Στα μαλλιά

Δεν μας αρέσουν τα αγγλικά

Διαφορετικό φαγητό μας αρέσει

Στην ηλικία

Μας αρέσουν διαφορετικά μαθήματα

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Είμαστε και οι δύο ήσυχες στην τάξη

Η Άρτεμις έχει καστανά μαλλιά
ενώ εγώ ξανθά

Μας αρέσει και τις δύο να βγαίνουμε
έξω

είναι πολύ καλή μαθήτρια ενώ εγώ όχι
και τόσο

Ακούμε κι οι δύο μουσική

Κατάγεται από τη Θες/νίκη ,εγώ από
το Ν.Σούλι
Έχει καστανά μάτια ενώ εγώ γαλάζια

ΕΛΕΝΗ

Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Λατρεύουμε την μουσική.

Είμαι καστανή-είναι ξανθιά.

Έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα.

Έχω σταθερό υπολογιστή -έχει laptop.

Έχουμε και οι δυο από μια αδερφή.

Έχουμε διαφορετική άποψη για τα
παιχνίδια.

Έχουμε ίδιο στυλ στα ρούχα.

Μένουμε σε διαφορετικές γειτονιές.

Μας αρέσει το ίδιο φαγητό
(παστίτσιο).

Έχω σγουρά μαλλιά-έχει ίσια μαλλιά

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡ.
Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Είμαστε και οι δύο αστείες.

Είναι μελαχρινή ενώ εγω είμαι
καστανή.

Είμαστε ήσυχες

Διαφέρουμε σε κάποια σημεία του
χαρακτήρα μας.

Μας αρέσουν τα ίδια φαγητά.

Διαφέρουμε σωματικά.

ΡΟΥΛΑ
Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Είμαστε και οι δυο αστείες.

Έχει καστανά μαλλιά και εγώ μαύρα

Ακούμε το ίδιο είδος μουσικής.

Εγώ έχω καστανά μάτια ενώ η φίλη
μου έχει πρασινοκαφέ

Μας αρεσει πάρα πολύ το μαγείρεμα
και να πηγαίνουμε για ψώνια.

Εγώ είμαι απαισιόδοξη ενώ η φίλη
μου σκέφτεται πάντα διαφορετικά

Φοβόμαστε τους γιατρούς, τα
ζουζούνια και τα σκυλιά.

Κάνει πολύ εύκολα φιλίες και δεν
ντρέπεται ενώ εγώ δΙστάζω.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤ.

Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

.Μας αρέσει η μαγειρική.

.Η φίλη μου έχει μαύρα μαλλιά, ενώ
εγώ καστανά.

Ακούμε ίδιο είδος μουσικής.

Είναι πιο ευαίσθητη σε διάφορα
θέματα, ενώ εγώ όχι

Κάνουμε και οι δύο αστεία και
πλάκες μεταξύ μας.

Λατρεύουμε κάθε μία διαφορετικό
τραγουδιστή

Μας αρέσουν τα άλογα.

Έχουμε διαφορετικό χρώμα ματιών.

Φοβόμαστε τα έντομα και τα σκυλιά.

ΜΑΡΙΑ Π.

Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Ακούμε την ίδια Μουσική.

Δεν μας αρέσει το Διάβασμα

Έχουμε ίδιες Απόψεις.

Δεν μας αρέσει το Άδικο.

Μας αρέσει να Γυμναζόμαστε

Δεν μας αρέσει η Ζήλια.

Μας αρέσει να βγαίνουμε έξω

Δεν μας αρέσει να μας προσβάλουν

.

ΑΝΤΖΕΛΑ
Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Καλές μαθήτριες

Ύψος

Γούστο

Χρώμα μαλλιών

Κριτήρια επιλογής φίλου

Χόμπυ

Μήκος μαλλιών και κούρεμα

Αγαπημένο φαγητό

Αγαπημένο χρώμα

Μουσική που μας αρέσει

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
Σε τι μοιάζουμε

Σε τι διαφέρουμε

Πιστεύουμε πως είμαστε καλές
μαθήτριες

Ύψος

Κοινό γούστο

Αγαπημένο φαγητό

Ταινίες που μας αρέσουν

Χόμπυ

Καταγωγή (χώρα,πόλη)

Αγαπημένο βιβλίο

Ίδιος αριθμός μελών της οικογένειας

Μελλοντικά όνειρα
(φιλόλογος,μουσικός)

ΕΓΩ ΚΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ-Η ΠΑΡΕΑ
ΜΟΥ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όταν είσαι μέλος μιας παρέας ,νιώθεις ότι ανήκεις κάπου.
Αν οι φίλοι σου σε συμπαθούν , αισθάνεσαι καλά για τον εαυτό σου.
Αυτό λειτουργεί διπλά , αν εσύ ο ίδιος νιώθεις καλά με τον εαυτό σου , οι
άλλοι θα σε συμπαθούν ευκολότερα.
Αν είσαι αγενής ,κριτικάρεις συνέχεια ή μιλάς πολύ για τον εαυτό σου , δεν θα
σε θέλουν για φίλο.
Οι φίλοι σου θα προέλθουν από τους συμμαθητές σου στο σχολείο , από
άτομα που έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα ή που μένετε κοντά.
Τα πιο δημοφιλή άτομα δεν είναι απαραίτητα και οι καλύτεροι φίλοι.
Ο καλός φίλος είναι αυτός με τον όποιο μοιράζεσαι τις ευχάριστες και
δυσάρεστες στιγμές και μοιράζεσαι μυστικά.
Όταν κάνεις φίλες πρέπει να παίρνεις και να δίνεις.
Ακόμα και οι καλύτερες φιλίες μπορεί να περάσουν δύσκολες στιγμές.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να είναι σαν τους φίλους τους: να ντύνονται σαν
αυτούς , να μοιάζουν με αυτούς , να πηγαίνουν όπου πάνε και εκείνοι και να κάνουν
ό,τι κάνουν και εκείνοι.

Μαρία Αβ.
Τα κριτήρια τα οποία διαλέγω τους φίλους μου είναι:
Α. να με σέβεται
Β. να μην με κοροϊδεύει
Γ. να ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες
Δ. να μην είναι ψεύτης
Ε. να μην προδίδει ό,τι του λέω
Στ. να μου φέρεται όπως του φέρομαι
Ζ. να έχει καλό χαρακτήρα
Η. να με εμπιστεύεται όπως εγώ αυτόν/αυτήν
Θ. να κάνουμε ότι να’ ναι
Ι. να κάνει ο ένας στον άλλον κάποιες χάρες
Κ. να είναι δίπλα μου ό,τι και αν χρειαστώ
Λ. να μην με ‘θάβει’
Μ. να βοηθάει ο ένας τον άλλον

Άρτεμις
Με ποιο κριτήριο επιλέγω ένα φίλο;

Όταν επιλέγω ένα φίλο, παρατηρώ πολλά πράγματα. Ο καλός φίλος κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει
καλό χαρακτήρα, να είναι δηλαδή ευγενικός και φιλικός. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστος, δηλαδή να μπορώ να
του εμπιστευτώ τα μυστικά μου. Ο φίλος θα πρέπει να είναι επίσης πάντα εκεί για μένα όταν τον χρειάζομαι

για να με βοηθήσει και να μου δώσει συμβουλές. Με τους φίλους πρέπει να διασκεδάζουμε και να περνάμε
καλά. Όμως ποτέ δεν θα άφηνα κάποιον φίλο μου να με επηρεάσει για να κάνω κάτι χωρίς τη θέλησή μου.

Αθανασία
Ένας πραγματικός φίλος για μένα είναι αυτός που είναι καλός και όχι βίαιος,αυτός που θα μπορώ να του
εμπιστεύομαι τα μυστικά μου η οτιδήποτε άλλο,να μη με ξεχάσει εάν ακολουθήσουμε διαφορετικούς
δρόμους γιατί ένας καλός φίλος τους φίλους ποτέ δεν ξεχνά.

Ελένη
Τα κριτήρια με τα οποία διαλέγω μία φίλη είναι:
Α) Θέλω να είναι καλόκαρδη
Β) να είναι εχέμυθη
Γ) ευγενική
Δ) να μου συμπαραστέκεται σε δύσκολες στιγμές
Ε) να μην με σχολιάζει πίσω από την πλάτη μου
Στ) να έχει χιούμορ
Ζ) να μην με πιέζει
Πιστεύω πως καμία από τις φίλες μου, δεν με έχει επηρεάσει ποτέ ούτε με έχει πιέσει. Αντιθέτως με
στηρίζουν και μου συμπαραστέκονται στις δύσκολες στιγμές και με προστατεύουν από λάθος επιλογές.
Επίσης το ίδιο κάνω και εγώ για αυτές με σκοπό να μη επηρεάσει η μία την άλλη

Ρούλα
Γιατι επέλεξα την φίλη μου?
Την φίλη μου την επέλεξα όχι μόνο γιατί πάμε μαζί σχολείο αλλά και γιατί ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες και
έχουμε πολλά κοινά. Είμαστε από παλιά μαζί και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν. Είναι
πολύ αστεία και δεν μου χαλάει ποτέ χατίρι. Δεν με επηρεάζει και δεν με πιέζει ποτέ αν δεν θέλω να κάνω
κάτι. Θα ήθελα πολύ να της μοιάσω, να έχω το χιούμορ της και την καλή της την καρδιά.

Εσμεράλντα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ Η ΦΙΛΙΑ
Η φιλία για εμένα είναι κάτι σημαντικό ,κάτι ιερό κάτι σαν το καταφύγιο μου. Για εμένα μια καλή φιλία είναι
η έμπιστη, η εχέμυθη φιλία ,και η φίλη που είναι πάντα πρόθυμη να με βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές, και να
μην μιλήσει για εμένα όταν εγώ γυρίσω την πλάτη μου. Ο θεός μου έχει χαρίσει μια τέτοια φίλη την ξαδέρφη
μου την Άντζελα η οποία όσον αφορά την φιλία μας μου ταιριάζει απόλυτα. Όταν κάποιος φίλος μου ζητά να
κάνω κάτι και εγώ δεν μπορώ να το κάνω δεν μου αρέσει ο φίλος μου να θυμώσει γιατί αυτό δεν είναι φιλία.
Επίσης δεν μου αρέσει ένας φίλος να με κοροϊδεύει και να τον κοροϊδεύω. Ευτυχώς εγώ έχω μια τέτοια φίλη ,
ενώ άλλοι θα έπρεπε να τον ψάχνουν.

Mερικές φόρες είναι δύσκολο να αντισταθείς όταν οι φίλοι σου προσπαθούν να σε πιέσουν να κάνεις κάτι που
εσύ ο ίδιος δεν θέλεις να το κάνεις.

Όταν αισθάνεσαι τέτοια
πίεση,πρέπει να θυμάσαι
♥
Οι φίλοι που σε εγκαταλείπουν επειδή δεν τους ακολουθείς σε όλα, δεν αξίζουν.
♥
Οι καλοί φίλοι θα δεχτούν ότι έχεις τη δική σου προσωπικότητα και ότι δεν είσαι
απλώς ένας δικός τους καθρέφτης.
♥
Δε χρειάζεται να τους απορρίπτεις, μπορείς απλώς να πεις <<Δεν είναι ο κατάλληλος
άνθρωπος για μένα>>.
♥
Όση περισσότερη εμπιστοσύνη έχεις στον εαυτό σου τόσο λιγότερη πίεση θα δεχτείς.

Μπορείς να αναφέρεις κάποια παρόμοια περίπτωση που σου έτυχε να αρνηθείς κάτι σε ένα/μια φίλο/η επειδή
εσύ δεν ήθελες να το κάνεις. Πιέστηκες από αυτόν/ην;

Πως ένιωσες; Μπερδεύτηκες για το τι έπρεπε να αποφασίσεις (να τον/την ακολούθησες ή να αντισταθείς) ;
Εκτίμησες τελικά τον εαυτό σου περισσότερο για την επιλογή του; Μείνατε τελικά και πάλι φίλοι η το
γεγονός πως δεν ακολούθησες τη γνώμη του σας χώρισε;

Τί πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει κάποιος όταν του ζητάει ένας φίλος του
κάτι
Κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να ακολουθείς πάντα αυτά που κάνουν οι φίλοι σου.Γιατί κάποια
πράγματα μπορεί να σε οδηγήσουν σε δύσκολη θέση π.χ.(όταν κάποιος φίλος σου πάει να κάνει κάποιο
παράπτωμα και τον ακολουθήσεις και σας πιάσουν αυτόματα έχεις ανάμειξη και έτσι σε πιάνουν και
εσένα).Ένα ακόμα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να μπορείς να ξέρεις πότε να βγείς με τους φίλους
σου και πότε όχι π.χ.(όταν διαβάζεις και έρχεται ένας φίλος σου σπίτι και σου ζητά να βγείτε και να
σταματήσεις τα μαθηματά σου εσυ πρέπει να του πείς ότι δεν γίνεται).
Χρήστος

Ένα Σάββατο που πήγαμε στο ‘Άρωμα’ και η Μαρία ήθελα να πάμε να μιλήσουμε στην Μαρία, την Στέλλα,
τον Γιάννη και τον Μάρκο και εγώ δεν πολύ ήθελα γιατί από την μια ντρεπόμουν ενώ από την άλλη ήθελα να
πάω γιατί είχα καιρό να δω την Μαρία. Εκείνη την στιγμή ήμουν τόσο μπερδεμένη και δεν ήξερα τι να κάνω.
Τελικά της είπα ότι δεν θέλω να πάμε. Στην αρχή νευρίασε λίγο αλλά μετά από πολύ λίγο ξεθύμωσε και ήταν
σαν να μην έγινε απολύτως τίποτα.
Μαρία Αβ.

Δεν μου έχει τύχει ποτέ περιστατικό με φίλους μου που μου είπαν να τους ακολουθήσω,.Αν γινόταν κάτι
τέτοιο θα έκρινα πρώτα αν ήταν σωστό και μετά μπορεί να τους ακολουθούσα.
Παναγιώτα

Μια φορά κάποιες φίλες μου ήθελαν να πάνε στον κινηματογράφο στις Σέρρες, αλλά εγώ δεν ήθελα. Όταν
τους είπα ότι δεν θα έρθω, με ρώτησαν γιατί και εγώ τους είπα πως απλώς δεν ήθελα να πάω. Δεν με πίεσαν
τελικά να πάω και φυσικά αυτό το γεγονός δεν προκάλεσε ρήξη στη φιλία μας, γιατί ήταν κάτι πολύ
ασήμαντο για να μαλώσουμε.
Άρτεμις

Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε τους φίλους μας συνέχεια. Επίσης κάποια πράγματα μπορεί να σε
πάνε στον κακό δρόμο (πχ. Τσιγάρο,κλέψιμο) που όσο και να μην το θες δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Αυτή
η κακή συνήθεια θα έχει κακές συνέπειες στην υγεία σου και όχι μόνο γιατί κάθε φόρα που θα επιστρέφεις
από έξω οι γονείς σου θα σε περνάν από ανάκριση δηλαδή θα σε ρωτάν που ήσουνα, τι έκανες και άλλες
πολλές ερωτήσεις με αποτέλεσμα να νιώθεις άσχημα. Επίσης μπορεί το χωριό σου να μάθει αυτό που κάνεις
και να σου βγάλουν μια κακή φήμη και σε όλο αυτό να είναι φταίχτης ο φίλος σου και από την άλλη εσύ που
δεν ξέκοψες από αυτή τη κακή συνήθεια.
Μια μέρα ο φίλος μου ο Νίκος ήρθε να με πάρει για να πάμε να παίξουμε μπάλα. Εγώ στην αρχή ήθελα να
πάω αλλά μετά άλλαξα γνώμη γιατί θα ήταν και μεγαλύτερα παιδιά. Τελικά τον ακολούθησα και πήγαμε να
παίξουμε. Επίσης κατά την διάρκεια του παιχνιδιού βγήκε η μπάλα έξω και άρχισα να τρέχω και μετά πήδηξα
για να μπω και τότε στραμπούληξα το πόδι μου.
Γιώργος

Ένα βράδυ οι φίλες μου,μου είπαν να πάμε σε ένα μέρος όπου εγώ δεν ήθελα να πάω,δεν με πίεσαν να
απαντήσω ίσως επειδή ήταν βέβαιοι για τη θετική μου απάντηση.Τελικά, μαζί με μια άλλη φίλη
χωριστήκαμε από την παρέα. Είμαστε και πάλι φίλοι αλλά όχι σαν παλιά.
Αθανασία

Μία μέρα, μία φίλη μου, μου ζήτησε να κάνουμε μια βόλτα. Εγώ αρνήθηκα να πάω μαζί της και εκείνη
άρχισε να με πιέζει. Επίσης με απείλησε λέγοντάς μου πως αν δεν πάω, δεν θα με έχει φίλη.Στεναχωρήθηκα
με την εκβιαστική συμπεριφορά της αλλά δεν δέχτηκα. Το γεγονός αυτό με έκανε να καταλάβω πως η φίλη
μου αυτή δεν ήταν σωστή και έτσι δεν ξαναϊδωθήκαμε ποτέ.
Ελένη

Μια φορά μια φίλη μου, μου είπε να πάμε μια βόλτα το απόγευμα.
Είχα να κάνω πολλά μαθήματα και της το είπα, μα με πίεζε και
επέμενε. Μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα πως αν αρνηθώ θα θυμώσει
μαζί μου. Τελικά της απάντησα πως δεν θα πάω και αντιστάθηκα.
Αυτή δε θύμωσε μαζί μου αλλά ακολούθησε τη γνώμη μου και
είμαστε ακόμα φίλες.
Κατερίνα Μπαρ.

Πραγματικά σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ αν μου έτυχε κάποια τέτοια παρόμοια κατάσταση, μα τίποτε.
Ποτέ δεν μ'έχουν πιέσει να κάνω κάτι που δεν θέλω και αν πραγματικά γινόταν αυτό θα έπαιρνα μόνη μου
την απόφαση και ελιαμι σίγουρη πως αν δεν συμφωνούσα δεν θα μου κρατούσαν κακία, όπως εγώ άλλωστε.
Ρούλα

Στην σημερινή εποχή, τα παιδιά στην ηλικία μου συνήθως επηρεάζονται από τις παρέες τους. Συνήθως
επηρεάζονται αρνητικά, αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα. Πιστεύω πως η παρέα μου, με επηρεάζει μόνο
θετικά. Όταν έχω άδικο προσπαθεί να μου εξηγήσει πιο είναι το σωστό και αν κάτι δεν κάνω καλά με βοηθάει
να το διορθώσω.
Κατερίνα Μπεντ.

Δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο προς το παρόν γιατί προσέχω πολύ τους φίλους που είναι δίπλα μου άλλα
και να γινόταν κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να το ανεχόμουν όσο καιρό κι αν κάναμε παρέα..Ευτυχώς
οι φίλοι μου δεν είναι τέτοια άτομα .!
Μαρία Π.

Ένα Σάββατο οι φίλες μου είχαν κανονίσει να πάμε έξω. Εμένα όμως με ενημέρωσαν την τελευταία στιγμή
που ήρθαν να με πάρουν. Για κακή μας τύχη εγώ είχα φροντιστήριο και δεν προλάβαινα να πάω μαζί τους.
Είχα πολύ διάβασμα, τα κορίτσια με παρακαλούσαν να πάω μαζί τους εγώ όμως δεν ήθελα. Για ένα
ολόκληρο τέταρτο με παρακαλούσαν, δέχτηκα πολλή πίεση όμως δεν άλλαξα γνώμη. Στην αρχή είχαν
θυμώσει πολύ μαζί μου όμως ευτυχώς υστέρα όταν ξανασυναντηθήκαμε δεν μου κρατούσαν κακία και ήμουν
πολύ χαρούμενη για αυτό.
Άντζελα

Όταν ήμουν μικρή και ζούσα μακριά από την σημερινή μου παρέα οι φίλοι μου πήγαιναν να κάνουν
καλοκαιρινό μπάνιο σε ένα ρυάκι κοντά στο σπίτι μου. Μου ζήτησαν να πάω και εγώ μαζί τους αλλά
αρνήθηκα επειδή φοβόμουν την αντίδραση της μαμάς μου η οποία δεν ήθελε να κάνω κάτι τέτοιο. Πολλές
φορές δεχόμουν και απειλές από τα κορίτσια της παρέας πως εάν δεν πήγαινα θα έλεγαν τα μυστικά μου σε
όλους. Εγώ πάλι δεν πήγαινα διότι ήξερα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούν να το κάνουν αφού θα τους φερόμουν
και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για πολύ καιρό.
Εσμεράλντα

Οι διαφορές των φύλων

Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα
χωρίζονται σε αρσενικά και
θηλυκά.Η ταυτότητα του
φύλου αποκτιέται τη στιγμή
της γέννησης κι είναι
σύμφωνη με τα γεννητικά
όργανα του νεογέννητου

Το σώμα μου
Τα παιδιά μεγαλώνουν και το σώμα τους αλλάζει.
Η πρώτη αλλαγή που παρατηρούν όλοι είναι ότι συνεχώς ψηλώνουν και δυναμώνουν,
μετατρέπεται από σώμα παιδιού σε σώμα ενηλίκου.
Το κορίτσι γίνεται γυναίκα και το αγόρι άντρας.
Η περίοδος αυτής της αλλαγής λέγεται εφηβεία.
Η εφηβεία κάνει την πρώτη της εμφάνιση μεταξύ 9 και 14 ετών.
Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: η
διατροφή, η κληρονομικότητα, η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, το κλίμα, η
φυλή και η γεωγραφική τοποθεσία.

Πώς είμαι σήμερα;
Όταν ήμουν μωρό:

Πώς είμαι σήμερα:

Ανάφερε τις αλλαγές που παρατηρείς στην εξωτερική σου εμφάνιση:
-Άλλαξε το χρώμα των μαλλιών, γιατί τα έβαψα και είναι και πιο μακριά.
-Το χρώμα το ματιών παραμένει μπλε, αλλά τώρα είναι πιο σκούρο.
-Το χρώμα του δέρματος μου έγινε λίγο πιο σκούρο.
-Πλέον το σώμα μου έχει πάρει την τελική μορφή του και προσέχω τη διατροφή μου

ΕΦΗΒΕΙΑ
Γνωρίζω βέβαια ότι τον κάθε νέο, μετά από μια ορισμένη ηλικία τον βασανίζει
η περιέργεια να μάθει το μεγάλο μυστικό.
Αναρωτιέμαι τι συμβαίνει με σένα. Η απάντησή μου είναι πολύ σύντομη.
Βρίσκεσαι στην ΕΦΗΒΕΙΑ. Ο όρος αυτός προέρχεται από την λατινική λέξη
Pubertas και σημαίνει σεξουαλική ωριμότητα.
Θα αναρωτηθείς τι σημαίνει εφηβεία. Για σένα σημαίνει ότι περνάς μια διαδικασία ωρίμανσης. Το νιώθεις στις μεταβολές του σώματος σου αλλά συγχρόνως και
στις ψυχικές και πνευματικές σου διακυμάνσεις. Η σχέση σου με το περιβάλλον αλλάζει. Ξαφνικά παρατηρείς ότι υπάρχουν κορίτσια, και μάλιστα όχι μόνο εκείνα που
χαμογελούν ηλίθια όταν τα πειράζεις, αλλά κορίτσια που αντιδρούν και κάνουν πολύ
καλή παρέα. Και οι δυο σας βρισκόσαστε σε μια φάση, που δεν είναι τόσο διαφορετική στα δύο φύλα. Βέβαια, η σωματική σας εξέλιξη παρουσιάζει διαφορές, αλλά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζετε είναι τα ίδια. Επίσης και η σχέση σας προς το περιβάλλον άλλαξε. Τώρα και το κορίτσι ανακαλύπτει ξαφνικά ότι το αγόρι δεν είναι ένα
«ανόητο αγόρι» αλλά ένας πολύ ενδιαφέρων νεαρός. Η ανακάλυψη σας είναι αμοιβαία, το βλέμμα με το οποίο ο ένας βλέπει την άλλη έγινε διαφορετικό.
Είναι κυρίως οι ορμόνες των ανδρικών και γυναικείων αδένων- που αρχίζουν να
εργάζονται κατά την ηλικία της ωρίμανσης- εκείνες που κατευθύνουν τις σωματικές
και πνευματικοψυχικές μεταβολές.
Μεγαλώνεις, οι ώμοι σου φαρδαίνουν περισσότερο από τη λεκάνη σου, οι μύες
σου δυναμώνουν, το τρίχωμα του σώματός σου γίνεται πυκνότερο, σχηματίζεται το
πρώτο χνούδι στα μάγουλα, η φωνή σου γίνεται βαθιά. Όλες αυτές οι διεργασίες δεν
επιτελούνται μέσα σε μια νύχτα, άλλαξαν βαθμιαία – έχεις λοιπόν τον καιρό να συνη-

θίσεις. Δεν είναι και τόσο τραγικά πάντως τα πράγματα. Και δεν έχει καμία σημασία
αν αυτή η εξελικτική διαδικασία θα γίνει αργά ή γρηγορότατα. Ένα μπορείς να είσαι
σίγουρος ότι θα γίνει οπωσδήποτε.
Το ορμονικό παιχνίδι είναι εκείνο που δημιουργεί κατά κάποιον τρόπο τη σεξουαλική ιδιομορφία του ατόμου. Οι ανδρικές ορμόνες λέγονται «ανδρογόνα» και οι
γυναικείες ορμόνες λέγονται «οιστρογόνα».
Οι παραπάνω ορμόνες βρίσκονται στον οργανισμό και των δύο φύλων σε ποικίλες αναλογίες. Η ισορροπία της αναλογίας αυτής είναι εκείνη που καθορίζει τη φυσιολογική σεξουαλική εξέλιξη του ατόμου.
Έτσι παρατηρούμε ορισμένες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όπως… Ο άντρας γίνεται μεγάλος και πιο σωματώδης και η γυναίκα πιο μικρή και πιο λεπτοκαμωμένη. Τα στήθη ενός άντρα είναι υποτυπώδη και μόλις διακρίνονται σε σχέση με
τα πολύ ανεπτυγμένα της γυναίκας. Στους άντρες οι ώμοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο
φάρδος, ενώ στη γυναίκα η περιφέρεια της λεκάνης. Ο λιπώδης ιστός στους άντρες
είναι λιγότερος, ενώ στις γυναίκες περισσότερος. Το δέρμα του άντρα είναι τραχύ,
παχύ, χοντρό και ανώμαλο, ενώ η γυναίκα έχει μακριά μαλλιά χωρίς να αναπτύσσεται
το γένι ή το μουστάκι. Ο άντρας έχει λαρύγγι αναπτυγμένο και φωνή βαριά, ενώ η γυναίκα λιγότερο αναπτυγμένο λαρύγγι και λεπτή φωνή.

Τι μου συμβαίνει κατά την εφηβεία
Είναι η περίοδος της ζωής κατά την οποία ενηλικιώνεσαι. Σ’ αυτό το διάστημα
δεν αναπτύσσεσαι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Σχηματίζεις για πολλά θέματα
δική σου άποψη, θέλεις να κάνεις καινούριους, να ερωτευτείς, να βρεις τη μεγάλη
αγάπη. Με λίγα λόγια μεγαλώνεις και θέλεις να φέρεσαι όπως οι ενήλικοι. Για πρώτη
φορά είσαι σε θέση να παρακολουθείς συνειδητά την ανάπτυξή σου και να θέλεις να
θέλεις να την κατευθύνεις ο/η ίδιος/α.
Συνήθως αυτή η περίοδος ξεκινά από τν ηλικία των 11 χρονών και
ολοκληρώνεται περίπου στα 18 σου χρόνια. Για τα κορίτσια υπολογίζουμε περίπου 2
χρόνια νωρίτερα. Κορίτσια και αγόρια πάντως στις ανεπτυγμένες χώρες- Ευρώπης,
ΗΠΑ – μπαίνουν νωρίτερα στην εφηβεία. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό.
Οι ειδικοί είναι της άποψης ότι κύριο ρόλο έχει παίξει η επαρκής διατροφή και οι
ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης.
Αν εσύ μπεις στην εφηβεία σου στα 10 η στα 14 χρόνια σου δεν μπορεί
κανένας να το προβλέψει.Και οι δυο περιπτώσεις θα είναι απολύτως φυσιολογικές.

Γιατί ξαφνικά μοιάζουν όλα τόσο διφορετικά;
Ξυπνάς ένα πρωί και έχεις την εντύπωση ότι έχεις αλλάξει και μαζί με σένα και
ο κόσμος.
Οι αλλαγές αυτές μπορεί να συμβούν σταδιακά, έτσι ώστε να έχεις τον καιρό
να τις συνηθίσεις ή απότομα και να σε ξαφνιάσουν.
Η εφηβεία είναι η περίοδος της υπερβολής. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως οι
σημαντικότερες μεταβολές είναι οι σωματικές. Είναι βέβαια οι εμφανέστερες. Αλλά
θα σε απασχολήσουν εξίσου και οι ψυχικές.
Δεν μπορεί κανείς να σου πει πως θα εξελιχθείς, αφού αυτό δεν εξαρτάται μόνο
από το ρυθμό της ανάπτυξής σου αλλά και από το χαρακτήρα σου. Σκέψου ότι ενώ

ενδιαφέρεσαι για ένα αγόρι από μεγαλύτερη τάξη, η φίλη σου παίζει ακόμη με τις
κούκλες ή ενώ εσύ αισθάνεσαι ακόμη άχαρη, η συνομήλικη ξαδέρφη σου φέρεται σαν
μεγάλη κυρία.
Αλλά ακόμη και με τους γονείς σου θα έχεις ίσως δυσκολίες. Σιγά σιγά θα
αντιλαμβάνεσαι ότι οι γονείς σου, σου λένε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Αναπτύσσεις
τώρα καινούριο τρόπο σκέψης για όλα τα πράγματα. Παρατηρείς ότι δεν υπάρχει
μόνο ένας τρόπος ζωής, αυτός των γονιών σου, αλλά πολλοί άλλοι ακόμη και θέλεις
να διαλέξεις μόνος-η σου ποιόν θα ακολουθήσεις. Η εφηβεία δεν είναι η κατάλληλη
εποχή για δειλίες και συμβιβασμούς. Θέλεις να ξέρεις για όλα τι ακριβώς συμβαίνει.

Γιατί η διάθεσή μου είναι τόσο ευμετάβλητη;
Αυτή την εποχή είσαι συχνά ευερέθιστος-η. Πολλές φορές μάλιστα εκρήγνυσαι
όταν κάποιος θίξει αυτό το θέμα. Πρέπει όμως να μάθεις να χειρίζεσαι αυτά τα
αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που δε θα είναι πάντα εύκολο.
Πολλές φορές χοροπηδάς από ζωντάνια και ενεργητικότητα, τους παρασύρεις
όλους με το κέφι σου. Συχνά όταν είσαι με τους- τις φίλους-ες σου χαζογελάτε και
κάνετε τόσες ανοησίες, που οι άλλοι αμφιβάλλουν για την διανοητική σας
κατάσταση.
Η ευμεταβλητότητα της διάθεσης σου οφείλεται στις ορμόνες που αρχίζουν
τώρα να παράγονται στον οργανισμό σου. Αυτές καθορίζουν κατά ένα μέρος το πως
αισθάνεσαι και, μέχρι να ρυθμιστούν, θα έχεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις
απρόβλεπτες εναλλαγές. Οι άλλοι το έχουν ήδη αντιληφθεί, αλλά τώρα αρχίζεις να το
βλέπεις και εσύ.Πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει.
Οι περισσότεροι νέοι βρίσκονται επανειλημμένα σε αυτό το συναισθηματικό
χάος. Αυτό είναι κουραστικό και μπορεί να σε κάνει να αποφύγεις τους άλλους
ανθρώπους.
Όλοι πρέπει να μάθουν αν ζουν με τα συναισθήματά τους. Με τα ευχάριστα
συναισθήματα δεν αποτελεί πρόβλημα, σε αντίθεση με τα δυσάρεστα. Καλό θα ήταν
αν είχες να μιλήσεις για αυτά. Μερικοί νέοι, οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν τα
αρνητικά τους συναισθήματα, προβαίνουν σε καταστροφικές πράξεις. Με αυτό τον
τρόπο προσπαθούν να ξεχαστούν όμως αυτός δεν είναι δεν είναι ο σωστός τρόπος.
Είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεις τα συναισθήματά σου με έναν τρόπο που

δεν βλάπτεις ούτε τον εαυτό σου ούτε τους άλλους. Όποιος δεν εξωτερικεύει τα
αρνητικά του συναισθήματα, μπορεί να βλάψει την υγεία του ή να τα εκδηλώσει
υποσυνείδητα με επιθετικότητα. Πολλές στομαχικές διαταραχές, οφείλονται ακριβώς
σε αυτό.
Η ενηλικίωση κρύβει πολλές αντιθέσεις. Από τη μια αποκτάς μεγαλύτερη
ελευθερία και ανεξαρτησία, από την άλλη όμως αναλαμβάνεις και περισσότερες
υπευθυνότητες. Συχνά θα νιώθεις τελείως μόνη και ανίσχυρη. Αν οι άνθρωποι γύρω
σου σε παίρνουν στα σοβαρά και καταλαβαίνουν ότι για εσένα η ενηλικίωση είναι
μια σοβαρή υπόθεση, θα νιώθεις ανακούφιση. Αν όμως τους είναι δύσκολο να
αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι μεγαλώνεις, θα σου κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη.
Όπως και να έχει, μερικές φορές θα αισθάνεσαι ότι δε σε καταλαβαίνει κανείς και ότι
οι γονείς σου δεν σε αγαπούν πια.
Όσο περισσότερο αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα και τον έξω κόσμο χωρίς
την προστασία των γονιών, τόσο συχνότερα θα έχεις δυσάρεστες εμπειρίες. Και για
αυτό, καλό θα είναι να μπορείς, να επιστρέφεις στην ασφάλεια της οικογένειας.

Ποια είμαι τελικά;
Πίσω από αυτό το ανακάτεμα των συναισθημάτων κρύβονται οι ουσιαστικές
ερωτήσεις που με το χρόνο έρχονται στην επιφάνεια. Τώρα έχεις την εντύπωση ότι
βλέπεις τον εαυτό σου για πρώτη φορά όπως είναι πραγματικά. Η εικόνα σου δεν σου
είναι πια οικεία.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχεις αλλάξει εξωτερικά. Τώρα σε ενδιαφέρει
περισσότερο η εμφάνισή σου. Προσέχεις λεπτομέρειες που δεν έβλεπες. Είναι ώρα να
αρχίσεις να σκέφτεσαι πολλά καινούρια πράγματα.
Ολόκληρη η ζωή είναι μια διαδικασία ανάπτυξης η οποία συνεχίζεται. Ο
άνθρωπος δεν μένει σε μια σταθερή κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο η ζωή γίνεται
ενδιαφέρουσα. Κατά την εφηβεία όμως κάνει κανείς τα πιο σημαντικά βήματα στην
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Τώρα συμβαίνουν πολλά πράγματα συγχρόνως.
Ενώ και όταν ήσουν παιδί είχες την δική σου προσωπικότητα, τώρα εμφανίζονται και
άλλα γνωρίσματα του χαρακτήρα σου. Αναπτύσσεις την δική σου άποψη για τη ζωή.
Είναι δύσκολο για σένα να φανταστείς τι άνθρωπος θα γίνεις. Οι γονείς σου και η
οικογένειά παρακολουθούν την ανάπτυξή σου άλλοτε με κατάπληξη, άλλοτε με
στοργή και άλλοτε χωρίς κατανόηση. Είναι δύσκολο για αυτούς να υπολογίσουν
ποιος θα είναι ο οριστικός σου δρόμος, αφού θα δοκιμάσεις πολλά πράγματα για
πρώτη φορά. Πρέπει να δείχνεις κατανόηση στην ανυπομονησία και στην φροντίδα
των γονιών σου. Δεν το κάνουν για να σε εκνευρίσουν αλλά επειδή θέλουν να κάνουν
τον δρόμο πιο εύκολο για σένα.

Πώς ξαφνικά σταματάς να είσαι παιδί;
Ερχόμαστε στον κόσμο έχοντας ήδη ένα συγκεκριμένο φύλο. Στην αρχή όμως δεν
έχουμε συνείδηση του γεγονότος αν είμαστε αγόρι ή κορίτσι. Από την ηλικία των
τριών ή τεσσάρων ετών και μετά, τα παιδιά έχουν πλέον τη συνείδηση του φύλου
τους. Περίπου στο έβδομο έτος της ηλικίας αρχίζουν τα γεννητικά όργανα τις ειδικές
λειτουργίες τους. Εκκρίνουν ορμόνες που είναι υπεύθυνες για τις αλλαγές που
συμβαίνουν στο σώμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκαλείται αυτό. Υποθέτουμε ότι
όταν ένα παιδί φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, ένα κέντρο του
εγκεφάλου, που καθοδηγεί την έκκριση των ορμονών, στέλνει διαταγή στους
γεννητικούς αδένες να παράγουν τις ορμόνες τους. Οι ορμόνες είναι ουσίες που
παράγουν οι αδένες του σώματος για να καθοδηγούν τις λειτουργίες του.

Από πού θα καταλάβω πως έιμαι στην εφηβεία;
Στην αρχή δε θα καταλάβεις τη διαφορά, αφού οι πρώτες διεργασίες είναι
εσωτερικές: η ωρίμανση των γεννητικών οργάνων όπως περιγράψαμε, καθοδηγείται
από τον εγκέφαλο. Αυτό που θα παρατηρήσουν πρώτα τα κορίτσια είναι ότι το
στήθος τους έχει αρχίσει να ξεχωρίζει. Οι αδένες στο στήθος είναι τα όργανα που
αντιδρούν στα οιστρογόνα πριν από κάθε άλλο. Στα περισσότερα κορίτσια αυτό
γίνεται γύρω στα 11 τους χρόνια. Από αυτή τη στιγμή μέχρι την πρώτη τους περίοδο
θα μεσολαβήσουν περίπου 2 χρόνια. Ένα μικρό χρονικό διάστημα πρωτύτερα μπορεί
να εμφανιστεί εκροή λίγου υγρού από τον κόλπο. Αυτό το υγρό είναι διαυγές,
υπόλευκο και δεν αποτελεί κανένα λόγο ανησυχίας. Η διάθεση σου γίνεται τώρα πιο
ευμετάβλητη, κι αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος στις ορμόνες. Υπάρχουν μέρες που
έχεις κέφια, ενώ άλλες τα βρίσκεις όλα ανούσια και χωρίς σκοπό. Πιθανόν να
αρχίσεις να μην αισθάνεσαι άνετα με το σώμα σου. Το πρόσωπό αποκτάει άλλες
γραμμές. Το δέρμα σου γίνεται πιο λιπαρό και τα μαλλιά σου πιο άτονα.

Η λεκάνη φαρδαίνει, η σπονδυλική στήλη μακραίνει, τα χέρια και τα πόδια επίσης. Γι’ αυτό
πολλές φορές θα νιώθεις τραβήγματα στα κόκαλα και στους μύες. Μέχρι το σώμα σου να
πάρει την τελική του μορφή, θα αισθάνεσαι ότι δεν έχεις αρμονία

Σε τι διαφέρει η εφηβεία για τα αγόρια;
Τα αγόρια μπαίνουν στην εφηβεία ένα με δύο χρόνια αργότερα από τα κορίτσια. Και
για αυτά, η απότομη ανάπτυξη οφείλεται σε ορμόνες. Ένα αγόρι που βρίσκεται
περίπου στην ηλικία 11 με 12 ετών, θα παρατηρήσει ότι μεγαλώνουν οι όρχεις του.
Ένα χρόνο αργότερα θα παρατηρήσει και το πέος του να μεγαλώνει. Ταυτόχρονα
αλλάζει η φωνή του- στην αρχή παρουσιάζει αλλαγές από την υψηλή παιδική φωνή
στην βαθιά φωνή ενός άντρα.
Η σεξουαλική και η δυνατότητα αναπαραγωγής ελέγχονται στους άντρες, όπως και
στις γυναίκες, από τον εγκέφαλο. Εκεί παράγονται ορμόνες που επιδρούν στους
όρχεις, ώστε αυτοί με την σειρά τους να παράγουν τις δικές τους ορμόνες.
Η πιο σημαντική είναι τεστοστερόνη. Κάτω από την επίδραση της τεστοστερόνης
ωριμάζουν κατά την εφηβεία τα γεννητικά όργανα, αναπτύσσεται η τριχοφυΐα στο
πρόσωπο ,στο στήθος και στις μασχάλες και η φωνή γίνεται βαθύτερη. Η
τεστοστερόνη είναι συνήθως υπεύθυνη για τη μορφή του αντρικού σώματος, με τους
φαρδιούς ώμους τους στενούς γοφούς και το αναπτυγμένο μυϊκό σύστημα. Προκαλεί
ακόμα αυξημένη έκκριση σμήγματος, η οποία δημιουργεί την ακμή. Όπως και στα
κορίτσια έτσι και στα αγόρια τα γεννητικά τους όργανα βρίσκονται στη θέση τους
από τη στιγμή της γέννησής τους. Με την αρχή της εφηβείας σχηματίζονται τα
σπερματοζωάρια. Για να γίνει αυτό απαραίτητη είναι η τεστοστερόνη. Από αυτή τη
στιγμή μπορεί ένα αγόρι να γίνει πατέρας.
Τα αγόρια κατά την ανάπτυξή τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα απ’ ότι
τα κορίτσια. Οι σεξουαλικές τους ορμές είναι για παράδειγμα από την αρχή πολύ πιο
έντονες και εμφανίζονται εντελώς ξαφνικά. Με την έναρξη έκκρισης ορμονών
προκαλούνται διαρκώς στύσεις.
Όταν έχει αθροισθεί πολύ σπέρμα στους όρχεις, στην εφηβεία ο οργανισμός το
<<αδειάζει>> με μια νυχτερινή εκσπερμάτωση, που ονομάζεται <<ονείρωξη>>.
Η μεγαλύτερη έγνοια των αγοριών σχετικά με το σώμα τους, φαίνεται ότι είναι αν το
πέος τους μεγαλώσει αρκετά… Αυτό είναι αποτέλεσμα της προκατάληψης που έχουν
πολλοί άνθρωποι , ότι ένα μεγάλο πέος είναι ένα ξεχωριστό σημείο ανδρισμού. Η

φύση όμως έχει προβλέψει να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ένα πέος σε στύση
έχει στους περισσότερους άντρες μήκος κατά μέσο όρο 10-15 εκατοστά ανεξάρτητα
με το μήκος ηρεμίας. Το μήκος του γυναικείου κόλπου αντιστοιχεί περίπου σε αυτό.

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
Είναι φυσιολογικό που δεν έχω μπει στην εφηβεία,ενώ είμαι δεκατεσσάρων,
αντίθετα με όλες μου τις φίλες;
Eντελώς φυσιολογικό.Ο καθένας μεγαλώνει σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς.
θα αλλάξει η ζωή μου στην εφηβεία;
Ναι,θα είναι πιο συναρπαστική και δύσκολη.
Γιατί αισθάνομαι τόσο μόνη;
Δεν είναι αλήθεια, απλώς έχεις αυτήν την εντύπωση.
Γιατί ξαφνικά μου φαίνονται ανόητα όσα λένε οι γονείς μου;
Επειδή τώρα έχεις δική σου άποψη.
Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει.
Είναι επειδή τώρα πρωτογνωρίζεις τον εαυτό σου.
Νιώθουν κι οι άλλοι τέτοιο φόβο για το μέλλον όπως εγώ;
Φυσικά.Πολύ συχνά τον νιώθουν κι οι μεγάλοι.
Δεν είναι οι φίλες μου πολύ πιο καλές από εμένα;
Μην πέφτεις σ'αυτή την παγίδα:η καθεμιά σας είναι μοναδική.
Γιατί αισθάνομαι σαν το ασχημόπαπο;

Γιατί στην εφηβεία μερικά μέρη του σώματος αναπτύσσονται πιο γρήγορα από
άλλα.Περίμενε μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή σου.
Γιατί μερικές φορές δεν μπορώ να ελέγξω την κακή μου διάθεση;
Επειδή τώρα πρέπει να μάθεις να αντιμετωπίζεις τα αρνητικά συναισθήματα.
Γιατί κανείς δεν μ'αγαπάει πια;
Κάνεις λάθος.Πάντα υπάρχουν χέρια τα οποία θα σε κρατάνε σφιχτά.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Γιατί οι γονείς μου θέλουν να με έχουν υπό έλεγχό τους;
Γιατί ανησυχούν για σένα και δεν επιθυμούν να σου συμβεί τίποτα κακό.
Μήπως φταίω εγώ που οι γονείς μου θέλουν να χωρίσουν;
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ως πότε θα πρέπει να ανέχομαι τους γονείς μου;
Όσο περισσότερο μπορείς.Η οικογένεια είναι το πιο ασφαλές μέρος για να βρίσκεις
καταφύγιο.
Γιατί οι γονείς μου μου απαγορεύουν τόσα πολλά πράγματα;
πρέπει πρώτα να συνηθίσουν ότι πια είσαι ανεξάρτητη.
Τι μπορώ να κάνω για να μην τσακώνονται οι γονείς μου συνέχεια μεταξύ τους;
Μάλλον τίποτα.Συζήτησε το με κάποιον άλλο ενήλικο που να τους γνωρίζει καλά και
τους δύο.
Γιατί η μητέρα μου τώρα τελευταία χρησιμοποιεί <<απρεπείς>> εκφράσεις;
Για να μην τη θεωρήσεις συντηρητική τώρα που μεγάλωσες.
Ίσως αντιμετωπίζουν κι αυτοί πολλά δικά τους προβλήματα.
Πώς θα βρω μια φίλη που να μπορώ να την εμπιστευτώ;
Σκέψου τι ιδιότητες πρέπει να έχει και να ξεκινά το ψάξιμο.
Οι καβγάδες με τους γονείς είναι αναπόφευκτοι;

Απ' ό,τι φαίνεται, ναι.
Γιατί τα αδέρφια μου δε με καταλαβαίνουν πια;
Επειδή δεν είσαι πλέον παιδί και χρειάζεσαι το δικό σου προσωπικό χώρο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
‘ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ’
Τη σχολική χρονιά 2012-2013, η Γ’ Γυμνασίου του Νέου Σουλίου, επιλέξαμε να
ασχοληθούμε, στο πλαίσιο του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με το πρόγραμμα «Σερφάροντας προς την Εφηβεία», με τη βοήθεια της κα.
Τυχάλα και της κα. Κυριακοπούλου. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, γνωρίσαμε
καλύτερα τον εαυτό μας και τους συμμαθητές μας. Μάθαμε επίσης πολλά σημαντικά
πράγματα για την εφηβεία που μας απασχολεί πολύ σε αυτόν τον τομέα της ζωής μας.
Άρτεμις

Στης αρχές της σχολικής μας χρονιάς αποφασίσαμε όλοι η Γ’ τάξη μαζί και δύο
καθηγήτριες η κ. Τυχάλα και η κ. Κυριακοπούλου να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα
‘’Σερφάρντας προς την εφηβεία’’.Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οι καθηγητές
μας κάλεσαν στο σχολείο μας κάποιους ειδικούς την κ. Γρέδη και την κ. Δινάκη που
μας μίλησαν για την εφηβεία. Από αυτό το πρόγραμμα θα θυμάμαι πολλά πράγματά
όπως πως θα σέβομαι το σώμα μου τώρα που αλλάζει πως θα ελέγχω τα
συναισθήματα μου και το σημαντικότερο να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου.

Αθανασία

Στις αρχές της σχολικής χρονιάς οι καθηγήτριες μας κα. Τυχάλα και κα.
Κυριακοπούλου, μας πρότειναν να κάνουμε ένα πρόγραμμα που σχετίζονταν με την
εφηβεία <<Σερφάροντας προς την εφηβεία>>. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό
συζητήσαμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, γνωρίσαμε τον εαυτό μας κα
συζητήσαμε για τις σχέσεις με τους φίλους μας . Μέσα στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος οι καθηγήτριες μας έκλεισαν μερικά ραντεβού με ειδικούς. Μάθαμε
πολλά ωραία πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε στην υπόλοιπη μας ζωή.
Άντζελα,Εσμεράλντα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου δόθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο για θέματα
διαδικτύου.Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις αφορούσαν την παρενόχληση και τον εκφοβισμό μέσω
διαδικτύου και τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από αυτό.Απάντησαν 17 μαθητές,6 αγόρια και 11
κορίτσια.Διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο για να
επικοινωνήσουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα,να ακούσουν μουσική και να παίξουν παιχνίδια.Οι
περισσότεροι συνδέονται από το σπίτι,έχουν συναντήσει από κοντά άτομα που γνώρισαν
διαδικτυακά,ενώ φαίνεται πως δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το πώς να αντιμετωπίσουν την
παρενόχληση.Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Παρενόχληση/εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου
Διαπροσωπικές σχέσεις και διαδίκτυο
1.Συμμετείχαν: 17 μαθητές της Γ’ τάξης,6 αγόρια και 11 κορίτσια
συμμετέχοντες

35%
αγόρια
κορίτσια
65%

2.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;
Α.κάθε μέρα
12
Β.πάνω από μια φορά την εβδομάδα
5
Γ.μια φορά το μήνα
0
Δ.μερικές φορές το χρόνο
0
Ε.καθόλου
0

Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;

29%
πάνω από μια
φορά την
εβδομάδα

κάθε μέρα
71%

3.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για:

Chat rooms,ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης,διαδικτυακά
παιχνίδια,μουσική,ανταλλαγή αρχείων,ειδήσεις (πολλαπλής επιλογής)

καθόλου
μερικές φορές το χρόνο

ειδήσεις

ανταλλαγή
αρχείων

μουσική

διαδικτυακά
απιχνίδια

ιστοσελίδες
κοιν.δικτύωσης

μια φορά το μήνα

Chat rooms

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

πάνω απόμια φορά την
εβδομάδα
κάθε μέρα

4.Από πού συνδέεσαι με το διαδίκτυο; (πολλαπλής επιλογής)
Σπίτι 14
Σχολείο 2
Inrernet cafe 2
Αλλού 3
Από πού συνδέσαι στο διαδίκ τυο;

14%

10%

σπίτι
σχολείο
internet cafe

10%

αλλού
66%

5.Πώς επικοινωνείς με τους φίλους σου; (πολλαπλής επιλογής)

Σταθερό τηλέφωνο 2
Κινητό τηλέφωνο 13
Sms 6
e-mail 3
chat rooms/κοινωνικά δίκτυα 7
άλλο 3
13

14
12
10
8

6

6
4

3

2

2

Από πού συνδέσαι στο
διαδίκτυο;

7

3

πώς επικοινωνείς με τους
φίλους σου;

άλ
λο

l
κο
ιν
.δ
ίκ
τυ
α

em
ai

sm
s

ρό

κι
νη
τό

στ
αθ
ε

τη
λ.

0

0

6.Έχεις δεχτεί ο ίδιος/η ίδια ή καποιος φίλος σου παρενόχληση στο διαδίκτυο;
Α.Ναι 2

Β. Όχι 15

Εάν απάντησες ‘ναι’ ,το είπες σε κάποιον; Σε ποιον;
Α.σε φίλους
Β. σε κανέναν
7.Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες στο διαδίκτυο από κοντά;
Α.Ναι 9
Β.Όχι 8
Εάν απάντησες ‘ναι’,πήρες κάποιον μαζί σου για ασφάλεια;
Α.φίλους 2
Β.κανέναν 1
8.Έχεις δώσει ποτέ κάποια προσωπικά στοιχεία ή φωτογραφία σε κάποιον που
γνώρισες στο διαδίκτυο;
Α.Ναι 2
Β.Όχι 15

9.Από πού έχεις ενημερωθεί για την ασφάλεια και τους κινδύνους του
διαδικτύου;
(πολλαπλή επιλογή)
από πού έχεις ενημερωθεί για την ασφάλεια και τους κινδύνους
του διαδικτύου;

6% 3%

σχολείο

12%

μμε
46%

6%

φίλους
διαδίκτυο
έντυπα

12%

άλλη ενημέρωση
δεν έχω ενημερωθεί
15%

10.Έχεις δει προσωπικά σου στοιχεία ή φωτογραφία στο διαδίκτυο χωρίς την
έγκρισή σου;
Α.Ναι 0
Β.Όχι 17
11.Πιστεύεις πως τα άτομα που επικοινωνούν μαζί σου μέσω διαδικτύου σου
λένε την αλήθεια;
Α.Ναι 11
Β.Όχι 6
12.Τί μπορεί να κάνει ένας έφηβος που παρενοχλείται μέσω διαδικτύου;
Α.Να ζητήσει βοήθεια από φίλους 2
Β. Να μην μιλήσει σε κανένα για να μην ρεζιλευτεί 1
Γ. Να ζητήσει βοήθεια από κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεται 15

13.Υπάρχουν κίνδυνοι στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης;
α.Ναι 16
β.Όχι 1
14.Γνωρίζεις ποιες υπηρεσίες/φορείς μπορούν να σε πληροφορήσουν για την
ασφαλή χρήση,την παρενόχληση μέσω διαδικτύου ή να σταματήσουν ένα τέτοιο
γεγονός;
12 μαθητές απάντησαν πως δε γνωρίζουν
Οι υπόλοιποι αναφέρθηκαν στο σχολείο,τους φίλους,τους γονείς,κάποια σχετικά
τηλεοπτικά προγράμματα και τον ιστότοπο safer internet

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Ναρκωτικά
Ας φύγουν Θεέ μου
Ρωτώ τί γυρεύουν
Κόσμο τρελαίνουν
Όνειρα σβήνουν
Τοίχους γκρεμίζουν
Ίλιγγο φέρνουν
Και το σπουδαιότερο
Αγάπες πεθαίνουν!
Μαρία Αβ. ,Ρούλα

Μπαίνουμε στα 13
ξεκινάει η εφηβεία.
Κάτι άλλο αρχίζει
κι αυτό μας φοβίζει.
Πετάμε πια τις κούκλες
και ισιώνουμε τις μπούκλες.
Βλέπουμε τ’ αγόρια
βγαίνουμε απ’τα όρια.
Αλλάζει το σχολείο,
πιο δύσκολο είναι το βιβλίο.
Προσέχουμε τι φοράμε,
δηλώνουμε πως αγαπάμε.
Εδώ αρχίζουν οι απαιτήσεις
και οι πολύωρες οι συζητήσεις.
Κάνουμε τη δικιά μας επανάσταση,
βλέπουμε τα πράγματα σε άλλη διάσταση.
Κανέναν δεν θέλουμε ν’ ακούμε,
νιώθουμε πως όλα τα τραβούμε.
Περνάνε όμως τα χρόνια,
λιώνουν κι αυτά σαν τα χιόνια.
Παίρνουμε το σωστό το δρόμο
κι ακολουθούμε της ζωής το νόμο.
Μαρία Αβ., Ρούλα

ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΩΡΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΠΟΥ ΝΑ ΤΙΣ ΖΗΣΕΙΣ
ΞΑΝΑ ΘΑ ΘΕΣ

