
Φοπμζοκαηζζεμαηηθή Ακάπηολε Φοπμζοκαηζζεμαηηθή Ακάπηολε Φοπμζοκαηζζεμαηηθή Ακάπηολε 

Παηδημύ θαη ΓθήβμοΠαηδημύ θαη ΓθήβμοΠαηδημύ θαη Γθήβμο

Φοπμζοκαηζζεμαηηθή Ακάπηολε Φοπμζοκαηζζεμαηηθή Ακάπηολε Φοπμζοκαηζζεμαηηθή Ακάπηολε 

Παηδημύ θαη ΓθήβμοΠαηδημύ θαη ΓθήβμοΠαηδημύ θαη Γθήβμο



ύγπνμκεξ απόρεηξ γηα ηεκ ακάπηολεύγπνμκεξ απόρεηξ γηα ηεκ ακάπηολεύγπνμκεξ απόρεηξ γηα ηεκ ακάπηολεύγπνμκεξ απόρεηξ γηα ηεκ ακάπηολεύγπνμκεξ απόρεηξ γηα ηεκ ακάπηολεύγπνμκεξ απόρεηξ γηα ηεκ ακάπηολε

ημ θιεηδί γηα ηεκ μειιμκηηθή ροπηθή ημ θιεηδί γηα ηεκ μειιμκηηθή ροπηθή 
ογεία είκαη ε ζοκαηζζεμαηηθή ογεία είκαη ε ζοκαηζζεμαηηθή 
ζοκαιιαγή βνέθμοξζοκαιιαγή βνέθμοξ--γμκηώκ.γμκηώκ.

ημ θιεηδί γηα ηεκ μειιμκηηθή ροπηθή ημ θιεηδί γηα ηεκ μειιμκηηθή ροπηθή 
ογεία είκαη ε ζοκαηζζεμαηηθή ογεία είκαη ε ζοκαηζζεμαηηθή 
ζοκαιιαγή βνέθμοξζοκαιιαγή βνέθμοξ--γμκηώκ.γμκηώκ.



Η ΓΟΝΓΧΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ Η ΓΟΝΓΧΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ Η ΓΟΝΓΧΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 
επενεάδεηαη απόεπενεάδεηαη απόεπενεάδεηαη από:::
Η ΓΟΝΓΧΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ Η ΓΟΝΓΧΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ Η ΓΟΝΓΧΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 
επενεάδεηαη απόεπενεάδεηαη απόεπενεάδεηαη από:::

 ηημ υστική σγεία ηφμ γομιώμηημ υστική σγεία ηφμ γομιώμ

 ηημ ποιόηηηα ηης επικοιμφμίαςηημ ποιόηηηα ηης επικοιμφμίας

 ηις ζτέζειςηις ζτέζεις

 ηις υστοκοιμφμικές πιέζειςηις υστοκοιμφμικές πιέζεις

 ηις ηρασμαηικές εμπειρίεςηις ηρασμαηικές εμπειρίες



Πνμζηαηεοηηθμί πανάγμκηεξΠνμζηαηεοηηθμί πανάγμκηεξΠνμζηαηεοηηθμί πανάγμκηεξ

Ιδιοζσγκραζία παιδιώμΙδιοζσγκραζία παιδιώμ

Ικαμόηηηα αμηιμεηώπιζης Ικαμόηηηα αμηιμεηώπιζης stressstress

ΑσηοεκηίμηζηΑσηοεκηίμηζη

Υυηλή μοημοζύμηΥυηλή μοημοζύμη

Ποιόηηηα σποζηηρικηικώμ ζσζηημάηφμΠοιόηηηα σποζηηρικηικώμ ζσζηημάηφμ



Κληρομομικόηηηα ή περιβάλλομ Κληρομομικόηηηα ή περιβάλλομ ??

Γομίδια             ΦύζηΓομίδια             Φύζη

ΓΠΙΓΓΝΓΣΗΓΠΙΓΓΝΓΣΗ



Βημιμγηθμί Βημιμγηθμί 
++

ΦοπμιμγηθμίΦοπμιμγηθμί
++

OOηθμγεκεηαθμίηθμγεκεηαθμί
++

KKμηκςκηθμίμηκςκηθμί

 ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ



Β Ρ Γ Φ Ο Β Ρ Γ Φ Ο Β Ρ Γ Φ Ο 

ΒαζιλιάςΒαζιλιάς

οκεηδεηή οκεηδεηή 
επηζομία επηζομία 
γμκηώκγμκηώκ

EEπηζομία πηζομία 
δηαμέζμο δηαμέζμο 

ηςκ γεκεώκηςκ γεκεώκ

Αζοκείδεηεξ Αζοκείδεηεξ 
ακαπαναζηάζεηξ ακαπαναζηάζεηξ 

γμκηώκγμκηώκ

ΔΙΑΓΓΝΓΟΛΟΓΙΚΟ  ΓΝΣΑΛΜΑΔΙΑΓΓΝΓΟΛΟΓΙΚΟ  ΓΝΣΑΛΜΑ





Γκ ανπή εκ ε αιιειεπίδναζηξΓκ ανπή εκ ε αιιειεπίδναζηξΓκ ανπή εκ ε αιιειεπίδναζηξ



ΜΗΣΓΡΑ       ΠΑΙΔΙΜΗΣΓΡΑ       ΠΑΙΔΙΜΗΣΓΡΑ       ΠΑΙΔΙ

 «φριμοποιός/ «φριμοποιός/ 
πλαζηικός»πλαζηικός»

 Δηάιμγμξ

 Αμμηβαία ηθακμπμίεζε

ΑπμθιεηζηηθόηεηαΑπμθιεηζηηθόηεηα

ΠνςσμόηεηαΠνςσμόηεηα

ηαζενόηεηαηαζενόηεηα

ΣνοθενόηεηαΣνοθενόηεηα

 Μεηνηθέξ θνμκηίδεξΜεηνηθέξ θνμκηίδεξ



ΠΑΣΓΡΑ       ΠΑΙΔΙΠΑΣΓΡΑ       ΠΑΙΔΙΠΑΣΓΡΑ       ΠΑΙΔΙ



ΠΑΙΔΙ = ΠΑΣΓΡΑ ΓΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙ = ΠΑΣΓΡΑ ΓΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙ = ΠΑΣΓΡΑ ΓΝΗΛΙΚΑ 
(((Freud)Freud)Freud)

ΓμπεηνίεξΓμπεηνίεξ

πήμαηαπήμαηα

Σνόπμη ζομπενηθμνάξΣνόπμη ζομπενηθμνάξ

βάζε γηα ηεκ βάζε γηα ηεκ 

πνμζςπηθόηεηαπνμζςπηθόηεηα



ΛΑΝΘΑΝΟΤΑΛΑΝΘΑΝΟΤΑΛΑΝΘΑΝΟΤΑ

ηάδηαηάδηα
Ανπηθή (5Ανπηθή (51/21/2--8)8)

ΑμθηζομίαΑμθηζομία

Γκαιιαγή οπαθμήξ Γκαιιαγή οπαθμήξ –– εκακηίςζεξεκακηίςζεξ

Σάζε γηα παιηκδνόμεζεΣάζε γηα παιηκδνόμεζε

Δύζθαμπημ οπενεγώΔύζθαμπημ οπενεγώ

Σειηθή (8Σειηθή (8--10)10)

ηαζενόηεηα+ηζμννμπίαηαζενόηεηα+ηζμννμπία

Γοθαμρία ζηηξ ιεηημονγίεξ ΓγώΓοθαμρία ζηηξ ιεηημονγίεξ Γγώ--ΤπενεγώΤπενεγώ

Δηεύνοκζε ελςμηθμγεκεηαθώκ εκδηαθενόκηςκΔηεύνοκζε ελςμηθμγεκεηαθώκ εκδηαθενόκηςκ

Δοκαηόηεηα μαηαίςζεξ+ακαμμκήξΔοκαηόηεηα μαηαίςζεξ+ακαμμκήξ

Η «ανπή ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ» ακηηθαζηζηά ηεκ Η «ανπή ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ» ακηηθαζηζηά ηεκ 
«ανπή ηεξ εδμκήξ»«ανπή ηεξ εδμκήξ»



Ακαπηοληαθά ΒήμαηαΑκαπηοληαθά ΒήμαηαΑκαπηοληαθά ΒήμαηαΑκαπηοληαθά ΒήμαηαΑκαπηοληαθά ΒήμαηαΑκαπηοληαθά Βήμαηα

ΚμηκςκηθμπμίεζεΚμηκςκηθμπμίεζε

Γκώζε ζςζημύ θαη ιάζμοξΓκώζε ζςζημύ θαη ιάζμοξ

Ιθακόηεηα ακαγκώνηζεξ αιήζεηαξΙθακόηεηα ακαγκώνηζεξ αιήζεηαξ

Ακάγθε κα ηενμύκηαη μη θακόκεξΑκάγθε κα ηενμύκηαη μη θακόκεξ

Δηάζεζε γηα μάζεζεΔηάζεζε γηα μάζεζε



ΦΤΥΟΓΞΟΤΑΛΙΚΗ ΦΤΥΟΓΞΟΤΑΛΙΚΗ ΦΤΥΟΓΞΟΤΑΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΓΦΗΒΟΤΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΓΦΗΒΟΤΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΓΦΗΒΟΤ

ΗΒΗΗΒΗ:: Δηαδηθαζία πμο ζοκίζηαηαη ζηε Δηαδηθαζία πμο ζοκίζηαηαη ζηε 

ζςμαηηθή πεηναθέηεζε θαη ηε ζελμοαιηθή ζςμαηηθή πεηναθέηεζε θαη ηε ζελμοαιηθή 

ςνίμακζεςνίμακζε

ΓΦΗΒΓΙΑΓΦΗΒΓΙΑ::Δηαδηθαζία ροπηθώκ αιιαγώκ πμο Δηαδηθαζία ροπηθώκ αιιαγώκ πμο 

επένπμκηαη με ηεκ ήβε θαηά ηνόπμ πμιύ επένπμκηαη με ηεκ ήβε θαηά ηνόπμ πμιύ 

ιηγόηενμ μμμημγεκή, πημ ζύκζεημ θαη δηανθήιηγόηενμ μμμημγεκή, πημ ζύκζεημ θαη δηανθή



ΓθεβείαΓθεβείαΓθεβεία

«πίιηα πνόζςπα»«πίιηα πνόζςπα»

«Θεαηέξ + Αζέαηεξ Πιεονέξ»«Θεαηέξ + Αζέαηεξ Πιεονέξ»

 Ιαηνηθή ζθμπηάΙαηνηθή ζθμπηά
 ΦοπμιμγηθήΦοπμιμγηθή
 Κμηκςκηθή Κμηκςκηθή 
 ΠαηδαγςγηθήΠαηδαγςγηθή
 ΠμιηηηζηηθήΠμιηηηζηηθή
 ΙζημνηθήΙζημνηθή



ηάδηα εθεβείαξηάδηα εθεβείαξηάδηα εθεβείαξ:::

Πνώημ ζηάδημ ή πνώσμε εθεβεία/11Πνώημ ζηάδημ ή πνώσμε εθεβεία/11--14 εηώκ14 εηώκ

Μέζε ή θαζ’ αοηό εθεβεία/14Μέζε ή θαζ’ αοηό εθεβεία/14--17 εηώκ17 εηώκ

 Σειηθό ζηάδημ / 17Σειηθό ζηάδημ / 17--21 εηώκ21 εηώκ

Παναηεηαμέκε εθεβείαΠαναηεηαμέκε εθεβεία



Δηενγαζίεξ ΓθεβείαξΔηενγαζίεξ ΓθεβείαξΔηενγαζίεξ Γθεβείαξ

1.1. Ακαβίςζε παηδηθήξ ζελμοαιηθόηεηαξΑκαβίςζε παηδηθήξ ζελμοαιηθόηεηαξ

2.2. Αίζζεζε απώιεηαξ ακηηθεημέκμοΑίζζεζε απώιεηαξ ακηηθεημέκμο

3.3. Κίκεζε μεηαλύ παιηκδνόμεζεξ Κίκεζε μεηαλύ παιηκδνόμεζεξ –– ακάπηολεξακάπηολεξ

4.4. Γκημκε δηαδηθαζία απμπςνηζμμύΓκημκε δηαδηθαζία απμπςνηζμμύ--αημμηθμπμίεζεξαημμηθμπμίεζεξ

5.5. Γπώδοκε βαζμηαία δηαδηθαζία απμσδακηθμπμίεζεξΓπώδοκε βαζμηαία δηαδηθαζία απμσδακηθμπμίεζεξ

6.6. Λεηημονγία μμάδαξ ζοκμμειίθςκΛεηημονγία μμάδαξ ζοκμμειίθςκ

7.7. πεμαηηζμόξ ηαοηόηεηαξπεμαηηζμόξ ηαοηόηεηαξ



Βάζεηξ γηα μηα ογηή εθεβείαΒάζεηξ γηα μηα ογηή εθεβείαΒάζεηξ γηα μηα ογηή εθεβεία

 Γηα μηα ογηή εθεβεία απαηημύκηαηΓηα μηα ογηή εθεβεία απαηημύκηαη

 ηαζενή θαη ζοκημκηζμέκε ακηαπόθνηζε γμκηώκ.ηαζενή θαη ζοκημκηζμέκε ακηαπόθνηζε γμκηώκ.

 Ιθακμπμηεηηθή πμηόηεηα γμκεσθήξ θνμκηίδαξ θαη Ιθακμπμηεηηθή πμηόηεηα γμκεσθήξ θνμκηίδαξ θαη 

επηθμηκςκίαξεπηθμηκςκίαξ

 Φοπηθή ογεία γμκηώκΦοπηθή ογεία γμκηώκ

 Πενηβάιιμκ απαιιαγμέκμ από ροπμθμηκςκηθέξ Πενηβάιιμκ απαιιαγμέκμ από ροπμθμηκςκηθέξ 

πηέζεηξ θαη ηναομαηηθέξ εμπεηνίεξ, όπςξ πηέζεηξ θαη ηναομαηηθέξ εμπεηνίεξ, όπςξ 

δηαδύγημ, ζάκαημξ, μεηαθηκήζεηξ θ.ι.π.δηαδύγημ, ζάκαημξ, μεηαθηκήζεηξ θ.ι.π.



ΟηΟη γμκείξγμκείξ έπμκηαξ επελενγαζηεί ηα δηθά ημοξ βηώμαηα έπμκηαξ επελενγαζηεί ηα δηθά ημοξ βηώμαηα 
θαη πνμεγμύμεκεξ εμπεηνίεξ ζα πνέπεη κα μπμνμύκ:θαη πνμεγμύμεκεξ εμπεηνίεξ ζα πνέπεη κα μπμνμύκ:

 Να είκαη ζοκαηζζεμαηηθά πανόκηεξ θαη ηζπονμί γηα Να είκαη ζοκαηζζεμαηηθά πανόκηεξ θαη ηζπονμί γηα 
κα μπμνεί μ έθεβμξ κα ημοξ αμθηζβεηήζεηκα μπμνεί μ έθεβμξ κα ημοξ αμθηζβεηήζεη

 ηαζενμί, Δεθηηθμί, Γοιύγηζημηηαζενμί, Δεθηηθμί, Γοιύγηζημη

 Με θαιή ζπέζε μεηαλύ ημοξ πμο κα μεκ επηηνέπεη Με θαιή ζπέζε μεηαλύ ημοξ πμο κα μεκ επηηνέπεη 
ζομμαπίεξ με ημοξ εθήβμοξ, ζπέζεηξ ζοκεκμπήξ ή ζομμαπίεξ με ημοξ εθήβμοξ, ζπέζεηξ ζοκεκμπήξ ή 
πνήζε ημο ςξ «εκδηάμεζμ» ζε εκδμζοδογηθέξ πνήζε ημο ςξ «εκδηάμεζμ» ζε εκδμζοδογηθέξ 
ζπέζεηξ.ζπέζεηξ.

 Να μπμνμύκ κα δεπζμύκ ηεκ απόζηαζε πμο μ Να μπμνμύκ κα δεπζμύκ ηεκ απόζηαζε πμο μ 
έθεβμξ πνεηάδεηαηέθεβμξ πνεηάδεηαη



Να απμδεπζμύκ ηεκ ακελανηεημπμίεζή ημο Να απμδεπζμύκ ηεκ ακελανηεημπμίεζή ημο 
πμο γίκεηαη βαζμηαία θακενή με δηάθμνεξ πμο γίκεηαη βαζμηαία θακενή με δηάθμνεξ 
μμνθέξ, όπςξ επηιμγή νμύπςκ, βηβιίςκ…μμνθέξ, όπςξ επηιμγή νμύπςκ, βηβιίςκ…

Να ημο επηηνέπμοκ ζθάιμαηα θαηά ηεκ Να ημο επηηνέπμοκ ζθάιμαηα θαηά ηεκ 
ελέιηλή ημο, όκηαξ ζηενηθηηθμί ελέιηλή ημο, όκηαξ ζηενηθηηθμί 

Να μεκ επηηνέπμοκ οπενβμιέξ ή θαη κα μεκ Να μεκ επηηνέπμοκ οπενβμιέξ ή θαη κα μεκ 
θάκμοκ μη ίδημη οπενβμιέξ όζμκ αθμνά ηε θάκμοκ μη ίδημη οπενβμιέξ όζμκ αθμνά ηε 
ζελμοαιηθόηεηαζελμοαιηθόηεηα

Να πανέπμοκ έκα πενηβάιιμκ ζπηηημύ Να πανέπμοκ έκα πενηβάιιμκ ζπηηημύ 
εοπάνηζημ πμο κα «ζογθναηεί» ημκ έθεβμεοπάνηζημ πμο κα «ζογθναηεί» ημκ έθεβμ



ΛαμβάκμκηαξΛαμβάκμκηαξ οπόρηκοπόρηκ ηαηα παναπάκςπαναπάκς πνεηάδεηαηπνεηάδεηαη κακα ημκίζμομεημκίζμομε όηηόηη ζημζημ
ζεμενηκόζεμενηκό βέβαηαβέβαηα πμιηηηζμηθόπμιηηηζμηθό πάμξπάμξ είκαηείκαη δύζθμιμδύζθμιμ θαηθαη γηαγηα ημοξημοξ γμκείξγμκείξ
κακα πνμζθένμοκπνμζθένμοκ ακάιμγμακάιμγμ ζηαζενόζηαζενό πιαίζημ,πιαίζημ, ζαθήζαθή όνηαόνηα θαζμδήγεζεξθαζμδήγεζεξ
θαηθαη έιεγπμέιεγπμ.. εε θμηκςκίεξθμηκςκίεξ όπμοόπμο εε αβεβαηόηεηα,αβεβαηόηεηα, εε θμηκςκηθήθμηκςκηθή
απμμόκςζεαπμμόκςζε θαηθαη εε βίαβία αολάκμοκ,αολάκμοκ, εε μηθμγέκεηαμηθμγέκεηα έπεηέπεη πάκηςξπάκηςξ ημκημκ
ζεμακηηθόηενμζεμακηηθόηενμ θαηθαη δοζθμιόηενμδοζθμιόηενμ νόιμνόιμ κακα παίλεηπαίλεη ζακζακ πανάγμκηαξπανάγμκηαξ
ζηαζενόηεηαξζηαζενόηεηαξ θαηθαη παναγςγήξπαναγςγήξ αληώκαληώκ (Rίnsley(Rίnsley DD.. 19861986))..

Πάκηςξ,Πάκηςξ, μύηςξμύηςξ ήή άιιςξάιιςξ μημη έθεβμηέθεβμη μεμε γμκείξγμκείξ πμοπμο ακηαπμθνίκμκηαηακηαπμθνίκμκηαη
ζηηξζηηξ ακάγθεξακάγθεξ ημοξημοξ μεμε ζηαζενόηεηα,ζηαζενόηεηα, πανέπμκηαξπανέπμκηαξ έκαέκα πενηβάιιμκπενηβάιιμκ
πνμζηαζίαξ,πνμζηαζίαξ, απμδμπήξ,απμδμπήξ, «εμπενίελεξ»«εμπενίελεξ» θαηθαη δηαιόγμο,δηαιόγμο, γκςνίδμκηαξγκςνίδμκηαξ
βέβαηαβέβαηα ηαηα όνηαόνηα αοημύαοημύ ημοημο δηαιόγμοδηαιόγμο ακηημεηςπίδμοκακηημεηςπίδμοκ ιηγόηενεξιηγόηενεξ
δοζθμιίεξδοζθμιίεξ ζηεκζηεκ ροπμθμηκςκηθήροπμθμηκςκηθή ημοξημοξ ακάπηολε,ακάπηολε, ιηγόηεναιηγόηενα ροπμιμγηθάροπμιμγηθά
πνμβιήμαηαπνμβιήμαηα θαηθαη ζαθώξζαθώξ εμθακίδμοκεμθακίδμοκ θαιύηενεθαιύηενε αοημεθηίμεζεαοημεθηίμεζε
(Steίnberg,(Steίnberg, 19901990))..


