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Η εφηβεία είναι μια πολύ σημαντική μεταβατική 
περίοδος της ζωής του ατόμου. Το άτομο 
προετοιμάζεται για το πέρασμα στην ενήλικη ζωή 
του και έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. 
Ζώντας σε μία έντονη και δραστήρια 
καθημερινότητα καλείται πλέον να αντιμετωπίσει 
καταστάσεις πρωτόγνωρες που απαιτούν νοητική 
και ψυχική ωρίμανση στην διαχείρισή τους. Μέσα 
από την ενεργητικότητα της νεανικής τους  φύσης 
έρχονται αντιμέτωποι με αρνητικά συναισθήματα 
που προκαλεί ο υποχρεωτικός εγκλεισμός τους 
στο σπίτι. 



Κρατώντας έναν έφηβο υποχρεωτικά 
στο σπίτι κατά την διάρκεια της 
κρίσης του κορονοϊού είναι 
διαφορετική πρόκληση σε σχέση με 
παιδιά μικρότερης ηλικίας. Τα μικρά 
παιδιά δύναται να απολαμβάνουν την 
παρουσία και προσοχή των γονιών 
τους ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, σε 
αντίθεση με τους εφήβους οι οποίοι 
επιζητούν ακριβώς το αντίθετο. 



Η εφηβεία είναι μια περίοδος που διακρίνεται από 
διάθεση αμφισβήτησης και επαναστατικότητας 
καθώς και έντονων συναισθηματικών αντιφάσεων. 
Επιζητούν την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία 
τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη 
αποδοχής από τους ομηλίκους τους. Ωστόσο για 
να επιτευχθεί αυτό, οι έφηβοι χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο εκτός σπιτιού, με στόχο την 
ενίσχυση της κοινωνικότητας τους. Μέσα από την 
ομάδα αποκτούν το αίσθημα της κοινωνικής τους 
ταυτότητας. 



Οι συνθήκες που ζούμε πλέον επιβάλλουν 
διαφορετικό τρόπο ζωής. Δημιουργούν 
συναισθηματικές αντιφάσεις. Αρχικά θεωρήθηκε 
ότι το διάστημα παραμονής στο σπίτι θα ήταν 
σχετικά μικρό με αποτέλεσμα να υπάρχει η χαρά 
της ξεκούρασης και της χαλάρωσης. Όμως στον 
κυκεώνα των πληροφοριών, της αυξανόμενης 
ανησυχίας, των πρωτόγνωρων εικόνων των 
δελτίων ειδήσεων, την ακύρωση σημαντικών 
εκδηλώσεων (σχολικές εκδρομές, χοροί κ.α.) και 
την ανησυχία για την εξέλιξη των γεγονότων (δεν 
γνωρίζουμε την ημερομηνία λήξης της πανδημίας) 
τα παιδιά- έφηβοι βιώνουν άγχος, απογοήτευση, 
κατάθλιψη, συναισθήματα έντονα που χρίζουν 
υποστήριξης από τους ενηλίκους. 



Προτάσεις υποστήριξης  παιδιών-

εφήβων:

Αποδοχή και βίωση των συναισθημάτων (άγχος, 
απογοήτευση, νεύρα, θυμός) ως φυσιολογικά.

Το άγχος είναι φυσιολογικό και χρήσιμο στοιχείο της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. Με αυτό οι σωματικές και 
πνευματικές επιδόσεις αυξάνονται και ενδυναμώνονται σε 
φυσιολογικό βαθμό αποτελεί την ψυχολογική ετοιμότητα 
προς επαγρύπνηση και προετοιμασία του ατόμου για να 
δράσει σε απειλητικές καταστάσεις.(Barlow, 2000). Πρέπει 
να αντιληφθούμε λοιπόν ότι το άγχος αυτές τις μέρες, που 
ένας επικείμενος αόρατος κίνδυνος απειλεί την ζωή μας και 
των αγαπημένων μας προσώπων, είναι φυσιολογικό. 
Συναισθήματα απογοήτευσης και θυμού λόγω του 
πολυήμερου εγκλεισμού είναι και αυτά αποδεκτά και έτσι 
πρέπει να βιωθούν.



Διατήρηση σταθερού προγράμματος μελέτης και 
επαφής με την σχολική κοινότητα 

Η σχολική αίθουσα αλλάζει μορφή. Η φυσική παρουσία δε 
δύναται να επιτευχθεί. Πλέον η σύγχρονη και ασύγχρονη 
μορφή εκπαίδευσης και μάθησης αντικαθιστά παραδοσιακές 
μεθόδους. Ωστόσο, είναι σημαντική στην διατήρηση της 
καθημερινής επαφής με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους 
συμμαθητές και την έννοια της σχολικής τάξης.

Νέοι τρόποι σύνδεσης με τον κοινωνικό περίγυρο.

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας ιδανικός τρόπος διατήρησης 
της επαφής με τους φίλους και συμμαθητές, ωστόσο 
χρειάζεται ορθή και υγιής χρήση. 



Εστίαση στον εαυτό σου (ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων)

Ο εγκλεισμός στο σπίτι είναι μια καλή ευκαιρία για 
ενασχόληση με δραστηριότητες όπως η 
ζωγραφική, η εξάσκηση μουσικού οργάνου, 
κηπουρική, μαγειρική κτλ.

Αξιοποίηση του χρόνου για ενίσχυση της 
επικοινωνίας με την οικογένεια.

Ευκαιρία για αναδιοργάνωση και 
επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των 
μελών της οικογένειας. Ουσιαστική συζήτηση 
μεταξύ των μελών της οικογένειας για τους 
προβληματισμούς, τους φόβους για το μέλλον 
τους και την πορεία της ζωής τους.



Βοήθεια και εθελοντική προσφορά 
σε άτομα που βρίσκονται σε 
ανάγκη.

Παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους 
γείτονες (π.χ. ψώνια), τηλεφωνική 
επικοινωνία και υποστήριξη στον 
οικογενειακό περίγυρο. Ηθική και 
υλική βοήθεια σε άτομα που τη 
χρειάζονται. 


