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Εφηβεία: 11-19 ετών 



Τι συμβαίνει στην εφηβεία; 

• Μεγαλώνεις ιδιαίτερα γρήγορα                                      
και το σώμα σου αλλάζει 

 

• Αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου                                               
και το πώς «βλέπεις» τον κόσμο 

 
• Σου αρέσει να δοκιμάζεις καινούργια 

πράγματα 
 

• Προσπαθείς να αποκτήσεις μια καλή 
σχέση με τον εαυτό σου και την 
εξωτερική σου εμφάνιση 



Άγχος: 

• Αποτελεί ένα κοινό, λειτουργικό συναίσθημα, μια 

συναισθηματική αντίδραση, που κινητοποιεί το άτομο 

για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, θέτοντας τον 

οργανισμό σε κατάσταση ετοιμότητας! 

 

• Είναι το σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται 

όταν ο άνθρωπος  διακρίνει κάποιο κίνδυνο ή απειλή 

γενικότερα. 



            «Μάχη ή Φυγή» 

• Όταν το μυαλό και το σώμα μας αντιδρά σε ένα δυνάμει 

κίνδυνο ή απειλή τότε ενεργοπιείται ένας μηχανισμός 

γνωστός ως «μηχανισμός επιβίωσης πάλης ή φυγής». 

 



Διαβαθμίσεις άγχους: 

 

• Άγχος ήπιας μορφής 

▫  αυξάνει την ετοιμότητα του ατόμου για δράση και αντίδραση. 

 

• -Άγχος έντονης μορφής  

▫ αδρανές άτομο, ανικανότητα να λύσει κάποιο πρόβλημα,δίλημματα 



Παράγοντες δημιουργίας άγχους 

• Η Ιδιοσυγκρασία 

• Η Ανατροφή 

• Οι Αποτυχίες 

• Κίνδυνοι και Δυσκολίες 

• Η Αμφιβολία για τις Ικανότητες μας 

• Τα Διλήμματα 

• Εσωτερικές Συγκρούσεις 

• Ενοχές 



Τί νιώθω όταν έχω άγχος; 

• Ταχυπαλμίες 

• Τρέμουλο 

• Λαχάνιασμα 

• Κεφαλαλγίες 

• Πονόκοιλοι 

• Εφίδρωση 



Παραδείγματα από αγχογόνες 

καταστάσεις: 

• Σχολείο (πολλά μαθήματα για το σπίτι, 

ανησυχία για διαγωνίσματα, κακοί βαθμοί) 

• Περιβάλλον-Κοινωνία (εκφοβισμοί,  παρέα, 

φίλοι, φλερτ) 

• Προσωπικά Θέματα (προβλήματα υγείας, 

συγκρούσεις στην οικογένεια, διαζύγιο 

γονέων,μετακομίσεις, οικονομικά 

προβλήματα, θάνατος). 



Αντιμετώπιση των στρεσογόνων 

καταστάσεων: 

  
1.Δημιούργησε άμυνες 

 

2.Θετική σκέψη 

 

3.Δράσε 

 

4.Ζήτα υποστήριξη 

 

5. Φρόντισε τον εαυτό σου 



 1.Φτιάξε καλές άμυνες 

-Καταλαβαίνω την κατάσταση  
  

Για παράδειγμα: 

 Η οικογένεια μου θα μετακομίσει, θα χρειαστεί να αλλάξω 

σχολείο στη μέση της χρονιάς. Το στρεσογόνο μέρος είναι 

ότι δεν θα ξέρω κανέναν, θα μου λείπουν οι φίλοι μου και 

θα πρέπει να προσαρμοστώ στο νέο μου σχολείο! 



-Σημείωσε τα συναισθήματα που 
νιώθεις για αυτή την κατάσταση 

• Για παράδειγμα: Νιώθω μοναξιά και λύπη που θα χάσω 

τους παλιούς μου φίλους και το σχολείο μου.Τρελαίνομαι 

που πρέπει να φύγουμε τώρα! Ανησυχώ για το πώς θα τα 

πηγαίνω στα μαθήματα. Νιώθω ότι θα είμαι  «η 

καινούρια» του σχολείου. Φαντάζομαι πως ο 

οποιοσδήποτε θα ένιωθε έτσι. 



-Μάθε περισσότερα 
 
 

 
Διάβασε όσα περισσότερα μπορείς για την κατάσταση και 

μίλησε με ανθρώπους που την έχουν ήδη αντιμετωπίσει.  



2.Θετική σκέψη 

• Σε βοηθάει  να σταματήσεις να είσαι κακοδιάθετος από 

τα δυσάρεστα συναισθήματα. 

 

• -Είσαι ό,τι δηλώσεις 

• -Η δύναμη της καλής κουβέντας 

• -Μην είσαι σκληρός με τον εαυτό σου 



Είσαι ό,τι δηλώσεις 

 

• Πώς μιλάς για τον εαυτό σου; 

• Πώς επηρρεάζεις τους άλλους 

με τις απόψεις σου; 

• Αυτοεκτίμηση; 



Μια καλή κουβέντα 

• Μήν σκέφτεσαι αρνητικά 

   Αντικατέστησε  κάθε αρνητική σκέψη (για παράδειγμα 

«Δεν θα τα καταφέρω») με πιο θετικές. 

• Είναι η στιγμή να πιστέψεις στον εαυτό σου! 

• Για παράδειγμα: Κι  άλλοι άλλαξαν σχολεία..και εγώ 

μπορώ! Και  εγώ θα τα καταφέρω!! 



Αρνητική λέξη 
•Παρλαπίπα 
•Δύσκολη 
•Χώνεται παντού 
•Νευρική  
•Δυστυχισμένη 
•Αυτό ειναι βαρετό 
•Σιχαίνομαι 
•Με ενοχλεί όταν εσύ 

Θετική λέξη 
•Επικοινωνιακή 
•Ενδιαφέρουσα 
•Περίεργη να μαθαίνει 
•Γεμάτη ενέργεια 
•Αναστατωμένη 
•Πρέπει να το κάνω ενδιαφέρον 
•Δεν μου αρεσει να... 
•Θα προτιμούσα να 
 



Μην είσαι σκληρός με τον εαυτό σου! 
• Μήπως είσαι κάποιος που: 

 

▫ -δεν αναγνωρίζει ότι έχει χαρίσματα; 
 

▫ τον πειράζει αφόρητα να κανει λάθη; 
 

▫ δεν μπορεί να δεχτεί το κοπλιμέντο; 
 

▫ πιστέυει πάντα οτι οι άλλοι είναι καλύτεροι του; 
 

▫ κρύβει (ή νομίζει ότι κρύβει)την πραγματική του 
προσωπικότηατ και τις σκέψεις του; 
 

▫ ανησυχεί μήπως οι άλλοι θα ανακαλύψουν ότι δεν 
είναι αυτός που δείχνει; 

 



3. Σημείωσε και προσπάθησε να εκτιμήσεις 
τα «καλά» πράγματα στη ζωή σου. 

 
 

• Κάθε μέρα σκέψου 3 πράγματα για τα οποία είσαι 

ευγνώμων. 

• Αυτό θα σε βοηθήσει να γεμίσεις από τη θετική ενέργεια 

και να διαχειριστείς ακόμη και το πιο δύσκολο 

πρόβλημα. 



4.Δράσε.. 

• Αποφάσισε τί μπορείς να κάνεις 

Για παράδειγμα: 

 Θα μιλήσω στα παιδιά τα οποία κάθονται δίπλα σε μένα 

στο μάθημα των αγγλικών.Θα τα ρωτήσω εάν μπορούν αν 

μου δώσουν σημειώσεις ή ακόμα να διαβάσουμε μαζί. 

Αυτό θα με βοηθήσει να κάνω νέους φίλους. 



5.Ζήτα Υποστήριξη 

• Βρές κάποιον να μιλήσεις για το πρόβλημα σου. 

 

• Αυτό βοηθάει επίσης να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που 

να καταλαβαίνει πως νιώθεις και να νοιάζεται για σένα! 



6.Φρόντισε τον εαυτό σου... 

• Περιποιήσου τον εαυτό σου όταν 

νιώθεις στρες. 

• Να τρέφεσαι υγιεινά και μην τρως 

τόσο συχνά junk food. Να γυμνάσαι 

καθημερινά και να κοιμάσαι αρκετά. 

• Κάνε δραστηριότητες που θα σε 

χαλαρώνουν (π.χ μαγείρεψε, παίξε 

με το κατοικίδιο σου, πήγαινε μια 

βόλτα, άκου μουσική)  



Οδηγίες για παιδιά: 

 
 Τοποθέτησε το ένα χέρι στο στήθος και το άλλο στο στοµάχι. Φαντάσου ότι 

το στομάχι είναι σαν ένα μπαλόνι που προσπαθείς να φουσκώσεις. 

 Πάρε μια βαθιά ανάσα από τη µύτη και άφησε το στοµάχι σου να 

φουσκώσει. Προσπάθησε να διατηρείσεις την κίνηση του στήθους σου σε 

ένα µίνιµουµ, χωρίς να σφίγγεσε.  

 Βάλε ένα μαξιλάρι στην κοιλιά σου και παρακολούθησε πως ανεβαίνει κατά 

την εισπνοή (απο τη μύτη) και κατεβαίνει κατά την εκπνοή (απο τη μύτη) 

 Στόχος είναι να παίρνεις 8-12 αναπνοές (εισπνοές και εκπνοές) ανά λεπτό. 

Μέτρα 1,2,3,4,5, κατά την εισπνοή και 1,2,3,4, 5 κατά την εκπνοή. 
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