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ΟΡΙΣΜΟΣ 

H Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ατόμων να 
αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των 
άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων 
και να τα ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη 
συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς. 



Με τον όρο Συναισθηματική Νοημοσύνη, E.Q., χαρακτηρίζουμε την Ικανότητα του ανθρώπου: 

•    να συναισθάνεται, να βιώνει την πολύτιμη «Εν-συναίσθηση» 

•    να ενεργεί με Ωριμότητα, Νηφαλιότητα και Ψυχραιμία 

•    να χρησιμοποιεί Υπομονή και Επιμονή 

•    να Επιβιώνει παρ’όλες τις δυσκολίες και τις αλλαγές 

•    να ελέγχει τις Παρορμήσεις του 

•    να καθυστερεί την Ικανοποίηση των υλικών ή/και συναισθηματικών αναγκών του 

•    να ρυθμίζει τη Διάθεσή του 

•    να ελέγχει τις Ψυχολογικές Διακυμάνσεις του, ώστε να μην επηρεάζουν την κρίση του, καθώς και τη 
ψυχολογική του διάθεση 

•    να έχει την ικανότητα να Συμπάσχει 

•    να Συναισθάνεται με τους συνανθρώπους του 

•    να έχει Αισιόδοξη Σκέψη και Άποψη για τη ζωή και 

•    να ελπίζει Θετικά σε κάτι καλύτερο 
 



. 
 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του E.Q. 

 α. Προσωπική Προδιάθεση  (περίπου 40%) 

 β. Οικογενειακή Επιρροή (περίπου 40%) 

 γ. Κοινωνικές / Οικονομικές συνθήκες (Σχολική μόρφωση , Εκπαιδευτική επιρροή, 
Κοινωνικές Συνθήκες  κτλπ) (περίπου 20%) 

 
Μερικά ακόμα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη του 
παιδιού, εφήβου που αργότερα θα εξελιχθεί σε Συναισθηματικά Ώριμο Ενήλικα είναι: 

•    Αποδοχή και Σεβασμό από τους άλλους 

•    Ανάγκη για Υγιή Κοινωνικοποιήση 

•    Ικανότητα Δημιουργίας  Ουσιαστικών Διαπροσωπικών Σχέσεων και να απολαμβάνει 
Συναισθηματικούς Δεσμούς 

•    Ανάγκη Διαμόρφωσης Προσωπικής Ταυτότητας 



Υπάρχουν τρία κύρια μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης: 

 

• Το μοντέλο των ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης 

• Το μικτό μοντέλο  

• Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 



Το μοντέλο των ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 
Γνωρίσματα ατόμων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Γκόλμαν, ο συναισθηματικά 
ευφυής άνθρωπος διαθέτει τέσσερα βασικά στοιχεία 

 •την αυτεπίγνωση  

•την αυτοδιαχείριση  

•την κοινωνική επίγνωση  

•την διαχείριση των σχέσεων  

Ειδικότερα,  

•Αναγνωρίζει με ευστοχία τα συναισθήματά του την ώρα που δημιουργούνται 

 •Ελέγχει τα συναισθήματά του με τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διάφορες καταστάσεις που 
προκύπτουν στη ζωή του  

•Αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων και διαθέτει την ικανότητα της ενσυναίσθησης, του να μπορεί 
δηλαδή να μπει στη θέση του άλλου 



ΜΙΚΤΌ ΜΟΝΤΈΛΟ 
Ορισμός  

Το μοντέλο που εισήχθηκε από τον Ντάνιελ Γκόουλμαν εστιάζει στη συναισθηματική νοημοσύνη 
ως μια ευρεία παράταξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οδηγούν την ηγετική απόδοση 

 Το μοντέλο του Γκόουλμαν ξεχωρίζει πέντε κύριες δομές της συναισθηματικής νοημοσύνης: 

• Αυτογνωσία-Η ικανότητα να γνωρίζεις τα συναισθήματα κάποιου, τις δυνάμεις του, τις 
αδυναμίες του, τις κινήσεις του, τις αξίες του και τους στόχους του καθώς και η ικανότητα να 
αναγνωρίζεις τον αντίκτυπο τους σε άλλους ενώ χρησιμοποιείς συναισθήματα θάρρους για να 
κατευθύνεις τις αποφάσεις τους. 

• Αυτορύθμιση- Η ικανότητα ελέγχου ή ανακατεύθυνσης τα αποδιοργανωτικά συναισθήματα 
κάποιου και η πίεση για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις. 

• Κοινωνική δεξιότητα- Η ικανότητα διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων για την ώθηση 
ανθρώπων στην επιθυμητή απόφαση. 

• Ενσυναίσθηση- Η ικανότητα του να συλλογίζεται κανείς τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων 
ειδικά όταν λαμβάνουν αποφάσεις. 

• Κίνητρο- Οι κινήσεις που γίνονται για την επίτευξη ενός σκοπού. 
 

 
 
 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1


ΜΙΚΤΌ ΜΟΝΤΈΛΟ 

Ο Γκόουλμαν συμπεριλαμβάνει ένα σετ συναισθηματικών ικανοτήτων μέσα σε κάθε 
μία από τις δομές της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι συναισθηματικές ικανότητες 
δεν είναι έμφυτα ταλέντα, αλλά περισσότερο επίκτητες ικανότητες που απαιτούν 
άσκηση. Ο Γκόουλμαν υποθέτει ότι τα άτομα γεννιούνται με μια γενική 
συναισθηματική νοημοσύνη που καθορίζει την δυναμική τους για την εκμάθηση 
συναισθηματικών ικανοτήτων. 

 

Μέτρηση 
• Δύο εργαλεία μέτρησης βασίζονται πάνω στο μοντέλο του Γκόουλμαν: 

• Η "Καταγραφή Συναισθηματικής Ικανότητας" 

• Η "Αξιολόγηση Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

 



Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 
Ορισμός  

Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ένας σχηματισμός συναισθηματικών αυτο-
αντιλήψεων και βρίσκεται στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας , δηλαδή  αναφέρεται στις αντιλήψεις των ατόμων 
για τις συναισθηματικές τους ικανότητες. Ακόμη,  αναφέρεται σε πραγματικές ικανότητες και έχει αποδειχθεί αρκετά 
ανθεκτικό απέναντι στην επιστημονική μέτρηση.  

Μέτρηση 

Ένα από τα πιο περιεκτικά και ευρέως μελετημένα μέτρα είναι το "Ερωτηματολόγιο Χαρακτηριστικών Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης", το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μετρήσει τη δομή περιεκτικά και είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. 

Το ερωτηματολόγιο προσφέρει μια λειτουργικότητα για το μοντέλο του Πετρίδη και των συναδέλφων του, επειδή 
συλλαμβάνει τη συναισθηματική νοημοσύνη με όρους προσωπικότητας. Το τεστ περικλείει 15 υποκλίμακες οργανωμένες 
κάτω από 4 παράγοντες: 

• Ευημερία 

• Αυτοέλεγχο  

• Συναισθηματικότητα 

• Κοινωνικότητα 



Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

 



 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή 

μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω κάθε 

είδους σεξουαλικής επαφής. Ενώ στο παρελθόν αυτές οι ασθένειες 

συνήθως αναφέρονταν ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή 

αφροδίσια νοσήματα, τα τελευταία χρόνια ο όρος σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενες λοιμώξεις προτιμάται 



  Βακτηριακή κολπίτιδα  

 Τριχομοναδική κολπίτιδα  

  Κονδυλώματα  

 Ψείρες των τριχών της ήβης  

 Χλαμύδια  

 Γονόρροια  

 Έρπης  

  Ηπατίτιδες Α Β Γ  

  HIV / AIDS  

  Σύφιλη  



 Η λοίμωξη από τον ιό HIV δε θεραπεύεται και οδηγεί τελικά στο θάνατο. Αν και 

το AIDS δεν είναι το συχνότερο ΣΜΝ είναι σίγουρα το πιο σοβαρό. Το 

ανοσοποιητικό αποδυναμώνεται σταδιακά και καταλήγει να μην μπορεί να 

αντισταθεί σε κανέναν παθογόνο μικροοργανισμό. Τα άτομα που πάσχουν ήδη 

από κάποιο άλλο νόσημα έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν από 

τον HIV 



 Χρήση προφυλακτικού 

 Τακτική επίσκεψη στο γυναικολόγο  

 Εξετάσεις  

 Εμβολιασμός 







ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 



ΑΓΧΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 

• Ξεκινώντας, η περίοδος της εφηβείας βασίζεται 

κυρίως στις ψυχολογικές αλλαγές των εφήβων 

επειδή στην διάρκεια αυτών των χρόνων θα 

δημιουργήσουν τον χαρακτήρα τους.  

• Επομένως, είναι λογικό να νιώθουν μπερδεμένοι, 

σαστισμένοι και πόσο μάλλον ότι βρίσκονται σε 

αδιέξοδο. 



ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

• Οι περισσότεροι έφηβοι νιώθουν την ανάγκη να ταιριάξουν με 
την ‘μάζα’, γιατί φοβούνται πως θα κριθούν αν δείξουν ότι 
είναι διαφορετικοί. Επιπλέον, νοµίζουν πως συνέχεια όλοι 
τους κοιτούν. Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο να συµβαίνει 
για τους λόγους που πιστεύουν, αλλά έχει να κάνει µε το πώς 
θα θέλαµε να είµαστε, δηλαδή, µε την ιδανική εικόνα του 
εαυτού µας. Κάποιοι από αυτούς, δεν αντέχουν αυτή την 
αντιμετώπιση και οδεύουν τον εαυτό τους στην απομόνωση, 
πιστεύοντας ότι το να μην αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους 
είναι πιο αποτελεσματικό από το να τους αντιμετωπίσουν.  

 



ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 

• Όλοι μας έχουμε χάσει κοντινούς μας ανθρώπους και σίγουρα μας έχει 

πληγώσει, αλλά αργότερα το ξεπεράσαμε. Στην εφηβεία, αντιθέτως, η 

απώλεια ενός φίλου μας, μας φαίνεται σαν ήρθε το τέλος του κόσμου. Ο 

λόγος μπορεί να είναι ,είτε ένα σοβαρό ζήτημα, είτε λόγω της υπερβολής 

που νιώθουμε όλοι εκείνη την περίοδο, ή η έλλειψη της σωστής 

διαχείρησης των προβλήματων λόγω μικρής εμπειρίας σε τέτοια ζητήματα. 

Η διακοπή μιας σχέσης, γενικότερα, μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα 

προβλήματα όπως: σωματικές/ψυχολογικές διαταραχές , έλλειψη 

εμπιστοσύνης, καταφυγή στο κάπνισμα και σε άλλους παράγοντες. 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 

• Οι ενήλικοι είναι η βάση σε αυτό το πρόβλημα τις 
περισσότερες φορές. Το να σε συγκρίνουν συνεχώς με 
άλλους συνομιλήκους σου έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην 
ψυχολογία, δημιουργώντας της εντύπωση ότι δεν ‘είσαι 
αρκετά καλός/ή’ για να καταφέρεις κάτι, με αποτέλεσμα την 
μείωση της αυτοπεποίθησης και πίστης στον εαυτό μας. Αυτό 
οδηγεί στις συνεχείς εναντιώσεις μεταξύ εφήβων-ενηλίκων 
που θέλουν να αποδειχθούν σωστοί, (ακόμα και αν είναι 
λάθος) ενώ οι ενήλικοι θέλουν να επιβάλλουν την γνώμη τους 
για να έχουν το ‘πάνω χέρι’, κάνοντας τον έφηβο να 
αντιδράσει με θυμό.  



ΑΓΧΟΣ 

• Καθημερινό συναίσθημα κάθε εφήβου. Πίεση από το σχολείο και από τους 
γονείς, οι σωματικές αλλαγές, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και τα 
προβλήματα υγείας, είναι λίγοι από τους λόγους που οι έφηβοι νιώθουν 
συχνά την ανάγκη να ξεφύγουν από τον κόσμο, ώστε να ηρεμήσουν για 
ένα x διάστημα.  

• Οι αυστηροί γονείς και οι υπερπροστατευτικοί γονείς έχουν αγχώδη 
παιδιά, οι πρώτοι επειδή τα μειώνουν συστηματικά και οι δεύτεροι επειδή 
δεν επιτρέπουν ουσιαστικά τις πρωτοβουλίες. Τα παιδιά που μένουν 
περιορισμένα δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν καταστάσεις και φυσικά 
αγχώνονται ευκολότερα.  

• Αν προσπαθήσουμε σίγουρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος, 
αρκεί να έχουμε την σωστή υποστήριξη και την θέληση. Να εστιάζουμε την 
προσοχή μας στο πρόβλημα και όχι στα συναισθήματα που μας γεννά, να 
ξεφεύγουμε που και που κάνοντας κάτι που μας ευχαριστεί, να βάζουμε τις 
υποχρεώσεις μας σε ένα πρόγραμμα και να φροντίσουμε για την υγεία 
μας είναι σίγουρα μία πολύ καλή αρχή. 



AT THE EDGE OF 

17TEEN 

Η ταινία αυτή ήταν η κύρια έμπνευση 
του θέματος που επιλέξαμε. 
Παρουσιάζει όλα τα προβλήματα τα 
οποία αναλύσαμε. Μιλάει για μια 
κοπέλα που ειναι 17 χρονών και 
εκμυστηρεύεται στον καθηγητή ιστορίας 
της ότι θέλει να αυτοκτονήσει και αυτός 
της ανταποκρίνεται ότι είναι στη ίδια 
κατάσταση. Έτσι αρχίζει και λέει την 
ιστορία της, το τι την έφτασε σε αυτή 
την απόφαση.  

https://www.youtube.com/watch?v=vsw
j96INhmo 

(το τρειλερ της ταινιας) 

https://www.youtube.com/watch?v=vswj96INhmo
https://www.youtube.com/watch?v=vswj96INhmo


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ/ΕΦΗΒΙΚΗ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ 

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές  φύλου, συνήθως περιγράφονται 
σε τρεις κατηγορίες: 

1)Σεξουαλικό προσανατολισμό 

2)Ταυτότητα φύλου 

3)Ρόλο φύλου  

Οι κατηγορίες αυτές είναι τεχνίτες ,δεν είναι ανεξάρτητες, αλληλεπιδρούν και  
αλληλοεπηρεάζονται. Πχ  Ο ρόλος φύλου έχει ενισχυτικό ρόλο στην ταυτότητα 
φύλλου, παιδιά με ΔΤΦ αναπτύσσουν ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό 
στην εφηβεία/ενηλικίωση.   



• Ο όρος «ταυτότητα» γενικότερα αναφέρεται στην αίσθηση ομοιότητας που έχει το 
άτομο με τους άλλους ως προς ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάθε άτομο έχει 
περισσότερες από μια σημαντικές ταυτότητες , όπως είναι η εθνική ταυτότητα, η 
θρησκευτική και η ταυτότητα φύλου. 

• Ο όρος ταυτότητα φύλου αναφέρεται στην αναγνώριση του εαυτού ως αρσενικού 
ή θηλυκού και αναφέρεται όχι απλώς στην γνώση του φύλου, αλλά στο εσωτερικό 
βίωμα του ατόμου, ότι ανήκει σε ένα φύλο. 

• Η κατάκτηση της έννοιας του φύλου ξεκινά νωρίς, είναι σταδιακή διαδικασία, 
διαρκεί πολλά χρόνια και περνά από διάφορα στάδια. 



    Προς το τέλος της παιδικής ηλικίας τα αγόρια έχουν ισχυρότερη αίσθηση 
ταυτότητας φύλου και αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για το φύλο 
τους, σε σύγκριση με τα κορίτσια. Η εφηβεία είναι σημαντική περίοδος 
για την διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας. Οι έφηβοι εξερευνούν 
και  πειραματίζονται σε ρόλους και αξίες ως προς τις φιλίες, τον έρωτα, τη 
πολιτική, την θρησκεία, την μελλοντική εργασία, τους ρόλους φύλου. 
Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ορμονικές , οι σωματικές και κοινωνικές 
αλλαγές στην εφηβεία.  



Οι έφηβοι με ΔΤΦ συνήθως έχουν την επιθυμία να ντύνονται  όπως το αντίθετο φύλο 
και οι συνήθειες τους και η συμπεριφορά τους να είναι όμοιες με αυτές των 
ετερόφυλων. Κατά την εφηβεία τους είναι δύσκολο να αποδεχτούν και να 
υποστηρίξουν την ταυτότητα του φύλου τους λόγω περιβαλλοντικών, κοινωνικών, 
θρησκευτικών, ηθικών  κ.α. παραγόντων. Τις περισσότερες φορές δέχονται  
απόρριψη και καθόλου στήριξη από τους γονείς τους για τις σεξουαλικές τους 
προτιμήσεις, στο κοινωνικό πλαίσιο βιώνουν την μη αποδοχή ένταξης στη κοινωνία 
καθώς λεκτική και σωματική βία με αποτέλεσμα να περιβάλλονται από ένα 
αίσθημα ντροπής για τον εαυτό τους και να μην έχουν αυτοεκτίμηση. 
Καταπιέζονται από κοινωνικές προκαταλήψεις που θέλουν να τους κάνουν να 
πιστέψουν πως δεν λειτουργούν φυσιολογικά σύμφωνα με τα υπόλοιπα άτομα της 
κοινωνίας. Αυτή η πίεση που δέχονται από τα υπόλοιπα άτομα της κοινωνίας  αλλά 
και από τους γονείς τους, που τις περισσότερες φορές προσπαθούν να τους 
πείσουν να αλλάξουν, τους οδηγεί σε αδιέξοδο ενώ συχνά είναι ταλαντούχα, 
λειτουργικά και ικανότατα άτομα.  



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  

   Η διάγνωση των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων ( ΣΜΝ) είναι 
συχνότερη στους σεξουαλικά δραστήριους εφήβους σε σχέση με τους 
ενήλικές. Το 25% των εφήβων αναπτύσσουν ΣΜΝ πριν την αποφοίτηση 
τους από το λύκειο. Κάποιες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες 
είναι: η χλαμυδιακή λοίμωξη, ο έρπητας, η σύφιλη, το AIDS κ.α. 



Στην μέση εφηβεία ο έφηβος περνά στην πράξη όσον αφορά την ικανοποίηση των 
ορμέμφυτών του, πειραματίζεται, επιδιώκει να αποκτήσει εμπειρίες, λειτουργεί 
βάση του θυμικού, της συναισθηματική έξαρσης  σε αυτό συμβάλει η έντονη 
ορμονική δραστηριότητα και είναι πιθανό να αποκτήσει  ολοκληρωμένες 
σεξουαλικές σχέσεις συνήθως με συνομήλικους του. Καθώς δεν ενδιαφέρεται για 
το μέλλον και είναι προσκολλημένος στο παρόν συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει 
τις πιθανές επιπτώσεις των πράξεων του, δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις και 
θεωρεί ότι σε εκείνον δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα κακό. Επίσης , συχνά οι 
πρώτες τους σεξουαλικές εμπειρίες φέρνουν ντροπή, απογοήτευση, έντονες 
ανησυχίες όσον αφορά την αντισύλληψη και τη μεταφορά νοσημάτων. 



Σημαντική είναι η ενημέρωση από τους γονείς στους εφήβους για τη σεξουαλική 
επαφή και να μην την παρουσιάζουν ως κάτι ανήθικο, ανάρμοστο και χυδαίο. 
Χρειάζεται οι ίδιοι να συνειδητοποιούν την φυσιολογική ροή της εξέλιξης της 
προσωπικότητας, της πραγματικότητας, της ζωής και να αποβάλουν άγχη, φόβους, 
αγωνίες, ανασφάλειες, ηθικές συστολές και να απενοχοποιήσουν την υγιή τάση 
των παιδιών τους να αποκτήσουν μία υγιή σχέση με την ερωτική έκφραση του 
εαυτού τους.  Φυσικά όμως πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά τους και για τους 
κινδύνους που μπορούν να κολλήσουν με το  σεξ χωρίς προφυλάξεις. Είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουν οι έφηβοι πριν αρχίσουν να είναι σεξουαλικά ενεργοί 
τρόπους προφύλαξης από σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα. Κάποιοι από 
αυτούς είναι:  

• Ανδρικό προφυλακτικό 

• Γυναικείο προφυλακτικό  

• Το γυναικείο αντισυλληπτικό χάπι 

• Ενδομητριακή συσκευή  κ.α. 

Καλό είναι οι έφηβοι να ενημερωθούν για την ανατομία του ανθρώπινου σώμα τους 
και για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα  νοσήματα από το σχολείο και από γιατρούς. 

 

 



Ελπίδα Θεοδωρικάκου, Τζωρτζίνα Γεωργαντζή, Ασπασία 
Λαμπαρδάκη, Αθηνά Ρέκα, Γεωργία Γεωργίου, Ελίζ Μαγκογιάν, 

Θεοδώρα Αλεξίου, Αλέξανδρος Αναγνώστου, Παναγιώτης 
Αραβανής, Γιάννης Γεωργιλάς , Έλενα Κωνσταντοπούλου, Φένια 

Καρακατσάνη, Γιώργος Ταμβάκης, Βάσω Σαββοπούλου, 
Αλεξάνδρα Χρυσικοπούλου, Μαρία-Στέλλα Παπαθεοδώρου, 

Γεωργία Μαραγκού 



• Συναισθηματική Νοημοσύνη  

• Άγχη και ψυχολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας 

• Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα/ προφύλαξη της 
εφηβικής σεξουαλικότητας  

• Αλλαγή Συναισθημάτων 



H Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ατόμων να 
αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να 
κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα 
ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική 
πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς. 

 - συναισθάνεται, βιώνει την πολύτιμη «Εν-συναίσθηση» 
 - ενεργεί με Ωριμότητα, Νηφαλιότητα και Ψυχραιμία 
- έχει αισιόδοξες σκέψεις 
 
 
 



• Το μοντέλο των ικανοτήτων της 
συναισθηματικής νοημοσύνης 

• Το μικτό μοντέλο  

• Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της 
συναισθηματικής νοημοσύνης 
 









 
 



 
• Η περίοδος της εφηβείας βασίζεται κυρίως στις 

ψυχολογικές αλλαγές των εφήβων επειδή στην διάρκεια 

αυτών των χρόνων θα δημιουργήσουν τον χαρακτήρα 

τους.  

• Επομένως, είναι λογικό να νιώθουν μπερδεμένοι, 
σαστισμένοι και πόσο μάλλον ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο. 




