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Προσεγγίζοντας και κατανοώντας τον έφηβο στο σχολείο: ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών 

 
∆έσποινα Ζηλιασκοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος MSc. Α.Π.Θ., 

Γνωστική- συµπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια 
d.ziliaskopoulou@gmail.com 

 

Ο όρος «εφηβεία» αναφέρεται στην ψυχολογική ανάπτυξη του ατόµου κατά την 

οποία λαµβάνουν χώρα ραγδαίες σωµατικές, νοητικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές 

αλλαγές. Ο εκπαιδευτικός της ∆/θµιας εκπαίδευσης «συναντά» τον έφηβο και καλείται να 

τον συνοδεύσει στις ιδιαίτερες προκλήσεις που θέτει η εφηβεία. Το σεµινάριο στοχεύει α) 

στην περιγραφή και κατανόηση των ιδιαίτερων προκλήσεων που θέτει η εφηβεία στο άτοµο 

και στο περιβάλλον του, β) στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τεχνικές που βελτιώνουν 

την επικοινωνία µε τους εφήβους και γ) στην παρουσίαση πρακτικών αντιµετώπισης των 

δυσκολιών που ανακύπτουν στο σχολικό πλαίσιο.   

Το σεµινάριο περιλαµβάνει την παρουσίαση σύντοµων θεωρητικών εισηγήσεων, τη 

συµµετοχή των εκπαιδευόµενων σε βιωµατικές ασκήσεις και τη µελέτη περιπτώσεων.       
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Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στο δευτεροβάθµιο σχολείο: µια ψυχοπαιδαγωγική 
προσέγγιση 
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Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη οµάδα 

δυσκολιών αναπτυξιακού χαρακτήρα, που επηρεάζουν, πρωτίστως, τον τρόπο µάθησης του 

ατόµου. Πρόκειται για µία ετερογενή οµάδα δυσκολιών η οποία επιδρά, σε γνωστικό 

επίπεδο, στην ανάπτυξη και χρήση των λειτουργιών ανάγνωσης, γραφής, λογικής σκέψης 

και µαθηµατικών ικανοτήτων. Παράλληλα, εµφανείς είναι οι επιδράσεις των δυσκολιών 

αυτών και στο κοινωνικό και ψυχοσυναισθηµατικό επίπεδο. Η εξελικτική τους φύση, σε 

συνδυασµό µε την πολυµορφικότητά τους,  καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο εντοπισµό τους, 

προκειµένου να σχεδιαστούν οι κατάλληλες, για κάθε άτοµο, στρατηγικές αντιµετώπισης. 

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στο χώρο του σχολείου, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η 

προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος και των µεθόδων διδασκαλίας στις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε µαθητή/τριας. Στο συγκεκριµένο σεµινάριο θα αναλυθούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των δυσκολιών αυτών και οι πιθανές συνέπειές τους και θα παρουσιαστούν 

εναλλακτικές στρατηγικές µάθησης που µπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αποβούν βοηθητικές για τα άτοµα αυτά.  
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