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Δηζαγωγή  
 
      Γέθα ηέζζεξηο καζεηέο ηεο Α΄Λπθείνπ ηνπ ΠΛΠΠ απνθαζίζακε 
θέηνο λα αζρνιεζνύκε ζην πιαίζην ηνπ λενεηζαρζέληνο καζήκαηνο 
ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project) κε ην ζέκα « Σν άγρνο ησλ 
καζεηώλ» . 
 
    Με ζπληνλίζηξηεο θαζεγήηξηεο ηηο θηινιόγνπο  θ.θ. Καλλά Διέλε 
θαη Καξαληώλε Υξηζηίλα επηιέμακε ην ζέκα απηό  γηαηί  αγγίδεη όιε 
ηελ καζεηηθή θνηλόηεηα, αθόκα θαη ηνπο καζεηέο ησλ πην κηθξώλ 
ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ. Παξνπζηάδεη όκσο κεγαιύηεξε έμαξζε ζηηο 
κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηώλ, κε απνθνξύθσκα ηνπο 
καζεηέο ηνπ Λπθείνπ. 
  
   Δπξηζθόκελνη θαη εκείο ζε απηή ηελ ειηθηαθή θάζε λνηώζνπκε όηη 
ην ζέκα καο αθνξά άκεζα αθνύ βηώλνπκε όινη ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηά καο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ εμαηξεηηθά ςπρνθζόξνπ 
άγρνπο. Καζώο κάιηζηα ν ρξόλνο πεξλάεη, ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο 
καο αλεβαίλνπλ θαη αλακέλεηαη όηη ζα θνξπθσζνύλ ζηελ Γ΄Λπθείνπ 
πξηλ ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο.  
 
     Βεβαίσο, ην άγρνο πνπ εκείο βηώλνπκε σο καζεηέο απνηειεί κηα 
κόλν έθθξαζε ηνπ γεληθόηεξνπ άγρνπο πνπ επεξεάδεη ην ζύλνιν 
ησλ αλζξώπσλ θαη απνηειεί πξντόλ ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, 
ηεο δπζκελνύο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο , ηνπ θξελήξνπο ξπζκνύ ηεο 
θαζεκεξηλόηεηάο καο.  
 
     Δπηιέγνληαο ην ζέκα απηό ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε 
ελλνηνινγηθά ην πεξηερόκελό ηνπ, λα θαηαλνήζνπκε ηα γελεζηνπξγά 
ηνπ αίηηα θαη λα κπνξέζνπκε έηζη λα ην αληηκεησπίζνπκε θαη λα 
θαηαπνιεκήζνπκε ηηο δπζάξεζηεο επηπηώζεηο πνπ απηό κπνξεί λα 
έρεη επάλσ καο, όζν απηό είλαη δπλαηό. 
  
     Δπίζεο εζηδόκαζηε ζηηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο πιηθνύ από ην 
δηαδίθηπν, αλεύξεζεο ηεο θαηάιιειεο βηβιηηνγξαθίαο, αιιά θαη 
ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πιηθνύ πνπ ζπγθεληξώλνπκε θαη ζηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ εξγαζία καο. 
Καη απηό απνηειεί ην πην ζεκαληηθό κπζηηθό ηεο εξεπλεηηθήο 
εξγαζίαο.  
 
   Δπηπιένλ, θηινδνμνύκε κε ηελ εξγαζία καο απηή λα βνεζήζνπκε 
θαη ηνπο ζπκκαζεηέο καο ηεο Γ΄Λπθείνπ, νη νπνίνη ζε ζύληνκν 
ρξνληθό δηάζηεκα ζα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ πην 
θαζνξηζηηθή δνθηκαζία ηεο έσο ηώξα δσήο ηνπο, ηηο Παλειιαδηθέο 
Δμεηάζεηο.  



 
      Σέινο, εξγαδόκελνη όρη αηνκηθά αιιά καδί κε άιινπο 
ζπκκαζεηέο καο θαηαθέξακε λα κπεζνύκε ζηηο ηερληθέο ηεο 
νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ, ε νπνία  κόλν πιενλεθηήκαηα κπνξεί 
λα έρεη κε πξώηηζην ην όηη καο καζαίλεη λα ππνηάζζνπκε ην 
αηνκηθό «ΔΓΧ» ζην ζπιινγηθό «ΔΜΔΙ».  
 
      Η εξγαζία καο απηή, απνηειεί πξσηόιεην έξγν καο. Γλσξίδνπκε 
θαιά όηη ζ΄απηή κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ κεηνλεθηήκαηα θαη 
ειιείςεηο όπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε πξσηόιεην έξγν. Γηα ην ιόγν 
απηό ειπίδνπκε λα έρνπκε ηελ θαηαλόεζή ζαο θαη λα καο θξίλεηε κε 
επηείθεηα αιιά θαη κε ηελ πξνζδνθία όηη ζηελ επόκελε εξγαζία καο , 
ζα έρνπκε ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αηέιεηεο καο.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Σν ζέκα ηνπ άγρνπο, όπσο πξναλαθέξζεθε, απαζρόιεζε ηελ 
νκάδα καο  ηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ δηαλύνπκε, γηαηί είκαζηε πιένλ 
καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ, δειαδή ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ 
αληηκεησπίδεη ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά άγρνπο θαη ηα νπνία θηάλνπλ 
ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπο ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. Γηα λα κελ 
είλαη ε εξγαζία καο απιά βηβιηνγξαθηθή, αιιά θαη γηα λα 
κειεηήζνπκε ην πξόβιεκα κε ηξόπν πην απζεληηθό,  
απεπζπλζήθακε ζε πξώελ καζεηέο ηνπ Λπθείνπ θαη θαηαγξάςακε 
ηε δηθή ηνπο εκπεηξία , ηελ νπνία παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. 
 
 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΑ 

 

    Σν άγρνο όηαλ ήκνπλ ζε κηθξόηεξε ειηθία κε έπηαλε πην ζπρλά, 
ηώξα 18 ρξνλώλ πηα, έρσ απνθηήζεη θαη θάπνηεο εκπεηξίεο θαη 
κπνξώ λα ην ειέγμσ ζε κεγάιν βαζκό. Πξέπεη θαη' αξρήλ λα 
νξγαλώλσ θαιά ην ρξόλν κνπ, δελ ζα πσ, ζέισ λα πεξάζσ ζηε 
Ννκηθή, ε νπνία έρεη βάζε 19.000 κόξηα , όηη πξέπεη λα δηαβάδσ 8 
ώξεο ηελ εκέξα καδί κε ηα θξνληηζηήξηα, δελ ζα πεζάλσ θηόιαο. 
Δθείλν πνπ ζθέθηνκαη είλαη όηη δελ έρσ θελά ζην δηάβαζκά κνπ από 
ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ην νπνίν κεηξάεη πάξα πνιύ , νξηνζεηώ ην 
ζηόρν κνπ , θαη πξνζπαζώ παξάιιεια λα βξσ πξάγκαηα πνπ κε 
επραξηζηνύλ , όπσο ηαηλίεο, παξέεο, ρόκππ , ηα νπνία ζε βνεζνύλ 
λα γλσξίδεηο ηνλ εαπηό ζνπ θαη λα αηζζάλεζαη πνιύ θαιά , ρσξίο 
όκσο λα θεύγσ από ην ζηόρν κνπ θαη ζα δηαβάδσ θαη ζα πξνζπαζώ 
κ' απηό ηνλ ηξόπν λα βγάδσ ιίγν ην άγρνο. Δίλαη βέβαηα θαη ην ζέκα 
κε ην ζήκεξα ,ηη γίλεηαη, μέξσ ηη ζρνιή ζέισ, κεηά ηη ζα θάλσ θαη 
πξνζπαζώ λα πάσ θαιύηεξα ζηηο εμεηάζεηο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη 
άιια πξάγκαηα πνπ καο πξνβιεκαηίδνπλ, όπσο ε δύζθνιε 
θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ρώξα καο, επίζεο ε έιιεηςε αμηνθξαηίαο 
, νη θίινη καο κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο -ηα νπνία είλαη ζπλήζσο 
νηθνγελεηαθά - θαη άιια πξνβιήκαηα ηα νπνία καο κπινθάξνπλ θαη 
καο αγρώλνπλ. Δίλαη ινγηθό λα ππάξρεη ην άγρνο θαη κεξηθέο θνξέο 
ζεηηθό, γηαηί καο αθππλίδεη θαη καο βάδεη ζε ηάμε, δειαδή 'όηαλ ιέσ 
πξέπεη λα δηαβάζσ ζα δηαβάζσ , αιιά θαη ζα πάσ θαη ηε βόιηα κνπ 
θαη μελπρηίζσ, αιιά όρη θάζε κέξα , λα έρσ ηηο εκπεηξίεο κνπ γηα λα 
κελ ληώζσ όηη ζηεξνύκαη πξάγκαηα θαη ζα είκαη εληάμεη θαη κε ην 
δηάβαζκά κνπ. Σν ζεκαληηθόηεξν είλαη λα κελ αγρσζνύκε ηόζν ζηηο 
Παλειιήληεο εμεηάζεηο , ώζηε λα κελ γξάςνπκε ηίπνηα , γηαηί είλαη 
θξίκα. 
 



 
 

Μεηά από ηελ καξηπξία ηεο καζήηξηαο ηνπ ζρνιείνπ καο πήξακε 

ζπλέληεπμε  θαη από κηα θνπέια ε νπνία είλαη ζήκεξα 22 εηώλ , έδωζε 

παλειιήληεο εμεηάζεηο πξηλ από 5 ρξόληα θαη απηή ηελ πεξίνδν ζπνπδάδεη 

ζηε ρνιή ηωλ Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο ζην Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

    Γηάβαδα πάξα πνιύ γηαηί γλώξηδα πσο νη απαηηήζεηο ήηαλ πνιύ 
πςειέο θαη πσο πξέπεη λα είζαη πνιύ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο. 
Καζεγεηέο θαη γνλείο κε παξόηξπλαλ λα πξνζπαζήζσ αιιά θαη εγώ 
ε ίδηα  ήμεξα πσο πξέπεη λα δώζσ ηνλ θαιύηεξό κνπ εαπηό γηαηί ε 
ζρνιή πνπ ήζεια είλαη αξθεηά πςειόβαζκε. Η πίεζε ησλ 
θαζεγεηώλ αιιά θαη ησλ γνληώλ σο πξνο ην λα πξνζπαζώ θαη λα 
δηαβάδσ κνπ δεκηνπξγνύζε κεγάιν άγρνο. Σα θαζεκεξηλά 
καζήκαηα ζην ζρνιείν αιιά θαη ζην θξνληηζηήξην ήηαλ 
εληαηηθόηαηα , ην δηάβαζκα ζθιεξό θαη απηό κνπ δεκηνπξγνύζε 
stress θαη επεξέαδε γεληθόηεξα ηελ ζπκπεξηθνξά κνπ . Δπίζεο 
πνιιέο θνξέο κεηά ην ζρνιείν δελ πξνιάβαηλα νύηε λα θάσ γηαηί 
είρα καζήκαηα - ε θαηάζηαζε απηή θξάηεζε έλαλ νιόθιεξν ρξόλν 
θαη απνηππώζεθε πνιύ ζηελ ςπρνινγία κνπ αθνύ ε θνύξαζε ήηαλ 
κεγάιε . Αθόκα θαη όηαλ είρα ρξόλν γηα ηνλ εαπηό κνπ , δελ είρα 
όξεμε ιόγσ ηνπ άγρνπο κήπσο δελ πξνιάβσ λα νινθιεξώζσ ηελ 
ύιε θαη ιόγσ ησλ ζρνιηθώλ κνπ ππνρξεώζεσλ. Παξόια απηά ήηαλ 
έλα άγρνο δεκηνπξγηθό , κε πξνέηξεπε ζην λα πξνζπαζήζσ θαη ην 
δηάβαζκά κνπ ήηαλ πνηνηηθό . Γελ ήηαλ άγρνο πνπ κε παξέιπε θαη 
κε θαζήισλε κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξώ λα ζπγθεληξσζώ όπσο 
άιια παηδηά . Ήηαλ κηα πνιύ δπλαηή εκπεηξία πνπ ζε πξνεηνηκάδεη 
θαηά θάπνην ηξόπν θαη γηα ηηο κεηέπεηηα δπζθνιίεο πνπ ζα 
αληηκεησπίζεηο ζηε δσή ζνπ , ζε θάλεη ππεύζπλν θαη ζε καζαίλεη λα 



ζηεξίδεζαη ζηηο δηθέο ζνπ δπλάκεηο . Ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ κε 
αθνινπζεί αθόκα θαη ηώξα - βιέπσ εθηάιηεο όηη είλαη ε 
πξνεγνύκελε κέξα ησλ εμεηάζεσλ θαη αλαβηώλσ όιν ην άγρνο πνπ 
είρα ληώζεη ηόηε . Αιιά πιένλ έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξόληα θαη 
θαηαιαβαίλσ πσο όιν απηό ην άγρνο ίζσο λα ήηαλ ππεξβνιηθό θαη 
πσο ππάξρνπλ πνιύ πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα καο 
αγρώλνπλ θαη νη παλειιήληεο εμεηάζεηο είλαη κηα απιή δηαδηθαζία 
από ηελ νπνία δελ θξίλεηαη ε δσή καο . Άιισζηε ππάξρνπλ πνιιά 
παξαδείγκαηα αλζξώπσλ πνπ έρνπλ πεηύρεη ζηε δσή ηνπο ρσξίο λα 
έρνπλ πεξάζεη ζε θάπνην παλεπηζηήκην ή άιισλ πνπ έθπγαλ ζην 
εμσηεξηθό λα ζπνπδάζνπλ θαη όηαλ γύξηζαλ πίζσ είραλ εμίζνπ 
ζεκαληηθέο θαξηέξεο κε αλζξώπνπο πνπ είραλ ζπνπδάζεη ζε 
ειιεληθά παλεπηζηήκηα . Όηαλ είζαη όκσο ζηε θάζε πξηλ ηηο 
εμεηάζεηο ζεσξείο , ιαλζαζκέλα βέβαηα , πσο όιν ζνπ ην κέιινλ 
θξίλεηαη από απηά ηα έμη καζήκαηα , θάηη ην νπνίν νδεγεί πνιιέο 
θνξέο ζε αδηέμνδν . αλ ζπκβνπιή γηα ηα παηδηά ηεο 3εο ιπθείνπ 
είλαη θπζηθά λα δηαβάδνπλ θαη λα πξνζπαζνύλ γηα ην θαιύηεξν 
αιιά θαη λα θαηαιάβνπλ πσο είλαη κηα απιή δηαδηθαζία θαη λα ην 
αληηκεησπίζνπλ σο κηα αθόκε ελδνζρνιηθή εμέηαζε . Δίλαη 
ζεκαληηθό ζε απηή ηε θάζε λα μεθνπξάδεζαη  θαη λα κελ θνξηώλεηο 
ην πξόγξακκά ζνπ κε πάξα πνιιά καζήκαηα γηαηί νη ζηηγκέο πνπ 
πεξλάο κε θίινπο θαη κε νηθνγέλεηα κπνξνύλ λα ζε απνθνξηίζνπλ 
θαη λα ζε απαιιάμνπλ από άγρνο ην νπνίν κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν 
. Οη γηνξηέο γεκίδνπλ ηηο κπαηαξίεο ηνπ καζεηή θαη ηνλ βνεζνύλ λα 
ζπλερίζεη κε θαιύηεξε ςπρνινγία . 
 

 
 
 
 
 



ηελ Διιάδα θάζε ρξόλν πεξίπνπ 150.000 λένη μεθηλνύλ ηε ζρνιηθή 
ρξνληά ηνπο κε ην όξακα θαη ηελ πξνζδνθία ηεο εηζόδνπ ζε θάπνην 
παλεπηζηήκην. Η πίεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε έιιεηςε επθαηξηώλ ζηνλ 
επαγγεικαηηθό ηνκέα θαη ην άγρνο ηεο θαζηέξσζεο γίλεηαη 
"Γνιγνζάο" γηα ρηιηάδεο εθήβνπο. Οκάδα ςπρνιόγσλ κειέηεζε ην 
ζέκα θαη δίλεη ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο  
Η "εθπαηδεπηηθή θαζπζηέξεζε ή αλεπάξθεηα", πεξηζζόηεξν γλσζηή 
σο "ζρνιηθή απνηπρία", είλαη έλα ηζηνξηθό θαηλόκελν πνπ 
εκθαλίδεηαη κέζα ζε θάζε θνηλσλία θαη εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη 
απνθηά ηδηαίηεξε επηθαηξόηεηα ζηηο κέξεο καο, θαζώο ηηο επόκελεο 
κέξεο αλακέλεηαη ε αλαθνίλσζε ησλ βαζκώλ πνπ ζα θξίλνπλ ηελ 
εηζαγσγή ζηα ΑΔΙ - ΣΔΙ θαη ηνπο ρηιηάδεο "απνηπρόληεο". Η ζρνιηθή 
απνηπρία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζεζκνύο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 
ηνπ ζρνιείνπ. "Σα δπν" ζπζηήκαηα, "αλάκεζα ζηα νπνία θηλείηαη ην 
παηδί - καζεηήο", παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ζρέζε πνπ ζα 
αλαπηύμεη ην παηδί ζηελ πξώηε ηνπ επαθή κε ηελ εθπαίδεπζε. 
Οκάδα ςπρνιόγσλ, πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα, εμέδσζε κειέηε 
κε ηνλ ηίηιν "Η ζρνιηθή απνηπρία: Από ηελ "νηθνγέλεηα" ηνπ 
ζρνιείνπ ζην "ζρνιείν" ηεο νηθνγέλεηαο", δίλνληαο ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ κέζα ζην ζρνιείν, ηηο θνβίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ κε ηνπο γνλείο θαη 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 
 
 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΑΦΗΝΙΕΙ 

 
ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΑΓΥΟ; 
 

    Σν άγρνο είλαη κία παλαλζξώπηλε εκπεηξία- αληίδξαζε κπξνζηά 
ζε έλα επηθείκελν θίλδπλν θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ πξνεηνηκαζία 
ηνπ αηόκνπ λα αληαπνθξηζεί ζε κία δύζθνιε θαη απαηηεηηθή 
θαηάζηαζε. Άγρνο έλησζαλ νη πξσηόγνλνη άλζξσπνη κπξνζηά ζε 
έλα άγξην δών, άγρνο ληώζεη θαη ν καζεηήο πξηλ ηηο εμεηάζεηο! 
Μπνξεί ε αηηία λα είλαη δηαθνξεηηθή, θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο όκσο 
ν ζθνπόο είλαη ν ίδηνο: λα πξνεηνηκαζηεί ην άηνκν ώζηε λα 
αληηκεησπίζεη κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή επηηπρία ηε δύζθνιε απηή 
θαηάζηαζε. 
 

 

ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΦΟΒΟ; 
      Ο θόβνο είλαη έλα βαζηθό ζπλαίζζεκα ηνπ αλζξώπνπ πνπ 
πξνθαιείηαη από ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ελόο πξαγκαηηθνύ ή 
πιαζκαηηθνύ θηλδύλνπ ή απεηιήο. Δίλαη έλαο κεραληζκόο 
πξνζηαηεπηηθνύ ραξαθηήξα, κηα θπζηνινγηθή ακπληηθή αληίδξαζε 
ηνπ νξγαληζκνύ ρσξίο λα απαηηείηαη ζπλεηδεηή ζθέςε. Ο θόβνο 
πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από ηε ζρεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 



ηνπ άγρνπο ην νπνίν εθδειώλεηαη σο εζσηεξηθή έληαζε θαη ην 
νπνίν ζπλήζσο ζπκβαίλεη ρσξίο ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε 
εμσηεξηθήο απεηιήο, απεηιήο κάιηζηα πνπ γίλεηαη αληηιεπηήο σο 
αλεμέιεγθηεο ή αλαπόθεπθηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θόβνπ έρνπκε λα θάλνπκε 
ζρεδόλ πάληα κε κειινληηθά γεγνλόηα, κε θαηαζηάζεηο ή 
ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα δηαθύγνπκε ή λα 
απνθύγνπκε. Ο θόβνο ζα κπνξνύζε επίζεο λα είλαη κηα ζηηγκηαία 
αληίδξαζε ζε θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζην παξόλ. 
 
Όηαλ όκσο ν θόβνο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, ελώ δελ ππάξρεη 
πξαγκαηηθόο θίλδπλνο θαη ζε θαηαζηάζεηο ππεξβνιηθνύ ζηξεο, ηόηε 
κεηαηξέπεηαη ζε θοβία θαη γίλεηαη εκπόδην ζηελ θπζηνινγηθή 
αληηκεηώπηζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Η θνβία είλαη έλαο 
επίκνλνο θαη παξάινγνο θόβνο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ ή θαηάζηαζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηζπκία 
απνθπγήο απηνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ 
απνηειεί ζπνπδαία πεγή θηλδύλνπ. 
 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΙΚΟ; 

Κξίζε παληθνύ νλνκάδνπκε κηα θαηάζηαζε πνιύ έληνλνπ θόβνπ θαη 
άγρνπο, ζηελ νπνία κπνξεί λα βξεζεί έλα άηνκν πνιύ μαθληθά θαη 
ρσξίο απαξαίηεηα λα έρεη ζπκβεί θάηη πξηλ, ρσξίο δειαδή λα πξέπεη 
λα ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιόγνο. Μηα ηέηνηα θξίζε κπνξεί λα 
δηαξθέζεη από ιίγα ιεπηά κέρξη θαη κεξηθέο ώξεο θαη είλαη ηόζν 
έληνλε πνπ απηόο πνπ ηε δεη εθείλεο ηηο ζηηγκέο ληώζεη πσο ράλεη 
ηνλ έιεγρν, πσο ζα ηξειαζεί θαη κάιηζηα κπνξεί λα ληώζεη πσο ζα 
πεζάλεη !Πνιιέο θνξέο αθόκε θαη όηαλ έρεη ηειεηώζεη ε θξίζε, ηα 
άηνκα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ πνιύ έληνλν θόβν θαη άγρνο.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



TΑ ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ 
 
 
1.  ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 

     Σν ζρνιείν απνηειεί κηα ζεκαληηθή, αλ όρη ηε ζεκαληηθόηεξε, 
πεγή έληαζεο θαη άγρνπο γηα ηνπο λένπο, πνπ δηαλύνπλ ηελ νύησο 
ή άιισο δύζθνιε εθεβηθή ειηθία. Οη καζεηέο -θαηά γεληθή 
νκνινγία- απνηεινύλ ίζσο ηελ πην ζθιεξά εξγαδόκελε ειηθηαθή 
νκάδα, ε νπνία επηθνξηίδεηαη κε κεγάιν θαη ζπρλά δπζβάζηαρην 
όγθν ππνρξεώζεσλ πνπ απαηηνύλ εθ κέξνπο ηνπο θαηαβνιή 
κεγάιεο πνζόηεηαο ρξόλνπ. 
 
      Γελ ζα πξέπεη βεβαίσο λα ζπγρένπκε ην ζρνιηθό άγρνο κε ηε 
ζρνιηθή θνβία, ε νπνία εθδειώλεηαη πην ζπρλά ζηελ παηδηθή ειηθία, 
θπξίσο κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν, όηαλ βηώλεη  ζπρλά 
κε ηδηαίηεξε έληαζε ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνύ από ηελ 
νηθνγελεηαθή εζηία θαη ηε κεηξηθή αγθαιηά. Η ζρνιηθή θνβία έρεη 
απαζρνιήζεη πνιύ ηνπο εηδηθνύο, θαζώο ζηηγκαηίδεη ηα κηθξά παηδηά 
ζε κηα πνιύ ηξπθεξή θαη επαίζζεηε ειηθία θαη δπζρεξαίλεη ηνλ 
εγθιηκαηηζκό ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Χζηόζν δελ 
απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Δδώ γίλεηαη ιόγνο γηα 
ην άγρνο ηνπ έθεβνπ καζεηή ιόγσ ησλ ηδηαηηέξσο απμεκέλσλ 
ζρνιηθώλ απαηηήζεσλ. 
 
     Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζεκεξηλό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πηέδεη 
πνιύ ηνπο καζεηέο ρσξίο λα ηνπο αθήλεη πεξηζώξηα ραιάξσζεο. 
Καη αλ απηή ε πξαγκαηηθόηεηα θαηαγξάθεηαη κηα θνξά γηα ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο καζεηέο, εύθνια κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη πόζν 
πην επώδπλα είλαη ηα πξάγκαηα γηα ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ  
καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη γηα ηα νπνία απηό κπνξεί λα απηό 
ζεκαίλεη αδπλακία λα αληεπεμέιζνπλ  ζηηο ζρνιηθέο ηνπο 
ππνρξεώζεηο. 
 
    Η έκθαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηε 
ζρνιηθή επηηπρία δεκηνπξγεί ζπρλά άγρνο ζην λεαξό άηνκν, πνπ 
πνιιέο θνξέο ληώζεη όηη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά 
ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο.  
 
     Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ έλαλ επηπιένλ παξάγνληα 
εκθάληζεο άγρνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Οη ίδηνη, ζηνηρηδόκελνη 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, όπσο απηέο 
αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα πνιύ θνξησκέλα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, 
θνξηώλνπλ ηνπο καζεηέο κε όιν θαη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο γηα ην 
ζπίηη, θαη έηζη νπζηαζηηθά, απμάλνπλ ηελ πίεζε ησλ καζεηώλ. 
Δπίζεο, νη ζπλερείο θαη απμαλόκελεο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κε επηείθεηα ηνπο- ζε πεξίπησζε πνπ ν 



καζεηήο βξεζεί θαηώηεξνο ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο- ζπκβάιινπλ ζηα 
απμεκέλα επίπεδα ζηξεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο καζεηέο. 
 
     Ο θόξηνο εξγαζίαο απνηειεί αθόκα έλαλ παξάγνληα εκθάληζεο 
άγρνπο ησλ καζεηώλ. ε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ηα 
πξάγκαηα έρνπλ δπζθνιέςεη πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ηνπο καζεηέο. 
Παιηόηεξα ηα καζήκαηα πεξηνξίδνληαλ κόλν ζηα βαζηθά, δειαδή 
Αξραία θαη Νενειιεληθή γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία  θαη 
κία μέλε γιώζζα ελώ ζήκεξα έρνπλ πξνζηεζεί θαη άιια καζήκαηα 
ηα νπνία, αλ θαη ζπκβάινπλ ζηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα ηνπο, 
απαηηνύλ σζηόζν δηάζεζε αξθεηνύ  ρξόλνπ εθ κέξνπο ησλ 
καζεηώλ.  Οη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο  λα αληεπεμέιζνπλ ζε 
απηέο ηηο «βαξηέο» ζρνιηθέο ππνρξεώζεηο, έξρνληαη αληηκέησπνη κε 
πςειά επίπεδα  άγρνπο θαη πηέδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. 
 
     Σν αξλεηηθό είλαη όηη όιε απηή ε ζπλερήο πίεζε ζπζζσξεύεηαη 
κε απνηέιεζκα ην ελδερόκελν «μέζπαζκα» , πνπ ζπλήζσο 
λνκνηειεηαθά πξνθύπηεη, λα έρεη δξακαηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 
θπζηνινγηθή  αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ ,ελώ επηπιένλ  αλ πξνεθηαζεί 
ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνθπγή θαη 
πιήξε εγθαηάιεηςε αθόκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ. 
 
     Οη θνξέο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα εμεηαζηνύλ γξαπηά είλαη 
πνιιέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ηα γπκλαζηαθά ρξόληα 
νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηνπιάρηζην έλα επαλαιεπηηθό θξηηήξην 
αμηνιόγεζεο θαη πεξηζζόηεξα νιηγόιεπηα θξηηήξηα ζηε δηάξθεηα ηνπ 
θάζε ηξηκήλνπ. Πξαγκαηηθά , κόιηο ηειεηώζνπλ αζζκαίλνληεο ηηο 
γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ α΄ ηξηκήλνπ, ζηελ θπξηνιεμία "δελ 
πξνιαβαίλνπλ λα πάξνπλ αλάζα" θαη αξρίδεη ν Γνιγνζάο ηνπ 
δεύηεξνπ ηξηκήλνπ. Αθόκα ρεηξόηεξα είλαη ηα πξάγκαηα ζην Λύθεην 
θαη θαζώο αλεβαίλνπλ νη Λπθεηαθέο ηάμεηο, αθνύ ν «βξαρλάο» ησλ 
Παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ αλαγθάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 
ππνρξεώλνπλ ηνπο καζεηέο ζε αιιεπάιιειεο γξαπηέο δνθηκαζίεο, 
πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο εμεηάζεηο πςειώλ 
απαηηήζεσλ. Σν ζιηβεξό είλαη όηη όιε απηή ε παξάθξνπζε ησλ 
ζπλερώλ εμεηάζεσλ όιν θαη θαηεβαίλεη ζηηο κηθξόηεξεο ηάμεηο , 
αθόκα θαη ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη νη κηθξνί καζεηέο 
εκθαλίδνπλ θαη απηνί ζπκπηώκαηα άγρνπο ζε κηα ειηθία πνπ ζα 
έπξεπε λα ήηαλ ειηθία ηεο μεγλνηαζηάο. Γελ είλαη επνκέλσο θαζόινπ 
ππεξβνιηθό θαη δελ έρνπλ άδηθν  εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ην 
ζεκεξηλό ζρνιείν έρεη κεηαηξαπεί ζε εμεηαζηηθό θέληξν.  
 
      Σα αιιεπάιιεια δηαγσλίζκαηα εληάζζνληαη ζηε γεληθόηεξε 
δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο, πνπ ιακβάλεη ρώξα ζην ζρνιείν, θαη ε 
νπνία -πξνθνξηθή ή γξαπηή- εθζέηεη ην καζεηή ζηα κάηηα ησλ 
δαζθάισλ ηνπ αιιά θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ. . Από ηελ εηθόλα 
πνπ ζα παξνπζηάζεη ν καζεηήο εμαξηάηαη ελ κέξεη θαη ην θύξνο ηνπ 



ζην ζρνιείν, αιιά θαη ε πνηόηεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ηνπ ζρέζεσλ 
κέζα ζην ζρνιείν θαη κε ηνπο γνλείο ηνπ.  
      
      Σν άγρνο ηεο αμηνιόγεζεο εληζρύεηαη θαη από ηηο αληζόηεηεο 
ζηε κάζεζε.  Γειαδή όινη νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ ίδηα 
ηάμε, δίλνπλ ηηο ίδηεο εμεηάζεηο θαη πξνζπαζνύλ λα ηαηξηάμνπλ ζε 
έλα θνηλό πξόγξακκα αλεμάξηεηα από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ 
θαζελόο. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα είλαη ηξαπκαηηθό γη΄απηνύο 
πνππ πζηεξνύλ θαη απνγνεηεπηηθό γηα ηνπο πξνηθηζκέλνπο.  
 
 
ΆΓΥΟ ΚΑΙ ΣΤΠΟΙ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 

 

 
 
    Τπνζηεξίδεηαη από πνιινύο εξεπλεηέο, κέζα από δηεζλείο 
έξεπλεο πνπ απηνί έρνπλ δηεμάγεη, όηη νη καζεηέο βηώλνπλ κε 
δηαθνξεηηθό ηξόπν ην ζρνιηθό άγρνο, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα 
θαη ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Δηδηθόηεξα ζην ζρνιείν 
δεκηνπξγνύληαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα 
ζσξεύζνπλ άγρνο ζηνπο καζεηέο. Η πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 
είλαη ε πξννπηηθή ελόο δηαγσλίζκαηνο, πνπ πνιινί καζεηέο ην 
βηώλνπλ σο απεηιή. Λίγν πξηλ από ην δηαγώληζκα νη καζεηέο 
αηζζάλνληαη ζαλ πνιεκηζηέο ηελ πιεηνλόηεηα ηνπο ληώζνπλ ζα λα 
βξίζθνληαη ζε «λαξθνπέδην» όηαλ θάζνληαη κπξνζηά από ηε ιεπθή 
θόια ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη πεξηκέλνπλ. Σα ιεπηά ηνπο 
θαίλνληαη ώξεο θαη ε αξγή εθθώλεζε ηνπ ζέκαηνο, από ηνλ 
θαζεγεηή, κνηάδεη ζαλ ηελ εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ όηαλ 
αλαγγέιιεη ηελ «πνηλή ζηνλ θαηεγνξνύκελν»! 
 
     Τπάξρνπλ πνιινί «ηύπνη» καζεηώλ, πνπ εκθαλίδνπλ 
δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ζηηο εμεηάζεηο. Άιινη πεξηζζόηεξν άιινη 
ιηγόηεξν, επεξεάδνληαη από ην ζηξεο πνπ κεηαδίδνπλ ηα 
δηαγσλίζκαηα. Έλαο θαζεγεηήο όηαλ κπαίλεη γηα πξώηε θνξά ζηελ 
ηάμε αληηιακβάλεηαη ακέζσο ηνπο δηάθνξνπο «ηύπνπο» καζεηώλ 
θαη πώο απηνί αηζζάλνληαη ιίγν πξηλ ηελ ώξα ηνπ δηαγσλίζκαηνο. 
Γελ είλαη όια ηα παηδηά ίδηα νύηε αληηδξνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηηο 



εμεηάζεηο .Παξαθάησ γίλεηαη ιόγνο γηα ην πώο αληηκεησπίδνπλ ην 
ζρνιηθό ζηξεο νη δηάθνξνη ηύπνη καζεηώλ. 
 
 Ο «αγρώδεο» :Πξόθεηηαη γηα ηνλ πιένλ ζπλεζηζκέλν ηύπν καζεηή. 
Βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο ηνπ άγρνπο. Παξνπζηάδεη 
έληνλε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη εκθαλίδεη δηάθνξα 
ςπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα. 
 
Ο «ζπγθξνηεκέλνο» :Απηόο ν «ηύπνο» καζεηή είλαη ζίγνπξνο γηα 
ηνλ εαπηό ηνπ. Ξέξεη ηη θάλεη. «Πάσ λα δώζσ εμεηάζεηο θαη ζα 
γξάςσ θαιά » ζθέθηεηαη. Απηόο ν καζεηήο δείρλεη λα είλαη ήξεκνο. 
Μεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ θαη απνδέρεηαη ην 
νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα. 
 
Ο «αδηάθνξνο» : Πξόθεηηαη γηα ηνλ «ηύπν» ηνπ παηδηνύ πνπ θάλεη 
απηά πνπ ζέιεη. Θα ιέγακε πσο είλαη ν «ζπλεηδεηνπνηεκέλνο» ηεο 
παξέαο. Γελ έρεη θαζόινπ άγρνο γηα ηηο εμεηάζεηο αθνύ δελ ηνλ 
ελδηαθέξνπλ. Αιιά θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ γλσξίδεη θαιά όηη ζα 
απνηύρεη. 
 
Ο «θαιόο» καζεηήο. Δίλαη ζπλεπήο, παξαθνινπζεί ηα καζήκαηά 
ηνπ, είλαη έμππλνο, έρεη αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο. Απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ «θαιό καζεηή», ν 
νπνίνο κπνξηεί λα θαηαγξάθεη από πνιύ πςειά έσο πνιύ ρακειά 
επίπεδα άγρνπο, αλάινγα κε ηελ πξνεηνηκαζία πνπ έρεη θάλεη ζην 
εθάζηνηε κάζεκα θαη ,ε ην πόζν θάζε θνξά επελδύεη ζην κάζεκα 
απηό.  Καηά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο , αλαθνξηθά κε ηνλ θαιό καζεηή, 
θπξίαξρν θξηηήξην γηα ην επίπεδν άγρνπο πνπ ζα εθδειώζεη θαηά ηε 
ζρνιηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπ  ζην κάζεκα (90,5%), θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ε 
πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή λα βειηηώλεηαη (82,1%). Δπίζεο 
αμηνινγνύλ πόζν έμππλνο είλαη έλαο καζεηήο (48,8%), πόζν έρεη 
ηελ αίζζεζε εθπιήξσζεο ηνπ θαζήθνληνο (36,1%) θαη πόζν 
ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπο (9,8%). 
 
Ο «θαθόο» καζεηήο. Δίλαη αδηάθνξνο. Απηό θηάλεη γηα έλαλ 
εθπαηδεπηηθό ώζηε λα ραξαθηεξίζεη έλαλ καζεηή «θαθό». ύκθσλα 
κε έξεπλεο, ην 93,8% ησλ εθπαηδεπηηθώλ θάζε βαζκίδαο έρνπλ 
θπξίαξρν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή ην εάλ είλαη ή όρη 
αδηάθνξνο ζηα καζήκαηα. Αθνινπζνύλ ε ζηαζηκόηεηα εμέιημεο 
(53,5%), ε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ (48,5%), θαη ε 
θαθή πξνζαξκνγή (39,2%). ηελ ηειεπηαία ζέζε αθνινπζείην 
θξηηήξην ηεο εμππλάδαο (26%). 
 
 
 
 
 



ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΘΗΡΙΑ 
 
 
     Σν θπλήγη ηνπ θαινύ βαζκνύ ζηηγκαηίδεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ 
Διιήλσλ καζεηώλ. Από ην Γεκνηηθό έσο θαη ην Λύθεην νη καζεηέο 
έρνπλ ζπλδέζεη ηελ πξόνδό ηνπο κε ηνλ θαιό βαζκό θαη απηό 
θαηαιήγεη λα απνηειεί απηνζθνπό, ζηεξώληαο ηνπο ηε δηάζεζε λα 
κάζνπλ, λα ραξνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα δηεπξύλνπλ 
ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Απνηέιεζκα ηεο ζηάζεο απηήο είλαη ε 
παπαγαιία, ην άγρνο, ε πίεζε, αιιά ε νηθνλνκηθή αθαίκαμε  ησλ 
γνληώλ, πνπ πνιιέο θνξέο επηζπκνύλ κέζα από ηελ πξόνδν ησλ 
παηδηώλ ηνπο λα... δηθαηώζνπλ ηα δηθά ηνπο όλεηξα. Δίλαη κάιηζηα 
ελδεηθηηθό όηη θαη νη γνλείο πηέδνπλ ηα παηδηά γηα όιν θαη θαιύηεξνπο 
βαζκνύο. 
 
     Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη έμη ζηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνύο (59,3%) 
δειώλνπλ όηη ην ηζρύνλ ζύζηεκα «θαιιηεξγεί ηελ ςύρσζε ηνπ 
θαινύ βαζκνύ». Απηό νδεγεί ελ κέξεη θαη ζηελ παξαγσγή αξίζησλ 
θαη πνιύ θαιώλ καζεηώλ, πνπ όκσο δελ επηβεβαηώλνπλ ηηο 
επηδόζεηο ηνπο θαηά ηηο θξίζηκεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
 

 
      
     Σνπο παξαπάλσ ηζρπξηζκνύο επηβεβαηώλεη έξεπλα ηνπ Δζληθνύ 
Κέληξνπ Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ (ΔΚΚΔ),ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη 
ελλέα ζηνπο δέθα καζεηέο Γπκλαζίνπ (91,9% ην αθξηβέο πνζνζηό) 
δειώλνπλ όηη ηνπο ελδηαθέξεη πνιύ ν βαζκόο ζηα καζήκαηα θαη όηη 
ζα ήζειαλ λα παίξλνπλ πάληα θαινύο βαζκνύο. Καη ην πνζνζηό 
απηό απμάλεηαη ζηνπο καζεηέο Λπθείνπ θαη εηδηθόηεξα όζν 
πιεζηάδνπκε ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη αλαθνξηθά κε ηα 
καζήκαηα ζηα νπνία εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθό θαη όρη ηόζν κε 
όζα εμεηάδνληαη  ζε ελδνζρνιηθό επίπεδν. Όκσο ε παξάινγε απηή 
«ινγηθή» πνπ έρεη επηθξαηήζεη κεηαμύ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
καζεηώλ ηνύο ζηεξεί ηε ραξά ηεο πξαγκαηηθήο κάζεζεο, αθνύ 



ηνπο πξνζαλαηνιίδεη κόλν πξνο ηελ πηζηνπνίεζε ηεο γλώζεο θαη όρη 
πξνο ηε γλώζε θαζαπηή. 
 

 
 

 

     
 
 

 
   ΑΛΛΔ ΠΗΓΔ ΑΓΥΟΤ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 
      Οη ζπλζήθεο ζπκθόξεζεο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζρνιείν 
κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ παξάγνληαο άγρνπο. Ο καζεηήο βξίζθεηαη ηηο 
πην πνιιέο θνξέο ζε κηα πνιπάξηζκε θνηλόηεη παηδηώλ, όπνπ πέξα από 
ην ηκήκα ηνπ είλαη ιίγν –πνιύ άγλσζηνο θαη πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ 
επσλπκία ηνπ κε όπνην ηξόπν κπνξεί.  Πνιιέο θνξέο θαη νη ζρέζεηο κε 
ηνπο θαζεγεηέο ηνπ είλαη ιίγν – πνιύ απξόζσπεο θαη κάιηζηα θάπνηνη 
από απηνύο δε ζα κάζνπλ νύηε ην όλνκά ηνπ. Αλ ζθεθηνύκε ηελ 
ηδηαίηεξε ςπρνινγία ηεο εθεβηθήο ειηθίαο , κε ηελ έληνλε αλάγθε γηα 
πξνβνιή αθη απνδνρή, θαηαιαβαίλνπκε όηη ηα παξαπάλσ κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ έθεβν πξόζζεηεο αλεζπρίεο. 
  
      ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ θπξηαξρεί ην «ζεαζελαη» θαη  ην «έρεηλ»   
ζε βάξνο ηνπ «είλαη», πνπ απνζεώλνληαη  ηα πιηθά αγαζά θαη  ν 
άκεηξνο θαηαλαισηηζκόο, ηα παηδηά πνπ δελ αλήθνπλ ζε επλνεκέλεο 
νηθνλνκηθά ηάμεηο γίλνληαη πνιιέο θνξέο ζύκαηα ινηδνξίαο. Σν παηδί 
θαζεκεξηλά θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θξηηηθή από ηνπο ζπκκαζεηέο 
ηνπ, όζνλ αθνξά ην ληύζηκό ηνπ, ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί  
(ηζάληα, θηλεηό ηειέθσλν θ.α.), ηηο εμόδνπο ηνπ. Έηζη ην παηδί 
θαζεκεξηλά αγρώλεηαη γηα ην ηη πξόθεηηαη λα αληηκεησπίζεη ζην ζρνιείν 
θαη ζην θξνληηζηήξην. Δίλαη πηζαλό κάιηζηα γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο 
πνιιέο θνξέο ν καζεηήο λα απνθεύγεη λα πάεη ζην ζρνιείν. Απηό 
επεξεάδεη ηηο επηδόζεηο ηνπ ζηα καζήκαηά ηνπ. ην δεκόζην ζρνιείν 
κάιηζηα, πνπ θνηηνύλ παηδηά από δηάθνξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 
ηάμεηο, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε αθξαίεο δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο . ε 
αληίζεζε κε ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ δελ ππάξρνπλ παηδηά από 
νηθνγέλεηεο κε ρακειό εηζόδεκα, αιιά όινη ζρεδόλ έρνπλ κηα 
νηθνλνκηθή άλεζε. ηελ πξώηε πεξίπησζε ην παηδί από θαηώηεξε 



νηθνλνκηθά ηάμε λνηώζεη κεηνλεθηηθά έλαληη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ, νη 
νπνίνη δελ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.  
 
      Δλώ επίζεο  ηελ ζεκεξηλή επνρή ππνηίζεηαη όηη έρνπλ θαηαξξηθζεί 
όια ηα ζηεξεόηππα  όζνλ αθνξά ην ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ 
αηόκνπ, βιέπνπκε πσο ην παηδί αληηκεησπίδεη ζθιεξή θξηηηθή από ηνπο 
γύξσ ηνπ γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Δάλ δειαδή, ην παηδί 
απνθιίλεη από απηό πνπ ε θνηλσλία ζεσξεί θπζηνινγηθό ζα πξέπεη λα 
είλαη έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ηε ινηδνξία από ηνπο γύξσ ηνπ . Απηό 
έρεη αληίθηππν ζηα καζήκαηά ηνπ, δηόηη ην παηδί θιείλεηαη ζηνλ εαπηό 
ηνπ θαη απνξξίπηεη θαη  ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν πνπ ηνλ ινηδνξεί αιιά  
θαη όιν ην ζύζηεκα, σο κηα κνξθή αληίδξαζεο ζην ζπζζσξεπκέλν 
άγρνο πνπ θσιηάδεη κέζα ηνπ, ιόγσ ηεο θξηηηθήο πνπ ηνπ αζθείηαη. 
 
     Δπηπιένλ ν ηόπνο δηαβίσζεο ηνπ παηδηνύ θαη ην ζρνιείν πνπ θνηηά, 
ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ζηα πξνβιήκαηα 
πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαζεκεξηλά. Γηα παξάδεηγκα έλα παηδί 
από ην ρσξηό δελ έρεη ηηο δπλαηόηεηεο λα παξαθνινπζήζεη ηα 
πνιηηηζηηθά δξώκελα , ζε αληίζεζε κε έλα παηδί ηεο κεγαινύπνιεο. Σν 
παηδί ηεο πόιεο ιακβάλεη από κηθξή ειηθία εξεζίζκαηα (κνπζηθή, 
ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, δηαζθέδαζε, θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο). 
Δπίζεο κεγάιν ξόιν παίδεη ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ, γηαηί 
έλαο γνληόο κε κνξθσηηθό επίπεδν κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί όζνλ 
αθνξά ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ηελ κόξθσζή ηνπ , ελώ νη γνλείο 
πνπ δελ έρνπλ απηή ηελ παηδεία αδπλαηνύλ λα βνεζήζνπλ ζ' απηό θαη 
έηζη ηα παηδηά πξέπεη λα αγσληζηνύλ κόλα ηνπο.  

 
 
ΠΑΙΓΙ ΜΔΙΟΝΔΚΣΙΚΟ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 
 
    Ο όξνο απηόο δελ πεξηιακβάλεη παηδηά ησλ νπνίσλ νη δηαηαξαρέο 
ζηελ κάζεζε είλαη απνηέιεζκα νπηηθώλ, αθνπζηηθώλ, ή θηλεηηθώλ 
κεηνλεμηώλ, λνεηηθήο πζηέξεζεο ,ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ή 
πνιηηηζκηθά κεηνλεθηηθνύ πεξηβάιινληνο. Γλσξίδνπκε από έξεπλεο 
όηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ραίξνπλ ζπλήζσο ηεο 
εθηίκεζεο γνληώλ, ζπκκαζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 
Δπηιέγνληαη ιηγόηεξν ζαλ θίινη θαη δέρνληαη ζπλερώο ηελ απόξξηςε 
ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Σν απνηέιεζκα ηειηθά όισλ απηώλ ησλ 
θαηλνκέλσλ είλαη ηα παηδηά απηά λα κελ δηαπαηδαγσγνύληαη ζσζηά 
θαη λα κε ιακβάλνπλ ηελ πνηνηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ηνπο αλαινγεί. 
Σν παηδί πνπ αληηκεησπίδεη καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν δε 
ζεκαίλεη όηη έρεη κεησκέλε λνεκνζύλε. 
 
    Σν γεγνλόο όηη νη πξνζπάζεηέο ηνπ δε θέξλνπλ ηα αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα ζην ζρνιείν δελ είλαη έλδεημε όηη έρεη πεξηνξηζκέλεο 
δπλαηόηεηεο. Οη θαθέο ηνπ επηδόζεηο δελ νθείινληαη ζηελ ηεκπειηά. 
Η δπζθνιία ηνπ λα ζπγθεληξσζεί ζην κάζεκα δελ είλαη απνηέιεζκα 
αδηαθνξίαο. Σα παηδηά απηά ληώζνπλ ήδε πνιύ άζρεκα γηα ηηο 



δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, δελ ηνπο αμίδεη λα ηα θνξντδεύεη ή 
λα ηα πεξηγειά θάλεηο γηα θάηη πνπ ηα ίδηα, έηζη θη αιιηώο, δελ 
επζύλνληαη, ελώ  είλαη πηζαλό λα έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο ζε 
θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρνιηθή 
ηάμε. 
 
 
ΣΟ ΑΓΥΟ ΣΧΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
      Σν άγρνο ησλ λέσλ γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο νθείιεηαη θαη 
ζην γεγνλόο πσο ν ζεκεξηλόο λένο έρεη δηαπαηδαγσγεζεί θαη 
θνηλσληθνπνηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ηαπηίδεη ηελ πξνζσπηθή 
ηνπ θαηαμίσζε ,επηηπρία θαη επηπρία κε ηηο πςειέο επηδόζεηο θαη ηελ 
απόθηεζε πνιιώλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ηαπηόρξνλα δελ έρεη κάζεη 
λα αληηκεησπίδεη κε αηζηνδνμία ηηο αληημνόηεηεο ηεο δσήο. Δπηπιένλ, 
ε εθπαίδεπζε έρεη ζπλδεζεί κε ηελ απόθηεζε κηαο θαιήο ζέζεο 
ζηελ θνηλσλία θάηη ην νπνίν αγρώλεη ην λέν δηόηη κηα απνηπρία ζηηο 
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζεκαίλεη ηελ αβεβαηόηεηα θαηνρύξσζεο κηαο 
ζέζεο ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία .  
 
       Δπίζεο έλαο καζεηήο αγρώλεηαη ζθεπηόκελνο πσο ίζσο δελ 
έρεη πάξεη ηε ζσζηή απόθαζε γηα ην ηη ζέιεη λα θάλεη ζην κέιινλ 
θαη ίζσο αξγόηεξα κεηαληώζεη γηα ηελ απόθαζε πνπ πήξε. Αιιά θαη 
έλαο καζεηήο ν νπνίνο είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαη 
αγαπάεη απηό πνπ έρεη δηαιέμεη θνβάηαη κήπσο ηειεηώλνληαο ηηο 
ζπνπδέο ηνπ δελ θαηαθέξεη λα βξεη εξγαζία. 
 
       Αθόκα έλαο καζεηήο πνπ δίλεη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ληώζεη 
απεηιή γηαηί κηα πηζαλή απνηπρία κπνξεί θαηά ηε γλώκε ηνπ λα έρεη 
ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε δσή ηνπ αθνύ ηειεηώζεη ην 
ζρνιείν. Δπηπξνζζέησο ε ζθέςε θαη κόλν ησλ ππνςεθίσλ πσο 
κέζα ζε ηξείο ώξεο θαζνξίδεηαη ε πνξεία ηεο δσήο ηνπο θαη πξέπεη 
δειαδή λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό πξνθαιεί κεγάιε 
πίεζε θαη άγρνο πνπ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα απνβεί βιαβεξό γηα 
ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία. Δπίζεο , ζε πνην βαζκό ν 
καζεηήο ζα είλαη αγρσκέλνο είλαη θάηη ην νπνίν έρεη λα θάλεη θαη κε 
ην θαηά πόζν ν θάζε λένο ζε πξνζσπηθό επίπεδν πηζηεύεη πσο νη 
εμεηάζεηο απηέο ζα θαζνξίζνπλ ηε δσή ηνπ θαη εμαξηάηαη θαη από ην 
πνηεο άιιεο ελαιιαθηηθέο έρεη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα βξεη 
εξγαζία όηαλ ηειεηώζεη ην ζρνιείν. 
 

 
 
 
 
 
 



 
2. Η   ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

 
 

 
     Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ππαξρνπλ πνιινη παξαγνληεο γηα ηνπο 
νπνηνπο πξνθαιεηηαη απμεκελν αγρνο ζηνπο καζεηεο θπξησο ηνπ 
γπκλαζηνπ θαη ηνπ ιπθεηνπ. Δλαο απν απηνπο εηλαη ην νηθνγελεηαθν 
πεξηβαιινλ ην νπνην κε ηε ζηαζε ηνπ απελαληη ζην παηδη αζθεη 
θαηαπηεζε γηα ηελ απνδνζε ηνπ ζην ζρνιεην θαη ηηο εμσζρνιηθεο 
δξαζηεξηνηεηεο. Παξαηεξείηαη κάιηζηα ζπρλά ην θαηλόκελν νη 
γνλεηο, πξνζπαζσληαο λα βνεζεζνπλ νζν θαιπηεξα κπνξνπλ, 
αζπλεηδεηα λα θαηαθεξλνπλ ην αληηζεην. 
 
     πγθεθξηκελα, πνιιεο θνξεο νη γνλεηο ερνπλ πνιύ πςειεο έσο 
θαη παξαινγεο απαηηεζεηο απν ην παηδη μερλσληαο ηηο αλαγθεο πνπ 
ερνπλ νη έθεβνη. .Δηζη, ηνπο ζηεξνπλ ηελ μεγλνηαζηα ηεο λεαληθεο 
ειηθηαο, αληηθαηνπηξηδνληαο ζηα παηδηά ηνπο ηα δηθα ηνπο 
αλεθπιεξσηα λεαληθα νλεηξα. Οκσο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 
ν αζηαζεο θαη αθαηεξγαζηνο ραξαθηεξαο ησλ εθεβσλ δελ κπνξεη 
λα αληεμεη ηνλ θαηαλαγθαζκν ησλ γνλεσλ θαη νη ελδννηθνγελεηαθέο 
ζπγθξνύζεηο ή ε αδηαθνξία γηα ην ζρνιείν κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ 
αλαπόθεπθηεο. 
 
     Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ νη έξεπλεο έρνπλ θαηαγξάςεη είλαη όηη 
αλάινγα κε ηελ θνηλσληθε ζεζε πνπ ερνπλ νη γνλεηο πξνθαινπλ θαη 
ην αλαινγν αγρνο ζηα παηδηά ηνπο.Γηα παξαδεηγκα, αλ ελαο γνλεαο 
ερεη πςειεο γλσζεηο ή βξίζθεηαη ζε πςειό θνηλσληθννηθνλνκηθό 
status, ζεσξεη αλαγθαην ην παηδη ηνπ λα ηνλ κηκεζεη σζηε, ή λα 
ζπλερηζεη ηελ επαγγεικαηηθε ηνπ πνξεηα ή εζησ λα επηηπρεη ζην 
δηθν ηνπ θιαδν(αλνδηθή ή ηνπιάρηζηνλ νξηδόληηα θνηλσληθή 
θηλεηηθόηεηα), Δλσ ζε νηθνγελεηεο κε ρακειόηεξν επηπεδν,  ε πηεζε 
ελδέρεηαη λα εηλαη ιηγνηεξε θαη επνκελσο νη πξνζδνθηεο πην επηεο. 



Βεβαίσο θαη ζηελ  πεξίπησζε απηή δελ απνθιείεηαη νη γνλείο λα 
πηέδνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα πςειέο ζρνιηθέο επηδόζεηο πξνθεηκέλνπ 
λα επηηύρνπλ ηελ αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα, κε άιια ιόγηα λα 
μεθύγνπλ  από ηε ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 
παηξηθώλ ηνπο νηθνγελεηώλ. 
 
     Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ επηδξά νπσζδήπνηε ζηε 
ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ θαη ζηελ παξαπέξα εθπαηδεπηηθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη απνηειεί έλα από ηα βαζηθά αίηηα 
πνπ πξνθαινύλ ηηο ιεγόκελεο εθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο.  Σν θάζε 
παηδί πνπ πεγαίλεη ζην ζρνιείν θέξεη καδί ηνπ έλα νξηζκέλν 
απόζεκα εκπεηξηώλ θαη γλώζεσλ πνπ δελ είλαη ζίγνπξα ίδην γηα όια 
ηα άηνκα θαη εμαξηάηαη άκεζα από ην κνξθσηηθό θαη πνιηηηζηηθό 
επίπεδν ησλ γνλέσλ. Όζν δειαδή πινπζηόηεξν ζε πνιηηηζηηθά 
εξεζίζκαηα είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη ην παηδί ηόζν νη 
εκπεηξίεο απηέο ζα είλαη πεξηζζόηεξεο, ηόζν κεγαιύηεξε ζα είλαη ε 
επρέξεηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηόζν εύθνιε ε 
αθνκνίσζε ησλ όζσλ δηδάζθεηαη. Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από 
γνλείο κε ςειό κνξθσηηθό επίπεδν αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ην 
ζρνιείν ζαλ κηα πξνέθηαζε ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θνπιηνύξαο. 
Όηαλ βξίζθνληαη κέζα ζην ζρνιείν δε μελίδνληαη θαη δε λνηώζνπλ 
όηη  θάλνπλ θάηη δηαθνξεηηθό, απ’ όηη θάλνπλ ζην ζπίηη ηνπο. 
Αληίζεηα ην παηδί πνπ πξνέξρεηαη από ακόξθσηνπο γνλείο, 
αληηκεησπίδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα ζρνιηθά καζήκαηα. Σν όιν 
πεξηβάιινλ είλαη ζπρλά μέλν γη’ απηό θαη ε δπζθνιία πνπ δνθηκάδεη 
γηα λα θαηαλνήζεη πνιιά πξάγκαηα πνπ δηδάζθεηαη είλαη κεγάιε 
.Ιδηαίηεξν πξόβιεκα δεκηνπξγεί ε δπζθνιία ρεηξηζκνύ ηεο γιώζζαο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν, ε νπνία πνιιέο θνξέο δηαθέξεη 
από ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπίηη ησλ παηδηώλ ησλ 
εξγαηηθώλ ηάμεσλ. Η γισζζηθή απηή κεηνλεμία ησλ κε 
πξνλνκηνύρσλ παηδηώλ έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηε ζρνιηθή ηνπο 
επίδνζε. 
  
   Ωζηόζν ζα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ αλαθέξνπκε όηη ζηε 
ρώξα καο, αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ ηελ δπλαηόηεηα πνπ 
παξέρεηαη ζηα παηδηά ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθνεπαγγεικαηηθώλ 
θαηεγνξηώλ γηα αλώηαηεο ζπνπδέο ε αληζόηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη 
είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζε ζύγθξηζε πξνο άιιεο πεξηζζόηεξν 
βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Γύζεο.  
 

      Γελ πξέπεη βεβαίσο λα παξαιεηθζνύλ  θαη άιια αίηηα εμαηηίαο 
ησλ νπνίσλ πξνθαιεηηαη αγρνο ζηνπο καζεηεο απν ηελ 
νηθνγελεηα.Γηα παξαδεηγκα, νη ζπγθξνπζεηο κεηαμπ ησλ κεισλ ηεο 
νηθνγελεηαο δεκηνπξγνπλ εληαζεηο πξνθαισληαο ζπλερείο ςπρηθεο 
δηαηαξαρεο. Σα πξαγκαηα γηλνληαη ρεηξνηεξα νηαλ αθνινπζεη ελα 
δηαδπγην (ζπρλά κάιηζηα ζε όρη θόζκην θαη εππξεπέο θιίκα κεηαμύ 
ησλ γνλέσλ), ην νπνην κπνξεη λα θνξηηζεη ζπλαηζζεκαηηθα ελα 



παηδη , κε απνηειεζκα ηελ πξνθιεζε επηπξνζζεησλ αλεζπρησλ πνπ 
επεξεαδνπλ ηε ζρνιηθε ηνπ ζηαδηνδξνκηα θαη ηε κεηεπεηηα δσε ηνπ. 
 
     Αθνκε, αζζελεηεο ζπγγεληθσλ κεισλ θαη γεληθα θνληηλσλ 
αλζξσπσλ είλαη δπλαηό λα επεξεάζνπλ ζε κεγαιν βαζκν  ηελ 
ςπρνινγηα ηνπ παηδηνπ. Πνζν καιινλ ελαο πξνσξνο ζαλαηνο 
ζηελνύ ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ κπνξεη λα πξνθαιεζεη πιεξε 
παξαηηεζε ηνπ παηδνπ απν νιεο ηηο δξαζηεξηνηεηεο ηνπ.Δηζη 
αιινησλεηαη ε ςπρνζπλζεζε θαη θαηαζηξεθεηαη ε ςπρηθε εξεκηα 
θαη γαιελε ηνπ παηδηνπ κε ηνλ όπνην αληίθηππν έρεη απηή ε 
θαηάζηαζε θαη ζηηο ζρνιηθέο ηνπ επηδόζεηο . 
 
  

 

 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 
 
    Ο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηεί ηεο βαζηθέο βηνινγηθεο θαη 
ςπρηθεο ηνπ αλαγθεο πξνθεηκελνπ   λα κπνξεη λα βξηζθεηαη ζε 
ηζνξξνπηα. Μηα απν ηηο ζεκειεησδεηο εζσηεξηθεο αλαγθεο ηνπ εηλαη 
λα λησζεη ρξεζηκνο, παξαγσγηθνο θαη δεκηνπξγηθνο. Η εξγαζηα 
θαιππηεη ηελ αλάγθε απηή ζε κεγαιν βαζκν κε ηελ πξνππνζεζε λα 
εηλαη ελαο εξγαζηαθόο ηνκέαο  πνπ ηνπ αξεζεη, ηνλ ερεη επηιεμεη, ηνλ 
εθθξαδεη ή ηνπ εγγπαηαη ηελ πξννπηηθε ηεο εμειημεο. Η ζεζε ηεο 
εξγαζηαο καο , εθηνο απν ηελ ςπρνινγηθε απηε νπηηθε ζεσξεζε, 
ερεη θαη ηελ πην πξαθηηθε ηεο εθδνρε: «κπνξσ λα βγαισ ηα σο 
πξνο ην δελ», «κπνξσ λα ζπλεηζθεξσ νηθνλνκηθα ζηελ νηθνγελεηα 
κνπ», «κπνξσ λα δηαζθαιηζσ κηα πνηνηηθε δσε γηα κελα θαη ηνπο 
δηθνπο κνπ αλζξσπνπο» , «κπνξσ λα ερσ θαηαιιειε πγεηνλνκηθε 
πεξηζαιςε». Οια απηα εηλαη ζθεςεηο θαη αλεζπρηεο πνπ απαζρνινπλ 
νινπο ηνπο αλζξσπνπο. 
 
     Γηαλύνληαο κηα επνρή έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,  θύξηα πεγή 
πξνβιεκάησλ απνηεινύλ νη δύζθνιεο εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη  νη νινέλα θαη 
απμαλόκελεο  δπζθνιίεο εύξεζεο εξγαζίαο θαζώο θαη ε θαιπάδνπζα 
αλεξγία είλαη πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ησλ θαηξώλ. Η 
δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία επεξεάδεη θαη κεηαβάιιεη ηελ 
ςπρνινγία ησλ γνλέσλ θαη θαη' επέθηαζε θαη  ηελ ςπρνινγία ησλ 
παηδηώλ. Δίλαη θπζηθό θαη επόκελν ην άζρεκν θιίκα ζηελ νηθνγέλεηα 
ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπαξγίαο λα επεξεάδεη αξλεηηθά όιν ηα 
κέιε ηεο, έρνληαο σζηόζν κεγαιύηεξν  αληίθηππν ζηα πην 
επαίζζεηα από απηά, ζηα παηδηά θαη θπξίσο ζηνπο εθήβνπο, νη 
νπνίνη είλαη ειηθηαθά θηα λνεηηθά ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ηηο 
ζπλέπεηεο. Η όιε θαηάζηαζε δεκηνπξγεί  αλαζθάιεηεο θαη θνβίεο 
γηα ην κέιινλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ κειινληηθή 
επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Δηδηθόηεξα όηαλ έλαο γνλέαο 
βηώλεη ηελ αλεξγία, πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο γνλείο θαη ην 



παηδί βηώλεη ηελ κεηνλεμία ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, 
όηαλ ν γνλέαο δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη 
ζην παηδί ηνπ πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθή  ή αθόκα θαη  
θξνληηζηεξηαθή  κάζεζε, είλαη αλακελόκελν ην παηδί λα αηζζαλζεί 
ηελ θαησηεξόηεηα απν ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη λα αλαπηύμεη 
ζπκπιεγκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Πνιιέο είλαη νη πεξηπηώζεηο πνπ έλαο 
γνλέαο πξνζπαζώληαο λα παξέρεη ζην παηδί ηνπ απηή ηελ 
καζεζηαθή βνήζεηα θαηαθεύγεη ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε από 
θίινπο θαη γλσζηνύο, κε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ελνρώλ θαη 
αξλεηηθώλ ζθέςεσλ ζην παηδί ("επζύλνκαη γηαηί ππνρξεώλσ ηνπο 
γνλείο κνπ λα ρξεσζνύλ , ηνπο θνξηίδσ κε κεγάια άγρε") . Φπζηθό 
επαθόινπζν όισλ απηώλ είλαη λα βηώλεη θαη ην ίδην ην παηδί   ην 
άγρνο γηα ελδερόκελε απνηπρία αιιά θαη ηελ  απνγνήηεπζε. 
 
    Άγρνο επηπιένλ δεκηνπξγεί ζηα παηδηά θαη ε δπζκελήο θαη νινέλα 
επηδεηλνύκελε πξννπηηθή ηεο δηθήο ηνπο επαγγεικαηηθήο 
απνθαηάζηαζεο. Οη έθεβνη καζεηέο έρνπλ πιένλ ηελ ελεκέξσζε 
θαη ηε ζπλαθόινπζε σξηκόηεηα λα ςπραλεκίδνληαη όηη θαη ην δηθό 
ηνπο επαγγεικαηηθό κέιινλ ζα είλαη δνθεξό ζε κηα θνηλσλία πνπ 
ζηξαγγάιηζε ηελ δηθή ηνπο εξγαζηαθή πξννπηηθή, αθήλνληαο ην 
δηθαίσκα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο κέζσ απηήο 
λα παξακείλεη λεθξό γξάκκα. Όινη πιένλ γλσξίδνπλ όηη νη όπνηεο 
ζπνπδέο ηνπο ζα είλαη ελδερνκέλσο ρσξίο πξαθηηθό αληίθξπζκα θαη 
έηζη δπζθνιεύνληαη λα επηιέμνπλ ηνλ ηνκέα ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν 
ζα αζρνιεζνύλ. Απηή ε δπζθνιία ηνπο πξνθαιεί έληνλν ζηξεο θαη 
δπζρεξαίλεη ηηο επηινγέο ηνπο, ελώ ζε θάπνηνπο ιεηηνπξγεί εληειώο 
θαηαζηξνθηθά, αθνύ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε πιήξε παξαίηεζε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΙ ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ 
 
ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ  
Σν άγρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά ςπρηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 
πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ αηόκνπ. Σνπ ιόγνπ ην αιεζέο 
απνδεηθλύνπλ  θαη ηα παξαθάησ πνζνζηά . Σν 10 % ηνπ 
πιεζπζκνύ απεπζύλεηαη θάπνηα ζηηγκή ζε γηαηξό ιόγσ ηνπ άγρνπο. 
Σν 2-4 % ηνπ πιεζπζκνύ πάζρεη από δηαηαξαρή άγρνπο. Σέινο, ην 
ππεξβνιηθό άγρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηηο ιεγόκελεο αγρώδεηο 
δηαηαξαρέο νη νπνίεο ζπλνπηηθά δηαθξίλνληαη ζε δηαηαξαρή παληθνύ 
κε ή ρσξίο αγνξαθνβία, θνβίεο όπσο ε απιή ή θνηλσληθή θνβία.   
Δηδηθόηεξα νη καζεηέο θπξίσο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, νη 
νπνίνη πηέδνληαη ςπρηθά από ηνπο γνλείο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, 
θνβνύληαη γηα ην κέιινλ θαη αγσληνύλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
απνθαηάζηαζε. Απηό επηθέξεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο : 
 
1)Δπεξεζηζηόηεηα  
2)Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ δσή 
3)Αίζζεκα απνηπρίαο  
4)Φόβνο γηα ην κέιινλ 
5)Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο 
6)Έιιεηςε ηθαλόηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ 
7)Έιιεηςε ειέγρνπ 
8)Αξλεηηθέο ζθέςεηο  
9)Αλεζπρία 
10)Αίζζεζε ζύγρπζεο 
 
 
Σν άγρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιέο ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπ 
αηόκνπ. Δηδηθόηεξα νη καζεηέο  θπξίσο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ 
ιπθείνπ, νη νπνίνη πηέδνληαη ςπρηθά από ηνπο γνλείο  θαη ηνπο 
θαζεγεηέο ηνπο, θνβνύληαη γηα ην κέιινλ θαη αγσληνύλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Απηό επηθέξεη  ηηο παξαθάησ 
ζπλέπεηεο  
 
Δμαηηίαο όισλ ησλ παξαπάλσ, ν καζεηήο είλαη επεξέζηζηνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα βξίζθεηαη ζπλέρεηα ζε κηα θαηάζηαζε ππεξέληαζεο θαηά 
ηελ νπνία δελ κπνξεί λα εξεκήζεη θαη λα ζθεθηεί ινγηθά. Η έιιεηςε 
ελδηαθέξνληνο γηα δσή είλαη έλα ζύκπησκα ηεο θαηάζιηςεο ε νπνία 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ππεξβνιηθό άγρνο . Σν ίδην θαη ην αίζζεκα 
απνηπρίαο πνπ επαπμάλεηαη όηαλ δελ έρεη εκπηζηνζύλε  ζηνλ εαπηό 
ηνπ , εμαηηίαο ηεο επηξξνήο πνπ δέρεηαη από ηνπο γύξσ ηνπ  ή ιόγσ 
ρακειήο απηνπεπνίζεζεο . Πνιινί καζεηέο  όκσο θνβνύληαη γηα ην 
κέιινλ ηνπο, γηαηί είλαη πιένλ δύζθνιν λα απνθαηαζηαζνύλ 
επαγγεικαηηθά θαη απηό ηνπο αγρώλεη. Δπηπιένλ, εμαηηίαο απηνύ πνπ 
πξνεγνύληαη, είλαη ινγηθό λα έρνπλ δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη λα 



ηνπο απνζπάηαη  δηαξθώο ε πξνζνρή, κε  απνηέιεζκα λα 
αγρώλνληαη πεξηζζόηεξν. 

 
 

 
 
ΧΜΑΣΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ 
 
     Σν άγρνο είλαη δπλαηό  λα πξνθαιέζεη πνιιέο ζπλέπεηεο ζηε δσή 
ηνπ αηόκνπ. Δηδηθόηεξα νη καζεηέο  θπξίσο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 
Λπθείνπ, νη νπνίνη πηέδνληαη ςπρηθά από ηνπο γνλείο  θαη ηνπο 
θαζεγεηέο ηνπο, θνβνύληαη γηα ην κέιινλ θαη αγσληνύλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηηο 
παξαθάησ ζπλέπεηεο : 
•Σαρπθαξδία , πόλνο ή πιάθσκα ζην ζηήζνο , δύζπλνηα , δαιάδα , 
ηάζε γηα ιηπνζπκία , λαπηία  , εθίδξσζε , πξνβιήκαηα ύπλνπ , 
λεπξηθόηεηα , κνπδηάζκαηα , μεξόηεηα ζην ζηόκα θαη ζην ιαηκό , 
δπζπεςία , δπζθνηιηόηεηα , δηάξξνηα , ζπρλννπξία , αδπλακία κπώλ 
, ηξέκνπιν , πνλνθέθαινο  
• Σν άγρνο κπνξεί λα απμήζεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο , ε νπνία κε 
ηελ ζεηξά ηεο απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο ή 
εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. 
• Μεξηθά άηνκα εκθαλίδνπλ επεξέζηζηε θύζηε σο αληίδξαζε ζε 
πηεζηηθά γεγνλόηα ( ζπρλννπξία ) 
• Η ηξηρόπησζε πνιιέο θνξέο απνηειεί ζπλέπεηα ππεξβνιηθνύ 
άγρνπο  
• Πνιιά άηνκα πνπ βξίζθνληαη θάησ από ππεξβνιηθή πίεζε θαη 
ζηξεο ζπρλά εκθαλίδνπλ πιεγέο ζην ζηόκα ( επηρείιηνο έξπεο , 
άθζεο )                                                                  
• Άζζκα θαη άιια πλεπκνληθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα ρεηξνηεξεύνπλ 
εμαηηίαο ηνπ ππεξβνιηθνύ άγρνπο  
• Πνιιά άηνκα εμαηηίαο ππεξβνιηθνύ άγρνπο εκθαλίδνπλ αύμεζε 
ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα θαζώο θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξνεηδνύο 
αδέλα  
• Σν άγρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα επηδεηλώζεη πνιιέο αζζέλεηεο 
ηεο πεπηηθήο νδνύ όπσο είλαη ε δπζπεςία , ηα έιθε θαη ην 
ζύλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ .  
• Σν έληνλν ζηξεο κπνξεί λα νδεγήζεη πνιύ ζπρλά ζηελ 



ππεξβνιηθή απώιεηα ή ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε βάξνπο ( λεπξηθή 
αλνξεμία ή βνπιηκία ) 
 

 
 

     Σέινο, πνιιά ζεκεία ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο επεξεάδνληαη 
αξλεηηθά από ην άγρνο αθήλνληαο ην επηξξεπέο ηόζν ζε ζσκαηηθέο 
όζν θαη ζε ςπρηθέο αζζέλεηεο . Η παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 
νξκνλώλ όπσο ηεο αδξελαιίλεο θαη ηεο θνξηηδόιεο , ιόγσ άγρνπο , 
απμάλεηαη θαη πξνθαιεί αιιαγέο ζηνλ ξπζκό ηεο θαξδίαο , ηελ πίεζε 
ηνπ αίκαηνο θαη ηνλ κεηαβνιηζκό . 

ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ  

 απνκόλσζε , απνμέλσζε ,  
 θαηάζιηςε , 
  αλαπνθαζηζηηθόηεηα ,  
 ακθηζπκία  

 δηαξθήο αλαδήηεζε επηβεβαίσζεο ,  
 επζπγθηλεζία ,  
 δπζηξνπία ,  
 απώιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ζεμ ή πξνηίκεζε ζην ηπραίν ζεμ 

ή δηαθνξνπνηεκέλε ζεμνπαιηθή επηινγή , 
 ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο άιινπο . 

 
   . 

ΣΟ ΑΓΥΟ Χ ΑΙΣΙΟ ΥΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΥΙΑ 
(κηα απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία) 

 
    Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί κηα αθόκα  από ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ ππεξβνιηθνύ άγρνπο : είλαη ε απνηπρία, απηό δειαδή 
πνπ θνβάηαη ν καζεηήο θαη εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ βαζαλίδεηαη από ην 
άγρνο, είλαη πνιύ πηζαλό ζην ηέινο λα ηνπ ζπκβεί. Δίλαη ε ιεγόκελε 
«ασηοεθπιερούκελε προθεηεία», πνπ δπζηπρώο δελ απνηειεί 
έλα ζεσξεηηθό θαηαζθεύαζκα, αιιά πνιύ ζπρλά παξνπζηάδεηαη 



ζηελ πξάμε. Δίλαη απηό πνπ αθνύκε από πνιινύο καζεηέο : «ην 
ήμεξα, αιιά δελ έγξαςα από άγρνο» 
 
   Πέξα από ηελ εθδήισζε πεξηζηαζηαθώλ θαηλνκέλσλ απνηπρίαο 
καζεηώλ ιόγσ άγρνπο, νη πνιύ αγρώδεηο καζεηέο απνθηνύλ 
αξλεηηθό απηνζπλαίζζεκα θαη κηα επαλαιακβαλόκελε απνηπρία 
κπνξεί λα θαηαζηεί επηδήκηα ζηελ πεξαηηέξσ κάζεζε πείζνληάο 
ηνπο όηη δελ είλαη ηθαλνί. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ 
 
 ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 
 
      Οη γνλείο είλαη ζεκαληηθό λα βνεζνύλ ηα παηδηά ςπρνινγηθά,  
 ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά. Η νηθνγέλεηα κπνξεί θαη πξέπεη λα 
παξέρεη  ςπρνινγηθή ζηήξημε ζηνλ καζεηή πνπ βηώλεη ην άγρνο ηεο 
ζρνιηθήο  επίδνζεο. ’ απηή ηε δηαδηθαζία σζηόζν  ην εξώηεκα πνπ 
ηίζεηαη είλαη:  ιακβάλνπλ νη γνλείο ππόςε ηνπο ηηο πξαγκαηηθέο 
δπλαηόηεηεο ηνπ παηδηνύ;  Ή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαιύςνπλ 
δηθέο ηνπο θηινδνμίεο, πηέδνπλ, ελνρνπνηνύλ, θηάλνπλ ζηα άθξα ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο, ‘εθβηάδνπλ’ κηα επηηπρία  ζηελ ζρνιηθε πνξεία; 
 
      Γηα λα απνθεπρζνύλ όια απηά ηα πξνβιήκαηα ν θάζε γνληόο ζα 
πξέπεη  , εθηηκώληαο ην επίπεδν άγρνπο ηνπ παηδηνύ ηνπ, λα 
αθνινπζήζεη ηηο  παξαθάησ νδεγίεο: 
 
 1. Να απνθεύγεη ηηο πηεζηηθέο ζπκβνπιέο γηα δηάβαζκα θαη ηηο 
δηαξθείο  ππελζπκίζεηο γηα έιιεηςε ζνβαξήο αληηκεηώπηζεο ησλ 
εμεηάζεσλ από ηνλ  καζεηή. 
 
 2. Να θξνληίδεη ηε δηαηξνθή ηνπ παηδηνύ θαη λα ελζαξξύλεη ηε 
 θπζηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπ κέζσ δηαιεηκκάησλ , ηα νπνία 
πξνζθέξνπλ  αλάπαπζε θαη δξνπλ ηνλσηηθά ζηηο εγθεθαιηθέο 
ιεηηνπξγίεο . 
 
 3.  Να κελ πξνθαιεί αλεζπρία θαη εθλεπξηζκό κε ζρόιηα  γηα ην ηη 
δελ έθαλε ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ή ηη ζα έπξεπε  λα 
είρε θάλεη. Καη αλ ρξεηαζηεί λα θάλεη θάηη ηέηνην , απηό ζα πξέπεη 
 λα γίλεηαη κε κέηξν θαη ρσξίο πξνζβιεηηθνύο ή απαμησηηθνύο 
 ραξαθηεξηζκνύο, πνπ κόλν ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε δεκηνπξγνύλ 
ζην παηδί  ηνπο. 
 
 4) Να απνθεύγεη ηηο  ππεξβνιηθέο δειώζεηο όηη νη εμεηάζεηο είλαη ην 
πην ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο ελόο 
παηδηνύ, γηαηί κε απηόλ ηνλ ηξόπν κεηαθέξεηαη ην άγρνο ησλ 
γνλέσλ ζην καζεηή θαη απμάλεηαη ν  θόβνο ηεο αμηνιόγεζεο θαη 
ηεο απόδνζεο ζην παηδί. 
 
 5) Αληί απηνύ νη γνλείο κπνξνύλ λα ιέλε ζηα παηδηά ηνπο όηη ζα 
πξέπεη  λα πξνζπαζήζνπλ , θαηαβάιινληαο ην κέγηζην ησλ 
δπλάκεώλ ηνπο, αιιά  όπνηα θη αλ είλαη ε έθβαζε θαη ην 
απνηέιεζκα  - αθόκα θη αλ είλαη  αξλεηηθό - κπνξεί λα 
αληηκεησπηζηεί. 
 
 6) Κάζε πξνζπάζεηα πξέπεη λα επηβξαβεύεηαη θαη λα ελζαξξύλεηαη  
 επνηθνδνκεηηθά ε ζπλέρεηά ηεο. Σα παηδηά δελ πξέπεη λα 



επηβαξύλνληαη κε ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζέισ ησλ γνλέσλ αιιά νη ίδηνη 
νη γνλείο λα είλαη θνληά ηνπο γηα λα αθνύλ απηά πνπ έρνπλ λα ηνπο 
πνπλ θαη δείμνπλ  θαηαλόεζε θαη ππνκνλή. 
 
 7) Οη γνλείο πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο όισλ ησλ 
ζρνιηθώλ  βαζκίδσλ, αιιά θαη ζηνπο  «ππνςήθηνπο θνηηεηέο» 
ήζπρα κέξε κέζα ζην  ζπίηη ρσξίο αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ηνπο 
απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή(π.ρ.  ηειενξάζεηο, ππνινγηζηέο. πνιιά 
έπηπια θ.ά.) 
 . 
 8) Δπίζεο νη γνλείο κπνξνύλ λα βνεζνύλ ηα παηδηά έηζη ώζηε λα  
 νξγαλώζνπλ ηνλ ηξόπν κειέηεο ηνπο θαιύηεξα αθνύ απηό ζα 
ηνπο βνεζήζεη λα  κεηώζνπλ ην ρξόλν κειέηεο ηνπο θαη λα έρνπλ 
θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

 
 9) Καιό ζα ήηαλ νη γνλείο λα δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο ζπκβνπιέο 
γηα ην  πώο λα αληηκεησπίδνπλ ην άγρνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο,  ζύκθσλα κε ηελ δηθή ηνπο εκπεηξία. 
 

 
 
 
ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 
 
 
     Πνιύ ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί εληζρύνπλ ην άγρνο ηνπ καζεηή 
πηέδνληάο ηνλ γηα πεξηζζόηεξα δηάβαζκα γηαηί -θαηά ηε δηθή ηνπο 
θξίζε-  εάλ δηέζεηαλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην δηάβαζκα, ζα είραλ 
πςειόηεξεο απνδόζεηο. 
                        
      Χζηόζν όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαη εηδηθόηεξα ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  δηαπηζηώλνπλ καζεηέο κε πςειά 
επίπεδα άγρνπο ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ θαη απηνί ζε θάπνηεο 
ελέξγεηεο θαη λα πηνζεηνύλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
απνζπκθνξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα:  
 
- Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα θαζεζπράδνπλ ην παηδί, λα ην 
ζηεξίδνπλ θαη λα ην θαηαλννύλ, εθόζνλ γλσξίδνπλ ηελ πίεζε πνπ 
αζθείηαη από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 



 
- Δπίζεο εάλ έρνπλ πιεξνθνξίεο πσο ε νηθνγέλεηα δελ ζπκβάιιεη κε 
ηε ζεηξά ηεο ζηε θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο πνπ βηώλεη ην παηδί, ζα 
κπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ ζηνλ ίδην ην γνλέα, ώζηε λα αιιάμεη ηνλ 
ηξόπν ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην παηδί θαη αληί λα ην αγρώλεη 
πεξηζζόηεξν, λα πξνζπαζεί λα κεηξηάδεη ην άγρνο ηνπ. 
 
- Αθόκα νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα νηθνδνκνύλ κηα ζρέζε ηέηνηα κε 
ην παηδί ώζηε λα ζπδεηνύλ καδί ηνπ, λα ην θάλνπλ λα ληώζεη άλεηα 
γηα λα κπνξεί λα αλνηρηεί θαη λα ζπδεηήζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ ηα 
νπνία ηνπ πξνθαινύλ άγρνο θαη λα κελ ηα θξαηάεη κέζα ηνπ θάηη ην 
νπνίν επηβαξύλεη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ λένπ. 
 
- Δπίζεο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ αγρώλνληαη 
κόλν θαη κόλν από ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ θαζεγεηή ή αθόκα 
πεξηζζόηεξν από ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηνπ. Όηαλ θάηη ηέηνην 
ζπκβαίλεη, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα κηιήζεη ζηνλ θαζεγεηή γηα ην 
πξόβιεκα απηό πνπ ηνλ απαζρνιεί. Ο θαζεγεηήο από ηε κεξηά ηνπ 
ζα πξέπεη λα κελ απνζαξξύλεη ην παηδί πνπ ηνπ αλνίρηεθε θαη λα 
πξνζπαζήζεη λα δηνξζσζεί ή λα ζπδεηήζεη κε ην παηδί βνεζώληαο 
ην λα θαηαιάβεη θαη λα μεπεξάζεη ην άγρνο  ηνπ. 
 
 

 
 
 
 
ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ 
 
 
    Πνιύ ζπρλά, όηαλ ηα επίπεδα άγρνπο πνπ βηώλεη ν έθεβνο 
μεπεξλνύλ θάπνηα δηαρεηξίζηκα όξηα, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη 
ζνβαξά θαη λα πξνθξίλεηαη ε επίζθεςε ζε εηδηθνύο ςπρνιόγνπο , νη 
νπνίνη ζα θαηαζηήζνπλ δηαρεηξίζηκν κε ηε δηθή ηνπο ζπκβνπιεπηηθή 
παξέκβαζε ην αλεμέιεγθην άγρνο. Δπηπρώο ηα ηειεπηαία ρξόληα ε 



θαηαθπγή ζηνπο εηδηθνύο γηα ηελ επίιπζε ηέηνηνπ είδνπο 
πξνβιεκάησλ δελ απνηειεί πιένλ ηακπνύ θαη δελ  ζηηγκαηίδεη 
απηόλ πνπ δεηά βνήζεηα. 

     Οη ζπκβνπιέο πνπ ζπλήζσο νη εηδηθνί δίλνπλ ζε απηέο ηηο 
πεξηπηώζεηο κπνξνύλ αλ ζπλνςηζηνύλ σο εμήο:  

 1. Μελ ρηππηέζηε κε ην αδύλαην. Βάιηε κηθρούς ρεαιηζηηθούς 
ζηότοσς ποσ κπορείηε λα θαηαθηήζεηε εύθοια θαη τωρίς 
άγτος θαη ζα ζαο γεκίζνπλ ραξά. Οη κεγάινη θαη καθξηλνί ζηόρνη 
πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε επί κέξνπο κηθξόηεξα βήκαηα, ώζηε λα 
ραίξεζηε δηαξθώο ηνπ θαξπνύο ησλ πξνζπαζεηώλ ζαο. 

2. Αλαδεηήζηε ηο γέιηο: έλα από ηα θαιύηεξα αγρνιπηηθά. Σν 
γέιην δηώρλεη ην άγρνο. Σα αζηεία, ηα αλέθδνηα, κηα επράξηζηε 
ηαηλία ζηελ ηειεόξαζε, κηα θσκσδία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηα 
θόκηθο, επράξηζηα νκαδηθά θνηλσληθά παηρλίδηα (όπσο πρ. ε 
παληνκίκα!) απνηεινύλ έμππλα θαη επράξηζηα δηαιείκκαηα από ηε 
ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα. Σν ρηνύκνξ είλαη κηα πςειή λνεηηθή 
ιεηηνπξγία πνπ έρεη κόλν ην αλζξώπηλν είδνο θαη εθηνλώλεη ην 
άγρνο πνιύ απνηειεζκαηηθά. Μελ θνβάζηε λα γειάζεηε. Αθήζηε ην 
γέιην λα βγεη δπλαηά από κέζα ζαο. Μελ αλεζπρείηε γηα ηηο 
θνηλσληθέο λόξκεο. Ξειηγσζείηε άθνβα! Μάζαηε έλα θαιό αλέθδνην; 
Γηαδώζηε ην ακέζσο. Οη πξόζραξνη άλζξσπνη, είλαη θνηλσληθά 
πεξηδήηεηνη 

3. Σεxληθές αλαπλοής ποσ δηώτλοσλ ηο άγτος: Βαζηέο θαη 
αξγέο εηζπλνέο. Απνθαζίζηε λα αθηεξώζεηε ζηνλ εαπηό ζαο ιίγα 
ιεπηά θάζε κέξα γηα λα πηνζεηήζεηε ηε ζπλήζεηα λα παίξλεηε 
βαζηέο θαη αξγέο εηζπλνέο. Κξαηήζηε ηνλ αέξα ζηα πλεπκόληα ζαο 
ιίγν παξαπάλσ, ζηε ζπλέρεηα εθπλεύζηε αξγά από ην ζηόκα. ε 
θάζε εθπλνή, λνηώζηε όηη δηώρλεηαη ην ΑΓΥΟ. ώκα θαη πλεύκα 
ραιαξώλνπλ έηζη πξαγκαηηθά. ε θάζε θαηάζηαζε ηεο εκέξαο κε 
έληνλν άγρνο, πάξηε ηξείο ηέηνηεο αλάζεο. 

4. Μελ ζας πηάλεη άγτος όηαλ θάλεηε θάποηο ιάζος. Σα ιάζε 
είλαη αλζξώπηλα θαη όινη δηθαηνύκαζηε λα ζθάινπκε. Καλείο δελ 
είλαη ηέιεηνο θαη πξέπεη απιά λα καζαίλνπκε από ηα ιάζε καο. 
νθόο δελ είλαη όπνηνο δελ θάλεη ιάζε, αιιά απηόο πνπ ηα βιέπεη 
θαη ηα δηνξζώλεη. Αλ πάιη ε δεκηά δελ δηνξζώλεηαη, πάιη κελ 
αγρώλεζηε, γηα νύησο ή άιισο δελ αιιάδεη ηίπνηα! 

5. Η οργάλωζε δηώτλεη ηο άγτος. Αληηκεησπίζηε ηα πξνβιήκαηα 
κε πξνηεξαηόηεηα θαη ζηε ζεηξά ηνπο. Μελ πξνζπαζείηε λα ηα 
θάλεηε όια καδί. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα αληηκεησπίδεηε ηα 
πξνβιήκαηα έλα-έλα, όρη όια καδί κε κηαο. Παλ κέηξνλ άξηζηνλ. 
Μελ πξνζπαζείηε λα θνξησζείηε πνιιά πξάγκαηα ηαπηνρξόλσο. 
Πξέπεη λα είζηε ξεαιηζηέο: δελ κπνξείηε λα ηα θάλεηε όια. 



6. Η ζσδήηεζε δηώτλεη ηο άγτος, βνεζά θαη δίλεη ιύζεηο: ην 
πξόβιεκα γίλεηαη κηθξόηεξν θαη ειαθξύηεξν όηαλ ην κνηξάδεζηε κε 
θάπνηνλ άιιν. Έλαο θίινο, έλαο ζύκβνπινο, έλαο ζπλεξγάηεο ή 
έλαο ζπλάδειθνο κπνξεί θαη απηόο λα αληηκεησπίδεη ην ίδην 
πξόβιεκα, ή λα ην βίσζε ζην παξειζόλ. Μελ ππνηηκάηε ηε 
ζπκβνπιή ηνπ, κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιύηηκε. Μνηξαζκέλν κε 
άιινπο άγρνο είλαη κηζό άγρνο - κνηξαζκέλε ραξά είλαη δηπιή ραξά! 

7. Οη αιιαγές προθαιούλ άγτος, θακηά θνξά ζιίςε θαη 
ζηελαρώξηα: αληηδξάζεηο όκσο απόιπηα αλζξώπηλεο. Η αιιαγή 
ζπλεπάγεηαη ζπρλά θαη ηελ απώιεηα όισλ όζσλ είρακε ζην 
παξειζόλ. Σνύην ηζρύεη αθόκε θαη όηαλ ε αιιαγή επηθέξεη 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο. Υξεηάδεζηε ρξόλν 
γηα λα πξνζαξκνζηείηε νκαιά ζηελ θαηλνύξγηα ζαο δσή. Έλα κηθξό 
άγρνο είλαη θπζηνινγηθό. Δπηηξέςηε ζηνλ εαπηό ζαο λα 
ζηελαρσξηέηαη θαη ελ κέξεη λα λνζηαιγεί όια όζα δελ έρεηε πηα. 
Δίλαη θαη απηόο έλαο ηξόπνο εθηόλσζεο ηνπ άγρνπο. 

8. Έλα θαιό βηβιίο, κηα θαιή κοσζηθή, έλα εστάρηζηο 
περηοδηθό δηώτλοσλ ηο άγτος: θίινη ζηα δύζθνια. Έλα βηβιίν ή 
έλα πεξηνδηθό πνπ ζαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα μεράζεηε γηα ιίγν 
ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Απνθηήζηε hobby 
νπσζδήπνηε, γηαηί ζαο βνεζνύλ λα μεθεύγεηε. 

 9. Φσζηθή Άζθεζε θαη θαζαρός αέρα δηώτλοσλ ηο άγτος. Η 
άζθεζε θαη κάιηζηα ζην ύπαηζξν βνεζνύλ ηόζν ην ζώκα, όζν θαη 
ην πλεύκα. Κνιύκπη, πνδήιαην, πνδόζθαηξν, ρνξόο, αζινπαηδηέο, 
εθδξνκέο, ... όηη ζαο αξέζεη. Αθόκα θαη ην παηρλίδη είλαη ραξά θαη 
βνεζά λα ραιαξώζνπλ νη κύεο. Σα παηδηά, νη θίινη θαη ηα δώα είλαη 
πνιύ θαινί ζύληξνθνη ζηε δηαζθέδαζε. 

10. Η Υαιάρωζε θαη ε περηζσιιογή δηώτλοσλ ηο άγτος: ε 
εξεκία ηνπ πλεύκαηνο είλαη απαξαίηεηε άζθεζε. Τπάξρνπλ πνιιέο 
ζρνιέο θαη ηερληθέο ραιάξσζεο. Γηόγθα, ηάη-ηζη θιπ. πνύ απνηεινύλ 
κνξθέο γπκλαζηηθήο θαη βνεζνύλ λα αζθήζεηε αιιά θαη λα 
ραιαξώζεηε ηνπο κύεο ηνπ ζώκαηόο ζαο. Πξνζέμηε κόλν λα κελ 
πάξεηε πνιύ ζνβαξά ηε αλαηνιηθή θηινζνθηθή θνπιηνύξα θαη 
βξεζείηε κε πνξηνθαιηέο θειεκπίεο λα βαξάηε θνπδνπλάθηα! 

 



 

 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΓΙΟ ΣΟ ΜΑΘΗΣΗ 

      Οη αξραίνη ΄Διιελεο κε ηε θξάζε «ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη» 
ππνγξάκκηδαλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ 
αλζξώπνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ 
αληηκεησπίδεη. Σν λα ηα πεξηκέλνπκε όια από ηνπο άιινπο κπνξεί 
ζπρλά λα απνηειέζεη κηα αηειέζθνξε πξαθηηθή. Από ηελ άπνςε 
απηή ν καζεηήο πνπ αληηκεησπίδεη άγρνο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο 
ζρνιηθήο ηνπ δσήο ζα κπνξνύζε λα επηρεηξήζεη ηελ ππέξβαζή ηνπ 
αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

 
 

- νξγάλσζε ρξόλνπ , πξνγξακκαηηζκόο, δελ αθήλνπκε ηελ 
επαλάιεςε γηα ηελ ηειεπηαία ζηηγκή 

 
- αμηνπνίεζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ άγρνπο σο πεγή θηλεηνπνίεζεο ηνπ 
αηόκνπ. 

 
- πξνζπάζεηα λα βξνύκε εκείο νη ίδηνη ηα αίηηα πνπ καο πξνθαινύλ 
άγρνο . 

 
- κνηξαδόκαζηε ηα πξνβιήκαηά καο κε αλζξώπνπο ηνπο νπνίνπο 
εκπηζηεπόκαζηε. 

 
- θξνληίδνπκε  ηνλ ύπλν θαη ηελ πγεία καο (δηαηξνθή , άζθεζε) 

 
- απνθεύγνπκε είδε δηαζθέδαζεο ηα νπνία εληείλνπλ ην άγρνο (πρ 
ππνινγηζηήο , ηειεόξαζε). 

 
- πξνζπαζνύκε λα εληνπίζνπκε ηα θαιά ζηνηρεία ηνπ εαπηνύ καο , 



λα πηζηέςνπκε ζε απηά θαη λα μεθαζαξίζνπκε πνηεο είλαη νη 
δπλαηόηεηέο καο. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΠΙΛΟΓΟ 
 
      Η παξαπάλσ εξγαζία ειπίδνπκε λα έθαλε ζε όινπο θαηαλνεηό 
όηη ην άγρνο απνηειεί κάζηηγα γηα ηνπο αλζξώπνπο θάζε ειηθίαο 
αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη πέξα από ην γεληθόηεξν άγρνο 
ηεο εθεβείαο θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο 
αληηκεησπίδνπλ σο καζεηέο θαη ην άγρνο πνπ ηνπο πξνθαιεί ε 
ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Ο θσηηζκόο ησλ αηηηώλ πνπ επηρεηξήζεθε 
ζην πξώην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, καο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπκε 
όηη ην δήηεκα ηνπ άγρνπο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθν θαη γηα ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο δπζεπίιπην ή άιπην. Χζηόζν νη ηερληθέο 
αληηκεηώπηζήο ηνπ πνπ αλαθέξνπκε ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο 
καο, ζα κπνξνύζαλ αλ αμηνπνηεζνύλ ζπζηεκαηηθά λα κεηώζνπλ ηα 
επίπεδα ηνπ άγρνπο ησλ καζεηώλ ζε θάπνην ππνινγίζηκν βαζκό. 
Οη ζηόρνη πνπ ζέζακε όηαλ αλαιάβακε ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή 
εξγαζία επηηεύρζεθαλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό θαη αλ ε επηζηήκε 
δελ θέξδηζε θαη ηόζα πνιιά κε ηε δηθή καο απόπεηξα πξνζέγγηζεο 
ηνπ ζέκαηνο, εκείο ηνπιάρηζηνλ θαη δηαθσηηζηήθακε ζε κεγάιν 
βαζκό θαη ην θπξηόηεξν απνιαύζακε ηελ όιε δηαδηθαζία.  
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