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Διαχείριση 
Ψυχοσυναισθηµατικών 
Δυσκολιών στους εφήβους



Προβλήµατα Εσωτερίκευσης /

Προβλήµατα Εξωτερίκευσης



Προβλήµατα Εσωτερίκευσης 
/ Εξωτερίκευσης

´ Προβλήµατα εσωτερίκευσης

Άγχος

Φοβίες

Σωµατικά προβλήµατα (χωρίς οργανικό αίτιο)

Κατάθλιψη

´ Κοινό στοιχείο: «δεν φαίνονται»



Προβλήµατα Εσωτερίκευσης 
/ Εξωτερίκευσης

´ Προβλήµατα εξωτερίκευσης

ΔΕΠ-Υ 

Διασπαστική συµπεριφορά (εναντίωση, προβλήµατα διαγωγής)

Επιθετικότητα – Εκφοβισµός (σωµατικός, λεκτικός, ψυχολογικός)

´ Κοινό στοιχείο: «φαίνονται» (συµπεριφορά)



Ψυχοσυναισθηµατικά 
προβλήµατα

´ Άγχος

´ Καταθλιπτική διάθεση - Κατάθλιψη

´ Θυµός

´ Μοναξιά

´ Χαµηλή αυτοπεποίθηση



Αγχώδεις εκδηλώσεις στην 
εφηβεία
´ Άγχος αποχωρισµού (πιο έντονο στα παιδιά)

´ Γενικευµένο άγχος

´ Κοινωνικό άγχος

´ Πανικός µε ή χωρίς αγοραφοβία

´ Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

´ Ειδικές φοβίες

´ Μετατραυµατικό στρες



Καταθλιπτική διάθεση - Κατάθλιψη

´ Απώλεια ενδιαφέροντος / ευχαρίστησης για καθηµερινές 
δραστηριότητες

´ Ευερεθιστότητα

´ Αποτραβηγµένο

´ Υπερβολικές σκέψεις ενοχής / αναξιότητας

´ Αδυναµία συγκέντρωσης

´ Αλλαγές στο βάρος

´ Αλλαγές στον ύπνο

´ Ψυχοκινητική υπερδιέγερση ή απώλεια ενεργητικότητας

´ Αυτοκτονικός ιδεασµός - αυτοκτονικότητα

´ Αυτοτραυµατισµοί



Θυµός

´ Αδυναµία ρύθµισης συναισθήµατος / χαµηλός 
αυτοέλεγχος / υψηλή αντιδραστικότητα

´ Επιθετικότητα (εχθρική)

´ Προκατάληψη εχθρικής απόδοσης

´ Χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση



Μοναξιά VS Μοναχικότητα

´ Μοναξιά = το επίπονο συναίσθηµα του να νιώθει 
κανείς µόνος, είτε βρίσκεται µε άλλους ανθρώπους είτε 
όχι

´ Μοναχικότητα = συνειδητή επιλογή του ατόµου να µείνει 
µόνο, (λ.χ. για να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του), 
χωρίς να βιώνει αρνητικά συναισθήµατα 



Αυτοεκτίµηση στην εφηβεία

´ Η εφηβεία ως περίοδος αλλαγών σε βιολογικό, 
σωµατικό και ψυχολογικό επίπεδο

´ Αναζήτηση ταυτότητας

´ Ανάγκη για αµφισβήτηση και αυτονοµία

´ Εστίαση στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους

´ Απαραίτητη η κατανόηση και η αποδοχή από τους 
γονείς και το σχολείο 



Ψυχοεκπαίδευση

´ Πώς ένιωθες πριν;

´ Τι σκέφτηκες;;

´ Πώς συµπεριφέρθηκες;

´ Τι συνέπειες είχε αυτό που έκανες;;



Τροχός των Συναισθηµάτων



Ψυχοεκπαίδευση: τα 4Σ

´ Σκέψη

´ Συναίσθηµα

´ Σώµα

´ Συµπεριφορά



4Σ

´ Συναίσθηµα (αναγνώριση αυτού που νιώθω)

´ Σκέψη (αναγνώριση αυτόµατων αρνητικών σκέψεων, που αφορούν το 
άτοµο) 

´ Σώµα (αναγνώριση των σωµατικών ενοχλήσεων)

´ Συµπεριφορά (βραχυπρόθεσµα οφέλη, µακροπρόθεσµες αρνητικές 
συνέπειες)



Ψυχοεκπαίδευση

´ Μιλάµε ανοιχτά µε τα παιδιά για τα Συναισθήµατα

´ Τα ονοµατίζουµε & τα καθρεφτίζουµε

´ Μιλάµε για τις σκέψεις µας πίσω από τα συναισθήµατα και τις 
συµπεριφορές, που ακολουθούν (παραδείγµατα από τέχνη)

´ Δεν µένουµε µόνο στη συµπεριφορά (αυτό που φαίνεται), αλλά στο τι 
«κρύβεται» πίσω από αυτό (συναισθήµατα και σκέψεις)

´ Αποσαφηνίζουµε τις συνέπειες των συµπεριφορών

´ Προσπαθούµε να αντέξουµε ψυχικά τις «επιθέσεις» των παιδιών

´ Βάζουµε από κοινού σαφή και υγιή όρια (αίσθηση ασφάλειας)

´ Ζητάµε καθοδήγηση και βοήθεια


