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Περίληψη εργασίας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να βρούμε πως επηρεάζεται η ψυχοσύνθεση του εφήβου από 
τη χρήση του διαδικτύου, κατά πόσο επηρεάζεται ο έφηβος λόγω της οικονομικής κατάστασης της 
οικογένειας. 

Τα πιο σημαντικά ερωτήματα ήταν τα εξής: Πως οι οικονομικές συγκυρίες επιδρούν στον μαθητή, 
ψυχολογικά και διατροφικά προβλήματα. 

Από την αναζήτηση στο διαδίκτυο καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

 Η εφηβεία είναι μια περίοδος που δημιουργεί συχνά στην οικογένεια δυσκολίες και 
συγκρούσεις. Ο προβληματισμός για τους κανόνες, την πειθαρχία, την ελευθερία, την 
εμπιστοσύνη, τις ευθύνες βρίσκεται στο προσκήνιο και οι γονείς προβληματίζονται για το πού 
αρχίζουν και πού σταματούν τα όρια των εφήβων. 

 Ο έφηβος επιβαρύνεται συναισθηματικά, συνειδητοποιώντας ότι επιβαρύνει οικονομικά την 
οικογένειά του και περιτυλίγει την προσπάθειά του με την υποχρεωτική επιτυχία.  

 Το σύστημα των εξετάσεων είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε κανείς δε μπορεί να αποκλείσει την 
‘αποτυχία’, ακόμα κι ενός πολύ καλά προετοιμασμένου και δυνατού υποψηφίου.  

 

 Το άτομο κατά την περίοδο αυτή υπόκειται σε μεγάλες και ταχύτατες αλλαγές σε όλους τους 
βασικούς τομείς της ανάπτυξής του: τον βιολογικό, τον σωματικό, τον γνωστικό, τον 
συναισθηματικό και τον κοινωνικό τομέα. Η ανεξαρτητοποίηση και το κόψιμο των 
συναισθηματικών δεσμών της προηγούμενης παιδικής ηλικίας είναι το κλειδί των διεργασιών 
της εφηβείας. 

 Οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων τείνουν να αποκλίνουν αισθητά από εκείνες των εφήβων 
των παλαιότερων δεκαετιών. Ο σύγχρονος έφηβος έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή 
μεσογειακή κουζίνα. 



 
   

 Η εφηβεία είναι γενικώς η ηλικία του παράδοξου, αφού από τη μία κυριαρχούν διαδικασίες 
ωρίμανσης και βελτίωσης στη γνώση και τη μάθηση, την επιχειρηματολογία, την αφηρημένη 
σκέψη και τη λήψη αποφάσεων, ενώ από την άλλη χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές ρίσκου 
και συχνά έκθεσης σε υπαρκτό κίνδυνο. 

 Η σχολική επίδοση των μαθητών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που δεν έχουν να 
κάνουν μόνο με το σχολικό πλαίσιο του μαθητή αλλά και με το οικογενειακό, το εκπαιδευτικό 
αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζει. 

 


