










Σχολική ηλικία

• Διατροφή


• Υγεία


• Εμβολιασμοί


• Σχολικό περιβάλλον



Εφηβεία
• Η ανάπτυξη κατά την εφηβεία έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά: 


• Γρήγορη σωματική και ψυχολογική αλλαγή. Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεταμόρφωσης στη 
ζωή του ατόμου και περιλαμβάνει δραματικές αλλαγές στις αναλογίες του και στο μέγεθος του 
σώματος, σεξουαλική ωρίμαση και μεταβολές στην προσωπικότητα.  

• Ατομική χειραφέτηση. Στον δυτικό πολιτισμό, τα εφηβικά χρόνια θεωρούνται η κατάλληλη 
περίοδος για να εδραιώσει κανείς την ανεξαρτησία του και ως ώριμο άτομο να αναλάβει την 
πλήρη ευθύνη του εαυτού του.  

• Πειραματισμός, ιδεαλισμός και αβεβαιότητα. Αυτά τα μεταβαλλόμενα και αναπτυσσόμενα 
ιδανικά συχνά φέρνουν τους εφήβους σε σύγκρουση με τους ενήλικες, ειδικά τους γονείς τους.  





• Αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών. 


• Ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ. 


• Αυτοκτονία. 


• Διατροφικές διαταραχές. 



• Το οικογενειακό κλίμα, περισσότερο από ό,τι η οικογενειακή δομή, 
σχετίζεται με την ευημερία των μελών της οικογένειας και έχει μεγαλύτερη 
σημασία για τη συναισθηματική τους ικανοποίηση 


• Τα οφέλη των διαλεκτικών στυλ γονικότητας στην επίτευξη θετικών 
αναπτυξιακών αποτελεσμάτων για τα παιδιά συνεχίζονται όσο οι γονείς 
κάνουν αλλαγές ανταποκρινόμενοι στη διεργασία εξατομίκευσης των 
εφήβων τους. Για παράδειγμα, όταν οι γονείς διατηρούν μια στάση 
διακριτικής εμπλοκής ή επίβλεψης, τα προβλήματα συμπεριφοράς των 
εφήβων φαίνονται να μειώνονται και η ακαδημαϊκή επάρκεια μπορεί να 
βελτιωθεί. 



• Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορεί να έχουν ανάμεικτα 
συναισθήματα αφοσίωσης απέναντι στα μέλη της νέας και της παλιάς 
οικογένειας. 


• Τα παιδιά ίσως δεν είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν στο νέο μεικτό 
οικογενειακό σύστημα.  

• Η σύγχυση ρόλων μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες.  



Γνωστικές αλλαγές

• Γνωστικός εγωκεντρισμός:


• Υπερβολή και δραματοποίηση


• Φανταστικό ακροατήριο


• Ασυμφωνία (φαινομενική υποκρισία)


• Αίσθηση του αήττητου



Σχέσεις και σεξουαλικότητα
• Ήβη


• Σεξουαλική αγωγή και αγωγή για τις σχέσεις


• Σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις


• Εξαναγκασμός και βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων (“Όχι”, σημαίνει “‘όχι”)


• Χρήση αντισύλληψης


• Ρόλοι των φύλων και σεξουαλικός προσανατολισμός



Αναδυόμενοι ενήλικες

• Κατά τη διάρκεια αυτού του προχωρημένου μεταβατικού σταδίου τα 
άτομα εμφανίζουν πέντε καθοριστικά χαρακτηριστικά: (α) διερευνούν την 
ταυτότητά τους, (β) βιώνουν συναισθήματα αστάθειας, (γ) εστιάζουν στον 
εαυτό τους, (δ) αισθάνονται ότι βρίσκονται μεταξύ εφηβείας και 
ενηλικίωσης, και (ε) εξετάζουν μια σειρά προοπτικών ζωής. 


• Παρατεταμένη γονική εξάρτηση και αποτυχία αυτονόμησης


