
05/12/2013 3:51:
50 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος

άγχος δίνω
Πανελλήνιες Λίγο Μαύρο διότι δηλώνει δύσκολη μετάβαση προς την ώριμη ηλικία

Κανένα από τα
παραπάνω

α.τσιγάρο β.ποτό
γ.ναρκωτικά

α.ελεύθερη β.
βαρετή γ.
χαρούμενη δ.
αγχωτική ε.νευρική

Α.ελευθερία
 
Β.κατανόηση
 
Γ.ανεξαρτησία καλή παρέα αδιαφορία

06/12/2013 1:14:
55 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Μοναξιά, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση

Χαμηλή
αυτοπεποίθηση
επειδή οι άλλοι
περιμένουν πολλά
από μένα Πάρα πολύ γαλάζιο γεμάτη ελπίδα

Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

Ναρκωτικά,
κατάθλιψη, αλκοόλ

Καλή, έξυπνη,
νευριασμένη,
νυσταγμένη,
παρορμητική

Θέλω να με
αφήσετε ήσυχη
Θέλω να το παίζω
μεγάλη και ας μην
είμαι
Θέλω να έχω
περισσότερη
ελευθερία στήριγμα Καταπίεση

06/12/2013 11:43:
48 π.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος Πάρα πολύ κιτρινο και μπλε γιατι ειναι χαρουμενα χρωματα

Έλλειψη
κατανόησης

αλκοολ,ξενυχτια,
ναρκωτικά

εγωιστής,
ισχυρογνώμων,
νευρικός

Λιγότετερη
καταπίεση
Περισσότερη
ελευθερία ειλικρίνεια καταπίεση

06/12/2013 3:04:
45 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 12-15 Βαρεμάρα

σέξι ...... είμαι
όμορφος Αρκετά κόκκινο μωβ γιατί είναι έντονα χρώματα

06/12/2013 8:29:
25 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια Αρκετά κόκκινο γιατί είναι χαρούμενο χρώμα

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση αλκοόλ,ναρκωτικά

συναισθηματική,
νευρική

περισσότερη
ελευθερία,λιγότερη
καταπίεση εμπιστοσύνη άγχος

06/12/2013 9:43:
31 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος, Μοναξιά μοναξιά

06/12/2013 10:18:
48 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 χαρά Καθόλου γαλάζιο γιατί μου θυμίζει το καλοκαίρι και το κλείσιμο τού σχολείου

Κανένα από τα
παραπάνω

ναρκωτικά,αλκοόλ,
κακές παρέες

αυθόρμητη,
ντροπαλή,
παρορμητική,
φιλική,
αυτοσαρκαστική

θέλω περισσότερη
ελευθέρια
απόψεων
θέλω περισσότερη
αλληλεγγύη από
τούς γύρω μου
θέλω περισσότερη
ευαισθητοποίηση
από τους
ανθρώπους εμπιστοσύνη άγχος

06/12/2013 11:00:
34 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15 Άγχος Αρκετά Γκρι επειδή εκφράζει τα ανάμεικτα συναισθήματα των εφήβων.

Έλλειψη
κατανόησης,
Θυμός

Να μην πας καλά
στα μαθήματα, να
μείνεις χωρίς
φίλους και να
υπάρχει ένταση
μέσα στο σπίτι.

Τελειομανής,
αγχωμένη,
καταπιεσμένη

Θέλω να
καταλαβαίνουν
πως κάποια στιγμή
έχω το δικαίωμα
να πάρω ένα κακό
βαθμό.
Θέλω να μην
γράφουμε τόσα
πολλά
διαγωνίσματα στο
σχολείο.
Θέλω να έχω
περισσότερο
ελεύθερο χρόνο. Στήριγμα Άγχος

06/12/2013 11:00:
53 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15 Άγχος Αρκετά Γκρι επειδή εκφράζει τα ανάμεικτα συναισθήματα των εφήβων.

Έλλειψη
κατανόησης,
Θυμός

Να μην πας καλά
στα μαθήματα, να
μείνεις χωρίς
φίλους και να
υπάρχει ένταση
μέσα στο σπίτι.

Τελειομανής,
αγχωμένη,
καταπιεσμένη

Θέλω να
καταλαβαίνουν
πως κάποια στιγμή
έχω το δικαίωμα
να πάρω ένα κακό
βαθμό.
Θέλω να μην
γράφουμε τόσα
πολλά
διαγωνίσματα στο
σχολείο.
Θέλω να έχω
περισσότερο
ελεύθερο χρόνο. Στήριγμα Άγχος

08/12/2013 1:00:
42 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15 χαρά Λίγo μοβ

Υπερβολικές
απαιτήσεις

ποτό , κάπνισμα ,
ναρκωτικά

τεμπέλης,
χαρούμενη ,
ρεαλιστής ,
επαναστάτρια ,
ώριμη

θέλω περισσότερο
χώρο
θέλω να μην με
καταπιέζουν
θέλω κατανόηση
ότι έχω μεγαλώσει πιστός ανγχος

12/12/2013 1:09:
15 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος Αρκετά άσπρο ή μαύρο γιατί με εκφράζουν

Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.ναρκωτικά 2.
απομάκρυνση από
τη θρησκεία σου 3.
ανυπακοή από
γονείς εργατικός

1.ελεύθερος
χρόνος 2.λιγότερες
απαιτήσεις έμπιστος άγχος

Χρονική σήμανση ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποια από τα
παρακάτω

συναισθήματα
αισθάνεσαι πιο

έντονα;

Να αιτιολογήσετε
(προαιρετικά) ένα

από τα
παραπάνω:

αισθάνομαι:...............
επειδή.................

Ο έρωτας
καθορίζει τη

συμπεριφορά σου: Με ποιο ή ποια χρώματα θα χαρακτήριζες την εφηβεία και γιατί;

Ποια είναι τα
βασικότερα

"παράπονά σου"
από τους γονείς
σου και γενικά

τους
μεγαλύτερους;

Ποιοι πιστεύεις ότι
είναι οι κυριότεροι
κίνδυνοι κατά τη

διάρκεια της
εφηβείας;(Να

αναφέρετε
τουλάχιστον τρεις)

Χαρακτήρισε με
πέντε λέξεις τον
εαυτό σου και τη
συναισθηματική
σου κατάσταση

στην εφηβεία;(π.χ.
παρορμητικός,
επαναστάτης,
τεμπέλης κλπ)

Διατύπωσε μέχρι
τρία σημαντικά

αιτήματα σου: (π.χ.
θέλω περισσότερη
ανεξαρτησία κλπ)

Γράψε μία λέξη
που να δηλώνει με
τι ισοδυναμεί ένας

καλός φίλος για
σένα:

Βαθμοί στο
σχολείο: γράψε με

μία λέξη το
συναίσθημα που
σου δημιουργούν:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΗΒΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α12 (Απαντήσεις) - Απαντήσεις φόρμας



12/12/2013 1:17:
18 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17

Άγχος, Μοναξιά,
Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα

ΜΟΝΑΞΙΑ
ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ
ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ Αρκετά ΜΠΛΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛ

ΝΕΥΡΙΚΟΣ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ

ΘΕΛΩ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΕΛΩ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ

12/12/2013 1:20:
47 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Φόβος

ΦΟΒΟ ΕΠΕΙΔΗ
ΝΙΩΘΩ ΚΑΠΟΙΕΣ
ΦΟΡΕΣ ΦΟΒΟ Καθόλου

ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ
ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΝΕΤΑ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΑΛΚΟΟΛ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΩΝΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ

ΦΙΛΙΚΗ
ΝΤΡΟΠΑΛΗ
ΕΜΠΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΗΤΗ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΑΝΓΧΟΣ

12/12/2013 1:28:
56 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Μοναξιά,
Βαρεμάρα, ΧΑΡΑ
ΘΛΙΨΗ
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

ΑΝΓΧΟΣ ΕΠΕΙΔΗ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΛΙΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΟΛΑ ΟΣΑ
ΘΕΛΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ Λίγο

ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΑΝ ΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΓΙΑΤΙ Η
ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις,
ΔΙΝΟΥΝ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ
ΘΕΤΙΚΑ ΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΙΣΙΟΓΟΝΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΙΕΣ
(ΧΑΡΑΚΩΝΕΤΑΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ)

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΘΗΜΙΚΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΙΣΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

12/12/2013 1:30:
41 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15 Άγχος, Βαρεμάρα

ΑΝΓΧΟΣ ΛΟΓΟ
ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Λίγο ΚΟΚΚΙΝΟ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΑΛΚΟΟΛ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΑΝΓΧΟΣ

12/12/2013 3:24:
18 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 αγάπη Πάρα πολύ άσπρο

1.ναρκωτικά 2.
αλκοόλ

1.επαναστάτης 2.
χαρούμενος 3.
παρορμητικός

1.ο κόσμος πρέπει
να αλλάξει τρέλα

12/12/2013 3:27:
31 μ.μ. ΑΓΟΡΙ

Χαμηλή
αυτοπεποίθηση Πάρα πολύ κόκκινο

Κανένα από τα
παραπάνω

1.εθισμός
ναρκωτικά 2.
αλκοόλ 3.έρωτας

1.θέλω
περισσότερο
χρόνο με την
κοπέλα μου 2.
αθλούμαι
περισσοτερες
ώρες εμπιστοσύνη απογοήτευση

12/12/2013 3:37:
28 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Βαρεμάρα Λίγο

Κανένα από τα
παραπάνω 1.κατάθλιψη

1.δημιουργική 2.
εγωίστρια 3.φιλική αδιαφορία

12/12/2013 3:40:
55 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Μοναξιά Αρκετά γκρί

Αδιαφορία, Κανένα
από τα παραπάνω

1.κατάθλιψη 2.
ολοκληρωτική
αλλαγή
συμπεριφορά 3.
ναρκωτικά
(άσχημες παρέες)

1.εγωίστρια 2.
οξύθυμη 3.
παρεξηγισιάρα 4.
φιλική 5.αθλιτική αγάπη άγχος

12/12/2013 5:16:
20 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος

άγχος επειδή
υπάρχουν πολλά
πράγματα για να
κάνω Αρκετά κόκκινο

Κανένα από τα
παραπάνω

1.βία 2.οικονομία
3.ναρκωτικά

1.δημιουργικός 2.
ευγενικός 3.
επαναστάτης

1.Να υπάρχει
ελεύθερη βούληση
στο σχολείο 2.
Θέρμανση στα
σχολεία 3.Αγάπη Airsoft αγωνία

12/12/2013 5:20:
24 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα

βαρεμάρα επειδή
δεν έχω τίποτα να
κάνω Αρκετά 1.μπλέ 2.κόκκινο

Έλλειψη
κατανόησης,
Αδιαφορία,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.ναρκωτικά 2.
ανασφάλεια 3.
φόβος

1.αξιόπιστος 2.
αγχωμένος 3.
τεμπέλης 4.
αθλητικός 5.
οξύθυμος

1.λεφτά 2.
θέρμανση 3.
φύλακας στην
πόρτα εμπιστοσύνη άγχος

12/12/2013 5:27:
20 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση Πάρα πολύ άσπρο-μαύρο(σκαμπανεβάσματα ζωής,ειδικά σε αυτήν την ηλικία)

Έλλειψη
κατανόησης,
Αδιαφορία,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.έλλειψη στόχων
2.διαμόρφωση
λανθάνουσας
συμπεριφοράς 3.
έλλειψη
προσανατολισμού

1.αγχωμένη
2.''ετοιμοπόλεμη''
3.ερωτευμένη 4.
ονειροπόλα 5.
επιμελής

1.Θέλω μια
καλύτερη ζωή
(ισότητα,
δικαιοσύνη κλπ)
2.Θέλω να υπάρχει
περισσότερη
αγάπη στον κόσμο
3.Θέλω μια
''ελεύθερη'' ζωή
χωρίς καταπίεση πίστη τραγελαφικό

12/12/2013 5:31:
43 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια Λίγο κόκκινο(εναλλαγές συναισθημάτων-εντάσεις)

Κανένα από τα
παραπάνω

1.ποτό 2.
ναρκωτικά 3.
ατυχήματα με
αυτοκίνητα-
μηχανές

1.παρορμητική 2.
ευαίσθητη 3.
ειλικρινής 4.
αγχωμένη 5.
ανασφαλής

1.Θέλω
περισσότερο
ελεύθερο χρόνο
2.Θέλω ελευθερία
κινήσεων
3.Θέλω να
συναναστρέφομαι
με περισσότερα
άτομα εμπιστοσύνη άγχος

12/12/2013 5:35:
43 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα Λίγο

Κανένα από τα
παραπάνω

1.ναρκωτικά 2.
λανθασμένα
πρότυπα 3.κακή
χρήση ίντερνετ

1.σκεπτικός 2.
συμπονετικός 3.
αισιόδοξος 4.
φιλόδοξος 5.
εγωιστής

1.ευκαιρίες 2.
ουσιαστική γνώση

'φίλος'' δεν
περιγράφεται με
λέξη ουδέτερο

Χρονική σήμανση ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποια από τα
παρακάτω

συναισθήματα
αισθάνεσαι πιο

έντονα;

Να αιτιολογήσετε
(προαιρετικά) ένα

από τα
παραπάνω:

αισθάνομαι:...............
επειδή.................

Ο έρωτας
καθορίζει τη

συμπεριφορά σου: Με ποιο ή ποια χρώματα θα χαρακτήριζες την εφηβεία και γιατί;

Ποια είναι τα
βασικότερα

"παράπονά σου"
από τους γονείς
σου και γενικά

τους
μεγαλύτερους;

Ποιοι πιστεύεις ότι
είναι οι κυριότεροι
κίνδυνοι κατά τη

διάρκεια της
εφηβείας;(Να

αναφέρετε
τουλάχιστον τρεις)

Χαρακτήρισε με
πέντε λέξεις τον
εαυτό σου και τη
συναισθηματική
σου κατάσταση

στην εφηβεία;(π.χ.
παρορμητικός,
επαναστάτης,
τεμπέλης κλπ)

Διατύπωσε μέχρι
τρία σημαντικά

αιτήματα σου: (π.χ.
θέλω περισσότερη
ανεξαρτησία κλπ)

Γράψε μία λέξη
που να δηλώνει με
τι ισοδυναμεί ένας

καλός φίλος για
σένα:

Βαθμοί στο
σχολείο: γράψε με

μία λέξη το
συναίσθημα που
σου δημιουργούν:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΗΒΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α12 (Απαντήσεις) - Απαντήσεις φόρμας



12/12/2013 5:38:
39 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα

άγχος επειδή δίνω
πανελλήνιες Αρκετά κόκκινο

Έλλειψη
κατανόησης

1.κακές παρέες 2.
κάπνισμα

1.ανασφαλής 2.
τρέξιμο 3.
αυθόρμητος 4.
απερίσκεπτη 5.
αγχωμένη

1.περισσότερος
χρόνος εχεμύθεια ευθύνη

12/12/2013 5:45:
04 μ.μ. ΑΓΟΡΙ Λίγο Καταπίεση

1.ναρκωτικά 2.
ποτό 3.μηχανάκια

1.αγχωμένος 2.
ανυπόμονος 3.
ευαίσθητος 4.
ντροπαλός 5.
εμπιστευτικός

1.Θελω δίπλωμα
οδήγησης στα 16
2.Αληθινή
δημοκρατία εμπιστοσύνη άγχος

12/12/2013 5:48:
47 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Αρκετά κόκκινο(γιατί είναι έντονο και μου προκαλεί έντονα συναισθήματα)

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση,
Περιορισμένος
χρόνος για
διασκέδαση

1,κακές παρέες 2.
ερωτικές σχέσεις
3.ναρκωτικά

1.νευρικη 2.
στεναχωρημένη 3.
ευτυχισμένη 4.
βαριεστημένη 5.
οξύθυμη

1.Θέλω
ανεξαρτησία
2.Όχι στην
καταπίεση
3.Κατανόηση συμπονετικός αγωνία

12/12/2013 6:16:
12 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος Αρκετά ΠΡΑΣΙΝΟ,ΜΠΛΕ,ΚΟΚΚΙΝΟ

12/12/2013 6:18:
38 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος Αρκετά ΠΡΑΣΙΝΟ,ΜΠΛΕ,ΚΟΚΚΙΝΟ

Έλλειψη
κατανόησης

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ,ΒΙΑ,
ΕΠΙΚΘΝΔΙΝΑ
ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΓΧΟΣ

12/12/2013 6:21:
18 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα Λίγο ΚΙΤΡΙΝΟ,ΚΟΚΚΙΝΟ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΩΑΡΚΩΤΙΚΑ,
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ,
ΒΙΑ

ΕΘΑΙΣ8ΗΤΗ,
ΝΤΡΟΠΑΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΧΑΡΑ

12/12/2013 6:24:
13 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Βαρεμάρα Λίγο ΜΑΥΡΟ,ΧΡΥΣΟ

Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ,ΒΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

12/12/2013 6:27:
40 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Βαρεμάρα

ΒΑΡΙΕΜΑΙ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ Λίγο ΜΠΛΕ,ΠΡΑΣΙΝΟ,ΚΟΚΚΙΝΟ,ΑΣΠΡΟ

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ,ΒΙΑ,
ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ

ΒΑΡΕΜΑΡΑ,
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΤΕΜΠΕΛΗΣ,
ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΛΕΦΤΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΙΠΟΤΑ

12/12/2013 6:30:
10 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος

ΕΞΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αρκετά ΜΠΛΕ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΑΓΧΟΣ

12/12/2013 6:33:
00 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος

ΕΞΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λίγο ΚΟΚΚΙΝΟ

Έλλειψη
κατανόησης

ΑΛΚΟΟΛ,
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ,
ΠΟΡΝΕΙΑ

ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ,
ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΗ,
ΑΠΟΤΟΜΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΓΩΝΙΑ

12/12/2013 6:34:
59 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Μοναξιά, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα

βαρεμάρα επειδή
έχω πολύ
διάβασμα Αρκετά μαύρο

Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.ναρκωτικά 2.
αλκοόλ 3.άγχος

1.τρελή 2.
παρορμητική 3.
απερίσκεπτη 4.
τεμπέλα

1.Θέλω να
περάσω εκεί που
θέλω
2.Θέλω να κάνω
καριέρα στη
μουσική
3.Θέλω να είμαι
ελεύθερη αγάπη άγχος

12/12/2013 6:35:
26 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα Καθόλου

Έλλειψη
κατανόησης,
Αδιαφορία,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ,ΒΙΑ,

ΠΕΡΙΕΡΓΗ,
ΦΙΛΟΔΟΞΗ,
ΑΓΧΩΔΗΣ,
ΑΝΕ3ΑΡΤΗΤΗ,
ΕΥΣΙΓΚΙΝΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΙΝΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

12/12/2013 6:36:
00 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ

Άγχος, Μοναξιά,
Βαρεμάρα Λίγο

Κανένα από τα
παραπάνω

1.παρέες 2.
ναρκωτικά 3.
κάπνισμα

1.αγχωμένος 2.
τεμπέλης άγχος

12/12/2013 6:45:
58 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος

άγχος λόγο
μαθημάτων Αρκετά ροζ λόγο του έρωτα

Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.κάπνισμα 2.
αλκοόλ 3.λάθος
επιλογές

1.αγχωμένη 2.
παρορμητική 3.
καταπιεσμένη 4.
ονειροπόλα 5.
υπεύθυνη

1.Θέλω
περισσότερη
κατανόηση
2.Θέλω ελεύθερο
χρόνο
3.Υπομονή ειλικρινης πανικό

12/12/2013 7:59:
00 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα

άγχος επειδή έχω
φορτωμένο
πρόγραμμα Αρκετά

κόκκινο γιατί είναι η ηλικία που όλοι οι έφηβοι ξεφέυγουν απο τα ΄'πρέπει''
τους και κάνουν αυτά που θέλουν

Έλλειψη
κατανόησης,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.ναρκωτικά 2.
επιθετικότητα 3.
τάσεις κλοπής

1.ευάλωτη 2.
οξύθυμη 3.
δημιουργική 4.
συναισθηματική

1.περισσότερη
ελευθερία 2.δεν
θέλω να με
περιορίζουν 3.
θέλω να περνάω
καλά υποστήριξη άγχος

12/12/2013 8:02:
16 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα Πάρα πολύ κόκκινο

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.ναρκωτικά 2. βία
3.κακές παρέες

1.παρορμητική 2.
οξύθυμη 3.τεμπέλα
4.δημιουργική

1.περισσότερη
ανεξαρτησία 2.
λιγότερη
καταπίεση 3.
κατανόηση εμπιστοσύνη άγχος

12/12/2013 8:05:
01 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα Πάρα πολύ ρόζ

Κανένα από τα
παραπάνω

1.βία 2.ναρκωτικά
3.κακές παρέες

1.ανασφαλής 2.
παρορμητική 3.
νευρική 4.τεμπέλα

1.λιγότερα
μαθήματα 2.
περισσότερο
ελέυθερο χρόνο εμπιστοσύνη άγχος

Χρονική σήμανση ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποια από τα
παρακάτω

συναισθήματα
αισθάνεσαι πιο

έντονα;

Να αιτιολογήσετε
(προαιρετικά) ένα

από τα
παραπάνω:

αισθάνομαι:...............
επειδή.................

Ο έρωτας
καθορίζει τη

συμπεριφορά σου: Με ποιο ή ποια χρώματα θα χαρακτήριζες την εφηβεία και γιατί;

Ποια είναι τα
βασικότερα

"παράπονά σου"
από τους γονείς
σου και γενικά

τους
μεγαλύτερους;

Ποιοι πιστεύεις ότι
είναι οι κυριότεροι
κίνδυνοι κατά τη

διάρκεια της
εφηβείας;(Να

αναφέρετε
τουλάχιστον τρεις)

Χαρακτήρισε με
πέντε λέξεις τον
εαυτό σου και τη
συναισθηματική
σου κατάσταση

στην εφηβεία;(π.χ.
παρορμητικός,
επαναστάτης,
τεμπέλης κλπ)

Διατύπωσε μέχρι
τρία σημαντικά

αιτήματα σου: (π.χ.
θέλω περισσότερη
ανεξαρτησία κλπ)

Γράψε μία λέξη
που να δηλώνει με
τι ισοδυναμεί ένας

καλός φίλος για
σένα:

Βαθμοί στο
σχολείο: γράψε με

μία λέξη το
συναίσθημα που
σου δημιουργούν:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΗΒΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α12 (Απαντήσεις) - Απαντήσεις φόρμας



12/12/2013 8:07:
46 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος Αρκετά άσπρο και μάυρο επειδή με εκφράζουν

Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.ναρκωτικά 2.
απομάκρυνση απο
θρησκεία 3.
ανυπακολη απο
γόνεις εργατικός

1.ελέυθερο χρόνο
2.λιγότερες
απαιτήσεις έμπιστος άγχος

12/12/2013 8:10:
13 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος, Φόβος Αρκετά μάυρο

Έλλειψη
κατανόησης,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.εθισμός 2.
τσιγάρα 3.
ναρκωτικά

1.ψωμί 2.παιδεία
3.ελευθερία στήριγμα άγχος

12/12/2013 8:12:
32 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος Αρκετά κόκκινο

Υπερβολικές
απαιτήσεις 1.εθισμοί 1.παρορμητικός

1.ψωμί 2.παιδεία
3.ελευθερία ζωή αδιαφορία

12/12/2013 8:15:
36 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Βαρεμάρα

γιατί δίνω
πανελλήνιες Αρκετά κόκκινο

Κανένα από τα
παραπάνω

1.ναρκωτικά 2.
τσιγάρα 3.έρωτας

1.ώριμη 2.
παρορμητική 3.
ευαίσθητη 4.
επαναστάτρια 5.
κατανοητική

1.ξεκούραση 2.
καλοκαίρι 2014 3.
σοκολάτα εμπιστοσύνη αδιαφορώ

12/12/2013 8:21:
44 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

χαρά,
ενθουσιασμός,
οργή

χαρά επειδή η ζωή
είναι ωραία,οργή
επειδή ζω σε εναν
άδικο κόσμο Αρκετά κόκκινο και μάυρο

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις, είναι
απόλυτοι,μη
ενεργοί,
ξεπουλημένοι

1.εγκυμοσύνη 2.
άγχος 3.βία

1.επαναστάτρια2.
ουτοπίστρια 3.
παρορμητική 4.
κοινωνική5.
φαντασιόπληκτη

1.ανεξαρτησία 2.
ελευθερια 3.
επανάσταση (προδοσία) τίποτα

υποκειμενικότητα,
αδιαφορία

12/12/2013 8:24:
42 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος Πάρα πολύ κόκκινο

Κανένα από τα
παραπάνω

1.ναρκωτικά 2.
απομόνωση 3.βία

1.ευαίξαπτη 2.
παρορμητική 3.
ευαίσθητη 4.
συμπονετική

1.ελευθερία 2.
χρόνο 3.ελεύθερη
βούληση κατανόηση καταπίεση

12/12/2013 8:24:
50 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Φόβος Καθόλου μαύρο

Κανένα από τα
παραπάνω εμπιστοσύνη τίποτα

12/12/2013 8:29:
02 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα

άγχος,ανασφάλεια
επειδή ανησυχώ
για το μέλλον μου Λίγο ρόζ

Υπερβολικές
απαιτήσεις

1.να γίνει κάποιος
φασίστας 2.
ναρκωτικά 3.
αποτυχία
πανελληνίων

1.αγχώδης 2.
ανασφλής 3.
τελειομανής 4.
πεισματάρα 5.
απόλυτη

1.καλύτερη παιδεία
2.θέλω κοινωνική
δικαιοσύνη εμπιστοσύνη ικανοποίηση

12/12/2013 8:34:
56 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια

άγχος λόγω
πανελλαδικών Αρκετά κόκκινο γιατί χαρακτηρίζει το πάθος

Έλλειψη
κατανόησης,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

1. επαναστάτης 2.
ήρεμος 3. λογικός
4. λίγο τρελός

1. ανθρωπιστική
παιδεία 2.
δημοκρατία εμπιστοσύνη θυμός

12/12/2013 8:38:
20 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Βαρεμάρα

βαρεμάρα επειδή
βαριέμαι Λίγο μαύρο γιατί απομονώνει τα παιδιά Καταπίεση

1. ναρκωτικά 2.
άσχημη
συμπεριφορά

1. τεμπέλα 2.
κούκλα 3.
πανέμορφη 4.
αποφασιστική

1. θέλω πιο πολλά
λεφτά 2. δεν θέλω
καταπίεση 3. θέλω
πιο πολλά ρούχα εμπιστοσύνη άγχος

12/12/2013 8:40:
40 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Βαρεμάρα Αρκετά

Κανένα από τα
παραπάνω

1. ναρκωτικά 2.
ναρκωτικά 3.
ναρκωτικά

1. όμορφος 2.
έξυπνος 3.
πονηρός 4.
γοητευτικός 5.
τεμπέλης

1. μηχανάκι 2.
αυτοκίνητο ασφάλεια αδιαφορία

12/12/2013 8:48:
48 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα

άγχος επειδή
αγχώνομαι για τα
μαθήματα Λίγο γκρι γιατί είσαι την μια καλά και την άλλη άσχημα

Κανένα από τα
παραπάνω

1. τσιγάρα 2.
ναρκωτικά

1. επαναστατική 2.
αυθόρμητη 3.
νευρική 4.
παρορμητική 5.
ευχάριστη

1. θέλω να ακούω
περισσότερη
μουσική
2. να κάνω δικά
μου πράγματα
3. να περνάω
περισσότερες
ώρες
διασκεδάζοντας
αντί διαβάζοντας υποστήριξη άγχος

12/12/2013 8:51:
48 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17

Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα Λίγο πράσινο

Κανένα από τα
παραπάνω

1. ναρκωτικά 2.
τσιγάρο 3. παρέες

1. απότομος 2.
τεμπέλης 3.
φανατικός 3.
συναισθηματικός
4. απαιτητικός
(αλλά όχι πάντα)

1. σεβασμός
2. ειλικρίνεια
3. ελευθερία

να σε στηρίζει
πάντα αδιαφορία

12/12/2013 8:54:
24 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος, Μοναξιά Αρκετά κόκκινο

Έλλειψη
κατανόησης

1. ανωριμότητα 2.
φανατισμός 3.
παρέες

1. τεμπέλης 2.
συναισθηματικός
3. συμπονετικός 4.
έξυπνος 5.
ομαδικός

1. σεβασμός
2. ειλικρίνεια
3. λεφτά ενδιαφέρον αδιαφορία

12/12/2013 8:58:
05 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Βαρεμάρα Αρκετά γκρι επειδή είναι μία δύσκολη περίοδος

Υπερβολικές
απαιτήσεις

1. κακές παρέες 2.
ναρκωτικά

1. καταπιεσμένος
2. πληγωμένος 3.
εξαρτημένος 4.
νευρικός 5.
θυμωμένος

1. περισσότερο
ελεύθερο χρόνο
2. ανεξαρτησία ειλικρινής-πιστός άγχος

Χρονική σήμανση ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποια από τα
παρακάτω

συναισθήματα
αισθάνεσαι πιο

έντονα;

Να αιτιολογήσετε
(προαιρετικά) ένα

από τα
παραπάνω:

αισθάνομαι:...............
επειδή.................

Ο έρωτας
καθορίζει τη

συμπεριφορά σου: Με ποιο ή ποια χρώματα θα χαρακτήριζες την εφηβεία και γιατί;

Ποια είναι τα
βασικότερα

"παράπονά σου"
από τους γονείς
σου και γενικά

τους
μεγαλύτερους;

Ποιοι πιστεύεις ότι
είναι οι κυριότεροι
κίνδυνοι κατά τη

διάρκεια της
εφηβείας;(Να

αναφέρετε
τουλάχιστον τρεις)

Χαρακτήρισε με
πέντε λέξεις τον
εαυτό σου και τη
συναισθηματική
σου κατάσταση

στην εφηβεία;(π.χ.
παρορμητικός,
επαναστάτης,
τεμπέλης κλπ)

Διατύπωσε μέχρι
τρία σημαντικά

αιτήματα σου: (π.χ.
θέλω περισσότερη
ανεξαρτησία κλπ)

Γράψε μία λέξη
που να δηλώνει με
τι ισοδυναμεί ένας

καλός φίλος για
σένα:

Βαθμοί στο
σχολείο: γράψε με

μία λέξη το
συναίσθημα που
σου δημιουργούν:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΗΒΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α12 (Απαντήσεις) - Απαντήσεις φόρμας



12/12/2013 9:01:
43 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος

άγχος επειδή δίνω
πανελλήνιες Αρκετά μαύρο-άσπρο λόγω νεύρων και αναλόγως ψυχολογίας

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση

1. ναρκωτικά 2.
ατυχήματα 3.
αλκοολισμός

1. επιθετική 2.
παρορμητική 3.
αντιδραστική 4.
συναισθηματική 5.
επαναστάτης

1. ανεξαρτησία
2. λιγότερη
καταπίεση
3. κατανόηση

ασφάλεια-
κατανόηση άγχος,φόβος

12/12/2013 9:03:
21 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια Αρκετά κόκκινο

Αδιαφορία,
Υπερβολικές
απαιτήσεις 1. ναρκωτικά 2. βία

1. παρορμητική 2.
αναποφάσιστη

1. περισσότερη
κατανόηση εμπιστοσύνη άγχος

12/12/2013 10:16:
12 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Ανασφάλεια,
Μοναξιά, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση

χαμηλη
αυτοπεποιθηση
επειδη δεν τα
βγαζω περα με τα
μαθηματα Λίγο

Μπλε γιατι απο τη μια ειναι η περιοδος που αλλαζουν τα παντα μεσα μας και
απο την αλλη ειναι τα πιο ωραια χρονια της ζωης μασ

Έλλειψη
κατανόησης

καταπιεση
αδιαφορια κακες
παρεες

οργανωτικη
συναισθηματικη
ανασφαλης
τσιγκουνα βαριεμαι
συχνα

-θελω να εχω τον
χωρο μου
-θελω να εχω τον
χρονο μου
-θελω να με
σεβονται αδερφη αγχος

12/12/2013 10:46:
09 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος

ΑΓΧΟΣ ΕΠΕΙΔΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΕΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αρκετά ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ

Έλλειψη
κατανόησης,
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΞΑΤΟΣ
ΜΟΝΟΤΟΝΟΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΝΙΩΘΩ ΠΛΗΞΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

12/12/2013 10:50:
25 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα Λίγο ΚΟΚΚΙΝΟ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΒΙΑ

ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ
ΑΥΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΙΖΙΚΗ
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΑΔΕΡΦΟΣ ΑΓΧΟΣ

12/12/2013 10:54:
22 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 12-15

Άγχος, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα

ΑΓΧΟΣ ΕΠΕΙΔΗ
ΕΧΩ ΠΟΛΛΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λίγο ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΣΠΡΟ

Υπερβολικές
απαιτήσεις

ΤΣΙΓΑΡΟ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΑΛΗΤΕΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΙΕΥΡΙΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΜΥΑΛΟΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΟΥΜΟΡ

ΑΓΧΟΣ
ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ
ΧΑΡΑ

12/12/2013 11:01:
01 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 12-15

Άγχος, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση

ΑΓΧΟΣ ΕΠΕΙΔΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΟΛΥ Καθόλου ΜΑΥΡΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

ΗΡΕΜΟΣ
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΑΓΑΠΗ

ΕΜΠΙΣΤΟΣ , ΝΑ
ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΣΟΥ,
ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ , ΝΑ
ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑ
ΜΑΖΙ Σ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΣΤΙΣ
ΔΥΣΚΟΛΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

12/12/2013 11:14:
10 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15 Βαρεμάρα

ΒΑΡΕΜΑΡΑ
ΕΠΕΙΔΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΓΡΑΦΩ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Πάρα πολύ

ΜΑΥΡΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ Ή ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ ΕΠΕΙΔΗ
ΒΑΦΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΝΥΧΙΑ Μ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

Κανένα από τα
παραπάνω

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΡΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ
ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΑ
ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΓΚΡΙΝΙΑ ΠΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑ

12/12/2013 11:17:
56 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15

Άγχος, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα Αρκετά ΜΠΛΕ

Αδιαφορία,
Καταπίεση

ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΘΥΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΑΓΧΟΣ ΦΟΒΟΣ
ΤΡΟΜΟΣ

15/12/2013 11:13:
39 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα Λίγο πρασινο γιατι κυλανε ολα κρεμα

Κανένα από τα
παραπάνω

ναρκωτικα κακες
παρεες καπνισμα

χαρα νευρικη
αγχος ομορφη

ελευθερια
ανεξαρτησια
κατανοηση κατανοηση βαθμοθηρια

15/12/2013 11:17:
10 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος, Φόβος,
ευχαριστηση Αρκετά κοκκινο γαλαζιο

Αδιαφορία,
αχρηστοσυνη

μιμιτισμοσ
ναρκωτικα λαθοσ
ερωτασ

παρορμητικοσ
σκεπτικοσ
ανασφαλησ
γεματοσ ονειρα
δραστηριοσ

ευκαιριεσ για το
μελλον
συναισθηματικη
ασφαλεια
ξεκουραση στηριγμα αδιαφορια

15/12/2013 11:21:
22 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος, Φόβος,
αγαπη Λίγο

με μπλε και κοκκινο γιατι ειναι εντονα χρωματα και χαρακτηριζουν την
περιοδο τησ εφηβειασ

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

μιμιτισμοσ
επιρροεσ εντονεσ
συμπεριφορεσ

απελπισια μοναξια
αγχοσ

προσωπικο χρονο
ξεκουραση
να τελειωσουν οι
πανελληνιεσ υποστηριξη αδιαφορια

15/12/2013 11:25:
46 π.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος δινω πανελληνιες Πάρα πολύ μπορντοροδοκοκκινο γιατι ειναι μπερδεμενη κατασταση

Κανένα από τα
παραπάνω

τα τροχαια οι
αστεροειδεις ο
Αδωνησ
γεωργιαδησ

ID πεπερονι
κορποτκιν
μπαγλαμαδεσ
εγκιβωτισμοσ

υπνοσ
προφιτερολ
υπερδυναμεισ αχινοσ αγαπη

15/12/2013 11:27:
55 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα Καθόλου γκρι

Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

κακεσ παρεεσ
πιεση ναρκωτικα τεμπελα αδιαφορη

ξεκουραση
σοκολατα
πιο πολυ
σοκολατα κατανοηση αδιαφορια

Χρονική σήμανση ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποια από τα
παρακάτω

συναισθήματα
αισθάνεσαι πιο

έντονα;

Να αιτιολογήσετε
(προαιρετικά) ένα

από τα
παραπάνω:

αισθάνομαι:...............
επειδή.................

Ο έρωτας
καθορίζει τη

συμπεριφορά σου: Με ποιο ή ποια χρώματα θα χαρακτήριζες την εφηβεία και γιατί;

Ποια είναι τα
βασικότερα

"παράπονά σου"
από τους γονείς
σου και γενικά

τους
μεγαλύτερους;

Ποιοι πιστεύεις ότι
είναι οι κυριότεροι
κίνδυνοι κατά τη

διάρκεια της
εφηβείας;(Να

αναφέρετε
τουλάχιστον τρεις)

Χαρακτήρισε με
πέντε λέξεις τον
εαυτό σου και τη
συναισθηματική
σου κατάσταση

στην εφηβεία;(π.χ.
παρορμητικός,
επαναστάτης,
τεμπέλης κλπ)

Διατύπωσε μέχρι
τρία σημαντικά

αιτήματα σου: (π.χ.
θέλω περισσότερη
ανεξαρτησία κλπ)

Γράψε μία λέξη
που να δηλώνει με
τι ισοδυναμεί ένας

καλός φίλος για
σένα:

Βαθμοί στο
σχολείο: γράψε με

μία λέξη το
συναίσθημα που
σου δημιουργούν:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΗΒΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α12 (Απαντήσεις) - Απαντήσεις φόρμας



15/12/2013 11:31:
15 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια

αγχοσ πλησιαζουν
οι πανελληνιεσ Καθόλου γκρι γιατι αμφιταλαντεβεται αναμεσα στο μαυρο και ασπρο

Κανένα από τα
παραπάνω

ναρκωτικα
απογοητευση
παρορμητικοτητα

αγχωμενη
κουρασμενη
ανασφαλησ
αναμεικτα
συναισθηματα
ειμαι στον κοσμο
μου

θελω περισσοτερο
χρονο για
ξεκουραση στηριξη χαρα

15/12/2013 11:34:
05 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος

αγχοσ γιατι εχω
πανελληνιεσ Πάρα πολύ ασπρο κοκκινο

Έλλειψη
κατανόησης,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

απογοητευση
τσιγαρα μπαφοι

τρελη οξυθυμη
εξυπνη πονηρη
παρορμητικη

να υπαρχουν
καλυτεροι
καθηγητεσ στα
σχολεια
να επιτρεπεται το
τσιγαρο σε ολο το
σχολειο
να εχουμε
ανεξαρτησια κατανοηση αγχοσ

15/12/2013 11:37:
02 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Φόβος, Μοναξιά,
Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα με πιεζουν Αρκετά κοκκινο εντονα συναισθηματα

Έλλειψη
κατανόησης,
Αδιαφορία,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις,
αποτομοσ τροποσ

ναρκωτικα
ατυχηματα κακεσ
παρεεσ

νευρικη εγωιστρια
ευαισθητη
αγχωδησ

κατανοηση
ελευθερια ανιδιοτελια πιεση

15/12/2013 11:39:
37 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Φόβος

φοβοσ δινω
πανελληνιεσ Πάρα πολύ κοκκινο μαυρο μοδα παθοσ

Κανένα από τα
παραπάνω

τσιγαρα ναρκωτικα
ποτο

ωριμη συνεπησ
χαρουμενη
αγχωδησ
ανασφαλησ

θελω υπνο
ξεκουραση
μια εβδομαδα στισ
μπαχαμεσ στηριξη αγχοσ

15/12/2013 11:41:
34 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος Αρκετά μαυρο

Έλλειψη
κατανόησης κακεσ παρεεσ νευρκη αγχωδησ

θελω περισσοτερη
ελευθερια
θελω την ησυχια
μου κατανοηση αηδια

16/12/2013 3:05:
14 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα

άγχος λόγο
μαθημάτων Αρκετά φούξια γιατί είναι χαρούμενο,έντονο και με χαρακτηρίζει

Έλλειψη
κατανόησης,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

α.τσιγάρο,β.
ναρκωτικά,γ.
αλκοόλ

α.συνεπής,β.
ευαίσθητη,γ.
σκεπτική,δ.
νευρική,ε.
αγχομένει

Α.Θέλω λιγότερο
διάβασμα
Β.Περισσότερους
εξόδους συμπονετικός άγχος

16/12/2013 2:46:
01 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα

άγχος λόγο
μαθημάτων Λίγο κόκκινο χαρακτηρίζει το πρώτο έρωτα

Κανένα από τα
παραπάνω

α.ναρκωτικά,β.
αλκοόλ,γ.
διαμόρφωση της
συμπεριφοράς
(αρνητική)

α.συνεπής,β.
τεμπέλης,γ.
νευρικός,δ.
παρορμητικός,ε.
επαναστάτης

Α.Περισσότερο
ελεύθερο χρόνο
Β.Καλύτερες
συνθήκες παιδίας
Γ.Λιγότερο
διάβασμα συμπονετικός άγχος

16/12/2013 2:51:
58 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος, Χαμηλή
αυτοπεποίθηση

άγχος λόγο πίεσης
μαθημάτων Αρκετά κόκκινο του έρωτα,λευκό της ευτυχίας,γαλάζιο της ελπίδας

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

α.ναρκωτικά,β.
αλκοόλ

α.αφθόρμητη,β.
παρορμητική,γ.
εγωίστρια,δ.
ευαίσθητη

Α.Να μην υπάρχει
κακία
Β.Περισσότερη
ανεξαρτησία
Γ.Περισσότερη
εμπιστοσύνη προς
τον εαυτό μου κατανόηση αβεβαιότητα

16/12/2013 2:58:
14 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος

άγχος λόγο πίεσης
μαθημάτων Αρκετά κόκκινο λόγο έντονως συναισθημάτων

Έλλειψη
κατανόησης

α.ναρκωτικά,β.
αλκοόλ,γ.κακές
παρέες

α.συνεπής,β.
αγχώδης,γ.
πεισματάρα,δ.
υπεύθυνη,ε.
δημιουργική

Α.Θέλω ξεκάθαρη
δημοκρατία
Β.Θέλω παροχή
ανθρωπιστικής
παιδίας
Γ.Θέλω δικαιοσύνη
στη χώρα μου αδερφός δικαιοσύνη

16/12/2013 3:12:
01 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα

άγχος λόγο πίεσης
μαθημάτων Αρκετά κόκκινο λόγο έντονως συναισθημάτων

Υπερβολικές
απαιτήσεις

α.κακές παρέες,β.
απώλεια
προσωπικότητας,
γ.ναρκωτικά

α.ευαίσθητη,β.
φιλική,.γ.έμπιστη,
δ.αγχομένη,ε.
τεμπέλα

Α.Θέλω να μη με
πιέζουν τόσο
(κοινωνία/οικογένεια)
Β.Θέλω ο κόσμος
να μην είναι τόσο
κακός
Γ.Θέλω να δίνουν
περισσότερο
σημασία στους
εφήβους και να μη
μας θεωρούν
ανόητους συμπονετικός άγχος

16/12/2013 3:18:
04 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Άγχος, Βαρεμάρα

άγχος λόγο πίεσης
μαθημάτων Αρκετά πράσινο

Έλλειψη
κατανόησης,
Καταπίεση,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

α.πίεςση απο το
σχολείο,β.
ναρκωτικά,γ.
τσιγάρο

α.ανεχτικός,β.
ντοπαλός,γ.
επαναστάτης,δ.
ευέξαπτος,ε.
παρορμητικός

Α.Θέλω
ανεξαρτησία
Β.Θέλω
κατανόηση
Γ.Θέλω λιγότερη
πίεση εμπιστοσύνη άγχος

Χρονική σήμανση ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποια από τα
παρακάτω

συναισθήματα
αισθάνεσαι πιο

έντονα;

Να αιτιολογήσετε
(προαιρετικά) ένα

από τα
παραπάνω:

αισθάνομαι:...............
επειδή.................

Ο έρωτας
καθορίζει τη

συμπεριφορά σου: Με ποιο ή ποια χρώματα θα χαρακτήριζες την εφηβεία και γιατί;

Ποια είναι τα
βασικότερα

"παράπονά σου"
από τους γονείς
σου και γενικά

τους
μεγαλύτερους;

Ποιοι πιστεύεις ότι
είναι οι κυριότεροι
κίνδυνοι κατά τη

διάρκεια της
εφηβείας;(Να

αναφέρετε
τουλάχιστον τρεις)

Χαρακτήρισε με
πέντε λέξεις τον
εαυτό σου και τη
συναισθηματική
σου κατάσταση

στην εφηβεία;(π.χ.
παρορμητικός,
επαναστάτης,
τεμπέλης κλπ)

Διατύπωσε μέχρι
τρία σημαντικά

αιτήματα σου: (π.χ.
θέλω περισσότερη
ανεξαρτησία κλπ)

Γράψε μία λέξη
που να δηλώνει με
τι ισοδυναμεί ένας

καλός φίλος για
σένα:

Βαθμοί στο
σχολείο: γράψε με

μία λέξη το
συναίσθημα που
σου δημιουργούν:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΗΒΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α12 (Απαντήσεις) - Απαντήσεις φόρμας



16/12/2013 3:24:
47 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Ανασφάλεια,
Βαρεμάρα

βαρεμάρα επειδή
είναι όλα βαρετά Πάρα πολύ μπλέ γιατί είναι έντονο όπως η ζωή

Έλλειψη
κατανόησης,
Αδιαφορία,
Καταπίεση

α.αλλάγη
συμπεριφοράς,β.
κακές παρέες,γ.
ναρκωτικά

α.τεμπέλα,β.
ανόητη,γ.
ευαίσθητη,δ.
χαζοχαρούμενη,ε.
μελαγχολική

Α.Θελω
περισσότερη
ανεξαρτησία
Β.Θέλω ελευθερία
λόγου
Γ.Θέλω ελεύθερω
χρόνο αξιόπιστος άγχος

16/12/2013 3:29:
19 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17

Άγχος,
Ανασφάλεια,
Φόβος, Μοναξιά,
Χαμηλή
αυτοπεποίθηση,
Βαρεμάρα Αρκετά κόκκινο χαρακτηρίζει τη δράση

Έλλειψη
κατανόησης,
Υπερβολικές
απαιτήσεις

α.κακές παρέες,β.
ναρκωτικά

α.νευρική,β.
επαναστάτρια,γ.
αδιάφορη

Α.Να μη με
καταπιέζουν
Β.Να με
καταλαβαίνουν
Γ.Να μην έχουν
υπερβολικές
απαιτήσεις αγάπη άγχος

16/12/2013 3:35:
51 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος άγχος λόγο πίεσης Λίγο μπλέ γιατί είναι το χρώμα του ουρανού και είναι πολύ ευχάριστο

Έλλειψη
κατανόησης

α.ναρκωτικά,β.
κακοποίηση

α.χαρούμενος
άνθρωπος,β.λίγο
αναίσθητη,γ.
κοινωνική,δ.
δημιουργική,ε.
αγχόδης

Α.Θέλω να γίνω
λίγο υπεύθυνη
Β.Να γίνω λίγο πιο
σοβαρή
Γ.Θέλω να γίνω
λιγότερο αγχόδης εμπιστοσύνη χάλια

16/12/2013 9:09:
53 μ.μ. ΑΓΟΡΙ 15-17 Βαρεμάρα

βαρεμαρα για να
περασει ο καιροσ
για πανελληνιεσ Λίγο μπλε

Κανένα από τα
παραπάνω

ναρκωτικα
ατυχηματα κακεσ
παρεεσ

παρορμητικοσ
ανεξελεκτοσ

περισσοτερα
λεφτα και
κατανοηση εμπιστοσ κομπλε

17/12/2013 8:25:
34 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15 Μοναξιά μοναξια

17/12/2013 8:33:
47 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15 Μοναξιά

μοναξιά γιατί
νιώθβ ότι κανείς
δεν με
καταλαβένει. Λίγο μαύρο γιατί δεν μπορείς να περιγράψεις τι εσθάνεσαι

Έλλειψη
κατανόησης,
Αδιαφορία,
Καταπίεση

μοναξια,βαριεμαι,
ανχομενη,
λυπιμενη,τεμπελα

θέλω να με
καταλαβένουν η
γονείς μου.
να μπορώ να κάνω
ότι θέλω. κατανόησει άνχος

20/12/2013 7:27:
48 μ.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 12-15

Άγχος, Φόβος,
Βαρεμάρα Αρκετά κοκκινο γιατι ειναι το χρωμα της αγαπης

Έλλειψη
κατανόησης

οι παρεες,ο
βιασμος και η
εμπιστισινη

ανηπομωνη,
ανυπακουη,
δυναμικη,
παρορμητικη και
ηλικρινης

θελω λιγη
περισσοτερη
ανεξαρτισια
θελω περισσοτερη
κατανοηση
θελω να ειναι ολοι
υλικρινης με εμενα ευγενικη μπερδεμα

17/01/2014 1:18:
16 π.μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 15-17 Άγχος

αισθάνομαι άγχος
επειδή γράφω
πολλά τέστ και
πρέπει να γράψω
καλά Λίγο Μαύρο

Κανένα από τα
παραπάνω

αυτοκτονία, έλκος,
ψυχικά τραύματα

θλιμμένη,
απαισιόδοξη,
ονειροπόλα,
αφηρημένη,
γκρινιάρα

Θέλω καλύτερο
εκπαιδευτικό
σύστημα
Θέλω πιο
περιποιημένη
χώρα
Θέλω περισσότερη
καλοσύνη στους
ανθρώπους Σκύλος Άγχος

Χρονική σήμανση ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Ποια από τα
παρακάτω

συναισθήματα
αισθάνεσαι πιο

έντονα;

Να αιτιολογήσετε
(προαιρετικά) ένα

από τα
παραπάνω:

αισθάνομαι:...............
επειδή.................

Ο έρωτας
καθορίζει τη

συμπεριφορά σου: Με ποιο ή ποια χρώματα θα χαρακτήριζες την εφηβεία και γιατί;

Ποια είναι τα
βασικότερα

"παράπονά σου"
από τους γονείς
σου και γενικά

τους
μεγαλύτερους;

Ποιοι πιστεύεις ότι
είναι οι κυριότεροι
κίνδυνοι κατά τη

διάρκεια της
εφηβείας;(Να

αναφέρετε
τουλάχιστον τρεις)

Χαρακτήρισε με
πέντε λέξεις τον
εαυτό σου και τη
συναισθηματική
σου κατάσταση

στην εφηβεία;(π.χ.
παρορμητικός,
επαναστάτης,
τεμπέλης κλπ)

Διατύπωσε μέχρι
τρία σημαντικά

αιτήματα σου: (π.χ.
θέλω περισσότερη
ανεξαρτησία κλπ)

Γράψε μία λέξη
που να δηλώνει με
τι ισοδυναμεί ένας

καλός φίλος για
σένα:

Βαθμοί στο
σχολείο: γράψε με

μία λέξη το
συναίσθημα που
σου δημιουργούν:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΗΒΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α12 (Απαντήσεις) - Απαντήσεις φόρμας


