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Abstract: The present study investigates the training needs of the Secondary Education 

Teachers in teenage pupils' dependencies. In particular, the views of the teachers of N. Viotia 

on the dependencies as well as the explicit educational needs of the teachers regarding the 

dependencies of the teenage pupils, are recorded. The methodological approach applied to the 

survey was quantitative, using questionnaire as the research tool for data collection. 

Participants were selected by random sampling. This research has concluded that teachers do 

face dependency phenomena at school. Regarding the educational needs of teachers, the 

results showed that teachers do not consider themselves adequately equipped and believe that 

their further training will contribute to the prevention of the addiction phenomena. 

Keywords: Adult Education, Teachers’ In-Service Training, Training Needs, Teenage 

Addiction 

Πεπίλητη: Σηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ν. Βνησηίαο γηα ηηο 

εμαξηήζεηο, θαζψο θαη νη ξεηέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εμαξηήζεηο ησλ εθήβσλ καζεηψλ. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ 

έξεπλα ήηαλ πνζνηηθή, κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην. Οη 

ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα εμαξηήζεσλ ζην ζρνιείν θαη, 

αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επαξθψο θαηαξηηζκέλν θαη πηζηεχνπλ φηη ε επηκφξθσζε ηνπο ζα 
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ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

εμαξηήζεσλ. 

Λέξειρ Κλειδιά: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ, Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο,, Δμαξηήζεηο Μαζεηψλ 

Διζαγυγή 

Σηε ζεκεξηλή επνρή, ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, εκθαλίδνληαη 

θαηλφκελαθνηλσληθήο παζνινγίαο· απμάλνληαη νη απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζε απηνθηνλία, εληείλνληαη ηα θξνχζκαηα βίαο, ελψ έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν αξηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ θαζψο θαη 

ησλ πνιχ-ηνμηθνκαλψλ (Σηαπξηαλάθνο, Κνληαμάθεο, Μνπζζάο, Παπιφο, Παπαζιάλεο, 

Φαβάθε- Κνληαμάθε& Παπαδεκεηξίνπ, 2014··Μάηζα, 2013). Σην πιαίζην απηφ θαη ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηε κάζηηγα ησλ εμαξηήζεσλ.  

Ζ αξρηθή ελφηεηα ηνπ άξζξνπ αθνξά ζηηο εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθήβσλ θαη 

αθνινπζεί ε ελφηεηα γηα ηηο δξάζεηο πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ ζηα ζρνιεία ηεο  ρψξαο καο. 

Αθνινπζεί ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, ελψ ε ηέηαξηε ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε 

ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 

1.Δξαπηηηικέρ ζςμπεπιθοπέρ εθήβυν 

Ζ εμάξηεζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο αλάγθεο πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην άηνκν θαη 

δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο απηήλ. Όζν κεγαιψλεη ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηφζν θζίλνπλ ηα 

ελδηαθέξνληα θαη νη πξνεγνχκελεο αζρνιίεο ηνπ αηφκνπ (Μάηζα, 2001). Οη ζπκπεξηθνξέο 

εμάξηεζεο κπνξεί λα αθνξνχλ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο λφκηκεο (ιφγνπ ράξε ληθνηίλε, αιθνφι) 

θαη παξάλνκεο (παξαδείγκαηνο ράξε εξσίλε) ή θαη λα κε ζρεηίδνληαη κε νπζίεο (ηπρεξά 

παηρλίδηα, δηαδίθηπν). 

1.1. Δξαπηηζιογόνερ οςζίερ 

Δμαξηεζηνγφλνο νπζία είλαη θάζε θπζηθή, εκηζπλζεηηθή ή ζπλζεηηθή νπζία πνπ επηδξά ζην 

Κεληξηθφ Νεπξηθφ Σχζηεκα (Κ.Ν.Σ.) θαη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αιιάμεη έλα 

άηνκν ηε δηάζεζή ηνπ (ΔΠΗΧΥ – ΟΚΑΝΑ, 2003). Οη ςπρνδξαζηηθέοαπηέο νπζίεο κπνξνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε: νπηνεηδείο, θαηαζηαιηηθέο ηνπ ΚΝΣ, δηεγεξηηθέο ηνπ ΚΝΣ, 

εηζπλεφκελεο, θάλλαβε, ςεπδαηζζεζηνγφλεο, θαη λέεο ζπλζεηηθέο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο 

(Μηζνπξίδνπ, 2015). 

Οη ςπρνδξαζηηθέο/εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δνθηκαζηηθά ή 

πεξηζηαζηαθά απφ ην άηνκν, απηφ σζηφζν δε ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε φηη ζα ππάξμεη θαη 

εμάξηεζε απ‟ απηέο (Μαξζέινο, 1997 ∙ Μάηζα, 2001). Σχκθσλα κε ην ICD- 10 ηνπ 
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Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο (ΠΟΥ, 2010), γηα λα δηαγλσζηεί θάπνηνο κε ζχλδξνκν 

εμάξηεζεο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ λα εθδειψζεη ηξία ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

εμήο θξηηήξηα: έληνλε επηζπκία γηα ιήςε ηεο νπζίαο, κεησκέλν έιεγρν ηεο ρξήζεο ηεο, 

επηκνλή ζηε ρξήζε παξά ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο, παξαρψξεζε κεγαιχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο 

ζηε ρξήζε ηεο νπζίαο παξά ζε άιιεο ππνρξεψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, απμεκέλε αλνρή θαη 

ζσκαηηθή αληίδξαζε ζηέξεζεο ζηε δηαθνπή ηεο νπζίαο.   

Σχκθσλα κε παλειιαδηθή έξεπλα ησλ Κνθθέβε, Φσηίνπ, Καλαβνχ, Σηαχξνπ θαη 

Richardson(2016) ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο ησλ 16ρξνλσλ, πνζνζηφ 

10,6% αλαθέξεη ρξήζε θάπνηαο παξάλνκεο νπζίαο (θπξίσο θάλλαβεο) έζησ θαη κηα θνξά ζε 

φιε ηε δσή. Έλαο ζηνπο νθηψ καζεηέο (12,5%) αλαθέξεη ρξήζε εηζπλεφκελεο νπζίαο (θφιια, 

βελδίλε θηι) έζησ θαη κηα θνξά ζε φιε ηε δσή, πνζνζηφ 4,2% κε-ζπληαγνγξαθεκέλε ρξήζε 

εξεκηζηηθψλ ή ππλσηηθψλ θαη πνζνζηφ 2,5% ρξήζε «λέσλ» ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ (θπξίσο 

ζπλζεηηθψλ θαλλαβηνεηδψλ). Πνζνζηφ 4,1% αλαθέξεη ρξήζε θάλλαβεο ηηο ηξηάληα ηειεπηαίεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ έξεπλα, ηα αγφξηα ζε πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηα θνξίηζηα. 

Πξφζθαηε θαηαλάισζε αιθνφι (ηνλ ηειεπηαίν κήλα) αλαθέξεη πνζνζηφ 66,2% ησλ 

16ρξνλσλ καζεηψλ, ελψ ζπρλή θαηαλάισζε (ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα) 

αλαθέξεη ην 7,6%. Πνζνζηφ 9,9% ησλ καζεηψλ αλαθέξεη ππεξβνιηθή θαηαλάισζε (5 ή 

πεξηζζφηεξσλ πνηψλ ζηε ζεηξά ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα), ηα αγφξηα ζε 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα (12,2% θαη 7,7% αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά 

ζην θάπληζκα, πνζνζηφ 11,1% ησλ 16ρξνλσλ θαπλίδεη ζπζηεκαηηθά ελψ πνζνζηφ 2,9% 

θαπλίδεη θαζεκεξηλά πάλσ απφ 11 ηζηγάξα (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2016). 

1.2. Τςσεπά Παισνίδια 

Οη ζπκπεξηθνξέο εμαξηήζεσλ ρσξίο νπζίεο απνηεινχλ έλα ακθηιεγφκελν ζέκα.Τα ηειεπηαία 

ρξφληα ε ελαζρφιεζε ησλ εθήβσλ κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα (ειεθηξνληθά θαη κε) είλαη έληνλε 

δηεζλψο (Blinn-Pike, Worthy, &Jonkman, 2010). Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έρνπλ δείμεη 

φηη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα θάπνηα ζηηγκή ζηε 

δσή ηνπο θηάλεη ην 80%, ελψ ην 15% βξίζθεηαη ζε θίλδπλν εμάξηεζεο απφ απηά, παξφιν πνπ 

ην λνκηθφ πιαίζην δελ επηηξέπεη ζηνπο εθήβνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, λα ζηνηρεκαηίδνπλ 

ρξήκαηα (Derevensky&Gupta, 2000). 

Δπηπιένλ, νη έξεπλεο ζε παζνινγηθνχο παίθηεο έρνπλ δείμεη φηη άξρηζαλ λα παίδνπλ ηπρεξά 

παηρλίδηα ζηελ παηδηθή ειηθία, είηε ζην ζπίηη ηνπο είηε ζηε γεηηνληά ηνπο. Τν 37% μεθίλεζε 

λα ζηνηρεκαηίδεη πξηλ ηελ ειηθία ησλ δέθα, ην 47% κεηαμχ έληεθα θαη δεθανθηψ θαη ην 14% 

ζε ειηθία δεθαελλέα θαη  άλσ, ελψ ε κέζε ειηθία, ηεο πξψηεο επαθήο ηνπο κε ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα, ήηαλ ηα δεθαηξία ρξφληα. (Ladouceur&Mireault, 1988). 

Οη έθεβνη πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα είλαη πηζαλφηεξν λα γίλνπλ ελήιηθεο 

εμαξηεκέλνη ζε απηά(Bürge, Pietrzak, &Petry, 2006 · Vitaro, Brendgen, Ladouceur, 

&Tremblay, 2001).Δπηπιένλ, ε ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζηνπο έθεβνπο καζεηέο 
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ζπλδέεηαη κε ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο,απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, 

παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ρξήζε ληθνηίλεο αιιά θαηκεαπφπεηξεο απηνθηνλίαο (Engwall, 

Hunter, &Steinberg, 2004 · LaBrie, Shaffer, LaPlante, &Wechsler, 2003). 

Σηελ Διιάδα, απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 16ρξνλσλκαζεηψλ ζε εηδηθή 

θιίκαθα γηα ηελ πηζαλή εμάξηεζή ηνπο απφ ην ζηνηρεκαηηζκφ, πξνθχπηεη φηη έλαο ζηνπο 

δψδεθα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν γηα παζνινγηθή ελαζρφιεζε ελψ ζε πνζνζηφ 2,9% ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ήδε παζνινγηθνί «παίθηεο» (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2016). 

Τν δηαδίθηπν παξέρεη κία απφ ηηο πην επηθίλδπλεο κνξθέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ιφγσ ηεο 

αλσλπκίαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο παίθηεο φιν ην 24σξν 

(Nancy&Angels, 2015).   

1.3. Γιαδίκηςο 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεησζεί ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη έθεβνη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο ή βίληεν ελψ έρεη απμεζείε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

(Young, 2006). Σχκθσλα κε ηνλ Caplan (2002), ην  θχξην αίηην γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

εθήβσλ κε ην δηαδίθηπν είλαη φηη ηνπο  πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαθπγήο απφ ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχλ "εθηφο ζχλδεζεο" ζηνλ θφζκν.  

Οη έξεπλεο αλαθέξνπλφηη νη έθεβνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λαείλαη εμίζνπ 

εμαξηεκέλνηκε εθείλνπο πνπ είλαη εμαξηεκέλνη ζηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι ή ηπρεξά 

παηρλίδηα, κεαπνηέιεζκα ηελ αθαδεκατθή απνηπρία (Murrey, 1996). Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε ζσκαηηθψλ επηπηψζεσλ 

(φπσο πνλνθέθαινο, πφλνο ζηε κέζε θ.ά.) (Torsheim, Eriksson, Schnohr, Hansen, 

Bjarnason,&Valimaa, 2010), ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο (Iannotti, Janssen, Haug, Kololo, Annaheim, &Borraccino, 2009), ηελ 

αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηελ παρπζαξθία, ηελ εκθάληζε βίαηεο ή επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Christakis&Zimmerman, 2007), ηε ρξήζε νπζηψλ θαη αιθνφι θαη ηελ πξψηκε 

έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο θαη ηνπ θαπλίζκαηνο (Carson, Pickett,&Janssen, 2011).  

Τα άηνκα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο «εμαξηεκέλνη ζην δηαδίθηπν» εθδειψλνπλ ζεηξά 

ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ φπσο θαηάζιηςε, άγρνο, απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (Gundogar, 

Bakim, Ozer,&Karamustafalioglu, 2012), έιιεηςε πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα, δηαηαξαρέο 

χπλνπ, θνηλσληθή απνκφλσζε, ρακειή απηνεθηίκεζε (Romano, Osborne, Truzoli,&Reed, 

2013), κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Ghassemzadeh, Shahraray, &Moradi 2008) θαη 

κεησκέλε δηάζεζε (Hardie&Tee, 2007). Μεγάιε κεξίδα εθήβσλ πνπ είλαη εμαξηεκέλνη ζηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε θαη απφ ςπρνηξφπεο νπζίεο (Baietal, 2001) 

θαη άιιεο δηαηαξαρέο ειέγρνπ παξνξκήζεσλ, φπσο παζνινγηθή ραξηνπαημία (Morahan-

Martin, 2005).  
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Τέινο, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη πξφζζεηεο αξλεηηθέο δηαζηάζεηο 

ζεπεξηπηψζεηο φπνπ νη έθεβνη ζπλνκηινχλ κε αγλψζηνπο δηφηη απμάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Κνθθέβε, Φσηίνπ, Καλαβνχ, & 

Σηαχξνπ, 2015α). 

Σηελ Διιάδα πνζνζηφ 68,7% ησλ 16ρξνλσλ καζεηψλ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη 

ηηο επηά εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο (23,9%) αλαθέξεη ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο ψξεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε. Τηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο νη καζεηέο ηηο πεξλνχλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (2,4 ψξεο αλά 

εκέξα ρξήζεο). Τα θνξίηζηα αλαθέξνπλ ζπρλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα θνηλσληθή 

δηθηχσζε, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη άθνπζκα κνπζηθήο ή παξαθνινχζεζε ηαηληψλ. Τα 

αγφξηα αλαθέξνπλ ζπρλφηεξα ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πνιέκνπ ή ζηξαηεγηθήο, 

παηρλίδηα φπνπ κπνξεί θαλείο λα ζηνηρεκαηίζεη ρξήκαηα αιιά θαη δηαδηθηπαθέο αγνξέο. 

Πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο ηξείο καζεηέο εκθάληζαλ πςειή βαζκνινγία ζε εηδηθή θιίκαθα 

εθηίκεζεο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θπξίσο θνξίηζηα. Τα αγφξηα 

εκθάληζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε παξφκνηα θιίκαθα εθηίκεζεο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2016). 

Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε δξάζεηο πξφιεςεο εμαξηήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία. 

2. Γπάζειρ ππόλητηρ ηυν εξαπηήζευν ζηα ζσολεία ηηρ Δλλάδαρ. 

Τα ζρνιεία απνηεινχλ ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηελ πξφιεςε θαηά ησλ εμαξηήζεσλ δηφηη,φζν 

ε εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή, ην ζρνιείν απνηειείηφπν πξφζβαζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εθήβσλ ζηνλ νπνίνπεξλνχλ πνιιέο ψξεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, ε 

ζρνιηθή θνίηεζε πεξηιακβάλεη ηηο ειηθίεο θαηά ηηο νπνίεο αξρίδνπλ ζπρλά νη εμαξηήζεηο 

(Faggiano, Vigna-Taglianti, Versino, Zambon, Borraccino&Lemma, 2005∙Tones&Tilford, 

2001∙ Parker, Aldridge, &Measham, 1998). Δπηπξφζζεηα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκαέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη πφξνπο κέζσ ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ή ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε νη ηειεπηαίνη λα είλαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ λέσλ (Bozik, 2017∙Brint, 1998). Βάζε 

ησλ παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ην ζρνιείν απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνξέα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ θαη ηελ πξφιεςεζε ζέκαηα εμαξηήζεσλ. 

Σηα ειιεληθά ζρνιεία νη παξεκβάζεηο πξφιεςεο πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε –θπξίσο- ζην 

πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Υγείαο (Α.Υ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, είηε ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηα Κέληξα Πξφιεςεο 

ΟΚΑΝΑ/Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο (ΔΚΤΔΠΝ, 2017). 
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Ζ ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ Α.Υ. είλαη επξεία. Πεξηιακβάλεη αληηθείκελα φπσο ε 

δηαηξνθή, νη δηαθπιηθέο ζρέζεηο, ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ε ςπρηθή πγεία, ε πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ θαη άιια.Κάζε πξφγξακκα Α.Υ. έρεη 

δηάξθεηα απφ δχν έσο έμη κήλεο θαηπινπνηείηαη κία έσο δχν δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. 

Υπεχζπλνη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεδηάδνπλην πξφγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν Αγσγήο Υγείαο ή Σρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήοΓηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΚΤΔΠΝ, 2017).Βάζε ηεο 

εγθπθιίνπ188142/ ΓΓ4/ 2017πνπ αθνξά ην«Σρεδηαζκφ θαη ηελ Υινπνίεζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Υγείαο, 

Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ) ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε», ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

πινπνηνχληαηεθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα Α.Υ. κε ζέκα ηελ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ βαζίδνληαη ζηελ 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη πξνγξακκάησλ γηαπαξεκβάζεηο πξφιεςεο.Γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

ζπλεξγάδεηαη κεθπβεξλεηηθνχο θαη κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

ππνζηήξημεο ησλεθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε 24146/Γ7/2011 ζρεηηθά κε 

ηαπξνγξάκκαηα Α.Υ.ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο/ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη πξφιεςεο ησλ 

εμαξηήζεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ηα ζρνιεία πνπ πινπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ην Κέληξν Πξφιεςεο ηνπΟ.ΚΑ.ΝΑ.ηεο 

πεξηνρήο ηνπο πξνθεηκέλνπ νη παξεκβάζεηο πξφιεςεο λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα 

απνηειέζκαηα. 

Ο ζθνπφο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ Α.Υ. είλαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα πηνζεηεί ζεηηθέο επηινγέο θαη ζηάζεηο 

δσήο. Καζψο είλαη ζαθέο φηη κηα απιή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ δελ επαξθεί, ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλκεζφδνπο ελεξγεηηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο, ελζαξξχλνληαο 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλπαηδηψλ θαη εληζρχνληαο δεμηφηεηεο φπσο ε ιήςε απνθάζεσλ, 

εαλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη νχησ θαζεμήο (ΔΚΤΔΠΝ, 2017). Καηά ζπλέπεηα, ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζηε ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ φζν 

θαη ζηηο θαηλνηφκεο κεζφδνπο ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρία ηνπο 

(GlobalYouthNetwork, 2004∙ Botvin, 2011). 

Τα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεοδεμηνηήησλ, φπσο ηα παξαπάλσ, επηηπγράλνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ λα απνηξέςνπλ ή –άιινηε- ηνπιάρηζηνλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εκθάληζε 

εμαξηήζεσλ, θαη νπσζδήπνηε θξίλνληαη πεξηζζφηεξν επηηπρή ζε ζρέζε κε πξνγξάκκαηα πνπ 

ζηνρεχνπλ απιά ζηελ παξνρή γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο θαη ηηο αξλεηηθέο ηνπο 

ζπλέπεηεο (Faggiano, Vigna-Taglianti, Versino, Zambon, Borraccino&Lemma (2005). 

Ψζηφζν, ε πην ζχγρξνλε νπηηθή (εκθαλίδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά) γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ αθνξά ζηε θηινζνθία αμηνπνίεζεο ηεο «έξεπλαο δξάζεο», θαηά 
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ηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε απηελέξγεηα θαη ε ζπλέξγεηα ησλ ζπληζησζψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο (καζεηέο – εθπαηδεπηηθνί – γνλείο), αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Τα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζπδεηνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα ίδηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 

ζπκκεηέρνπλ άκεζα θαη ελεξγά ζηελ επηινγή θαη ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Πξνηάζζεηαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλνηθηή θαη εηιηθξηλήο επηθνηλσλία 

γηα ηα ζρνιηθά ζέκαηα, ε αλάιεςε επζχλεο θαη ε απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, αλαδσππξψλνληαο ηηο θνηλνηηθέο αμίεο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ ακνηβαίνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηνλ αηνκνθεληξηζκφ, ηε κνλαμηά θαη ηελ 

παζεηηθφηεηα νη νπνίεο απνηεινχλ θαη γελεζηνπξγέο αηηίεο ησλ εμαξηήζεσλ (Εαθεηξίδεο, 

2006∙Wheller, 1990). 

Σην πιαίζην απηφ, αληίζηνηρα θαη ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο ηάμεο,θάζε εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

ελ-ζπλαηζζαλζεί –θαη φρη απιά λα «δηαρεηξηζηεί»- ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ζηνπο καζεηέο, λα δεκηνπξγήζεη φξνπο θνηλσληθήο έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ, λα 

θαιιηεξγήζεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ζπλδηαιιαγή 

θαη λα απνηειέζεη έηζη ν ίδηνο νπζηαζηηθφ θαη άκεζν θνξέα πξφιεςεο(θαη) ησλ εμαξηήζεσλ 

(Σσκαηείν ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο 

Χπρνθνηλσληθήο Υγείαο, 2017). 

Σηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

3.Μεθοδολογία Έπεςναρ. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ νπνηνδήπνηε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαηά 

ζπλέπεηα θαη έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζείηαη 

κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ (αλαιπηηθφηεξα βι. Βεξγίδεο&Καξαιήο, 

2008·Παπαζηακάηεο, 2003· Φαζάπεο, 2000) πνπ πεξηιακβάλεη: α. κειέηε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο θαη δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, β. 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ, γ. επηινγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη κέζσλ, δ. 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε. πξφβιεςε 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ αμηνιφγεζεο. Σπλεπψο ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο νξγάλσζεο ησλ πξνγξακκάησλ, δηφηη 

κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαηαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ελδηαθέξνληα θαη  

θίλεηξα ησλ ελειίθσλ ηα νπνία ηνπο σζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεοηνπ Ννκνχ Βνησηίαοαλαθνξηθά α) κε ηηο εμαξηήζεηο ησλ 

εθήβσλ καζεηψλ ηνποθαη β) ηηοζρεηηθέο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο. Αληίζηνηρα, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

1. Πνηεο κνξθέο εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζε πνηα ζπρλφηεηαζπλαληνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο; 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 7, Τεχρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 75 απφ 212 

2. Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ΝνκνχΒνησηίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

εμαξηήζεσλ; 

Γηα ηε δηεξεχλεζε επηιέρζεθεε πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνίαζηνρεχεη ζηελ αληηθεηκεληθή 

κέηξεζε κέζσ ηεο ζπιινγήο πνζνηηθψλ/αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαιχνληαη 

ζηαηηζηηθά.Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαηαιιειφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θξίζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ κεγάια δείγκαηα κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (Creswell, 2011 ∙Cohen, 

Manion&Morrison, 2008). 

Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζηα ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Βνησηίαο θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2017- 2018, είηε σο κφληκνη είηε σο αλαπιεξσηέο / σξνκίζζηνη. Σην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ 

628 εθπαηδεπηηθνί. Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο εθαξκφζηεθε ηπραία δεηγκαηνιεςία 

(Creswell, 2011). Τα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςαλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ γπκλαζίσλ 

θαη ιπθείσληνπ Ννκνχ Βνησηίαο κε αξηζκεηηθή αθνινπζία πνπ πεξηειάκβαλε ηελ επηινγή 

ζρνιείνπ αλά 4 αξηζκνχο(επηιέρζεθε ην4
ν
, ην 8

ν
,θαη νχησ θαζεμήο). Τν ηειηθφ 

δείγκααπνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί15 ζρνιείσλ θαη απφ ηηο ηξεηο πεξηνρέο Α, Β θαη Γ ηνπ 

Ννκνχ (Καηάινγνο Σρνιείσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Βνησηίαο, 2018), ζχλνιν 190 

εθπαηδεπηηθνί, εθ ησλ νπνίσλ 104 επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα.. 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

4.Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

4.1. Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 

Απφ ηνπο 104 ζπκκεηέρνληεο πνπ επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, πνζνζηφ 

43,3% ήηαλ άλδξεο θαη56,7% γπλαίθεο. Ζ  θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ηνπο εκθαλίδεη φηη ε 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα ήηαλ 51-60 εηψλ ζε πνζνζηφ 38,5%, ην 29,8%ήηαλ 41-50 εηψλ, ην 

22,1% ήηαλ 31-40 εηψλ, ελψ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα παξνπζίαζαλ νη κηθξέο θαη νη κεγάιεο 

ειηθίεο: 4,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κέρξη 30 εηψλ θαη4,8%ειηθίαο απφ 61 εηψλ θαη άλσ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο,απφ 15, 4% ηνπ δείγκαηνοδήισζαλ θηιφινγνη θαη θαζεγεηέο 

θπζηθψλ επηζηεκψλ, αληίζηνηρα, θαζψο θαη ΑΣΔΤΔΜ  ΣΔΛΔΤΔ / ΑΣΠΑΗΤΔ (12,5%). 

Σρεηηθά κε ηηο επηπιένλ ζπνπδέο, πνζνζηφ 71,2% δε δήισζε επηπιένλ ζπνπδέο, ην 

17,3%είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη ην 3,8% δηδαθηνξηθνχ. Τέινο, ην  

7,7%είλαη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ. Σρεηηθά κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

πνζνζηφ 74% ήηαλ κφληκνη θαη 26% αλαπιεξσηέο. 
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4.2. Δξαπηηηικέρ ζςμπεπιθοπέρ εθήβυν μαθηηών 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηήζεσλ ζην ζρνιείν, 

φπσο παξαηεξνχκε ζην Γξάθεκα 1, ην 1%ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε φηη  αληηκεησπίδεη ην 

θαηλφκελν ησλ εμαξηήζεσλ „πάξα πνιχ‟, ην 16,5% „πνιχ‟, ην 37,9%„κέηξηα‟, ην 34% „ιίγν‟, 

θαη κφλν ην 10,7% φηη δελ ην αληηκεησπίδεη „θαζφινπ‟. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο (89,3%) δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ καζεηέο κε 

εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν ηνπο, αλ θαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 72% ζεσξνχλ φηη 

ζπλαληνχλ ην θαηλφκελν «ιίγν» θαη «κέηξηα». 

 

Γπάθημα 1: Σςσνόηηηα ανηιμεηώπιζηρ ηος θαινομένος ηυν εξαπηήζευν ζηο ζσολείο. 

Σρεηηθά κε ην πνηα κνξθή εμαξηήζεσλ έρνπλ παξαηεξήζεη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ζε πνην 

βαζκφ(Γξάθεκα 2), εθείλν πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ είλαη ε εμάξηεζε 

απφ ην δηαδίθηπν θαη αθνινπζνχλ ε εμάξηεζε απφ ηε ληθνηίλε (ηζηγάξν), ε εμάξηεζε απφ ην 

αιθνφι θαη, ηειεπηαία, ε ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Παξάιιεια σζηφζν, πνζνζηφ 

83,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ή κνξθέο 

εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

ζρνιείν. 

 

Γπάθημα 2:Σςγκενηπυηικό διάγπαμμα ηος βαθμού παπαηήπηζηρ ηυν μοπθών εξαπηήζευν από ηοςρ 

εκπαιδεςηικούρ. 

Σηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο. 
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4.3. Δπιμοπθυηικέρ ανάγκερ εκπαιδεςηικών 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηήζεσλ, κφλν ην 7,7% ζεσξεί φηη είλαη „πνιχ‟ θαηαξηηζκέλν, ην 

33,7% δειψλεη „κέηξηα‟, ην34,6%„ιίγν‟, ην 24%„θαζφινπ‟ θαηαξηηζκέλν, ελψ θαλέλαο 

ζπκκεηέρσλ δελ απάληεζε φηη είλαη „πάξα πνιχ‟ θαηαξηηζκέλνο. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ 

ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επαξθψο θαηαξηηζκέλν, αθνχ ζε πνζνζηφ 93% δειψλνπλ θαζφινπ, 

ιίγν θαη κέηξηα θαηαξηηζκέλνη. 

Σρεηηθά κε ην θαηά πφζν φζα δηδάρηεθαλ θαηά ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέοηνπο βνεζνχλ 

ζηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ησλ εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ, νη απαληήζεηο έρνπλ έλα αξλεηηθφ 

πξφζεκν: ην 32% απάληεζε „θαζφινπ‟, ην 39,8% απάληεζε „ιίγν‟, ελψ ην 22,1% „πνιχ‟ θαη 

ην 5,8% „πάξα πνιχ‟. 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα κνξθή 

επηκφξθσζεοζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο ζηνπο εθήβνπο,ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε 

„φρη‟ ελψ κφιηο ην 28,2%  απάληεζε ζεηηθά (Γξάθεκα 4). Όζνη απάληεζαλ ζεηηθά 

ζεκεηψλνπλ φηη ε επηκφξθσζε αθνξνχζε ζε ζεκηλάξηα ηνπ ΟΚΑΝΑ ή εκεξίδεο άιισλ 

θνξέσλ, ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία.Μφλν έλαο ζπκκεηέρσλ έρεη 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα κνξθή επηκφξθσζεο πνπ έρεη δηεμαρζεί κε πξσηνβνπιία απφην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο (εκεξίδα ηεο Γ.Γ.Δ.Ν. Βνησηίαο ζηε Θήβα). 

 

Γπάθημα 4: Παπακολούθηζη επιμόπθυζηρ ζσεηικήρ με ηιρ εξαπηήζειρ ζηοςρ εθήβοςρ. 

Αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο φηηε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο εθεβηθέο εμαξηήζεηο ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζή ηνπ θαηλνκέλνπην 57,8% απάληεζε φηη ζα ζπκβάιιεη „πνιχ‟, ην 31,4% „πάξα 

πνιχ‟, ην 9,8% „ιίγν‟ θαη ην 0,98% (1 ζπκκεηέρσλ)απάληεζε φηη δελ ζα ζπκβάιιεη 

„θαζφινπ‟. 

Αθνινχζσο, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ειεχζεξα ηα ζέκαηα ζηα νπνία ζα 

επηζπκνχζαλ λα επηκνξθσζνχλ.Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πξφεθπςαλ ηα εμήο 

(Γξάθεκα5): 

Σε κηα πξψηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ αλαθνξέο πνπ αθνξνχζαλ ζε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο εμαξηήζεηο (ηη είλαη εμάξηεζε, πνηεο νπζίεο δεκηνπξγνχλ εμάξηεζε, πφηε ζεσξείηαη 

θάπνηνο εμαξηεκέλνο, πνηα ζπκπεξηθνξά έρνπλ ηα εμαξηεκέλα άηνκα, εάλ ππάξρνπλ ζηάδηα 
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ζηελ πνξεία ελφο εμαξηεκέλνπ αηφκνπ, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ εμαξηήζεσλ, πνηνη 

θνξείο είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ πξφιεςε/αληηκεηψπηζε) (42 αλαθνξέο). Μηα δεχηεξε 

θαηεγνξία πεξηιάκβαλε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηα αίηηα ησλ εμαξηήζεσλ (πνηεο αηηίεο 

νδεγνχλ ζε εμάξηεζε, πνηα αξλεηηθή επίδξαζε έρεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, πσο 

επεξεάδεη ην DNA, πνην θχιν επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν, πνηνη παξάγνληεο απμάλνπλ ηελ 

επηθηλδπλφηεηα εμάξηεζεο) (29 αλαθνξέο). Ζ θαηεγνξία κε ην κεγαιχηεξν πιήζνο αλαθνξψλ 

αθνξνχζε ζην πνηνο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο παξέκβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πσο 

κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο/ην ζρνιείν λα βνεζήζεη καζεηή κε εμάξηεζε, πνηεο γλψζεηο ζα 

πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο, πνηα είλαη ηα φξηα ηεο αλάκημεο ηνπ ζρνιείνπ/εθπαηδεπηηθνχ, 

πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ηη κπνξεί λα γίλεη εάλ νη γνλείο 

δελ ελδηαθέξνληαη, πνηέο είλαη νη λφκηκεο ελέξγεηεο, θαηά πφζν έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ε 

παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ) (68 αλαθνξέο). Τέινο, ζε κηα ηέηαξηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ (εάλ ππάξρνπλ ελδεδεηγκέλα 

κέηξα πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ, θαηά πφζν ε απαγφξεπζε βνεζάεη ζηελ πξφιεςε, πνηνο ν 

ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξφιεςε, πσο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

πξφιεςε, πνηνη ζεσξνχληαη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνθπγή ησλ εμαξηήζεσλ) 

(23 αλαθνξέο). 

 

Γπάθημα 5. Δπιμοπθυηικέρ ανάγκερ ηυν εκπαιδεςηικών ζσεηικά με ηιρ εξαπηήζειρ 

Όζνλ αθνξά ηνποθνξείο πνπ ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη θαηαιιειφηεξνπο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηαγηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

(πνζνζηφ 43,3%) ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξα ηαΚέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο Χπρνθνηλσληθήο Υγείαο (ΟΚΑΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε) θαη, αθνινχζσο,άιινπο Φνξείο απφ ην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ (πνζνζηφ 

32,2%) θαζψο δηαζέηνπλ θαη ηελ εκπεηξία αιιά θαη ην θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

5. Σςμπεπάζμαηα. 

Σηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ννκνχ Βνησηίαο γηα ηηο εθεβηθέο εμαξηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη ζρεηηθέο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Αλαθνξηθά κε ην πφζν ζπρλά αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα εμαξηήζεσλ ζην ζρνιείν,νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο (89,3%) δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ καζεηέο κε εμαξηεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν ηνπο, αλ θαη -φζνλ αθνξά ζην πιήζνο ησλ πεξηπηψζεσλ- νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 72% ζεσξνχλ φηη ζπλαληνχλ ην θαηλφκελν «ιίγν» θαη «κέηξηα».Ζ 

κνξθή εμάξηεζεο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ε 

εμάξηεζε ησλ καζεηψλ απφ ην δηαδίθηπν θαη αθνινπζνχλ ε εμάξηεζε απφ ηε ληθνηίλε, ε 

εμάξηεζε απφ ην αιθνφι θαη, ηειεπηαία, ε ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα.  

Τα δεδνκέλα απηά βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε εθείλα ησλ παλειιαδηθψλ εξεπλψλ ηεο 

Κνθθέβε θαη ζπλεξγαηψλ (2015α, 2015β, 2016),φπνπ εξσηάηαη φκσο ν καζεηηθφο 

πιεζπζκφο, θαη απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ην 68,7% ησλ 16ρξνλσλ καζεηψλ είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη ηηο επηά εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο 

(23,9%) αλαθέξεη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο ψξεο θαζεκεξηλά. Όζνλ 

αθνξά ζην θάπληζκα, πνζνζηφ 11,1% ησλ 16ρξνλσλ θαπλίδεη ζπζηεκαηηθά θαζεκεξηλά ελψ 

πνζνζηφ 2,9% θαπλίδεη θαζεκεξηλά πάλσ απφ 11 ηζηγάξα. Σπρλή θαηαλάισζε αιθνφι 

αλαθέξεη ην 7,6% ελψ πνζνζηφ 9,9% αλαθέξεη ππεξβνιηθή θαηαλάισζε, ηα αγφξηα ζε 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα. Σε εηδηθή θιίκαθα γηα ηελ πηζαλή εμάξηεζή 

ησλ εθήβσλ καζεηψλ απφ ην ζηνηρεκαηηζκφ/ηα ηπρεξά παηρλίδηα, πξνθχπηεη φηη έλαο ζηνπο 

δψδεθα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν γηα παζνινγηθή ελαζρφιεζε ελψ ζε πνζνζηφ 2,9% ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ήδε παζνινγηθνί «παίθηεο». 

Παξάιιεια σζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (83,7%)ζεσξεί 

επίζεο φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ή κνξθέο εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ 

δελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, 

ε νπνία δελ παξαηεξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο αιιά ζχκθσλα κε ηελ Κνθθέβε(Kokkevietalt. 

2016)εμαθνινπζεί λα απνηειεί δηαρξνληθφ πξφβιεκα. 

Αθνινχζσο, ζρεηηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνέθπςε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επαξθψο θαηαξηηζκέλν σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ, αθνχ ζε πνζνζηφ 93% δειψλνπλ θαζφινπ, ιίγν 

θαη κέηξηα θαηαξηηζκέλνη. Οη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζπκβάιινπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, ζηελ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ, θάηη πνπ ην ζπλαληάκε θαη 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηεζλψο (Bozik, 2017∙Tupper, 2007·Harris, 2003·Midford, 2007), 

ελψ επηπξφζζεηα πνζνζηφ72% δειψλεη φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη θάπνηα κνξθή 

επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο, γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη θαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Τεθκεξίσζεο θαη Πξφιεςεο γηα ηα Ναξθσηηθά ζηελ έθζεζε ηνπ (ΔΚΤΔΠΝ, 2017), 

ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ 

πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία (ελδεηθηηθά βι.Božik, 2017∙ 

Global Youth Network, 2004∙ McBride, 2003). Αληίζηνηρα θαη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο(πνζνζηφ 89%) πηζηεχεη φηη ε επηκφξθσζήηνπο ζα 

ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε ησλ εθεβηθψλ 
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εμαξηήζεσλ.Τα αληηθείκελα ζηα νπνία επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ αθνξνχλ: α. γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο εμαξηήζεηο, β. ηα αίηηα ησλ εμαξηήζεσλ, γ.ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπνο 

παξέκβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δ.νξζέο δξάζεηο πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη θαηαιιειφηεξνπο λα ζρεδηάζνπλ θαη 

λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηαγηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

(πνζνζηφ 43,3%) ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξα ηαΚέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο Χπρνθνηλσληθήο Υγείαο (ΟΚΑΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε) θαη, αθνινχζσο,άιινπο Φνξείο απφ ην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ (πνζνζηφ 

32,2%) θαζψο δηαζέηνπλ θαη ηελ εκπεηξία αιιά θαη ην θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.Τν Υπνπξγείν Παηδείαο έρεη θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη 

κεηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε 24146/Γ7/2011πξνζδηνξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα Α.Υ. (κέξνο ησλ νπνίσλ αθνξά θαη ζηηο εμαξηήζεηο) νθείινπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα Κέληξα Πξφιεςεο ηεο πεξηνρήο ηνπο πξνθεηκέλνπ νη παξεκβάζεηο λα 

απνδψζνπλ ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα.Θα ήηαλ ζθφπηκν, σζηφζν, λα επαλεμεηαζηεί ην 

πιαίζην ηεο εγθπθιίνπ188142/ ΓΓ4/ 2017 ζχκθσλα κε ηελ νπνίαηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

πινπνηνχληαηεθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξάιιεια, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζίαλα απνζαθεληζηεί ζε πνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζα 

βαζίδεηαη ε ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ παξεκβάζεσλ. Τα αξρηθά πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

εμαξηήζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο, δελ απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθά, ελψ ηα πξνγξάκκαηα 

θαιιηέξγεηαο ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ απνδεηθλχνληαη ελ 

κέξεη επηηπρή. Τα πεξηζζφηεξν ζχγρξνλα ιεγφκελα «πξνγξάκκαηα ηξίηεο γεληάο», ηα νπνία 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλέξγεηαο ησλ ζπληζησζψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

(καζεηέο – εθπαηδεπηηθνί – γνλείο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επξχηεξσλ ζρνιηθψλ 

δεηεκάησλ, επίζεο δελ έρνπλ εξεπλεζεί επαξθψο (Εαθεηξίδεο, 2006).  

Όιεο νη κνξθέο εμάξηεζεο ζπλδένληαη κε θνηλνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. Γηα λα νδεγεζεί 

έλαο άλζξσπνο ζηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο ή απφ, ιφγνπ ράξε, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, είλαη 

πνιχ πηζαλφ φηη έρεη λσξίηεξα ππάξμεη θαη δηαπαηδαγσγεζεί ζε εμαξηεηηθή ζρέζε, δειαδή ζε 

κία ζρέζε απνθιεηζηηθφηεηαο πνπ εγθαηαζηάζεθε κφληκα, δεκηνπξγψληαο κηα αζηαζή 

αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη ζέηνληαο ζπκβνιηθά θάζε Άιινλ ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε, ζέζε 

«εξγαιεηαθή». Ζ εμαξηεηηθή απηή ζρέζε αληηζηνηρεί ζε θάπνην ςπρηθφ ή/θαη θνηλσληθφ 

έιιεηκκα πνπ βηψλεηαη σο πιήγκα θαη απνπζία λνήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο λα 

κεηψζεη ηελ πξνθχπηνπζα νδχλε, έρεη κάζεη λα πξνζθεχγεη ζε αληηθείκελα γχξσ απφ ηα 

νπνία επελδχεη ζρέζεηο εμίζνπ αλειεχζεξεο θαη άξα απηνθαηαζηξνθηθέο. Αλαδεηθλχεηαη έηζη 

θαη ν ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη επξχηεξα θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαξηήζεσλ (Σσκαηείν ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο Χπρνθνηλσληθήο Υγείαο, 2017).  
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Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα φηη ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαξηήζεηο 

είλαη: ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε αηνκηθή βηνγξαθία, ε νηθνγέλεηα, νη ζπλνκήιηθνη,ε εθπαίδεπζε 

θαη ε ηνπηθή θνηλφηεηα. Τα πξναλαθεξζέληα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζπλζήθεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην άηνκν απφ ηελ εμάξηεζε ή αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο (EMCDDA, 2010).  

Καηά ζπλέπεηα, παξάιιεια κε ηηο δξάζεηο πξφιεςεο ζηα ζρνιεία θαη ηελ αληίζηνηρε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα απνηξέπεη ηε γέλεζε ησλ αηηίσλ ησλ εμαξηήζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Εαθεηξίδεο, 2009 ∙ Μάηζα 2013 θαη 

2001∙Albee, 1983). 
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