
➞ Οι τρεις κατηγορίες προβλημάτων 
που πραγματεύεται το βιβλίο

α) Εσωτερικευμένα ψυχολογικά προβλήματα
• Οι δύο τύποι ιδιοσυγκρασίας: Τα «δύσκολα» παιδιά
και τα «εύκολα» παιδιά

• Εξάρτηση και αυτονομία: Το «υπερεξαρτημένο», 
το «κακομαθημένο», το «ανεξαρτητοποιημένο» παιδί

• Παιδικοί φόβοι και φοβίες: Το «σχολειοφοβικό» παιδί
• Νευρωσικά άγχη: Η ονυχοφαγία, οι ακούσιες 
κινήσεις - τικ, το πιπίλισμα του αντίχειρα

• Κοινωνικά άγχη: Το «ντροπαλό» παιδί, το «μοναχικό»
παιδί, το «σχιζοειδές» παιδί, το «αυτιστικό» παιδί

• Ψυχοσωματικές διαταραχές: Βρογχικό άσθμα
• Προβλήματα υπερβολικής συμμόρφωσης και 
προκατάληψης: Το «υποτακτικό» παιδί, 
ο «φανατικός οπαδός»

• Προβλήματα ύπνου: Οι νυκτερινοί εφιάλτες, 
οι ενύπνιοι τρόμοι, η ενούρηση, η εγκόπριση

• Προβλήματα σίτισης: Η παχυσαρκία,  η ψυχογενής 
ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία

• Εξαρτήσεις: Βλαβερή χρήση ψυχοτρόπων ουσιών
και του διαδικτύου

β) Εξωτερικευμένα ψυχολογικά προβλήματα
• Απουσία αυτοελέγχου: Το «απείθαρχο» παιδί
• Παιδική επιθετικότητα: Επτά εχθρικές μορφές της, 
ο σχολικός εκφοβισμός, η εικονική βία

• Παιδική ανεντιμότητα: Οι συνήθεις «κατεργαριές» 
των παιδιών, το παιδί που «λέει ψέματα», το παιδί
που «παίρνει ξένα πράγματα»

• Παιδική και νεανική παραβατικότητα: Τρεις τύποι 
νεανικής παραβατικότητας (ο «νευρωσικός», 
ο «μη κοινωνικοποιημένος», ο «ψευδο-αντικοινωνικός),
το «ψυχοπαθητικό» παιδί

• Σεξουαλικά προβλήματα: Αυτοερωτικές εμπειρίες
των παιδιών - παιδικός αυνανισμός, ερωτοτροπικά
παιγνίδια μεταξύ των παιδιών, διαταραχές
του ρόλου του φύλου

γ) Προβλήματα μάθησης και χαμηλής σχολικής 
επίδοσης
• Σχολική υπο-επίδοση και σχολική αποτυχία: 
Το κίνητρο της επιτυχίας

• Ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία: Το «αδέξιο –
άγαρμπο» παιδί, το «υπερκινητικό» παιδί

• Μαθησιακές δυσκολίες: Δυσλεξίες, δυσαριθμησίες
• Αποκλίσεις στη νοημοσύνη: Νοητική υστέρηση, 
νοητική υπεροχή
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εξελικτικη  ψυχολογια

Εξελικτική Ψυχολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος,
ο οποίος μελετά τις αλλαγές που επισυμβαίνουν στον ψυχισμό
του ανθρώπου με την πάροδο της ηλικίας.

Το τετράτομο ομώνυμο έργο (βλέπε παρακείμενες εικόνες)
καλύπτει τις εξελικτικές μεταβολές που υφίσταται το νέο άτομο
κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής, από τη σύλληψη
ώς την ενηλικίωση.

Καλύπτει όλες τις περιόδους της ανθρώπινης  ανάπτυξης
από τη σύλληψη ώς τό 20ό έτος: ενδο-μητρική, βρεφική,
παιδική, εφηβική· και όλους τους τομείς της ανθρώπινης
προσωπικότητας: βιοσωματικό, ψυχοκινητικό, αισθητηριακό,
νοητικό, γλωσσικό, συναισθηματικό, κοινωνικό. 

Πρόκειται για εγχειρίδιο Ψυχολογίας του Παιδιού και
του Εφήβου.

Απευθύνεται στους σπουδαστές που παρακολουθούν
μαθήματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας και, κυρίως, στους
φοιτητές των παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων. 

Απευθύνεται επίσης στο ευρύτερο κοινό και, κυρίως,
στους ενηλίκους που είναι επιφορτισμένοι με την αγωγή και
την καθοδήγηση του παιδιού / του εφήβου (γονείς, εκπαιδευτικοί,
κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί ψυχικής υγείας). 

Απευθύνεται, ασφαλώς, και στους ίδιους τους νέους –
εφήβους και μετεφήβους – οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν
τις αναπτυξιακές αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται
στο βιοσωματικό και ψυχοπνευματικό τους Εαυτό και
να αποκτήσουν μια βαθύτερη αυτογνωσία.

➞ Η ύλη έχει κατανεμηθεί στους τέσσερις (4) τόμους ως εξής:

– Ο 1ος τόμος εξετάζει την ενδομητρική περίοδο και 
τη βρεφική ηλικία

– ο 2ος τόμος την προσχολική ηλικία

– ο 3ος τόμος τη σχολική ηλικία και

– ο 4ος τόμος την εφηβική ηλικία.
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