
Ερωτήσεις Β1 

1. Γιατί οι περισσότεροι γονείς όταν ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι διαφορετικός από 

το αναμενόμενο αντιδρούν αρνητικά; 

2. Πώς μπορούμε να συνέλθουμε από μια απόρριψη; 

3. Πώς μπορεί ένας έφηβος να αποφύγει μια επιθετική συμπεριφορά; 

4. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την καταπίεση στις φιλικές/ερωτικές σχέσεις; 

5. Πώς να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο ενός φίλου; 

6. Πώς μπορούμε να πείσουμε έναν δικό μας άνθρωπο να πάει σε ψυχολόγο; 

7. Πώς μπορεί ένας έφηβος να αντιμετωπίσει τους εχθρούς ενός φίλου του; 

8. Τι πρέπει να κάνει κάποιος  για να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση; 

9. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον χωρισμό των γονιών μας; 

10. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια απειλή (bulling) στα σόσιαλ μίντια; 

11. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος τις ήττες στη ζωή του (π.χ. στις σχέσεις); 

12. Πώς αντιμετωπίζουμε κάποια ανασφάλεια μας; 

13. Πώς να αγνοήσουμε κάποια σχόλια για την εξωτερική μας εμφάνιση; 

14. Πώς αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι κάποιος φίλος μας λέει ψέματα; 

Ερωτήσεις Β2 

1. Πώς αντιμετωπίζετε κάτι που έχετε ζήσει εσείς η ίδια και σας το αφηγείται κάποιος άλλος που χρειάζεται 

τη βοήθειά σας πάνω σ’ αυτό; 

2.  Ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα μπορούν να υπάρχουν φιλικές σχέσεις;  

3. Τι σας ώθησε να κάνετε αυτή τη δουλειά; 

4. Όταν ακούτε καθημερινά τόσα προβλήματα, πώς γίνεται να μη σας επηρεάζουν στην προσωπική σας ζωή; 

5. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθείτε για έναν έφηβο, θύμα βίας; 

6. Πώς αντιμετωπίζετε τις κρίσεις πανικού; 

7. Έχει υπάρξει φορά που δεν καταφέρατε να βοηθήσετε έναν έφηβο που σας επισκέφτηκε; 

8. Πώς νιώθετε, όταν αποτυγχάνετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα; 

9. Πόσο σημαντική και εφικτή είναι η εχεμύθεια στο επάγγελμα σας; 

10. Τι κάνετε για να βοηθήσετε έναν έφηβο να σας αποκαλύψει  πράγματα από την προσωπική του ζωή; 

11. Πώς αντιμετωπίζετε παιδιά, θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης; 

12. Πώς αντιμετωπίζετε εφήβους με εθιστικές τάσεις; 

13. Πώς αντιμετωπίζετε εφήβους με προβλήματα άγχους στις διαπροσωπικές τους σχέσεις; 

14. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο περιστατικό που αντιμετωπίσατε; 

15. Πιστεύετε ότι έχει επιπτώσεις σε μια συντροφική σχέση, εάν οι ρόλοι είναι οριοθετημένοι βάσει φύλου; 

16. Πόσο δύσκολο είναι να συνεργαστείτε με έναν έφηβο που είναι ιδιαίτερα κλειστό άτομο; 

17. Πώς βοηθάτε εφήβους με αντικοινωνική συμπεριφορά; 

18. Πώς συμβουλεύετε έναν έφηβο που βρίσκεται σε μια σχέση ισχύς ελέγχου; 

19. Πώς βοηθάτε έναν έφηβο να προσεγγίσει τον βαθύτερο εαυτό του και να αναπτύξει υγιείς σχέσεις; 

20. Πώς βοηθάτε έναν πρόσφυγα έφηβο που σας επισκέπτεται; 

21. Πώς παρουσιάζετε την άποψη σας σε ένα άτομο και τι κάνετε, όταν δεν τη δέχεται; 



Ερωτήσεις Β3 

1. Τι μπορεί να κάνει ένας έφηβος για να ικανοποιήσει τους φίλους του και τον εαυτό του; 

2. Αν ένας έφηβος είναι παθητικός, τι συμβαίνει εάν δεν έχει τα ίδια «θέλω» με τον φίλο/η του; 

3. Πόσο συχνά υπάρχει ισότιμη σχέση μεταξύ δυο φύλων; 

4. Πως μπορώ να πω σε ένα φίλο μου πως δεν θέλω να είμαστε άλλο φίλοι; 

5. Πως μπορώ να μη πληγώσω τον άλλο με τα λόγια μου; 

6. Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα με τα οποία σας επισκέπτονται οι έφηβοι; 

7. Πως μπορώ να αντιμετωπίσω την επιθετική συμπεριφορά του φίλου/ης μου; 

8. Γιατί πιστεύετε πως κάποια αγόρια φέρονται υποτιμητικά στα κορίτσια; 

9. Πως μπορώ να μιλήσω ήρεμα όταν έχω νεύρα; 

10. Πως είναι να είσαι ψυχολόγος; 

11. Σας επισκέπτονται περισσότερες κορίτσια απ’ ότι αγόρια και ποια συμβουλή δίνετε όταν 

πρόκειται για λεκτική και σωματική βία; 

12. Αν σε μία σχέση ένα από τα δύο άτομα δεν έχει πια συναισθήματα για το άλλο υπάρχει 

περίπτωση να λειτουργήσει η σχέση; 


