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Η ζωή των εφήβων στην Αμερική: 
 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
• Στις ΗΠΑ παρέχεται εκπαίδευση όλων των επιπέδων 

από τα προνήπια μέχρι το πανεπιστήμιο 
• Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική για την ηλικία 7-16 ετών 
• Στην ζωή των εφήβων στην Αμερική, σημαντικό ρόλο παίζει 

το γυμνάσιο και το λύκειο. 
• Οι μαθητές έχουν συνήθως ένα δύσκολο πρόγραμμα 

σπουδών, το οποίο όμως τους παρέχει γνώσεις για 
οποιαδήποτε καριέρα επιλέγουν να ακολουθήσουν. 

• Η κοινωνική πτυχή και οι εξωσχολικές δραστηριότητες, τις 
οποίες εκείνοι επιλέγουν, είναι επίσης σημαντικές καθώς 
τους επιτρέπουν να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης που θα χρειαστούν στην  επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία. 
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ΕΥΛΕΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
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• Στον ελεύθερο τους χρόνο τα παιδιά 
παρακολουθούν τηλεόραση, ακούν  μουσική 
ή παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια. 

• Άλλοι δουλεύουν παράλληλα με το σχολείο ή 
τα σαββατοκύριακα με κάποια 
υποαπασχόληση. 
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ΑΦΡΙΚΗ 
 

• Σε μια χώρα μακρινή, στην Αφρική ,συγκεκριμενα,τα σπίτια 
είναι κτισμένα από κλαδια,λασπη και φύλλα μπανανιάς όπως 
και η στέγη με τα ιδία υλικά. 

• Τα σπίτια τους έχουν μόνο κουβέρτες και στρώματα για να 
κοιμουνται.Οι γονείς σκάβουν τρύπες για να βρουν νερό και 
να πιουν τα παιδιά. Έτσι το νερό είναι αρκετά βρώμικο γιατί 
υπάρχουν λίμνες εκεί. 

• Η ζωή εκεί είναι αρκετά δύσκολη γιατί κάθε μέρα έχει πάνω 
από 20oC και η ζέστη είναι αφόρητη. 

• Τα παιδιά δεν έχουν πολλά παιχνίδια και τα περισσότερα από 
αυτά που έχουν είναι φτιαγμένα από εκείνα. 

• Παρόλο αυτά αν έχουν ελεύθερο χρόνο παίζουν διάφορα 
παιχνίδια. 

• Γενικώς τα παιδιά ζουν μια δύσκολη ζωή γιατί κουράζονται 
από τη σκληρή δουλειά  

•  
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
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•      Η κάθε χώρα έχει διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα .Τα 
περισσότερα παιδιά πηγαίνουν σχολείο συνολικά 13 χρόνια. 
Ξεκινούν το δημοτικό στα 6 τους και παρακολουθούν για 7 
χρόνια. Έπειτα συνεχίζουν στο Γυμνάσιο το οποίο 
περιλαμβάνει 4 χρόνια εκπαίδευσης. Η σχολική χρονιά 
διαχωρίζεται σε 2 περιόδους οι οποίες με τη σειρά τους 
περιλαμβάνουν 2 ημιοπεριοδους  Το κάθε σχολείο 
αποφασίζει για το πόσα μαθήματα θα επιλέξουν οι μαθητές. 
Ο κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει οπό 5 μέχρι 7 
μαθήματα της αρέσκειας τους. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν 
σε ένα τουλάχιστον άθλημα μετά το σχολείο. Οι περισσότεροι 
περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο στο διαδίκτυο. Οι 
περισσότεροι δεν θέλουν να εξαρτώνται οικονομικά από τους 
γονείς τους οπότε εργάζονται σε τοπικά μαγαζιά . Δεν 
επιτρέπεται να δουλεύουν πάνω από 12 ώρες εβδομαδιαία 
χωρίς την άδεια των γονιών τους.  
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• ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 

• ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

• ΤΣΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  

• ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΛΙΑ 
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