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10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 
«Πρόληψη… Η ζωή µας αύριο», Ιωάννινα, 15 – 18 Οκτώβρη 2015 
 
Βιωµατικά Εργαστήρια: Περιλήψεις 
 
1. «∆ιερευνώντας τις εσωτερικές πλευρές του επαγγελµατικού ρόλου» 
 
Συντονιστής: Η. Γκότσης, Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 
 
Το βιωµατικό σεµινάριο που προτείνεται βασίζεται στη διαλογική και πολυφωνική 
αντίληψη του εαυτού. Στόχος του βιωµατικού εργαστηρίου είναι οι συµµετέχοντες να 
διερευνήσουν τις εσωτερικές πλευρές του επαγγελµατικού ρόλου, που συνδέονται µε 
τις προσδοκίες και τις µαταιώσεις που ενδεχοµένως εµφανίζονται σε ένα στέλεχος 
Πρόληψης µε σκοπό τη εµπερίεξη και τη σύνθεση όλων των πλευρών. Οι 
συµµετέχοντες θα δουλέψουν µέσω ζωγραφικής και αναπαράστασης. 
 
Αριθµός συµµετεχόντων 10-15 το ανώτερο. 
 
Χρονική διάρκεια δύο ώρες. 
 
 
2. «Έτσι είµαι εγώ». Μια στάση ζωής «ασφάλεια» ή «φυλακή» 
 
Συντονίστριες: Α. Πασσά, Μ. Γιαζκουλίδου, Γ. ∆ροσοπούλου, Κίνηση «Πρόταση» 
για έναν άλλο τρόπο ζωής. Πρόγραµµα ΠΛΟΥΤΟΣ (Παιδαγωγική Λειτουργία 
Οµάδων, ένα Υποδειγµατικό Ταξίδι στην Ουσιαστική Συνύπαρξη) 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 12 
 
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 20 
 
Απαιτούµενος χώρος: Χώρος άνετος µε 20 καρέκλες σε κύκλο αλλά και δυνατότητα 
ελεύθερης κίνησης. 
 
Σκοπός του εργαστηρίου: Κάποιες έννοιες που µας έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον 
µέσα από την καθηµερινή απασχόλησή µας µε οµάδες παιδιών 8-16 ετών που 
υπάγονται στο πρόγραµµα ΠΛΟΥΤΟΣ, είναι η δυσκολία ανάληψης προσωπικής 
ευθύνης και συχνά η αποποίηση της. Οι ρόλοι και οι ταµπέλες που έχουν αποδεχτεί 
τα παιδιά ή έχουν τα ίδια δηµιουργήσει για τον εαυτό τους µπορούν να λειτουργούν 
ως φυλακή, αλλά ακόµα και ως «ελευθερία» ή «ασφάλεια» για τα ίδια. Η φράση 
«ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ» έχει πολλές ερµηνείες. Μπορεί να φταίνε οι άλλοι, ή έτσι µου 
αρέσει, η δεν έχω την δύναµη να απεγκλωβιστώ, ή έτσι κερδίζω περισσότερα. Το 
ερώτηµα είναι µήπως µέσα από αυτήν την στάση στερούµαι πολλά άλλα ενδεχόµενα 
ρεπερτόρια και συµπεριφορές που θα µε ελευθέρωναν πραγµατικά και θα µε 
εξέλισσαν σαν άτοµο αν τα δοκίµαζα; Όποια και αν είναι η ιστορία µου που µε 
έφτιαξε έτσι όπως είµαι, µήπως µπορώ σε κάποιο βαθµό να διαµορφώσω την 
συνέχειά της εγώ; Μήπως µπορώ να µάθω να µετακινούµαι όπου χρειάζεται για να 
νοιώθω εγώ καλά και οι άλλοι γύρω µου; Μήπως το «ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ» δεν βοηθά 
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στην αυτοβελτίωσή µου, στην αυτοεξέλιξή µου, στην κατανόηση του κόσµου και κατ’ 
επέκταση στην ουσιαστική συνύπαρξή µου; Ποιες βασικές δεξιότητες έχω ανάγκη να 
εκπαιδευτώ στην πρόληψη, την µετακίνηση, την προσπάθεια. 
 
Μεθοδολογία: Με βιωµατικό τρόπο θα προσεγγίσουµε τα ερωτήµατα αυτά όπως τα 
διαχειριζόµαστε στις οµάδες των παιδιών του προγράµµατος ΠΛΟΥΤΟΣ. Ως 
πρόσωπα και επαγγελµατίες θα αναζητήσουµε, θα ενισχύσουµε, και ενδεχόµενα θα 
υιοθετήσουµε τρόπους που θα µας διευκολύνουν στην πρόληψη και την ποιότητα 
ζωής. 
 
3. «Είµαι εγώ! Ψάχνω …ψάχνω και µε βρίσκω. Ανακαλύπτοντας τα εργαλεία 
βελτίωσης του εαυτού και συνύπαρξης µε τους άλλους» 
 
Συντονίστριες: Γ. Κοµιανού, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Κορινθίας «∆ίολκος», Ε. Φείδη,  Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 12 άτοµα 
 
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 18 άτοµα 
 
Απαιτούµενος χώρος: Χώρος στον οποίο µπορεί να σχηµατιστεί κύκλος µε καρέκλες 
 
Απαιτούµενος εξοπλισµός: Η/Υ και projector, κόλλες Α4, στυλό, µαρκαδόροι 
 
Υλικό: θα δοθεί από τους συντονιστές σε όσους/ όσες συµµετάσχουν 
 
Στο εργαστήριο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουµε την έννοια της 
αυτοεκτίµησης και τη σηµασία της για τη σωµατική, ψυχοκοινωνική και πνευµατική 
υγεία του ατόµου αξιοποιώντας τις βασικές θεωρητικές αρχές της Virginia Satir που 
αναφέρονται στην εξέλιξη και ολοκλήρωση του ατόµου, στην αυτοεκτίµηση και την 
επικοινωνία. 
 
Η στάση που έχει το άτοµο για τον εαυτό του και η αντίληψη για το πώς το βλέπουν 
οι άλλοι καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο που επικοινωνεί. Όταν ο 
άνθρωπος έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση, αντιµετωπίζει προβλήµατα στην επικοινωνία. 
Μέσα σε όλους υπάρχει η δύναµη της ζωής. Όλοι έχουµε τη δυνατότητα να είµαστε 
ολοκληρωµένα άτοµα, αλλά δεν την αξιοποιούµε πάντα. Πολλά στοιχεία εσωτερικά 
και εξωτερικά επηρεάζουν τις πράξεις, τη συµπεριφορά, τη σκέψη και την υγεία µας. 
Αυτά είναι πάντα παρόντα, αλλά δεν είναι πάντα φανερά ή συνειδητά. Κάθε στοιχείο 
είναι σηµαντικό και χρειάζεται να το αναγνωρίσουµε και να το ανακαλύψουµε, 
ιδιαίτερα όταν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα ή δύσκολα διλήµµατα. Αυτό λοιπόν που 
έχουµε είναι ο εαυτός µας και αυτός µέσα από τις σχέσεις µας µε τους άλλους στο 
χτες, το σήµερα, το αύριο. Σε αυτό το εργαστήρι θα φροντίσουµε τον εαυτό µας, ώστε 
να µπορεί να φροντίζει τους άλλους. 
 
Στο εν λόγω εργαστήριο θα αξιοποιηθεί τόσο η προσωπική όσο και η οµαδική 
εργασία. 



3 

 

Ένας από τους στόχους του εργαστηρίου είναι η µείωση της πολυπλοκότητας της 
επικοινωνίας αξιοποιώντας τις δυάδες και εναλλάσσοντας µε µικρές οµάδες. 
 
Θα αξιοποιηθούν τα εργαλεία της V. Satir: η µαντάλα, το καζάνι της αυτοεκτίµησης 
και η ∆ιακήρυξη του εαυτού. Η εικόνα της µαντάλα περιλαµβάνει 8 οµόκεντρους 
κύκλους που στο κέντρο τους βρίσκεται ο Εαυτός. 
 
Τόσο η πνευµατική ζωή όσο και η συναισθηµατική είναι εξίσου σηµαντικές. Θα 
προσπαθήσουµε λοιπόν να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε κάθε σήµα που µας 
δίνεται έτσι ώστε να µπορούµε να είµαστε ενήµεροι και να φροντίζουµε εξίσου αυτά 
τα µέρη. 
 
Θα αναρωτηθούµε πόσο γεµάτο ή άδειο είναι το» καζάνι» της αυτοεκτίµησής µας και 
θα µοιραστούµε τρόπους ενίσχυσης της εικόνας µας. 
 
Στο κλείσιµο του εργαστηρίου θα αξιοποιηθεί «η ∆ιακήρυξη εαυτού» της V. Satir 
πλαισιωµένη από χαλαρωτική µουσική έτσι ώστε να τονωθεί η ψυχική ενδυνάµωση. 
 
4. «Επικοινωνία στα ζευγάρια» 
 
Συντονίστρια: ∆. Γιαννοπούλου, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Προνόη» 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθµός συµµετοχών: 8 άτοµα 
 
Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 30 άτοµα 
 
Απαιτούµενος χώρος: Ο µεγαλύτερος δυνατός χώρος για να πραγµατοποιηθούν 
βιωµατικές ασκήσεις κίνησης. Επίσης να υπάρχουν καρέκλες στον κύκλο. 
Απαιτούµενος εξοπλισµός: Χρειάζεται µηχάνηµα παραγωγής ήχου (cd player µε 
ηχεία). 
 
Η µεθοδολογία του εργαστηρίου: Θα περιλαµβάνει βιωµατικές ασκήσεις και 
µουσικοκινητικές ασκήσεις προθέρµανσης. 
 
Σκοπός του εργαστηρίου: Είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες η δυνατότητα να 
εκπαιδευτούν και να ευαισθητοποιηθούν µε βιωµατικό τρόπο σε νέες τεχνικές 
αποτελεσµατικής επικοινωνίας για µία πιο ισορροπηµένη συντροφική σχέση. 
Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες στο εργαστήρι θα εκπαιδευτούν στον τρόπο ν’ 
αναγνωρίζουν και να «ζητούν πιο αποτελεσµατικά» τις ανάγκες τους από τον 
σύντροφο. Γενικότερα, θα γίνει αναφορά στη δοµή και φιλοσοφία του σεµιναρίου 
«επικοινωνία στα ζευγάρια», που αποσκοπεί στην «αποφόρτιση» και υποστήριξη 
των ζευγαριών ως πηγή πρόληψης στην ψυχική υγεία των συντρόφων και κατά 
επέκταση των παιδιών τους, αποσκοπώντας να «µεταµορφώσουµε» την συντροφική 
σχέση ώστε ο θυµός, ο ανταγωνισµός, η απογοήτευση και η αποµάκρυνση να 
δώσουν τη θέση τους στην εµπιστοσύνη, στην αλληλοϋποστήριξη και στην αµοιβαία 
εκτίµηση. 
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5. «Οι ∆ράκοι µας» 
 
Συντονίστριες: Σ. Καραβασίλη, Γ. Γκιούρκα, ∆ηµοτική Οµάδα Πρόληψης 
Γεροσκήπου, Κύπρος, Πάφος 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Αριθµός συµµετεχόντων: 8-18 άτοµα 
 
Χώρος: χαλί µε µαξιλάρια στο πάτωµα, ελεύθερος από έπιπλα, προστατευµένος/ 
αποµονωµένος 
 
Υλικά: παστέλ (ή κηροµπογιές), flip-chart, χαρτοταινία 
 
Ο «δράκος» εµφανίζεται σε µύθους, ιστορίες, παραµύθια, παίρνει χαρακτηριστικά 
στο παιχνίδι των παιδιών, εκφράζεται σε όνειρα, απεικονίζεται στη ζωγραφική. 
Ο «δράκος» παίρνει και αλλάζει µορφές, συµβολίζει εµπειρίες, άλλοτε διευκολύνει και 
άλλοτε δυσκολεύει τους ήρωες, δίνει τροφή στη φαντασία, κρύβει δυνάµεις… 
Ο «δράκος» είναι το απόλυτο σύµβολο της ζωντάνιας και όταν εµφανίζεται στο 
παιχνίδι των παιδιών σχεδόν πάντα είναι ένα σηµάδι ότι κάποια αλλαγή λαµβάνει 
χώρα (McCarthy, 2007). 
Ο «δράκος» µπορεί να προστατεύει αλλά και να κρύβει δυναµικά χρήσιµα για τη 
µεταµόρφωση, την αλλαγή στη ζωή… 
 
Στο βιωµατικό αυτό εργαστήρι θα αξιοποιήσουµε τις τεχνικές της Παιγνιοθεραπείας/ 
∆ραµατοθεραπείας και τα τρία δυναµικά στάδια του παιχνιδιού: ενσωµάτωση, 
προβολή, ρόλος, για να εξερευνήσουµε παίζοντας τα χαρακτηριστικά και τη µορφή 
του προσωπικού µας «δράκου». Θα ακολουθήσουµε, µε την ασφάλεια που το 
παιχνίδι παρέχει, τις πατηµασιές του, θα ανακαλύψουµε τι κρύβει στην κρυψώνα του, 
θα εξερευνήσουµε τις ιδιότητές του, τα χαρακτηριστικά του και θα πειραµατιστούµε µε 
το τρόπο που θέλουµε να επικοινωνήσουµε µε το «δράκο» µας. 
 
Το εργαστήριο αποτελεί µέρος ενός νέου Εκπαιδευτικού Υλικού για την Πρόληψη της 
Βίας «Ένα, ∆ύο, Τρία… Βγαίνω» που εφαρµόστηκε πιλοτικά τη σχ. χρονιά 2014-15 
σε σχολεία της Πάφου στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας/ Ζωής από τη ∆ηµοτική 
Οµάδα Πρόληψης Γεροσκήπου. 
 
Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα δείγµα του νέου υλικού 
πρόληψης της βίας που εφαρµόζουµε, να βιώσουν τη µαγεία της απεριόριστης 
έκφρασης που περιβάλει τη µη λεκτική επικοινωνία και τελικά να έρθουν σε επαφή µε 
τον δικό τους προσωπικό δράκο… σαν µια αφορµή για την ανακάλυψη των 
δυναµικών στοιχείων τους και της σχέσης µεταξύ τους ή σαν µια αφετηρία για τη 
δηµιουργία µιας νέας σχέσης µαζί του. 
 
6. «Όταν ο χορός του σώµατος δίνει χώρο στην ψυχή» 
 
Συντονίστρια: Χ. Κολύβα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Πυξίδα» 
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Το εργαστήριο αυτό προσφέρει στους συµµετέχοντες µία γεύση από τις 
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των οµάδων συναισθηµατικής 
υποστήριξης εφήβων που υλοποιούνται στο Κέντρο Πρόληψης «Πυξίδα». 
 
Οι δραστηριότητες αυτές προέρχονται από το πεδίο της χοροθεραπείας και της 
εικαστικής ψυχοθεραπείας. Πρόκειται για συµβολικές, µη λεκτικές οδούς έκφρασης, 
που στοχεύουν στο να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέµατα 
που τους απασχολούν τόσο στο συνειδητό, όσο και στο µη συνειδητό επίπεδο. 
 
Μία από τις εσωτερικές συγκρούσεις που βιώνεται έντονα στην εφηβεία είναι η 
ταυτότητα φύλου, όσον αφορά τόσο τη σεξουαλική, αλλά και την ευρύτερη 
ψυχολογική και κοινωνική της διάσταση. 
 
Στο εργαστήριο χοροθεραπείας θα έχουµε την ευκαιρία να διερευνήσουµε ζητήµατα 
που συνδέονται µε τη σωµατογνωσία µας, και στη συνέχεια να επεξεργαστούµε τόσο 
πεποιθήσεις όσο και σωµατικές φόρµες σχετικές µε την έκφραση της θηλυκής και 
αρσενικής σεξουαλικής ταυτότητας. 
 
Το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου ανάγεται στη θεωρία των αρχετύπων του 
Yung, και συγκεκριµένα στις µορφές animus και anima. Πρόκειται για την εµπειρία 
της «εικόνας» της ψυχής και πώς αυτή συνδέεται µε καθηµερινές συµπεριφορές και 
επιλογές µας. 
 
Η κινησιολογία που χρησιµοποιείται είναι απλή και αυτοσχεδιαστική, και δεν 
προϋποθέτει εξειδικευµένες γνώσεις τεχνικής του χορού. 
 
7. «Ερωφίλοι: επιθυµώ, µαθαίνω, νοιάζοµαι» 
 
Συντονίστριες: Μ. Χατζηγεωργιάδου, Ε. Γεωργακοπούλου, Ε. Τζούρα, Κ. Μάρκου, 
Κ. Λεκίδου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «Νηρέας» 
 
Χρονική διάρκεια: δυο ώρες 
 
Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 12 
 
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 20 
 
Απαιτούµενος χώρος: χώρος άνετος µε καρέκλες 
 
Απαιτούµενος εξοπλισµός: κόλλες Α4, στυλό, µαρκαδόροι 
 
Υλικό: Θα δοθεί στους συµµετέχοντες dvd που θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό, το 
οποίο αποτελείται από δύο τόµους. Κάθε τόµος περιλαµβάνει 15 θεµατικές ενότητες, 
θεωρητικά και επιστηµονικά δεδοµένα για την σεξουαλικότητα, την σεξουαλική αγωγή 
στην εφηβεία, τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και βιωµατικές 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της 
εµπιστοσύνης µέσα στην τάξη. 
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Σκοπός και µεθοδολογία: Στο εργαστήρι αυτό θα παρουσιαστεί µε βιωµατικό τρόπο 
µέρος του εκπαιδευτικού υλικού µε τίτλο: «Ερωφίλοι: επιθυµώ, µαθαίνω, νοιάζοµαι» 
που απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου και στοχεύει στην σεξουαλική αγωγή και 
στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας τους. Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα µέσα από ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες να εξοικειωθούν µε το 
υλικό, να διερευνήσουν τις προσωπικές τους αξίες και να αναδείξουν τις διαφορετικές 
στάσεις κι αντιλήψεις σχετικά µε τη σεξουαλική συµπεριφορά. 
 
Το Κέντρο Πρόληψης «Νηρέας» ξεκίνησε τα τελευταία 2 χρόνια, σε συνεργασία µε 
την ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κιλκίς µια προσπάθεια να εκπαιδεύσει 
και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση προγραµµάτων σεξουαλικής 
αγωγής σε µαθητές Γυµνασίου. ∆ιερευνώντας τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
καταλήξαµε στη δηµιουργία του συγκεκριµένου υλικού, το οποίο εφαρµόζουν οι 
εκπαιδευτικοί αφού έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχο βιωµατικό εργαστήρι. Ως 
µέθοδος εκπαίδευσης στο συγκεκριµένο υλικό έχει επιλεγεί η βιωµατική µάθηση και 
η δυναµική των οµάδων, όπου οι µαθητές συµµετέχουν µε όλες τις αισθήσεις τους, 
ώστε η αλλαγή σκέψης και συµπεριφοράς να τους γίνεται «βίωµα» και στη συνέχεια 
πράξη στην καθηµερινή τους ζωή. Το ζητούµενο είναι οι σηµερινοί έφηβοι και 
αυριανοί ενήλικες να µπορούν να διαχειριστούν υπεύθυνα την ερωτική τους ζωή, να 
ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους δυσκολίες και εµπόδια, να ζουν ελεύθερα και 
ανεξάρτητα από πιέσεις να µπορούν να επιλέγουν. 
 
Το υλικό εφαρµόστηκε πρώτη φορά την σχολική χρονιά 2013-2014 σε 6 Γυµνάσια 
του Νοµού Κιλκίς από 11 εκπαιδευτικούς στα οποία συµµετείχαν συνολικά 139 
µαθητές, Α’, Β’ και Γ’ Τάξης, στα πλαίσια προγραµµάτων αγωγής υγείας µε θέµα την 
σεξουαλική αγωγή. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος 
πραγµατοποιούνταν εποπτικές συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς, ώστε 
να διευκολύνονται δυσκολίες που προέκυπταν. Παράλληλα, υλοποιούνταν 
συµπληρωµατικές παρεµβάσεις στους µαθητές από την επιστηµονική οµάδα του 
Κέντρου Πρόληψης, µε τη χρήση του υλικού και την ενεργή συµµετοχή των 
εκπαιδευτικών. Το υλικό έχει εγκριθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση Σπουδών Π/θµιας και 
∆/θµιας Εκπαίδευσης, ∆ιεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης ∆.Ε., 
Τµήµα Γ΄ Μαθητικής Μέριµνας και Σχολικής Ζωής του Υπουργείου 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
8. Bιωµατικό εκπαιδευτικό εργαστήριο στο Εγχειρίδιο Πρωτογενούς Πρόληψης 
«Παραµύθι χωρίς σύνορα» 
 
Συντονιστές: Μ. Α. Τσαγκαλάκη, Γ. Νέζης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» 
 
Χρονική ∆ιάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθµός συµµετοχών: 12 
 
Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 
 
Απαιτούµενος χώρος: Ο χώρος να µπορεί να καλύψει 22 άτοµα σε κύκλο, καθώς και 
να µπορούν οι συµµετέχοντες να λειτουργήσουν σε παράλληλες οµάδες των 4-5 
ατόµων (30-35 m2). 
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Απαιτούµενος Εξοπλισµός: ∆εν απαιτείται 
 
Υλικό: Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα δοθεί στους συµµετέχοντες το 
εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM). 
 
Σκοπός και µεθοδολογία: Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριµία και η 
ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο Πρωτογενούς 
Πρόληψης. Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί είναι ο βιωµατικός τρόπος 
µάθησης µέσω δουλείας σε µικρές οµάδες, ζωγραφικής, εικαστικής δηµιουργίας και 
άλλων οµαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων. Η δράση του παραµυθιού εκτυλίσσεται 
σε 12 επεισόδια, τα οποία αποτελούν µια συνέχεια. Κάθε ένα  από αυτά 
πραγµατεύεται διαφορετικά θέµατα, που µπορούν να αναδειχθούν µέσα από ποικίλες 
τεχνικές όπως είναι η αφήγηση, το παιχνίδι ρόλων, η ζωγραφική, κ.α. Στο σύνολό του 
το παραµύθι αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν τα παιδιά, µε βιωµατικό τρόπο, 
ζητήµατα, όπως η διαφορετικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η λήψη 
αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων, η ατοµική και η κοινωνική ευθύνη κ.ά., 
συµβάλλοντας έτσι στην ηθική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη τους. 
 
Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο αποτελεί πρωτότυπη δηµιουργία στελεχών του Κέντρου 
Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» και έχει πάρει έγκριση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
 
* Το εγχειρίδιο είχε παρουσιαστεί στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 
µε θέµα: «Η πρόληψη ως αναγκαιότητα και δικαίωµα µπροστά στις σύγχρονες 
προκλήσεις». Πανελλήνιο ∆ίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, 22-25 
Σεπτεµβρίου 2010, Μεσολόγγι, υπό τη µορφή Αναρτηµένης Ανακοίνωσης. 
 
9. «Η συλλογική δράση ως σύγχρονο ζητούµενο στη σχολική κοινότητα» 
 
Συντονίστρια: Σ. Περακάκη, ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 15 άτοµα 
 
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25 άτοµα 
 
Απαιτούµενος χώρος: Αίθουσα όπου να υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης των 
θέσεων 
 
Απαιτούµενος εξοπλισµός: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτζέκτορας, οθόνη 
προβολής, ηχεία, τρίποδο, 6 κόλλες 50×70, 10 κόλλες Α4, 4 κουτιά µαρκαδόροι, 
µετακινούµενες καρέκλες 
 
Υλικό: ∆εν προβλέπεται 
 
Σκοπός: Η εκπαίδευση των συµµετεχόντων στην ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση 
των εκπαιδευτικών ως προς την οργάνωση συλλογικών παρεµβάσεων στη σχολική 
κοινότητα, που καλλιεργούν πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, αλληλέγγυους, µε 
ενεργό συµµετοχή, κοινωνική ευαισθησία – ευθύνη και συλλογική συνείδηση. 
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Ειδικοί στόχοι: 
� Γνώσεις: α) να αναγνωρίσουν την αξία και τη σπουδαιότητα της συλλογικής 

δράσης στη σχολική κοινότητα, β) να αξιοποιήσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές 
µεθόδους στην εκπαιδευτική διεργασία. 

� ∆εξιότητες: α) να ενισχύσουν την ικανότητά τους για επικοινωνία, β) να 
εκφράσουν τα συναισθήµατά τους, γ) να συνεργάζονται µέσα σε ένα κλίµα 
αµοιβαίου σεβασµού, ασφάλειας, κατανόησης και αµοιβαίας εµπιστοσύνης, γ) να 
δηµιουργούν σχέσεις µε τους διαφορετικούς άλλους. 

� Στάσεις: α) να σέβονται τη διαφορετικότητα του άλλου, β) να λαµβάνουν υπόψη 
και να εκτιµούν τις διαφορετικές οπτικές, γ) να διαµορφώσουν ευχάριστο και 
συνεργατικό κλίµα. 

 
Μεθοδολογία: Η εκπαιδευτική στρατηγική του εργαστηρίου στηρίζεται στη βιωµατική 
µάθηση και οι εκπαιδευτικές τεχνικές αφορούν την αξιοποίηση αποσπασµάτων από 
επιλεγµένη κινηµατογραφική ταινία, την εργασία σε οµάδες και τη συζήτηση. Σκοπός 
αυτής της επιλογής αυτής είναι η κινητοποίηση των εκπαιδευοµένων για ενεργό 
συµµετοχή και η δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην οµάδα. Έτσι, 
θα ανταλλάξουν συναισθήµατα, γνώσεις κι εµπειρίες και µέσω κριτικού στοχασµού 
θα επανεξετάσουν – τροποποιήσουν εσφαλµένες πεποιθήσεις, ώστε 
να προσαρµοσθούν – κινητοποιηθούν ευκολότερα σε νέα δεδοµένα. Η εκπαιδεύτρια 
έχει το ρόλο του συντονιστή – εµψυχωτή, που προάγει την αλληλεπίδραση, τη 
συµµετοχή, την πορεία προς τη γνώση. 
 
10. «Ν SΝΤΜ_ Να Sinanti8oume» 
 
Συντονιστές: Μ. ∆ρακοπούλου, Α. Μαυροµιχάλης, Λ. Μελετίδου, Γ. 
Γκιούρκα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ελπίδα» 
 
∆ιάρκεια: 2 ώρες 
 
Αριθµός Συµµετεχόντων: 10-18 άτοµα 
 
Χώρος: ελεύθερος από έπιπλα ώστε να γίνει ένας κύκλος από καρέκλες 
 
Υλικά: µαρκαδόροι ή κηροµπογιές, flip-chart, χαρτοταινία 
 
Θα δοθεί από τους συντονιστές σε όσους/ όσες συµµετάσχουν ένα δίφυλλο 
ενηµερωτικό που θα περιλαµβάνει: α) την περιγραφή του προγράµµατος και β) 
πληροφορίες γύρω από τη γλώσσα και τους κώδικες της τεχνολογικής επικοινωνίας. 
 
Τα τελευταία χρόνια, γινόµαστε αποδέκτες της αγωνίας και αδυναµίας γονέων και 
εκπαιδευτικών να ελέγξουν την ολοένα αυξανόµενη χρήση Η/Υ και διαδικτύου από 
παιδιά και εφήβους καθώς και παρακείµενων συµπεριφορών όπως επιθετικότητα, 
καταπάτηση ορίων, παθητικότητα. 
 
Το εργαστήριο που θα παρουσιάσουµε είναι µέρος του εκπαιδευτικού 
υλικού «Παιχνίδια και ∆ιαδίκτυο: Πρόληψη των Κινδύνων Χρήσης» που σχεδίασε η 
«Ελπίδα» µε στόχο την ανάπτυξη των προστατευτικών παραγόντων για µια ασφαλή 
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και έξυπνη χρήση της τεχνολογίας, απαλλαγµένη από συµπεριφορές κατάχρησης και 
εξάρτησης. 
 
Στο εργαστήριο αυτό θα γίνει µια εισαγωγή στις βασικές έννοιες που αφορούν το 
∆ιαδίκτυο και τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, θα διερευνήσουµε τη σχέση µας µε τα 
παραπάνω και θα αναδείξουµε την κυρίαρχη τάση της οµάδας ως προς τη χρήση 
αυτών. 
 
Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί εµπλέκει βιωµατικά τους συµµετέχοντες µέσα 
από καλλιτεχνικές δραστηριότητες (παιχνίδι, τραγούδι, χορός). 
 
11. «Πλοηγήσου µε ασφάλεια»: Καθολική παρέµβαση ενηµέρωσης µαθητών Α’ 
Γυµνασίου για την πρόληψη της προβληµατικής χρήσης και του εθισµού στο 
διαδίκτυο 
 
Συντονίστρια: Β. Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµου Κηφισιάς «Προνόη» 
 
Η χρονική διάρκεια του εργαστηρίου ορίζεται στις δύο ώρες, µε ελάχιστο αριθµό 
συµµετεχόντων τα 10 µέλη και µέγιστο τα 20. 
 
Οι συµµετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του βιωµατικού 
εργαστηρίου θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική µορφή (dvd) την µεθοδολογία, την 
αξιολόγηση του προγράµµατος από τους µαθητές, και κάθε άλλο χρήσιµο εποπτικό 
υλικό. 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να 
επιµορφωθούν µε βιωµατικό και διαδραστικό τρόπο (χρήση οπτικοακουστικών 
µέσων) στην αξιοποίηση µιας καθολικής παρέµβασης για την πρόληψη της 
προβληµατικής χρήσης και του εθισµού στο διαδίκτυο. Η παρέµβαση απευθύνεται 
και θα είναι αξιοποιήσιµη για επαγγελµατίες που εργάζονται κυρίως µε µαθητές Α΄ 
γυµνασίου, παρέχοντας όµως γενικότερα την δυνατότητα προσαρµογής σε µαθητές 
προεφηβείας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η επιστηµονική τεκµηρίωση της 
παρέµβασης είναι προϊόν συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης «Προνόη» και της 
Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Νοσ. «Π. & Α. Κυριακού». 
 
 
 
 
 


