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η
 Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 

 «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 - 21 
Οκτωβρίου 2017 

 
Βιωματικά Εργαστήρια: Περιλήψεις 
 
Κ. Λεοντιάδου, Β. Χαραλαμπίδης, ΟΚΑΝΑ, Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Εποπτείας, Αθήνα, Ελλάδα 
  
«Βιωματικό εργαστήριο ομαδικών εποπτικών πρακτικών συστημικού 
προσανατολισμού» 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή  της ομάδας συναδέλφων  στις 
εποπτικές πρακτικές οι οποίες εμπνέονται από τις αρχές του 
κονστρουκτιβισμού και του κοινωνικού κονστραξιονισμού και ειδικότερα της 
συνεργατικής προσέγγισης. Με την περιγραφή του βασικού θεωρητικού 
πλαισίου δίνεται η δυνατότητα να δοκιμαστούν εμπειρικά ασκήσεις που 
αξιοποιούν την ομάδα ως πλαίσιο ανάδειξης πολλαπλών οπτικών και 
αποθεμάτων. 
 
Χρονική διάρεκια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 7 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα με δυνατότητα κυκλικής διάταξης καθισμάτων 
χωρητικότητας έως 20 ατόμων. 
 
Υλικό: Περιγραφή των βιωματικών εποπτικών ασκήσεων. 
 
 
Η. Γκότσης, Ά. Κιαπόκα, Φ. Μπέη, Α. Αλεξάκη, ΟΚΑΝΑ, Ελλάδα 
  
«Ο μεταβατικός χώρος ανάμεσα στη διερεύνηση των προβλημάτων, την 
επαναδιατύπωση τους ως ανάγκες και την ανακάλυψη των ικανοτήτων: 
οι συνομιλίες για τις διαγενεακές πηγές αποθεμάτων ως μέσο για τη 
δημιουργία διαλογικών πεδίων σύνδεσης και ασφάλειας» 
 
Το εργαστήριο εντάσσεται στις Καταξιωτικές Συστημικές Πρακτικές, στις 
Πολυφωνικές ιδέες, στην Αφηγηματική προσέγγιση και στη Συνεργατική 
Στάση. 
Οι  ιδέες για τις ασκήσεις, οι  οποίες  είναι πρωτότυπες, γεννήθηκαν από  τη 
συνάντηση  με τις σκέψεις του Peter Lang για τη σημασία της πλευρικής 
σκίασης και τον οπίσθιο φωτισμό, αλλά και μέσα από τις συνομιλίες με τα 
Στελέχη των Κ.Π. που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
Ακόμα, οι σκέψεις του Μιχαήλ Μπαχτίν για τις φυγόκεντρες και 
απελευθερωτικές διαστάσεις των πολυφωνικών αφηγήσεων και τις 
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κεντρομόλες δυνάμεις που ασκούν οι μονοσήμαντες ιστορίες αποτελούν μια 
διαρκή πηγή έμπνευσης και επιρροών. 
Τέλος, πηγές έμπνευσης για το Καταξιωτικό Γενεόγραμμα υπήρξαν οι 
Minuchin, Bateson, Elkaim και Jacques Pluymaekers. 
Το εργαστήριο χωρίζεται σε τρία μέρη:  
Α) Τα μέλη του εργαστηρίου προσκαλούνται να εργαστούν με οδηγό το 
Καταξιωτικό Γενεόγραμμα: Οι αφηγήσεις για τις απώλειες και τις δυσκολίες  
επαναδιατυπώνονται ως ιστορίες δύναμης, επιβίωσης και ανθεκτικότητας. Τα 
μέλη προσκαλούνται επίσης να εργαστούν στην κατεύθυνση της σύνδεσης με 
τα δώρα και τα αποθέματα που κληροδοτούνται από τους σημαντικούς 
άλλους.  
Β) Τα μέλη προσκαλούνται να αφηγηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας 
ιστορίες περηφάνιας και αξιοπρέπειας για τους σημαντικούς άλλους. 
Γ) Τα  μέλη προσκαλούνται να αφηγηθούν ιστορίες για το μέλλον. Πως 
ονειρεύονται  ένα μέλλον ελπίδας και αξιοπρέπειας.  
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα  
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 16 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: 50cm2, αεριζόμενος. 
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Πίνακας flipchart, πιθανά υπολογιστής, 
προτζέκτορας, ηχεία, χαρτοταινία, χαρτί Α4, Α3, μαρκαδόροι. 
 
Υλικό: Το υλικό που θα παράγουν οι ίδιοι στα πλαίσια του εργαστηρίου. 
 
Σκοπός: Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η Ανακάλυψη - Ανάδυση των 
Δυνάμεων - Αποθεμάτων, που φέρουμε από την προσωπική μας ιστορία και 
την ιστορία του οικογενειακού μας συστήματος και την ανθεκτικότητα του, ως 
ικανότητες και αξίες. Ακόμα, η Αξιοποίηση τους για την ενδυνάμωση και  
διεύρυνση του εαυτού, των συνδέσεων  και  των κοινωνικών  σχέσεων και τη 
συν-κατασκευή νέων νοηματοδοτήσεων.  
 
Μεθοδολογία: Το εργαστήριο είναι βιωματικό και τα μέλη θα εργαστούν 
αρχικά σε ζευγάρια και στη συνέχεια θα μοιραστούν τις ιστορίες τους σε 
ολομέλεια. 
 
 
Δρ. Α. Δημητρίου, Ι. Σταθοπούλου, Χ. Λουκίδης, Λ. Τραυλού, Α. Μπαζάκα, 
Κ. Μάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Π.Ε. Αιτωλ/νίας «Οδυσσέας», Αγρίνιο, Ελλάδα 
  
«Νήσος  Έλλις,  διαδρομή στο τραύμα» 
 

Το εργαστήριο δουλεύεται με σκοπό τη διαχείριση τραύματος από ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού (π.χ. πρόσφυγες). Ήδη έχει δουλευτεί σε δύο ομάδες 
εθελοντών (σε εκπαίδευση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην 
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κοινότητα) κι σε δύο ομάδες διαχείρισης συναισθημάτων. Μέσα σε μία 
βιωματική διαδρομή από το χθες στο σήμερα κι από το γενικό στο ειδικό με 
εικαστικά μέσα δίνονται ερεθίσματα διαχείρισης δυσκολιών  των μελών της 
ομάδας. 
 

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα 
 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
 

Απαιτούμενος χώρος: Μία αίθουσα με δυνατότητα συσκότισης (κουρτίνες, 
κτλ), με χωρητικότητα 20 ατόμων σε κύκλο, χωρίς καρέκλες (αν είναι δυνατόν 
με μαξιλάρια) και χώρο (τοίχο) προβολής εικόνας. 
 

Απαιτούμενος εξοπλισμός: Laptop, ηχεία, projector. Tα υπόλοιπα εικαστικά 
υλικά θα διατεθούν από μας. 
 

Σκοπός και μεθοδολογία: Το εργαστήριο δουλεύεται με σκοπό τη διαχείριση 
τραύματος από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ. πρόσφυγες). Ήδη έχει 
δουλευτεί σε δύο ομάδες εθελοντών (σε εκπαίδευση για αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών στην κοινότητα) κι σε δύο ομάδες διαχείρισης 
συναισθημάτων. Μέσα σε μία βιωματική διαδρομή από το χθες στο σήμερα κι 
από το γενικό στο ειδικό με εικαστικά μέσα δίνονται ερεθίσματα διαχείρισης 
δυσκολιών  των μελών της ομάδας.  
 
 
Β. Αλεξάκη, Σ. Μακαρώνη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Κηφισιάς «Προνόη», Ελλάδα   
 
 «“Boys and Girls Plus”: Καινοτόμο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής ενός υγιούς  τρόπου 
ζωής στους εφήβους» 
 
Το πρόγραμμα “Boys and Girls Plus”, που βασίζεται στην διαδικτυακή σειρά 
Boys and Girls, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών και των επιπτώσεων τους στον εφηβικό πληθυσμό. 
Απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 13 - 19 ετών εντός και εκτός επίσημου 
σχολικού πλαισίου.  
Το πρόγραμμα  παρέχει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές 
νέων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έναν σύνολο καινοτόμων διαδικτυακών 
και έντυπων εργαλείων που  εμπλέκουν με δημιουργικό τρόπο τους νέους σε 
ένα υγιή τρόπο ζωής και  τους ευαισθητοποιούν  στους κινδύνους που 
σχετίζονται με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 
Το πρόγραμμα στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  συμμετέχουν  σε 
αυτό 10 φορείς  από 9  χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.   
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 ενώ η ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών εργαλείων ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2014. Το Κέντρο 
Πρόληψης «Προνόη» από την Ελλάδα εντάχτηκε στο πρόγραμμα BOYS & 
GIRLS PLUS τον Δεκέμβριο του 2014 σαν υποστηριχτής του προγράμματος 
(supporting partner) αναλαμβάνοντας την υποχρέωση  να ακολουθήσει όλα τα 
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βήματα του προγράμματος μέχρι την λήξη του τον Απρίλιο του 2016. 
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει ήδη εγκρίνει την υλοποίηση 
του στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το Απόσπασμα 
Πρακτικού με αρ. 21/21-04-2015.  
Οι φορείς που συμμετείχαν είναι από τους πρωτοπόρους στην πρόληψη των 
εξαρτήσεων ευρωπαϊκά και έχουν συμμετέχει και σε άλλα γνωστά σε εμάς 
πρόγραμμα όπως το Unplugged (ΞΕΡΩ ΤΙ ΖΗΤΑΩ) κτλ. Ελπίζουμε με την 
δουλειά αυτή που κάναμε να προσφέρουμε στους συναδέλφους μας στην 
πρόληψη, στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία μας ένα ακόμη αξιόλογο και 
αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης. 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: αίθουσα που να χωράει 27 συμμετέχοντες  καθιστούς 
σε καρέκλες, σε κυκλική διάταξη, γύρω στα 30 m2. 
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Μηχάνημα προβολής εικόνας, ήχου και power 
point, πίνακα και χαρτί σεμιναρίου, μαρκαδόρους, χαρτιά Α4. 
 
Υλικό: Το εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, 25 βίντεο, ο οδηγός του εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση εκπαίδευσης από το Κ.Π 
«Προνόη» και τα ευρωπαϊκά  αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
 
Σκοπός και μεθοδολογία: Μέσα από την εκπαίδευση σε αυτό το εργαστήριο οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία  να επιμορφωθούν σε ένα καινοτόμο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη των εξαρτήσεων και στη συνέχεια να 
μπορούν να το εφαρμόσουν είτε απευθείας οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν 
εκπαιδευτικούς και άλλους εμψυχωτές νέων. H μεθοδολογία του εργαστηρίου 
βασίζεται στη  βιωματική εκπαίδευση ενηλίκων. 
 
 
Μ. Λύκαρη, Μ. Α. Τσαγκαλάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», Αθήνα, Ελλάδα 
 
«Bιωματικό εργαστήριο στο Παραμύθι - Εκπαιδευτικό Υλικό Πρόληψης 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Συναισθηματο-
δεινοσαυροπεριπέτειες”» 
 
Οι «Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες» είναι ένα πρωτότυπο παραμύθι 
που δημιουργήθηκε, από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «Παλλάς Αθηνά», 
παράρτημα του «Αθηνά Υγεία», με σκοπό να λειτουργήσει ως υλικό 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, απευθυνόμενο σε 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η ιδέα για τη συγγραφή 
του, ξεκίνησε όταν συνεχώς διαπιστώναμε την ανάγκη των εκπαιδευτικών να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν, να εκφράσουν και να 
διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. 
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Η βασική του φιλοσοφία στηρίζεται στο ότι τα συναισθήματα δεν είναι χρήσιμο 
να χαρακτηρίζονται ως θετικά και αρνητικά και στο διαχωρισμό του ίδιου του 
συναισθήματος από την αντίδραση - συμπεριφορά που έπεται του βιώματος 
αυτού. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να 
ονομάσουν τα συναισθήματά τους καθώς και να προσπαθήσουν να τα 
διαχειριστούν λειτουργικά. Ο εκπαιδευτικός - συντονιστής δύναται να 
αξιοποιήσει ποικίλες τεχνικές σε κάθε κεφάλαιο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ανάγνωση, αφήγηση, βιωματικές δραστηριότητες (δραματοποίηση, εικαστικά, 
παιχνίδι ρόλων, κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η δημιουργία 
πλαισίου τέτοιου, που θα ευνοεί την συμμετοχή των παιδιών σε ενεργητικό 
διάλογο. 
Πρόκειται για την ιστορία ενός μουσείου δεινοσαύρων όπου κάθε βράδυ, τα 
εκθέματα ζωντανεύουν. Οι δύο βασικοί ήρωες είναι ο Δεινόσαυρος Πρόβατο, 
ένας άτολμος δεινόσαυρος που δεν έχει βγει ποτέ από την αίθουσά του και η 
Άπλυτη Ατρόμητη Γατούλα που είναι γενναία και απολαμβάνει τις νέες 
εμπειρίες. Οι δύο ήρωες σε κάθε κεφάλαιο συναντούν ένα δεινόσαυρο που 
προσωποποιεί ένα από τα συναισθήματα που δυσκολεύουν περισσότερο τα 
παιδιά αυτής της ηλικίας: την ντροπή, τη ζήλια, τον θυμό, τον φόβο, τη λύπη. 
 
Χρονική διάρκεια: 1:30 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα  
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 
 
Απαιτούμενος χώρος: Ο χώρος να μπορεί να καλύψει 27 άτομα σε κύκλο, 
καθώς και να μπορούν οι συμμετέχοντες να λειτουργήσουν σε παράλληλες 
ομάδες των 4-5 ατόμων (35-40 m2). 
 
Υλικό: Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες το 
εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία με το συγκεκριμένο παραμύθι, 
μέσω αφήγησης και βιωματικών δραστηριοτήτων.  
 
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο βιωματικός τρόπος μάθησης 
μέσω αξιοποίησης τεχνικών όπως η δουλεία σε μικρές ομάδες, η ζωγραφική, 
η εικαστική δημιουργία και η αφήγηση. 
Επιλέξαμε την μορφή του παραμυθιού για την παιδαγωγική δύναμη που έχει 
αυτός ο τρόπος προσέγγισης ενός θέματος τόσο εξαιτίας της μαγείας που 
ασκεί στα παιδιά η αφήγηση μιας ιστορίας όσο και της δυνατότητας που τους 
δίνει να ταυτιστούν με τους ήρωες, να φανταστούν ότι είναι οι ίδιοι στη θέση 
τους και να μιλήσουν για τον εαυτό τους μέσα από τους ήρωες με ασφάλεια. 
Το υλικό έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να 
λεκτικοποιήσουν τα συναισθήματα και στη συνέχεια να τα διαχειρίζονται με 
λειτουργικότερο τρόπο ιδιαίτερα στη σχέση τους με τους άλλους. 
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Δ. Δαμιανίδου, Α. Χατζηνταή, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σείριος», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
«Εμψυχώνοντας στελέχη και χρήστες υπηρεσιών των Κέντρων 
Πρόληψης. Προλαμβάνοντας την επαγγελματική εξουθένωση 
παίζοντας» 
 
Ως στελέχη πρόληψης καλούμαστε καθημερινά να σχεδιάζουμε και να 
υλοποιούμε δράσεις τις οποίες οφείλουμε να αναδιαμορφώνουμε διαρκώς, 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ευμετάβλητες ανάγκες της κοινότητας. 
Απαιτείται να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε 
στις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επιβαρύνουν και 
αλλοτριώνουν στελέχη και χρήστες των Κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
απαραίτητο να αναζητούμε νέα εργαλεία τα οποία να λειτουργούν 
απελευθερωτικά για τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας αλλά και για εμάς ως 
επαγγελματίες. Αναδεικνύεται η ανάγκη να εφαρμόζουμε στις παρεμβάσεις 
μας δραστηριότητες που εστιάζουν στην εμψύχωση των συμμετεχόντων και 
ενισχύουν τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων. 
Τα διαδραστικά παιχνίδια είναι σημαντικά εργαλεία τα οποία δεν κουράζουν 
τους συμμετέχοντες, συνδυάζουν τη γνωστική - πνευματική βελτίωση μαζί με 
την συναισθηματική ενδυνάμωση και το σωματικό βίωμα. Τέτοιου τύπου 
παιχνίδια συνδέουν την θεωρία με την πράξη, αφήνουν έντονα το στίγμα τους 
στη μνήμη των συμμετεχόντων, απελευθερώνουν την έκφραση τους, 
αυξάνουν την αισιοδοξία τους και τους ενδυναμώνουν, ενώ παράλληλα 
προάγουν τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και την επικοινωνία με 
αποτέλεσμα να ενισχύεται η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων. 
Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τους στόχους της πρόληψης είναι 
απαραίτητο να ενσωματώσουμε πρακτικά στο εργασιακό μας πλαίσιο τις αξίες 
τις πρόληψης τις οποίες προσπαθούμε να μεταδώσουμε στους αποδέκτες 
των υπηρεσιών μας. Για να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και να 
απελευθερώσουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι 
απαραίτητο να απελευθερωθούμε εμείς οι ίδιοι ως επαγγελματίες και να 
καλλιεργήσουμε ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ μας.  
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα με καθίσματα σε κυκλική διάταξη, αρκετά 
μεγάλη και για κινητικές δραστηριότητες. 
 
Στο εργαστήριο προτείνουμε νέα εργαλεία και παιχνίδια λεκτικής και μη 
λεκτικής επικοινωνίας τα οποία μέσα από το γέλιο και τη διασκέδαση 
προάγουν την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των μελών της ομάδας 
με απώτερο στόχο να αποφορτιστούμε, να απελευθερωθούμε και να 
ξαναβρούμε την έμπνευση που έχουμε χάσει από την πίεση που καθημερινά 
βιώνουμε στον επαγγελματικό και κοινωνικό μας βίο.  
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Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εμψύχωση των στελεχών πρόληψης και η 
παρουσίαση νέων εργαλείων που μπορούν να προλάβουν την επαγγελματική 
εξουθένωση στους επαγγελματίες Πρόληψης αλλά και να χρησιμοποιηθούν 
σε παρεμβάσεις πρόληψης.  
Θα χρησιμοποιηθεί η βιωματική μέθοδος. 
 
 
Τ. Στραβοπόδης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου «Η Στοργή», Ελλάδα 
 
«Η σημειολογία του γονεϊκού ρόλου στη κατασκευή συμπεριφορών» 
 
Εμπλοκή επαγγελματιών από το χώρο της Πρόληψης προκειμένου να 
διαχειριστούν θέματα που συνάδουν με ρόλους στην οικογένεια, αλλά και πως 
αυτοί σημειολογικά κατασκευάζουν συμπεριφορές. Σύγχυση ρόλων 
δημιουργούν τελικά αντιφάσεις και ανασφάλεια στο ενδοοικογενειακό 
περιβάλλον; Υπάρχουν επιπτώσεις τελικά στη συμπεριφορά των εφήβων που 
διαμορφώνεται στην οικογένεια; Πώς διαμορφώνονται τα αρνητικά 
συναισθήματα και τι σχέση μπορεί να έχουν σχετικά με την εξάρτηση από το 
διαδίκτυο; 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα με καρέκλες σε κύκλο. 
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Πίνακας, χαρτόνια, μαρκαδόροι. 
 
 
Χ. Χρηστίδου, Τμήμα Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης, Ελλάδα  
  
«Ευαισθητοποίηση σχολικής κοινότητας πάνω σε θέματα 
ενδοοικογενειακής βίας/ κακοποίησης - Αντιμετώπιση περιστατικών» 
 
Το εργαστήριο θα στηριχθεί σε δραστηριότητα του εκπαιδευτικού υλικού που 
δημιουργήθηκε από το τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε.Δ.Θ., με τίτλο: 
«Ταξιδεύοντας στον κόσμο, γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου». Το υλικό αφορά 
στη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, αποτελείται από 11 ενότητες -
εργαστήρια, μπορεί να υλοποιηθεί ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στη 
διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς και έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ. 
Η δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο αφορά στα άρθρα 
της Δ.Σ.ΔτΠ. 18 & 19 ενώ συζητιούνται και τα άρθρα 3 και 20 
συμπληρωματικά. Η ομάδα θα προσεγγίσει το θέμα μέσα από μελέτη 
περίπτωσης και ανάληψη ρόλων με δημιουργία 5 μικρότερων ομάδων. Η 
δουλειά των μικρών ομάδων θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια και θα 
συζητηθούν τα συμπεράσματα καθώς και το θέμα της αντιμετώπισης της 
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ενδοοικογενειακής βίας - κακοποίησης του παιδιού από τη σχολική κοινότητα 
με αναφορά στο νόμο 3.500 του 2006. 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
Απαιτούμενος χώρος: Χώρος όπου μπορούν να χωρέσουν σε κύκλο 20 
άτομα και να λειτουργήσουν 5 μικρότερες ομάδες. 
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Η/Υ, προτζέκτορας, πίνακας.  
 
Υλικό: 1. Το εκπαιδευτικό υλικό 2. Δ.Σ.ΔτΠ. 3. ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 
232/Α'/24.10.2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες 
διατάξεις. 

 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί σε 
σχέση με θέματα ενδοοικογενειακής βίας/ παιδικής κακοποίησης, να 
ενημερωθούν για ένα εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να εφαρμόσουν στην 
τάξη με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών και τη γνωριμία της 
Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων, έχοντας την ευκαιρία ταυτόχρονα να 
συζητήσουν πάνω στη διαχείριση ανάλογων φαινομένων από το σχολείο, 
γνωρίζοντας τα όσα ορίζει ο νόμος 3.500/2006. 
 
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μελέτη περίπτωσης, η ανάληψη 
ρόλων και η δουλειά σε μικρές ομάδες. 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η συμμετοχή των στελεχών που εμπλέκονται 
στην Πρόληψη των εξαρτήσεων και η αλληλεπίδραση τους μέσω των 
εμπειριών τους. 
 
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εμπλακούν σε θέματα: 
α) Σημειολογίας ενδοοικογενειακών ρόλων. 
β) Της διαμόρφωση ασφαλούς οικογενειακού πλαισίου και 
γ) Πως η έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει τους εφήβους σε εξαρτητικές  
συμπεριφορές. 
Γνωριμία σε κύκλο. 
Μικρές ομάδες των πέντε ατόμων θα επεξεργαστούν θέματα που θα 
δουλέψουν. 
Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εμπειρία της στην μεγάλη ομάδα. 
Κλείσιμο - Αξιολόγηση - Παρουσίαση συμπερασμάτων στην ολομέλεια. 
 
 
Μ. Αλατζόγλου, Α. Αρμενάκη, Δ. Γυπαράκη, Ε. Δερμάτη, Σύλλογος 
Εθελοντών στην Πρόληψη «Η Ομάδα», Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 
 
«Αλήθεια ή Θάρρος: Ένα βιωματικό παιχνίδι για τις σχέσεις»  
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Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν 
παίζοντας ένα παιχνίδι που έχει τον τίτλο: «Αλήθεια ή Θάρρος: Ένα βιωματικό 
παιχνίδι για τις σχέσεις».  
Με ερωτήσεις αλήθειας - θάρρους, οι συμμετέχοντες καλούνται να 
απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις 
(φιλικές, ερωτικές, οικογενειακές, συναδελφικές), ενώ τους δίνεται η ευκαιρία 
να αναρωτηθούν για τις ανθρώπινες σχέσεις, να μοιραστούν συναισθήματα, 
ιδέες, να ακούσουν τον εαυτό τους και τα μέλη της ομάδας και να 
προβληματιστούν με τις ομοιότητες αλλά και τις διάφορες που συναντάμε στις 
σχέσεις. Το εργαστήριο πραγματοποιείται με τη μορφή παιχνιδιού, το οποίο 
έχει ερωτήσεις αλήθειας ή θάρρους και καρτέλες με ερωτηματικά και 
θαυμαστικά. Στο τέλος οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν σκέψεις, 
ιδέες, εικόνες, συναισθήματα και να δημιουργήσουν ιστορίες, ποιήματα, 
μαντινάδες και δρώμενα αποτυπώνοντάς τα.  
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: Μια αίθουσα χωρητικότητας 25 ατόμων, ιδανικά θα 
ήταν να καθόμασταν στο πάτωμα, οπότε αίθουσα με ξύλινο πάτωμα θα ήταν 
πολύ βολική, αλλιώς θα καθίσουμε σε κύκλο στις καρέκλες. 
 
Σκοπός: Μέσα από το παιχνίδι να βιώσουμε ότι όλοι είμαστε ίδιοι και 
συγχρόνως διαφορετικοί. 
 
Μεθοδολογία: Ένα παιχνίδι που αποτελείται από κάρτες ερωτήσεων Αλήθειας 
και κάρτες Θάρρους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις Αλήθειας και να πράξουν αυτό που τους ζητείται στις ερωτήσεις 
Θάρρους. Έχουν δικαίωμα να μην απαντήσουν σε μία ερώτηση που δεν 
επιθυμούν και να αντικαταστήσουν την κάρτα τους. Επίσης, υπάρχουν 
καρτέλες με θαυμαστικά και ερωτηματικά, τις οποίες συμπληρώνουν στην 
πορεία του παιχνιδιού, ανάλογα με αυτά που αισθάνθηκαν και βίωσαν. Τέλος, 
με αυτές τις κάρτες δημιουργούν ιστορίες, ποιήματα, μαντινάδες ή δρώμενα τα 
οποία παρουσιάζουν στην ομάδα. 
 
 
Σ. Καραβασίλη, Σ. Ελευθερίου, Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, 
Πάφος, Κύπρος 
 
 «Επαγγελματίες και Εθελοντές στην Πρόληψη. Ελλάδα - Κύπρος, 
Διαφορετική Εκκίνηση με στόχο “Ένα Όμορφο Πάρε - Δώσε”» 
 
Από την έναρξη των προσπαθειών πρόληψης ο Εθελοντισμός φάνηκε να 
αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής συνυφασμένο με την βαθύτερη 
φιλοσοφία της πρόληψης έχοντας από μόνος του ένα προληπτικό 
αποτέλεσμα αφού θεωρείται στάση ζωής. Οι εθελοντές βρίσκονται στην 
κοινότητα και αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο ανάμεσα στους πολίτες και τις 
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επαγγελματικές υπηρεσίες φροντίδας/υγείας, αφουγκράζονται τις ανάγκες της 
κοινωνίας και προάγουν την πρωτοβουλία, την δημιουργικότητα, την 
κοινωνική ενσωμάτωση και τη συμμετοχή.  
Παρά την κοινή θεωρητική βάση, φαίνεται πως Ελλάδα και Κύπρος 
ακολουθούν πολύ διαφορετικές μεθόδους σύζευξης στον τομέα αυτό. 
Επαγγελματίες και Εθελοντές. Ποιοι έπονται και ποιοι προηγούνται; Οι 
«εθελοντές» επιλέγουν τους επαγγελματίες ή το αντίθετο; Υπάρχει σωστό και 
λάθος στον τρόπο που λαμβάνει χώρα ο εθελοντισμός; Με διάθεση να 
διερευνήσουμε αυτό το ιδιαίτερο πεδίο και με αφορμή τις διαφορετικές 
εμπειρίες σε αυτό το εργαστήριο μπορούμε να αναζητήσουμε ιδέες, να τις 
εξελίξουμε και να ανακαλύψουμε ίσως το διαφορετικό και το όμοιο, το 
συμπληρωματικό ή το συμμετρικό μέσα σε αυτές.  
Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο θα αξιοποιήσουμε την προσέγγιση της 
δραματοθεραπείας και μέσα από μια ιστορία θα ακολουθήσουμε τη ζωή των 
κατοίκων δυο γειτονικών πόλεων, της Αράλιας και της Ζεδόνιας... για να 
ανακαλύψουμε ίσως τις δικές μας ανοιχτές γέφυρες επικοινωνίας.  
Η μαγεία των ιστοριών, του παιχνιδιού και της δράσης ένωσε πριν πολλά 
χρόνια εθελοντές και επαγγελματίες δίνοντας μια άλλη κατεύθυνση στην 
Πρόληψη στην επαρχία της Πάφου μέσα από τη δράση της Δημοτικής 
Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου. Αξιοποιώντας τα ίδια μαγικά στοιχεία, θα 
αναζητήσουμε στο εδώ και τώρα της ζωής μας στάσεις και ρόλους που 
αναπτύσσουμε ως εθελοντές και ως επαγγελματίες με σκοπό να 
κατανοήσουμε επιπλέον νοήματα στην Πρόληψη.  
 

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα 
 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα  
 

Απαιτούμενος χώρος: Χώρος χωρίς καρέκλες, να υπάρχει η δυνατότητα να 
καθίσουμε σε κύκλο πάνω σε χαλί, μαξιλαράκια. 
 

Σκοπός να διερευνήσουμε το πεδίο του εθελοντισμού και του τρόπου που 
λαμβάνει χώρα σε κάθε χώρα (Ελλάδα και Κύπρο) και η αναζήτηση σημείων 
σύγκλισης και απόκλισης που θα ίσως αποτελέσουν τροφή για αυτοβελτίωση. 

 
 
Α. Αλεξάκη - Αναστασοπούλου, Ε. Σιαφαρίκα, Η. Γκότσης, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. 
Κηφισιάς «Προνόη», Ελλάδα 
 
«“UBUNTU: I am because we are”. Ιστορίες υπερηφάνειας μέσα από τον 
επαγγελματικό ρόλο» 
 
Το εργαστήριο εντάσσεται στις Καταξιωτικές Συστημικές Πρακτικές, στην 
Αφηγηματική και Συνεργατική στάση. Είναι ένα εργαστήριο που μέσα από την 
αφήγηση ιστοριών διευκολύνεται ο δεσμός και η σύνδεση. Η σύνδεση, η 
σχέση και η δημιουργία ενός πεδίου ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη συνθήκη 
προκειμένου να προσκαλέσουμε ανθρώπους σε περιόδους πολύπλευρων 
κρίσεων, να αντιπαλέψουν με τα συναισθήματα παραίτησης και ματαίωσης 
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και να συνδεθούν με πεδία ικανοτήτων και εσωτερικών επιθυμιών. Στόχος του 
εργαστηρίου είναι η δημιουργία μιας τράπεζας ικανοτήτων μέσα από την 
επαγγελματική μας ζωή. 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: Χώρος που μπορεί να φιλοξενεί σε κύκλο 20 άτομα. 
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Χώρος με μοκέτα ή μαξιλάρες, laptop με ηχεία, 
Προτζέκτορας,  μαρκαδόρους, χαρτιά Α4. 
 
Σκοπός και μεθοδολογία: Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία μιας 
τράπεζας ικανοτήτων μέσα από την επαγγελματική μας ζωή. Το εργαστήριο 
απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που δεν έχουν εκπαιδευτεί 
στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση. 
 
 
Τ. Κουφοκώτσιος, Ά. Βλάσκου, Κ. Παγκούτσου, Κ. Φυλακτού, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Πυξίδα», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
  
«Σχολή γονέων για μπαμπάδες. Τόσο σκληρά μα και τόσο τρυφερά 
πλάσματα» 
 
Πριν από ένα αιώνα, η θεωρία του σπουδαίου μπαμπά θα ακουγόταν 
παράλογη σε κάθε άντρα. Τότε ο ρόλος του πατέρα περιοριζόταν στο να είναι 
καλός κουβαλητής και να ασκεί πειθαρχία. Όμως οι εποχές άλλαξαν και ο 
ρόλος του πατέρα σήμερα είναι πολύ διαφορετικός. Η πατρότητα  στην εποχή 
μας, δεν περιορίζεται στα υλικά αγαθά και την πειθαρχία, πράγματα που 
κάποτε θεωρούνταν  αρμοδιότητες των γυναικών.  
Ο σύγχρονος πατέρας πρέπει να μπορεί, να λειτουργεί ως μέντορας, να 
φροντίζει, να συμβουλεύει, να ενθαρρύνει, να είναι δάσκαλος να διαχειρίζεται 
τα πάντα, να δίνει κίνητρα και να αγκαλιάζει. 
Δεν υπάρχει ο τέλειος μπαμπάς, μπορεί κανείς όμως να γίνει ένας σπουδαίος 
μπαμπάς. Υπάρχουν οχτώ χαρακτηριστικά του σπουδαίου μπαμπά: 
Ο σπουδαίος  μπαμπάς προσφέρει αγάπη άνευ όρων, επικοινωνεί ανοιχτά, 
αφιερώνει χρόνο στο παιδί του, είναι υπομονετικός, δίνει το καλό παράδειγμα, 
ξέρει να διασκεδάζει, παρέχει τα απαραίτητα στο παιδί του, δεσμεύεται στο 
ρόλο του. 
Η «Πυξίδα» εδώ και πέντε χρόνια πραγματοποιεί σχολές γονέων για 
μπαμπάδες. Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία υλοποίησης της 
ομάδας, οι βιωματικές τεχνικές  και οι ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν, 
καθώς και το υλικό που προέκυψε από τις ομάδες. Τα θέματα που 
επεξεργάστηκε η ομάδα σε οχτώ συναντήσεις ήταν: οι ανάγκες των παιδιών 
και των γονιών, η διαχείριση του θυμού, τα όρια η αυτοεκτίμηση, η αγάπη, το 
παιχνίδι και η ενθάρρυνση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να 
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ζήσουν μία δυνατή εμπειρία ενσωμάτωσης των οχτώ συναντήσεων μέσα σε 
δύο ώρες, με στόχο την εφαρμογή.  
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα με 30 μετακινούμενες καρέκλες. 
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Η/Υ, προτζέκτορας και δυνατότητα ήχου, 
μαρκαδόροι, κόλλες Α4. 
 
Υλικό: Θα δοθεί υλικό που έχουν ετοιμάσει οι συγγραφείς. 
 
Η «Πυξίδα» εδώ και πέντε χρόνια πραγματοποιεί σχολές γονέων για 
μπαμπάδες. Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία υλοποίησης της 
ομάδας, οι βιωματικές τεχνικές  και οι ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν, 
καθώς και το υλικό που προέκυψε από τις ομάδες. Τα θέματα που 
επεξεργάστηκε η ομάδα σε οχτώ συναντήσεις ήταν: οι ανάγκες των παιδιών 
και των γονιών, η διαχείριση του θυμού, τα όρια η αυτοεκτίμηση, η αγάπη, το 
παιχνίδι και η ενθάρρυνση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να 
ζήσουν μία δυνατή εμπειρία ενσωμάτωσης των οχτώ συναντήσεων μέσα σε 
δύο ώρες, με στόχο την εφαρμογή.  
 
Μεθοδολογία: Βιωματική τεχνική, δουλειά σε μικρές ομάδες, παίξιμο ρόλων, 
χρήση παραμυθιού, χρήση βίντεο, χρήση τεχνικών ζωγραφικής. 
 
 
A. Μπεντεβή [1], Β. Τσιάτα [2], Δ. Τσουβαλά [3], Κέντρα Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας [1] Αρκαδίας, [2] 
Λάρισας, [3] Σάμου, Ελλάδα 
 
 «Δημιουργώντας δεσμούς και συνδέσμους. Ένα εργαστήρι διαλογικών 
πρακτικών στην κοινότητα» 
 
Στο εργαστήρι θα έχουμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε βιωματικά, τεχνικές 
αξιοποίησης γνώσεων, εμπειριών και ικανοτήτων που χρησιμοποιήσαμε σε 
ομάδες ομοτίμων (σχολική κοινότητα, επαγγελματίες υγείας). 
 
Στόχος μας είναι να αναδειχθεί ότι η ομάδα ομοτίμων, αποτελεί τόπο 
συνάντησης φωνών και εσωτερικών πλευρών των μελών της. Το μοίρασμα 
εμπειριών, η συνεργατική δράση, και η δημιουργία σχέσεων και δεσμών με 
άλλα άτομα που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις, συμβάλουν στην 
κατανόηση και επίλυση δυσκολιών καθώς και στην ενδυνάμωση των ατόμων. 
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα 
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Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
 
Υλικό: Δομή των αντίστοιχων παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί. 
 
Σκοπός: Η εισαγωγή στις αρχές της εποπτείας ομοτίμων.  
 
Η μεθοδολογία μας: Βιωματική προσέγγιση με χρήση διάφορων εκφραστικών 
μέσων. 
 
 
Γ. Κομιανού [1], Ε. Φείδη [2], [1] Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Κορινθίας «Δίολκος», [2] Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. 
Ιωαννίνων «Σχεδία», Ελλάδα 
  
«Δάσκαλε, τι είναι ο θάνατος;» 
 
Πολλές φορές τα στελέχη των Κ.Π. υποδέχονται αιτήματα από τη σχολική 
κοινότητα που αφορούν τη στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε 
περιπτώσεις απώλειας και πένθους. Τα σχολεία είναι συχνά απροετοίμαστα 
για να αντιμετωπίσουν την αρρώστια και το θάνατο. 
Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαχειριστούν την απώλεια και να στηρίξουν 
τους μαθητές τους; Όταν παραπληροφορούμε, απομονώνουμε ένα παιδί από 
τα γεγονότα, το ωθούμε σε μια συναισθηματική εξορία συχνά πιο τραυματική 
από την αρρώστια ή το θάνατο. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά 
μας από το πένθος ή το θρήνο, υπάρχουν όμως πράγματα που μπορούμε να 
κάνουμε.  
Χρειάζεται λοιπόν να στραφούμε προς τον ίδιο μας τον εαυτό, για να δούμε 
πέρα από τους μύθους και προκαταλήψεις πώς επηρεάζεται ο καθένας μας. 
Όποιος καλείται να στηρίξει, χρειάζεται και ο ίδιος κάπου να μπορεί να 
στηριχτεί.  
Στο εν λόγω εργαστήριο θα αξιοποιηθεί τόσο η προσωπική όσο και η ομαδική 
εργασία. 
 
Στόχοι του εργαστηρίου είναι: 
 Να εξερευνήσουμε τα συναισθήματά που μας διακινεί η απώλεια.  
 Να συνειδητοποιήσουμε τα αδύναμα σημεία μας, όταν καλούμαστε να 

προσφέρουμε στήριξη. 
 Να αναγνωρίσουμε τις πηγές στήριξης που διαθέτουμε. 
 
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. 
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Απαιτούμενος εξοπλισμός: Η/Υ, projector, κόλλες Α4, στυλό, μαρκαδόροι. 
 
Υλικό: Θα δοθεί από τους συντονιστές σε όσους/ όσες συμμετάσχουν. 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προσφέρει στα στελέχη πρόληψης τρόπους 
στήριξης των εκπαιδευτικών που καλούνται να διαχειριστούν θέματα 
αρρώστιας και πένθους στο σχολείο. Στο εν λόγω εργαστήριο θα αξιοποιηθεί 
τόσο η προσωπική όσο και η ομαδική εργασία. 
 
 
Θ. Σταύρου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», Πάτρα, Ελλάδα 
 
«Φροντίζουμε τη συντροφική μας σχέση» 
 
Μπορεί μια μακροχρόνια ερωτική σχέση να παραμένει «ζωντανή» στο 
πέρασμα των χρόνων; Ποιες αλλαγές βιώνει το ζευγάρι στον κύκλο της ζωής; 
Ποιες είναι οι πιο συχνές παγίδες στην επικοινωνία του ζευγαριού; Πως 
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τα αναπόφευκτα προβλήματα, στην 
διάρκεια μιας μακροχρόνιας σχέσης, ως προκλήσεις για το ατομικό και το 
συντροφικό μας μεγάλωμα; Ποια είναι τα αποθέματα μας και πως μπορούμε 
να τα αξιοποιήσουμε; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που 
διαπραγματευόμαστε στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου στο οποίο συμμετέχουν 
αποκλειστικά ζευγάρια και έχει διάρκεια έξι δίωρες συναντήσεις. 
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα εστιάσουμε σε μια από τις παραπάνω 
ενότητες, θα δουλέψουμε με βιωματικό τρόπο και θα αναρωτηθούμε για ένα 
θέμα που βρίσκεται στην καρδιά της «δικής μας» συντροφικής σχέσης. 
Παράλληλα θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε συνολικά για την 
δομή, τα εργαλεία δουλειάς και τα στοιχεία που προτείνονται προς 
αξιοποίηση, με βάση την εμπειρία εφαρμογής του συγκεκριμένου 
προγράμματος στην Πάτρα τα τελευταία τρία χρόνια.   
 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 
 
Απαιτούμενος χώρος: Διάταξη των συμμετεχόντων σε κύκλο (καρέκλες ή 
μαξιλάρια). 
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Μηχανήματα ήχου (μουσική). 
 
Υλικό: Δομή και στόχοι σεμιναρίου - Βιβλιογραφία. 
 
Σκοπός και μεθοδολογία:  
 Η βιωματική παρουσίαση ενός μικρού δείγματος των εργαλείων 

δουλειάς που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σεμιναρίου για ζευγάρια.  
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 Η ανταλλαγή της εμπειρίας από την εφαρμογή του συγκεκριμένου 
προγράμματος, με άλλα στελέχη που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 
αντίστοιχες δράσεις. 

 
 
 
 


