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12
η
 Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης  

«Πρόληψη: Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής», Ηράκλειο, Κρήτης 
6 - 9 Νοεμβρίου 2019 

 
Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
«Πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα: Το παράδειγμα 
από Δημοτικά Σχολεία της Αμοργού» 
 
Κ. Κουνδουράκη, Φ. Θεοδωροπούλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Κύριος στόχος της εν λόγω δράσης είναι η καλλιέργεια ενός θετικού 
κοινωνικο - συγκινησιακού κλίματος και η ενθάρρυνση μιας θετικής 
συνεργατικής στάσης στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Μέσω της 
ενεργοποίησης των σχέσεων στις επιμέρους ομόλογες ομάδες ρόλων 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και της ανάπτυξης του σχετίζεσθαι ανάμεσα 
στα διαφορετικά επίπεδα - ομάδες, στοχεύει στο να ενισχυθούν τα 
συνεργατικά δίκτυα μεταξύ τους και κατ’ επέκταση η ανθεκτικότητα όλου του 
σχολείου στην κρίση. 
Μεθοδολογία: Οι παρεμβάσεις στηρίζονται στις αρχές της συστημικής 
διαλεκτικής πολυεπίπεδης και πολυεστιακής προσέγγισης. Αξιοποιούν την 
ταυτόχρονη παράλληλη δουλειά στις επιμέρους ομάδες, τη συνάντηση 
ανταλλαγής και σύνθεσης στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (ολομέλεια) 
και την ανάπτυξη συνεργατικής διεργασίας στην ομάδα στελεχών, που 
σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν. Βασίζονται στην έμφαση στη θετική εμπειρία και 
στην αναγνώριση της δύναμης και της αξίας, αλλά και στην αξιοποίηση της 
διαφορετικότητας και της δυσκολίας, ως μοχλό για τη ανάπτυξη της 
ανθεκτικότητας.  
Περιεχόμενο: Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Διδασκόντων και ανάλογα με 
το μέγεθος του σχολείου και τις δυνατότητες της κοινότητας, αλλά και του 
Κέντρου Πρόληψης (Κ.Π.), σχεδιάζονται και υλοποιούνται στον χώρο του 
σχολείου -είτε εντός σχολικού ωραρίου, είτε εκτός- βιωματικά εργαστήρια με 
συμμετοχή όλων των μερών της σχολικής κοινότητας (με εθελοντική 
συμμετοχή των γονέων), στα οποία αξιοποιείται η αναλογική έκφραση και η 
αλληλουχία. Στα τρία αυτά σχολεία, που υλοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές 
παρεμβάσεις, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ανεξαιρέτως, ενώ οι 
γονείς στην πλειοψηφία τους.  
Αξιολόγηση: Οι παρεμβάσεις άφησαν ένα ίχνος θετικής εμπειρίας στην 
ιστορία κάθε σχολείου. Το κλίμα και η δομή των εργαστηρίων συνετέλεσε, 
ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι ενεργοί με το θετικό τους κομμάτι. Τέλος, 
πολλοί γονείς που δεν θα συμμετείχαν σε δράσεις του Κ.Π. ήρθαν σε επαφή 
με τον φορέα, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η σχέση του σχολείου με το Κ.Π.  
Η δυσκολία να συμμετέχουν περισσότερα στελέχη του Κ.Π. περιορίζει τις 
δυνατότητες σχεδιασμού. Τα πιο ασύνδετα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν 
συμμετέχουν - ειδικά εάν γίνεται απογευματινή ώρα, ούτε καν οι μαθητές.  
Συμπεράσματα: Αναμφισβήτητα κινούνται θετικές διεργασίες στη σχολική 
κοινότητα και ενεργοποιούνται θετικά όλα τα μέλη της, καθώς συνδέονται όλα 
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τα επίπεδα της και δημιουργούνται νέες συνδέσεις ή συνδέσεις με άλλο 
τρόπο.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Γενικότερα, παρεμβάσεις 
πρόληψης βιωματικού χαρακτήρα, που απευθύνονται στο σύνολο των 
κοινοτήτων, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται πιο συστηματικά τα τελευταία 
χρόνια και χρήζουν περισσότερης μελέτης. Θα είχε σημασία να διενεργηθεί 
μια συστηματική αξιολόγηση της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς και η 
εφαρμογή της σε μεγαλύτερες σχολικές κοινότητες. 
 
«Παρέμβαση Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα. Αξιολόγηση μέσα από 
διαφορετικές παραμέτρους» 
 
Σ. Ζώτου, Κ. Υφαντή, ΚΕΘΕΑ, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης Και Έγκαιρης 
Παρέμβασης, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η αξιολόγηση παρεμβάσεων Πρόληψης αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημαντικότητα και είναι το πιο πολυσυζητημένο κομμάτι μιας παρέμβασης. 
Η πραγματική αξία της αξιολόγησης είναι ότι αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης της 
παρέμβασης. Οι επαγγελματίες μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο η 
παρέμβαση ήταν επιτυχής αναφορικά με τους στόχους της, να αναδειχτούν τα 
δυνατά σημεία της αλλά και οι αδυναμίες της προκειμένου να γίνουν 
βελτιώσεις. Επιπλέον λειτουργεί ανατροφοδοτικά τόσο για τους επαγγελματίες 
του χώρου της Πρόληψης όσο και για όσους χαράζουν πολιτική στο τομέα 
αυτό. 
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ ακολουθεί ως κοινή πρακτική την αξιολόγηση 
όλων των παρεμβάσεως που υλοποιεί, προκειμένου να αναδειχθούν νέες 
καλές πρακτικές πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε και θα 
παρουσιαστεί η αξιολόγηση μιας σειράς παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα 
και αφορά τη διαχείριση περιστατικών στο σύστημα του σχολείου.  
Μεθοδολογία: Δόθηκε έμφαση σε διαφορετικές παραμέτρους και έγιναν 
συγκριτικές μελέτες αναφορικά με τον πληθυσμό που συμμετείχε στις 
παρεμβάσεις. Το εργαλείο που αξιοποιήθηκε ήταν ένα ημι-δομημένο 
ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες  
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της παρουσίασης αυτής αφορά τα αναλυτικά 
αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τη συγκεκριμένη αξιολόγηση μιας 
σειράς παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα.  
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της σειράς αυτών των παρεμβάσεων κατέδειξε τα 
δυνατά σημεία τους που αφορούσαν τόσο το βιωματικό χαρακτήρα, το 
περιεχόμενο, όσο και τις διδακτικές μεθόδους που αξιοποιήθηκαν, 
αντικατοπτρίζοντας παράλληλα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.  
Συμπεράσματα: Μέσα από την αξιολόγηση αυτή για άλλη μια φορά 
αναδείχθηκε η επιτυχία μίας σειράς νέων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν 
στο πεδίο της Πρόληψης 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η παρουσίαση μιας σειράς 
παρεμβάσεων Πρόληψης στη σχολική κοινότητα που έχουν αξιολογηθεί 
συστηματικά και μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω από άλλους 
επαγγελματίες πρόληψης ως καλή πρακτική. 
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«Η χρήση των "Παιχνιδιών του Κόσμου" σε δράσεις πρόληψης» 
 
Ε. Αδαμοπούλου, Δ. Γαβριηλίδου, Σ. Περακάκη, Ει. Στρατάκη, Πρόγραμμα 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Σητείας, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 
 
Στόχοι: Η συγκεκριμένη αναρτημένη ανακοίνωση θα παρουσιάσει τη χρήση 
των «Παιχνιδιών του Κόσμου» σε δράσεις πρόληψης αξιοποιώντας 
οπτικοακουστικό υλικό των δράσεων που έχουν πραγματοποιήσει το 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας, το Πρόγραμμα Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Χανίων και το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης. 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία υλοποίησης δράσεων με τα «Παιχνίδια του 
Κόσμου» αφορά την πραγματοποίηση παραστάσεων (animations) με τα 
Παιχνίδια σε δημόσιους χώρους ή σχολεία και τη διενέργεια εργαστηρίων 
κατασκευής παιχνιδιών σε συνεργασία με πολίτες, φορείς και συλλογικότητες.  
Περιεχόμενο: Θα περιγραφούν η φιλοσοφία των «Παιχνιδιών του Κόσμου» και 
θα παρουσιαστούν οι στόχοι της χρήσης τους, καθώς και το πως αυτοί 
συνάδουν με τους στόχους των δράσεων πρόληψης των φορέων, οι οποίοι τα 
αξιοποιούν. Η ενασχόληση με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» στόχο έχει τη 
γνωριμία με διάφορους πολιτισμούς μέσω του παιχνιδιού, την εκπαίδευση σε 
πρακτικές ανακύκλωσης, τη διάδοση του παιχνιδιού ως μέσο εκπαίδευσης, 
κοινωνικής και πολιτισμικής εξέλιξης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
με έναν δημιουργικό τρόπο.  
Αξιολόγηση: Οι δράσεις με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» μπορούν να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κοινωνικοποίηση των 
παιδιών, στην προαγωγή αξιών όπως η συλλογικότητα, η συνεργατικότητα 
και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, στην ενδυνάμωση των σχέσεων των 
συμμετεχόντων και στην προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.  
Συμπεράσματα: Μέσα από την πολυετή χρήση των «Παιχνιδιών του Κόσμου» 
σε δράσεις πρόληψης μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα όπως το ότι 
αποτελούν έναν φυσικό τρόπο και ευκαιρία για γνωριμία και αλληλεπίδραση 
με την κοινότητα, καθώς και μία ευκαιρία για έκφραση των αναγκών των 
ανθρώπων. Επιπλέον, δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους να αναδείξουν τις 
ικανότητες και τα ταλέντα τους, καθώς και να ανακαλύψουν τη δημιουργική 
τους πλευρά. Είναι, επίσης, ένας τρόπος να αλληλεπιδράσουν και να 
συνυπάρξουν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, εθνικοτήτων, θρησκειών κ.λπ. 
Τέλος, τα «Παιχνίδια του Κόσμου» αποτελούν έναν ευέλικτο τρόπο δουλειάς 
με την κοινότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές και 
διαφορετικού τύπου δράσεις. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η παρούσα αναρτημένη 
ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη του παιχνιδιού ως ένα μέσο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στις δράσεις πρόληψης και που να συμβάλει στη σύνδεση 
με την κοινότητα και την ενδυνάμωσή της. 
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«Εργαστήρι Ζωής Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας - ΟΚΑΝΑ: 
Συμπεράσματα και Προοπτικές μετά από 4 χρόνια λειτουργίας και το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης Pompidou 2018» 
 
Ει. Κουφάκη, Κ. Κασούμη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας, Ελλάδα 
 
Στόχοι:  
- Να αναδειχθεί η ανάπτυξη του Εργαστηρίου ως προς την εμβέλεια και τις 

θεματικές του ενότητες.  
- Να αναδειχθεί η εμβάθυνση του ως προς την δυναμική της ομάδας των 

Εκπαιδευτών του και η εξέλιξη των συναντήσεων εποπτείας και 
εκπαίδευσης.  

- Να αναδειχθεί η διεύρυνση του ως προς τον διαφορετικό πληθυσμό που 
δέχεται. 

Μεθοδολογία: 
- Το Εργαστήρι Ζωής εξαπλώνεται στους Δήμους της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και την επιστημονική εποπτεία και εκπαίδευση του Κέντρου 
Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας ΟΚΑΝΑ.  

- Οι συναντήσεις εποπτείας και εκπαίδευσης εξελίσσονται με την 
συστηματική ανατροφοδότηση των Εκπαιδευτών με νέα εργαλεία και 
μεθόδους.  

- Υποδοχή και ενσωμάτωση στο Εργαστήρι Ζωής ΑΜΕΑ και δυσκολεμένων 
παιδιών και εφήβων  

Περιεχόμενο: Το Εργαστήρι Ζωής εκτός από τους ενήλικες, κατάφερε να 
προσεγγίσει παιδιά και εφήβους, γεγονός πολύ σημαντικό σε μια εποχή που η 
πρόσβαση των Κέντρων Πρόληψης στα σχολεία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 
Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να εφαρμόζουμε τις αρχές της Πρόληψης, 
σε συνδυασμό με ελκυστικά καλλιτεχνικά αντικείμενα, σε έναν χώρο εκτός του 
σχολείου. Όσο για τους ενήλικες, καθιστούμε το Εργαστήρι Ζωής, βασικό 
σημείο αναφοράς της Πρόληψης και της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.  
Αξιολόγηση: Δίνεται ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στα μέλη του Εργαστηρίου 
Ζωής, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Επίσης αξιολογούνται οι συναντήσεις 
εποπτείας και εκπαίδευσης. Άλλοι δείκτες αξιολόγησης που λαμβάνονται 
υπόψη είναι η συμμετοχή μελών σε ένα ή περισσότερα τμήματα για 
παραπάνω από ένα χρόνο, η συμμετοχή των ίδιων μελών σε παραπάνω από 
ένα τμήματα και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των μελών στο Εργαστήρι 
Ζωής.  
Συμπεράσματα: Το Εργαστήρι Ζωής αποδεικνύεται μια καλή πρακτική 
πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το Εργαστήρι Ζωής 
προτείνει έναν ελκυστικό τρόπο σύνδεσης των αρχών της Πρόληψης με την 
Τέχνη στην ευρύτερη κοινότητα. 
 
 
 
 
 



5 
 

«Μικροί - Μεγάλοι»: Ένα παράδειγμα αξιοποίησης ποιοτικού ελεύθερου 
χρόνου μεταξύ γονέων/ φροντιστών και παιδιών» 
 
Ε. Δερμάτη, Ει. Στρατάκη, Σ. Περακάκη, Α. Κρουσταλλάκη, Α. Χρυσουλάκη, 
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το πρόγραμμα «Μικροί - Μεγάλοι» αποτελεί ένα προτεινόμενο 
παράδειγμα αξιοποίησης ποιοτικού ελεύθερου χρόνου και διάδρασης μεταξύ 
γονέων/ φροντιστών και παιδιών, μέσα από τη συν-δημιουργία και τη συν-
έκφραση. Μέχρι σήμερα όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος έχουν 
πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Καινοτομίας του Δήμου Ηρακλείου και έχουν ενταχθεί στις 
δράσεις «Ηράκλειο: Η Πόλη που Μαθαίνει» του Παγκόσμιου Δικτύου της 
UNESCO. Σκοπός της παρέμβασης είναι η προώθηση μίας αλλιώτικης, 
ουσιαστικής συνάντησης μικρών και μεγάλων που μέσω διαδραστικών 
εργαστηρίων παιχνιδιού, τέχνης και δημιουργίας, «Μικροί - Μεγάλοι» 
καλούνται από κοινού να ζωγραφίσουν, να χορέψουν, να αυτοσχεδιάσουν, να 
παίξουν και φυσικά, να διασκεδάσουν!  
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία του προγράμματος βασίζεται κυρίως στην 
αξιοποίηση διαφόρων μορφών τέχνης ως εκφραστικά μέσα.  
Περιεχόμενο: Έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις στην πόλη του Ηρακλείου 
που περιελάμβαναν έως τώρα τα εξής: 
- Εργαστήρια κινησιολογίας, μουσικής, ψυχοδράματος, καλλιτεχνικής 

γραφής, γιόγκα, μαγειρικής, θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικών. 
- Κουκλοθέατρο (με την τεχνική του μαύρου θεάτρου). 
- Δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού. 
- Παρουσίαση μουσικο-θεατρικο-χορευτικής παράστασης παιδιών. 
Αξιολόγηση: Κριτήριο αξιολόγησης του προγράμματος αποτελεί ο βαθμός 
συμμετοχής, η ανταπόκριση των εθελοντών- συνεργατών στην υλοποίηση 
των δράσεων καθώς και οι εντυπώσεις τόσο των προαναφερθέντων 
συνεργατών, όσο και των συμμετεχόντων. 
Συμπεράσματα: Η έως τώρα εμπειρία φανερώνει πως το «Μικροί - Μεγάλοι» 
είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την πόλη του Ηρακλείου που έρχεται να 
απαντήσει στην ανάγκη των γονέων/ φροντιστών για αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου από κοινού με τα παιδιά. Ουσιαστικά, οι δραστηριότητες 
του προγράμματος αποτελούν μία «κοινή αναφορά», ένα «κοινό τόπο και 
χρόνο» δημιουργίας, επικοινωνίας και έκφρασης μεταξύ των μελών της 
οικογένειας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και διατήρηση υγιών, μεταξύ 
τους, σχέσεων.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Οι απαιτήσεις τις 
καθημερινότητες συντελούν στο περιορισμό του ποιοτικού χρόνου μεταξύ 
γονέα/ φροντιστή και παιδιού. Εκτός αυτού, παρατηρείται πως οι 
δραστηριότητες των παιδιών (π.χ. εξωσχολικές δραστηριότητες, παιχνίδι) 
περιορίζονται σημαντικά μεταξύ συνομηλίκων. Λαμβάνοντας υπόψη της 
σημασίας της συμβολής του πεδίου της πρόληψης στην ευαισθητοποίηση του 
κόσμου γύρω από την αξία της αξιοποίησης του ελεύθερου ποιοτικού χρόνου 
με τα παιδιά, θεωρούμε ότι το «Μικροί – Μεγάλοι» αποτελεί μία μοναδική, για 
την κοινότητα, πρόταση. 
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«Η ενίσχυση του πολυφωνικού εαυτού ως απάντηση στις προκλήσεις 
της ζωής: η εμπειρία από την ομάδα γονέων» 
 
Ι. Σίδερη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: 
- Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μελών της ομάδας γονέων. 
- Να ακουστούν και να συνδιαλλαγούν οι εσωτερικές φωνές των μελών της 

ομάδας. 
- Να διευρυνθεί η οπτική μέσω εναλλακτικών αφηγήσεων. 
- Να ενεργοποιηθούν τα άτομα μέσα από ομάδες, δίκτυα, σχέσεις.  
Μεθοδολογία: 
- Βιωματικές ασκήσεις ατομικά ή σε ομάδες. 
- Μελέτη περιπτώσεων. 
- Ελεύθερη συζήτηση. 
- Στοιχεία από την αφηγηματική θεραπεία. 
- Αξιοποίηση της μεθόδου της συστημικής καταξιωτικής διερεύνησης. 
- Βιωματικές ασκήσεις ατομικά ή σε ομάδες. 
- Μελέτη περιπτώσεων. 
- Ελεύθερη συζήτηση. 
- Στοιχεία από την αφηγηματική θεραπεία. 
- Αξιοποίηση της μεθόδου της συστημικής καταξιωτικής διερεύνησης. 
Περιεχόμενο: Η εργασία αναφέρεται σε παρέμβαση πρόληψης σε γονείς 
(ομάδα γονέων 10 συναντήσεων). 
- Γνωριμία με την ομάδα. 
- Αναδρομή στην παιδική ηλικία και επαφή με τα αποθέματα και τις πηγές 

δύναμης. 
- Μελέτη περιπτώσεων επικοινωνίας στην οικογένεια και καταγραφή 

ημερολογίου του κάθε ρόλου. 
- Επαφή με τη δυσκολία στο σήμερα/ Στοχοθεσία/ Σχεδιάγραμμα για την 

επίτευξη του στόχου. 
- Γονεϊκές εντολές και η επιρροή τους στο σήμερα. 
- Η δύναμη των λέξεων και των αφηγήσεων. 
- Τοποθέτηση εαυτού στο μέλλον/ Ονείρεμα.  
Αξιολόγηση: Τα δυνατά σημεία: 
- θετικό κλίμα στην ομάδα 
- ενθάρρυνση 
- αλληλοϋποστήριξη των μελών 
- αποδοχή  
- δέσμευση  
Συμπεράσματα:  
- Η μάθηση έρχεται μέσα από τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση. 
- Τα άτομα έχουν ανάγκη την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο γι' αυτό 

είναι σημαντικό να ενεργοποιηθούν οι ομάδες, τα δίκτυα, οι κοινότητες. 
- Η ομάδα αποτελεί έναν οικείο χώρο όπου τα μέλη μπορούν να δουλέψουν 

τα αδιέξοδά τους και τελικά να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους. 
- Οι διαφορετικές φωνές που ακούγονται στην ομάδα εκφράζουν τις 

διαφορετικές πλευρές του ατόμου και έτσι διευρύνεται η οπτική και 
αυξάνεται η κατανόηση. 
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Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η οικογένεια αποτελεί ένα 
σύστημα που όπως και η ομάδα και άλλα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να 
αποτελέσει ένα πλαίσιο αξιών, δυνατοτήτων, πηγών στήριξης, μάθησης, 
αξιοποίησης της εμπειρίας που βοηθά το άτομο να είναι πιο λειτουργικό και 
δημιουργικό, κάτι που χαρακτηρίζει και ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα. 
Οι γονείς αντλώντας στήριξη από τη συμμετοχή τους στις ομάδες γονέων, 
βγαίνουν ενδυναμωμένοι απέναντι στις αντιξοότητες, τις στρεσογόνες 
καταστάσεις, για να υποστηρίξουν στη συνέχεια και τα παιδιά τους.  
Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με τα μηνύματα της πρόληψης και δίνουν χώρο 
στον εαυτό τους να ακουστούν τα συναισθήματα και οι πολλές φωνές που 
υπάρχουν μέσα τους. Έτσι μπορούν στη συνέχεια να επιτρέψουν και στα 
παιδιά να κάνουν το ίδιο, διαδικασία που τα ενδυναμώνει και συμβάλλει στην 
πρόληψη «συμπτωμάτων». 
 
«Εγχειρίδιο Πρόληψης για Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "χώμα 
& νερό"» 
 
Δρ. Α. Δημητρίου, Δ. Σπυροπούλου, Α. Σωτηροπούλου, Ν. Καντζούρου, Η. 
Μηλαρά, Π. Φλώρου, Α. Κοντοκώστα, Α. Διώτη, Ε. Παπαγιάννη, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», Αγρίνιο, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Ανάπτυξη και καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης για μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Μεθοδολογία: Συγγραφή εγχειριδίου καθολικής πρόληψης από ομάδα έργου 
του Κ.Π. Αιτωλ/νίας. 
Περιεχόμενο: Κάθε κεφάλαιο και μια πρωτότυπη ιστορία - παραμύθι με 
τεχνικές και εργαλεία παρέμβασης στα παιδιά όσον αφορά στα 
συναισθήματα. Πρωτότυπο Εγχειρίδιο Καθολικής Πρόληψης. 
Αξιολόγηση: Μόλις ξεκινούν εκπαιδεύσεις σε Λειτουργούς Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για δημιουργία δικτύου πολλαπλασιαστών και βιωματικά 
εργαστήρια σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού. Είναι νέο το εγχειρίδιο 
και ακόμη δεν έχουμε εμπειρικά δεδομένα παρεμβάσεων 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Νέο εγχειρίδιο - εργαλείο 
πρόληψης για ανάπτυξη και καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης για 
μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου 
 
«"Την Άνοιξη αν δεν την βρεις τη φτιάχνεις" - Οι ιστορίες μας στην 
πρόληψη» 
 
Μέλη των Εθελοντικών Ομάδων «Διέξοδος» Αιγίου και «Αναβαθμός» 
Βραχναιΐκων - Παραλίας του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις», 
Γ. Ζορμπά, Βίκυ Κυρίτση, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», Πάτρα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε 
το πώς νοηματοδοτούμε οι εθελοντές το ρόλο μας στην πρόληψη, τις πηγές 
έμπνευσής μας και τα στηρίγματα μας. Να θέσουμε προβληματισμούς για τις 
δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε ατομικό, ομαδικό και 
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κοινοτικό επίπεδο. Τέλος, θα παρουσιάσουμε τα αποτυπώματα της 
εικοσάχρονης πορείας μας στο Νομό Αχαΐας. 
Μεθοδολογία: Η παρουσίαση είναι θεωρητική με τη χρήση οπτικοακουστικού 
υλικού. 
Περιεχόμενο: «Το δε προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του 
θεραπεύειν», Ιπποκράτης. Η πρόληψη έχει αναδειχθεί από τα αρχαία χρόνια 
ως κοινωνική ανάγκη. Πιστεύοντας σε αυτήν τη ρήση, εμείς, οι εθελοντές, 
λειτουργούμε με στόχο τη μεταφορά του μηνύματος της πρόληψης στις 
κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Γινόμαστε δέκτες της ανάγκης και της 
ανησυχίας της κοινότητας αναπτύσσοντας δράσεις για την ικανοποίησή τους. 
Ως κομμάτι ενός παζλ, με τη στάση και τον τρόπο ζωής μας, επιθυμούμε να 
ενδυναμώσουμε και κυρίως να παρακινήσουμε. Σε αυτή τη διαδρομή η 
κινητοποίηση και έμπνευσή μας διατηρείται ζωντανή σε ένα πλαίσιο που 
προσφέρει ζεστασιά, σεβασμό, ενσυναίσθηση, συνεργασία, αλληλεγγύη και 
ομαδικότητα, μας διακινεί συναισθηματικά και μας δίνει την ευκαιρία να 
κάνουμε τη θεωρία πράξη μέσα από συνεχείς δοκιμές και ευκαιρίες.  
Αξιολόγηση: Παράγοντες που καθόρισαν την διατήρηση, την εξέλιξη και την 
αποτελεσματικότητα της δράσης μας στην κοινότητα είναι η σχέση που 
έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας και με το Κέντρο Πρόληψης. Ουσιαστικό ρόλο 
διαδραμάτισε η συνεχής σύνδεση, εκπαίδευση, εμψύχωση και 
ανατροφοδότηση μας στο πλαίσιο της ομάδας. Αποτελεί το χώρο στον οποίο 
θέτουμε τους στόχους μας, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, ανατροφοδοτούμαστε. 
Συμπεράσματα: Με αφετηρία την επιθυμία μας για μια καλύτερη κοινωνία 
ξεκινήσαμε ένα μαγικό ταξίδι στο οποίο ανακαλύπτουμε περισσότερο τον 
εαυτό μας και μέσα από την ομάδα ωριμάζουμε, μαθαίνουμε να 
συνυπάρχουμε αρμονικά με τους συνανθρώπους μας και κάνουμε πράξη όλα 
όσα μαθαίνουμε αφήνοντας το στίγμα μας. Και κάπως έτσι η πρόληψη ριζώνει 
ανθίζει, καρποφορεί και ρίχνει τους σπόρους της. «Πολεμούμε χωρίς 
βεβαιότητα …και η αρετή μας μη όντας σίγουροι για την αμοιβή απαιτεί 
βαθύτερη ευγένεια», Ν. Καζαντζάκης 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Εκτιμούμε ότι η εικοσαετή 
εμπειρία μας ως εθελοντές στην πρόληψη μπορεί να συμβάλλει στην 
προσπάθεια εδραίωσης της πρόληψης ως στάση ζωής και κοινωνικής 
κουλτούρας. 
 
«Video project Ομάδας Εφήβων "Η Νέα Ιωνία μέσα από τα δικά μου 
μάτια"» 
 
Ι. Κομνηνόγλου, Α. Βακαλοπούλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Νέας Ιωνίας «ΊΡΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Βασικός στόχος η δημιουργία παρέμβασης που στηρίζεται στη χρήση 
εκφραστικών μέσων (κυρίως βίντεο και φωτογραφίας) και θα δώσει κίνητρο 
στους έφηβους για συμμετοχή στην ομάδα, ενισχύοντας παράλληλα 
δεξιότητες που αφορούν στη γνωριμία - σύνδεση με τον εαυτό και τους 
άλλους, ανάληψης ευθύνης και πρωτοβουλίας, έκφρασης σκέψεων και 
συναισθημάτων. 
Επιμέρους στόχοι: Να μιλήσουν για τον τόπο που ζουν με έναν άλλο τρόπο 
και να ορίσουν το χώρο τους. 
Παρουσίαση του βίντεο στην τοπική κοινωνία. 
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Μεθοδολογία: 2 συντονιστές του κέντρου και μια εξωτερική συνεργάτης 
(εικαστικός) 
7 έφηβοι ηλικίας 15-17 ετών. 13 συναντήσεις της ομάδας. Οι πρώτες 
συναντήσεις περιελάμβαναν το συμβόλαιο της ομάδας για τον τρόπο, στόχο 
δουλειάς. Οι επόμενες την άμεση περιήγηση και καταγραφή υλικού στη Νέα 
Ιωνία. Οι τελικές στην επιλογή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στο βίντεο 
με τη συμβολή επαγγελματία. 
Περιεχόμενο: Βίντεο διάρκειας 15 λεπτών. Ένα οδοιπορικό στη Νέα Ιωνία σε 
σημεία που πρότειναν τα παιδιά και μοιράστηκαν μαζί μας τι σημαίνουν γι’ 
αυτούς, ποια είναι η ιστορία τους, γιατί τους αρέσουν αλλά και γιατί δεν τους 
αρέσουν. Μέσα από την περιήγηση γνωρίσαμε και συνδεθήκαμε με άλλους 
κατοίκους της πόλης που μας μίλησαν για τις δικές τους ιστορίες και έγιναν 
ένα ζωντανό κομμάτι της δουλειάς μας , δίνοντας στην παρέμβαση μας έναν 
πιο ολιστικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή και άλλων πληθυσμών συνέδεσε 
μεταξύ τους παλαιότερες και νεότερες γενιές, αποτυπώνοντας πώς ο 
χαρακτήρας της πρόληψης είναι από την κοινότητα για την κοινότητα. 
Αξιολόγηση: Δυνατά Σημεία: Σύνδεση με τον τόπο που ζουν με άλλη ματιά. 
Δημιουργικός χαρακτήρας της παρέμβασης. Άμεση δουλειά, εμπλοκή της 
κοινότητας. Δύσκολα Σημεία: Συνεργασία στο επίπεδο συντονιστών 
Συνεπής παρουσία των παιδιών. 
Συμπεράσματα: Οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά επιτεύχθηκαν. Οι έφηβοι 
ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα μας αντάμειψε όλους. Η 
πρώτη προβολή του βίντεο έγινε στους γονείς και φίλους των παιδιών και θα 
ακολουθήσει η τοπική κοινωνία της Ν. Ιωνίας. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Εμπλουτισμός με νέους 
τρόπους και τεχνικές δουλειάς που κινητοποιούν την ομάδα στόχο. Άνοιγμα 
στη συμβολή και άλλων επαγγελματιών από το χώρο της Τέχνης και 
δημιουργική σύνδεση με τις αρχές της πρόληψης. 
 
«Εκεί που συναντώ τον άλλο: Η αλλαγή μέσα από τη σχέση» 
 
Κ. Πρωτοψάλτη, Π. Λυμπέρη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, 
Χαϊδαρίου «ΆΡΗΞΙΣ», Ελλάδα  
 
Στόχοι: Στόχος του συγκεκριμένου βιωματικού σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση 
των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στην 
ανάπτυξη και στη λειτουργία των ομάδων, των ομαδικών διεργασιών και 
φαινομένων.  
Μεθοδολογία: Το σεμινάριο στηρίζεται στη δυναμική των σχέσεων, στην 
αλληλεπίδραση των μελών, στη συνεργατική και διαλογική προσέγγιση, στην 
αναγνώριση της ετερότητας και της πολυφωνικότητας, η οποία λαμβάνει 
χώρα στο εδώ και τώρα. 
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αφορά στην περιγραφή των 
βασικών χαρακτηριστικών μιας ομάδας ή και τάξης, στην αναγνώριση των 
φάσεων τις οποίες αυτή διανύει κατά την πορεία της εξέλιξής της, στην 
κατανόηση της σημασίας και της λειτουργίας των ρόλων που αναδύονται σε 
κάθε φάση της καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι σχέσεις των μελών 
μπορούν να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της. Επίσης, το σεμινάριο 
επεξεργάζεται την αλλαγή σε στάσεις και συμπεριφορές, οι οποίες 
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αναδεικνύονται μέσα από την ολότητα και την πολυπλοκότητα των 
διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων. 
Αξιολόγηση: Τα δυνατά σημεία της παρέμβασης είναι η αίσθηση του ανήκειν 
σε μια ομάδα που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες και η αναγνώριση των 
επιθυμητών ή και αναγκαίων αλλαγών μέσα από μια ομαλή και ιδιαίτερα 
φροντισμένη διαδικασία. Η συνοχή, η ασφάλεια, η αλληλεγγύη που 
αναπτύσσουν τα μέλη μεταξύ τους, εξασφαλίζουν τις συνθήκες για 
μετακινήσεις σε στάσεις και συμπεριφορές. Η αξιολόγηση του σεμιναρίου 
κατέδειξε την ανάγκη η εκπαίδευση να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, προκειμένου 
να μελετηθούν πιο διεξοδικά οι διεργασίες της ομάδας, καθώς και να 
ακολουθείται από επαναληπτικές συναντήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν όσα από αυτά εφαρμόστηκαν στην τάξη. 
Συμπεράσματα: Μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι μαθητές στην 
τάξη και να κατανοούν κάποιες από τις συμπεριφορές που πηγάζουν από 
αυτούς. Επίσης, νιώθουν πιο έτοιμοι να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται 
μια επικείμενη κρίση. Παράλληλα, μπορούν να εντοπίζουν και να κατανοούν 
τις διάφορες διεργασίες που συμβαίνουν στην ομάδα και να αναγνωρίζουν τη 
δική τους συμβολή σε αυτές. Τέλος, μέσα από το σεμινάριο εστίασαν στην 
εκμάθηση τεχνικών και δεξιοτήτων σε σχέση με την ομαδική επικοινωνία.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το σεμινάριο συμβάλει στην 
κατανόηση της λειτουργίας της ομάδας των μαθητών και της καλύτερης 
διαχείρισης της καθώς και στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών 
κρίσης που εμφανίζονται σε αυτές. Σε ατομικό επίπεδο η ομάδα, με την 
αλληλεπίδραση των μελών, λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη προκειμένου τα 
μέλη να νιώσουν ασφάλεια, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και να 
προχωρήσουν σε αλλαγές που σχετίζονται με το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί. 
 
«Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης "Άρηξις" 2019: ένα εργαλείο προσωπικής 
ανάπτυξης για όλους» 
 
Α. Χαβιάρα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου «ΆΡΗΞΙΣ», 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης “Άρηξις” 2019 είναι το αποτέλεσμα μίας 
ιδέας για ένα εργαλείο προσωπικής επικέντρωσης και ανάπτυξης που μπορεί 
να συντροφεύει τον κάθε ενδιαφερόμενο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
προσφέροντας ιδέες για έμπνευση, περισυλλογή, αλλά και δράση. 
Σκοπός του Ημερολογίου είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο προσωπικής 
ανάπτυξης για ενηλίκους ή/και μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, να αποτελέσει μία 
προσωπική πυξίδα που θα προσανατολίζει σε μία σειρά από ικανότητες, μία 
διαφορετική για κάθε μήνα, που μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο. Η 
ουσία της κάθε ικανότητας αποκρυσταλλώνεται με ένα απόφθεγμα και κάθε 
εβδομάδα προτείνεται μία άσκηση που σχετίζεται με μία διάσταση της 
εκάστοτε ικανότητας. 
Μεθοδολογία: Το ημερολόγιο είναι κατασκευασμένο με μορφή 
οργανογράμματος και μπορεί να αναρτηθεί ή να χρησιμοποιηθεί επιτραπέζια. 
Συγκεντρώνει μία σειρά από ασκήσεις που είναι εύκολο να 
πραγματοποιηθούν από ενηλίκους και εφήβους, οι οποίες απευθύνονται στο 
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επίπεδο της φαντασίας, της σκέψης ή της συμπεριφοράς μας. Είναι βοηθητικό 
να κρατάμε σημειώσεις στο χώρο που έχει προβλεφθεί. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των μικρότερων τάξεων του δημοτικού σχολείου θα χρειαστούν 
καθοδήγηση από ενήλικα. Οι ασκήσεις μπορούν, επιπλέον, να 
πραγματοποιηθούν σε ομαδικό επίπεδο, εντός σχολικής τάξης, από 
εκπαιδευτικούς που είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες. 
Εκτός από την έντυπη έκδοση του ημερολογίου (που διατίθεται δωρεάν, σε 
περιορισμένο αριθμό αντιτύπων), τις ασκήσεις μπορεί κάποιος να βρει στη 
σελίδα του Κέντρου Πρόληψης στο Facebook. 
Περιεχόμενο: Πρόκειται για μία καινοτόμα παρέμβαση πρόληψης που 
απευθύνεται στο σύνολο της ευρύτερης κοινότητας (μαθητές, νέους, γονείς, 
εκπαιδευτικούς κ.ά.). Μπορεί να γίνει σε τόπο και χρόνο της επιλογής του 
κάθε προσώπου και να είναι μία δημιουργική, όσο και ευχάριστη διαδικασία. 
Αξιολόγηση: Η διαδικασία της αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Συμπεράσματα: Καθώς η ανατροφοδότηση των ανθρώπων που 
χρησιμοποιούν το ημερολόγιο συνεχίζεται, τα αρχικά συμπεράσματα θα 
παρουσιαστούν στην αναρτημένη ανακοίνωση. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Στην αναρτημένη 
ανακοίνωση θα παρουσιαστεί το σκεπτικό δημιουργίας, η βασική δομή του 
Ημερολογίου, ορισμένα μέχρι τώρα συμπεράσματα, καθώς και ιδέες για 
αξιοποίησή του στο μέλλον. 
 
«Αποτυπώματα της πρόληψης στη σχολική και στην ευρύτερη 
κοινότητα. Πρόγραμμα Ψυχο-σεξουαλικής Ανάπτυξης στο Νηπιαγωγείο 
"Ο Ρούλης Κουβαρούλης & Η Ρίτσα Κουβαρίτσα" - Αποτελέσματα 
Εφαρμογής» 
 
Λ. Σιάντσης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ», Έδεσσα, Ελλάδα  
 
Στόχοι: Η διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος 
σε νηπιαγωγεία του Νομού μας, με απώτερο σκοπό την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης για εκπαίδευσή τους στο 
παραπάνω πρόγραμμα και την εφαρμογή του στις αντίστοιχες περιοχές 
ευθύνης τους. 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία βασίζεται σε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
γονέων και νηπιαγωγών (πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος), 
από τις συναντήσεις αξιολόγησης που έγιναν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 
προγράμματος, από παρατηρήσεις και σχόλια των ίδιων των νηπίων, όπως 
αυτές μεταφέρθηκαν από γονείς και νηπιαγωγούς, αλλά και από δικές μας 
παρατηρήσεις. 
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης περιγράφει τις βασικές 
θεματικές ενότητες του προγράμματος 1. Ταυτότητα Φύλου, 2. Πώς ήρθα 
στον κόσμο, 3. Φιλία - Έρωτας - Αγάπη - 4. Φροντίζω το σώμα του και 
Προστατεύω τον εαυτό μου. 
Η ανακοίνωση αναλύει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
προγράμματος, άμεσα και έμμεσα.  
Το πρόγραμμα αφήνει το δικό του θετικό «αποτύπωμα» στη σχολική και 
ευρύτερη κοινότητα, αφού με την εφαρμογή του μέσα στο σχολικό πλαίσιο 
συμβάλλει στην πρόληψη της προστασίας των παιδιών, αλλά και στη 
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γενικότερη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα πρόληψης της 
σεξουαλικής κακοποίησης, που τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιάσει μια 
πολύ μεγάλη αύξηση.  
Αξιολόγηση: Τα δυνατά σημεία της παρέμβασης είναι: α) ότι εισαγάγει το 
μείζον θέμα της ψυχο-σεξουαλικής ανάπτυξης στο νηπιαγωγείο, β) εκπαιδεύει 
τις/τους νηπιαγωγούς να διαχειρίζονται θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς 
των νηπίων στη σχολικής τους καθημερινότητα, γ) διαπραγματεύεται θέματα 
που διαχρονικά γονείς και νηπιαγωγοί απέφευγαν, όπως απαντήσεις στις 
απορίες των νηπίων «πώς ήρθα στον κόσμο;», δ) συμβάλει στην κατανόηση 
της έννοιας της ταυτότητας φύλου και της αποδοχής της διαφορετικότητας, ε) 
αναδεικνύει την αξία των διαπροσωπικών σχέσεων (φιλία, έρωτας, αγάπη), 
στ) ενισχύει την αυτο-προστασία των παιδιών από την πιθανότητα να δεχτούν 
κάποια σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση και διευρύνει τις επιλογές 
αντίδρασής τους σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ζ) βοηθάει και 
ευαισθητοποιεί τους γονείς να αρχίσουν να μιλάνε για θέματα που θεωρούσαν 
«ταμπού» ή «ακατάλληλα» για την ηλικία των παιδιών τους. 
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα μας είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά! 
Γονείς και νηπιαγωγοί είναι πολύ ευχαριστημένοι από την εφαρμογή του 
προγράμματος. Οι όποιες αρχικές επιφυλάξεις των γονέων υποχωρούν και 
αντικαθίστανται από την ικανοποίησή τους βλέποντας τα παιδιά τους να 
επωφελούνται και να μαθαίνουν γνώσεις που δεν θα μπορούσαν να τους τις 
μεταδώσουν οι ίδιοι με τον τρόπο αυτό, αλλά και τα παιδιά συνδέονται με τους 
πρωταγωνιστές του προγράμματος, ανυπομονούν να τους «δουν» κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του και μαθαίνουν με έναν ευχάριστο και βιωματικό 
τρόπο «δύσκολα» θέματα χωρίς να τραυματιστεί η παιδικότητα και η 
αθωότητητά τους.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα - το μοναδικό που έχει δημιουργηθεί από Κέντρο Πρόληψης 
Πανελλαδικά και απευθύνεται σ' αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Είναι η βάση και 
προλειαίνει το έδαφος προκειμένου να μπορέσουν να ακολουθήσουν άλλα 
αντίστοιχα προγράμματα σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. Συμβάλλει στο 
να διασκεδαστούν οι όποιες φοβίες, καχυποψίες, προκαταλήψεις, κ.λπ. από 
πλευράς των γονέων και των εκπαιδευτικών. Βοηθάει στο να αρχίσουμε να 
μιλάμε ανοιχτά για τέτοια θέματα. Συμβάλλει στην πρόληψη της σεξουαλικής 
παρενόχλησης/κακοποίησης, η οποία όπως γνωρίζουμε και από τη Διεθνή 
Βιβλιογραφία είναι παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση συμπεριφορών 
εξάρτησης κατά την εφηβική και ενήλικη ζωή. 
 
«Το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας: Ένα 
παράδειγμα Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης» 
 
Ε. Σιαφαρίκα, Κ. Αποστολοπούλου, Αγωγή Υγείας Δ/νσης Π.Ε. Β’ Αθήνας & 
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Δ. Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής «ΑΡΓΩ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η σύνδεση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τα μέλη της εκπαιδευτικής 
ομάδας ώστε να συν-κατασκευαστεί μια κοινότητα που θα ενθαρρύνει τα μέλη 
της στην συν-δημιουργία νέων νοημάτων, στην συν-εξέλιξη και στην 
αλληλοϋποστήριξη.  
Η κοινότητα φιλοδοξούμε να αποτελέσει το θεμέλιο και το πλαίσιο μέσα στο 
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οποίο τόσο τα μέλη ατομικά, όσο και η ομάδα συλλογικά θα συνδεθούν με τα 
αποθέματα, τις ικανότητες, τις αξίες και τις πηγές δύναμής τους αξιοποιώντας 
την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση. 
Μεθοδολογία: Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση - Μοντέλο 4D. 
Περιεχόμενο: Είναι μια πρωτοποριακή Παρέμβαση Πρόληψης που στηρίζεται 
σε Καλές Πρακτικές Σύνδεσης Φορέων και απαντά στις αλλαγές του 
κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της κοινότητας, διευρύνοντας το 
περιεχόμενο των παρεμβάσεων πρόληψης και εν κατακλείδι μεταβάλλοντας 
το αξιακό πλαίσιο της Πρόληψης. 
Αξιολόγηση: Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών μέσα από νέα αιτήματα για 
επιμόρφωση τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (Σύλλογοι 
Διδασκόντων, Σύλλογοι Γονέων). 
Η ενδυνάμωση και η ανέλιξη των επιμορφωτριών μέσα από την σύνδεση και 
την συνεχή ανατροφοδότηση. 
Δυσκολίες από το θεσμικό πλαίσιο των συνεργαζόμενων φορέων. 
Συμπεράσματα: Σχολική χρονιά 2017 - 2018:  
- Δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών - Εκπαίδευση: 85 εκπαιδευτικοί στην ΚΣΔ 
- Συζητήσεις Συνομιλιών: μοίρασμα και εμβάθυνση της εμπειρία μας - 
Πιλοτική Εφαρμογή «Γέφυρες Μετάβασης» 650 μαθητές ΣΤ’ τάξης - Ημερίδα 
Παρουσίασης: η δουλειά των εκπαιδευτικών και βιωματικό εργαστήριο 
Σχολική χρονιά 2018 - 2019: 
- Εκπαίδευση: 200 εκπαιδευτικοί στην ΚΣΔ - Συζητήσεις Συνομιλιών: 
μοίρασμα και εμβάθυνση της εμπειρία μας - Δημιουργία Συγγραφικής Ομάδας 
Εκπ/κών και δημιουργία νέου υλικού 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Καλή Πρακτική με ολιστικές 
παρεμβάσεις με συνεχή εκπαίδευση και διάλογο. 
 
«Ταξιδεύοντας με μια βαλίτσα από ήχους και εικόνες...» 
 
Ι. Κατσιαφλιάνη, Α. Βακαλοπούλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Καλλιθέας και Μοσχάτου - Ταύρου 
«ΣΤΑΘΜΟΣ», Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νέας Ιωνίας «ΊΡΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η εκπαίδευση στις τεχνικές της οπτικοακουστικής έκφρασης. 
Η ενδυνάμωση του ρόλου των επαγγελματιών πρόληψης. 
Η σύνδεση, αλληλεπίδραση, ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών, ψυχικού 
δυναμικού, καλών πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών 2 κέντρων 
πρόληψης. 
Η προσέγγιση και προσέλκυση μέσω αυτών των τεχνικών, παιδιών και 
εφήβων (εφαρμογή στην ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στελεχών 
θερινής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής). 
Μια καινούργια πνοή στην ενδυνάμωση και εμψύχωση ανθρώπινων ομάδων 
Μεθοδολογία: Εκπαίδευση 2 στελεχών πρόληψης από 2 διαφορετικά Κέντρα 
στις οπτικοακουστικές τεχνικές (φωτο-κολάζ, φωτοκόμικ, animation, 
αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών στην εμψύχωση ομάδων) από τον 
«Καρπό» κέντρο εκπαιδευτικών δράσεων και διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από το ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. 
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Η εφαρμογή του φωτο-κολάζ στα στελέχη (εφήβους και νέους ενήλικες) 
θερινής κατασκήνωσης, με στόχο την επίλυση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν στη διαχείριση των σχέσεών τους στην κατασκήνωση. 
Παραγωγή μιας οοπτικοακουστικής παρουσίασης της δουλειάς. 
Περιεχόμενο: Η συγκεκριμένη παρέμβαση ξεκινά από την κοινή ανάγκη 2 
Κέντρων Πρόληψης για ένταξη των νέων τεχνολογιών στην προσέγγιση 
παιδιών και εφήβων, καθώς και τη συνεργασία και την ανατροφοδότηση στο 
πεδίο της δουλειάς. Αρχικά η εκπαίδευση των στελεχών και κατά δεύτερο η 
εφαρμογή της οπτικοακουστικής έκφρασης με εφήβους και νέους ενήλικες 
δημιούργησε το πεδίο για την ανανέωση και εμψύχωση τόσο των 
επαγγελματιών στο χώρο της πρόληψης, όσο και των συμμετεχόντων στην 
παρέμβαση, όπου με ένα διασκεδαστικό τρόπο και κοντά στα οικεία μέσα 
έκφρασής τους μίλησαν για την δυσκολία και αντάλλαξαν τρόπους επίλυσης. 
Αξιολόγηση: Η παρέμβαση είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν υπάρχει ακόμα 
αξιολόγηση. 
Συμπεράσματα: Η παρέμβαση είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν τελικά 
συμπεράσματα 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Καινούργιες τεχνικές, 
καινούργιες ιδέες, επαφή με επαγγελματίες που προέρχονται από τον χώρο 
της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και που από διαφορετικά μονοπάτια 
συναντιόμαστε στο πεδίο της πρόληψης. 
 
«Τεχνικές Πρόληψης και Επικοινωνίας για Εκπαιδευτικούς» 
 
Α. Γουρουντή, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΑΦΑΙΑ» 4η Δημοτική Κοινότητα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στόχος του Παροράματος Πρόληψης είναι σε ένα πρώτο επίπεδο η 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω σε τεχνικές πρόληψης ώστε να είναι σε 
θέση να υλοποιούν προγράμματα αγωγής υγείας στις τάξεις τους και σε ένα 
δεύτερο επίπεδο η εποπτεία και η προσωπική τους ανάπτυξη.  
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στον 
ομαδοκεντρικό τρόπο δουλειάς και ο επιστημονικός προσανατολισμός είναι 
συστημικός. Το βασικό εργαλείο είναι η ενεργός εκπαιδευτική προσέγγιση 
μέσω βιωματικών ασκήσεων και προσομοιώσεων οικογένειας που 
προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των μελών των ομάδων.  
Περιεχόμενο: Ο πρώτος κύκλος είναι εκπαιδευτικός και εστιάζει στο μοντέλο 
πρόληψης. Ο δεύτερος κύκλος είναι ψυχοεκπαιδευτικός και εστιάζει στην 
ψυχοανάπτυξη των παιδιών και την επικοινωνία μέσα σε οικογένεια και 
σχέσεις. Ο τρίτος κύκλος εστιάζει στην δουλειά με τον εαυτό μέσω βιωματικών 
ασκήσεων συστημικής προέλευσης. Οι συμμετέχοντες ενισχύονται ψυχικά για 
την διαχείριση της εκπαιδευτικής και όχι μόνο καθημερινότητας.  
Αξιολόγηση: Οι συμμετέχοντες αναφέρουν στις αξιολογήσεις τους ότι 
αισθάνονται μέλη μιας ομάδας όπου μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες 
τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να αναλύσουν συμπεριφορές και αξίες 
και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο κατά την διάρκεια της βιωματικής 
διαδικασίας. Γίνονται πιο αποφασιστικοί και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματα τους. 
Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται καθημερινά ματαιώσεις και 
δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία με μαθητές, γονείς, 
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συναδέλφους και άλλους για αυτούς σημαντικούς ανθρώπους. Η συμμετοχή 
τους στην ομάδα τους δίνει γνώσεις πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά και 
τις φάσεις ζωής αλλά και τους ενισχύει ψυχικά να ανταπεξέλθουν στις 
δυσκολίες.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Μέσα από την εργασία μου 
θέλω να αναδείξω την χρησιμότητα της εστιασμένης δουλειάς πρόληψης με 
εκπαιδευτικούς συνδέοντας τη με την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Όσο πιο φροντισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στο κομμάτι της επικοινωνίας 
τόσο πιο φροντισμένες σχέσεις θα φτιάξουν με τους μικρούς και τους 
μεγάλους που συνδιαλέγονται στην καθημερινότητα τους. 
 
«"Άγχος κι εξετάσεις" για τους μαθητές της τρίτης λυκείου» 
 
Δ. Παπαναστασίου, Α. Γαϊτάνη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κορινθίας «ΔΙΟΛΚΟΣ», Ελλάδα 
 
Σκοπός: Σκοπός της βιωματικής παρέμβασης «Άγχος κι εξετάσεις» που 
απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Λυκείου είναι να μπορέσουν τα παιδιά να 
μετατρέψουν το άγχος τους σε σύμμαχο, ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα, όταν θα έρθουν αντιμέτωπα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Επιμέρους στόχοι της παρέμβασης: 
- Να αναγνωρίσουν τις πηγές του άγχους τους. 
- Να διερευνήσουν το πώς εκδηλώνουν το άγχος τους σε επίπεδο 

συμπεριφοράς, σκέψης, συναισθήματος και ψυχοσωματικών εκδηλώσεων. 
- Να βρουν τρόπους διαχείρισης του άγχους τους. 
- Να εξασκηθούν σε τεχνικές χαλάρωσης. 
Μεθοδολογία: Εμψύχωση ομάδας. Βιωματικές ομάδες εργασίας. 
Περιεχόμενο: Εμβάθυνση στην έννοια του άγχους, διερεύνηση των πηγών του 
άγχους των εξετάσεων, καταγραφή των τρόπων εκδήλωσης του άγχους, 
διερεύνηση τρόπων διαχείρισης. 
Αξιολόγηση: Κάποια παιδιά δυσκολεύονται στην αποσαφήνιση την έννοια του 
άγχους. Τα περισσότερα παιδιά βρίσκουν πολύ βοηθητική την παρέμβαση, 
γιατί τα ωθεί στο να τακτοποιήσουν μέσα τους, να εκφράσουν και να 
μοιραστούν τις αγωνίες τους, που είναι κοινές, τα σωματικά και ψυχικά 
συμπτώματα, καθώς και να ανακαλύψουν από κοινού, αποτελεσματικούς 
τρόπους αντιμετώπισης. Ιδιαίτερα βοηθητικά είναι τα γραπτά εμψυχωτικά 
μηνύματα στο κλείσιμο της παρέμβασης, τα οποία προέρχονται από 
ημερολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης και μοιράζονται τυχαία στο τέλος. 
Συμπεράσματα: Η εν λόγω παρέμβαση εφαρμόζεται εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια στους μαθητές, γνωρίζοντας μεγάλη ανταπόκριση στη σχολική 
κοινότητα. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η δημιουργία ενός ομαδικού 
πλαισίου συζήτησης κι επεξεργασίας των προβλημάτων της προσωπικής και 
κοινωνικής ζωής που απασχολούν τους μαθητές συνιστά ένα πλαίσιο στο 
οποίο θα αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας και θα 
προάγει την ψυχική και συναισθηματική υγεία των εφήβων. Αυτό το γεγονός 
αποτελεί βασικό άξονα της πρωτογενούς πρόληψης. 
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«Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ (Ο.Π.Α): Πρόγραμμα Πρόληψης ή 
Αντιμετώπισης σε Εφήβους;»  
 
Β. Αλεξάκη, Σ. Μακαρώνη, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Κηφισιάς  «ΠΡΟΝΟΗ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το πρόγραμμα έχει τη μορφή βραχειών καθολικών παρεμβάσεων 
αγωγής υγείας και έχει τίτλο: «ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΛΚΟΟΛ - Ο.Π.Α!», 
διαρκεί 2 ώρες, υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου, απευθύνεται σε μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές της Γ΄ 
τάξης του Γυμνασίου και Γ’ τάξης του Λυκείου και είναι εγκριμένο από το 
Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του χρήσης - κατάχρησης - 
εξάρτησης από το αλκοόλ  
2. Να κατανοήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάποιος εθίζεται στο 
αλκοόλ.  
3. Να μάθουν ότι, μέσω του σωστού προγραμματισμού, των ορίων και 
γενικότερα ενός υγιούς τρόπου ζωής, θα μπορούν να προλάβουν και να 
αντιμετωπίσουν φαινόμενα εθισμού στο αλκοόλ. 
4. Να προβληματιστούν οι μαθητές για στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον 
τους και να ευαισθητοποιηθούν. Πρόκειται για απαρχή της διαδικασίας 
απόκτησης επίγνωσης για στοιχεία που μπορεί να μην τα συσχέτιζαν με τη 
χρήση ουσιών. 
5. Να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη συνεκτίμησης τόσο γνωστικών όσο και 
συναισθηματικών στοιχειών πριν την λήψη των αποφάσεων τους. 
Μεθοδολογία: Στην εφαρμογή του προγράμματος υιοθετούνται δοκιμασμένες 
και αποτελεσματικές μέθοδοι, όπως είναι το ψυχοκοινωνικό μοντέλο και η 
βιωματική - συνεργατική μάθηση με τη διεργασία της ομάδας, η οποία 
αποτελεί μια πολύτιμη υποστηρικτική εμπειρία για τον ίδιο τον συντονιστή και 
ταυτόχρονα ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος, καθώς και το μοντέλο δεξιοτήτων ζωής ως μια στρατηγική 
διαχείρισης των κοινωνικών επιρροών στην χρήση ουσιών από εφήβους.  
Περιεχόμενο: Το κυρίως περιεχόμενο του προγράμματος είναι η υλοποίηση 
μιας πρωτοποριακής παρέμβασης πρόληψης του αλκοόλ σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη σχολική κοινότητα (θεματικός άξονας), 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και των ερευνητικών δεδομένων για τη χρήση αλκοόλ σε 
εφήβους στη χώρα μας. Επιπλέον, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας ως 
πολλαπλασιαστές του προγράμματος. 
Αξιολόγηση: Από όλες τις φάσεις αξιολόγησης του προγράμματος, διαφάνηκε 
ότι ένα από τα δυνατά σημεία του είναι η κάλυψη του επιστημονικού κενού 
που υπήρχε για την υλοποίηση ανάλογων παρεμβάσεων, ενώ ένα από τα 
αδύνατα σημεία του είναι η περιορισμένη χρονική του διάρκεια του, λόγω και 
των νέων περιορισμών που έχουν τεθεί από το ΙΕΠ. Οι μαθητές σε ποσοστό 
89%, επεσήμαναν ότι τους άρεσε ο τρόπος εφαρμογής του προγράμματος. 
Συμπεράσματα: Το σημαντικότερο συμπέρασμά μας είναι ότι διαπιστώθηκε 
ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε υψηλά ποσοστά στις ανάγκες, στον 
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τρόπο ζωής και στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ομάδας - στόχου των 
εφήβων για την πρόληψη της χρήσης αλκοόλ.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η ενασχόλησή μας με το 
πρόγραμμα, πιστεύουμε ότι συνέβαλε στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης, 
αφού ανέδειξε την απουσία ανάλογων παρεμβάσεων στην σχολική κοινότητα, 
μας επιβεβαίωσε ότι όταν ο έφηβος αποφασίσει να πειραματιστεί με κάποια 
ουσία είναι πιθανό να επιλέξει το αλκοόλ εν συγκρίσει με άλλες ουσίες, καθώς 
και πόσο αναγκαίο είναι να εκπαιδευτούν οι έφηβοι σε δεξιότητες που θα τους 
επιτρέπουν να διαχειρίζονται μεθοδικά και αποτελεσματικά τις όποιες πιέσεις 
για χρήση της ουσίας. 
 
 

 


