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12
η
 Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης  

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

 
Βιωματικά Εργαστήρια: Περιλήψεις 
 
«Καλοδεχόμαστε τα γλυκούδια (αποθέματα - δώρα) και αξιοποιούμε τις 
καβαλίνες (δυσκολίες - εμπόδια) στο δρόμο για την ενηλικίωση με 
όχημα το Λαϊκό Παραδοσιακό Παραμύθι» 
 
Β. Τσιάτα, Α. Μπεντεβή, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι:  
- Να αναδυθούν συνομιλίες ανάμεσα στα διαφορετικά γονεϊκά πρότυπα. 
- Να αναγνωρίσουν οι συμμετέχοντες τη φάση που διανύουν.  
- Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της εφηβείας. 
Μεθοδολογία:  
- Συζήτηση σε ζευγάρια, σε μικρές ομάδες, στην ολομέλεια. 
- Εικαστική απεικόνιση των δυνατοτήτων, αποθεμάτων, δώρων, εμποδίων. 
- Αξιοποίηση της Συστημικής Καταξιωτικής Διερεύνησης. 
- Αξιοποίηση Αφηγηματικών τεχνικών. 
- Λαϊκό Παραδοσιακό Παραμύθι. 
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του βιωματικού εργαστηρίου αφορά τη 
συνειδητοποίηση των διαφορετικών γονεϊκών προτύπων, των στερεοτύπων, 
αξιών, κινδύνων, εμπειριών και κατασκευών και το πως αυτά μπορούν να 
επηρεάσουν την επικοινωνία των γονέων με τους εφήβους και κατά συνέπεια 
τις επιλογές τους στην πορεία τους προς την ενηλικίωση. Επικεντρώνει στα 
αποθέματα - δώρα τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε τα παιδιά μας και 
δημιουργεί γέφυρες για την αξιοποίηση των δυσκολιών και εμποδίων που θα 
παρουσιαστούν στο δρόμο τους. Η καινοτομία του έγκειται στην χρήση του 
λαϊκού παραμυθιού ως εργαλείο Πρόληψης. 
Αξιολόγηση:  
- Ο βαθμός αναγνώρισης διερεύνησης στερεοτύπων, αξιών, 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων, συναισθημάτων, εμπειριών, κατασκευών 
και κινδύνων που συνδέονται με το γονεϊκό ρόλο. 

- Ο βαθμός κατανόησης των τρόπων ενίσχυσης της επικοινωνίας.  
- Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων. 
Συμπεράσματα: Μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού οι συμμετέχοντες 
ταυτίζονται με τους ήρωες των παραμυθιών. Προβάλουν σ’ αυτούς τους 
φόβους και τα άγχη τους και μέσα από το καλό τέλος λαμβάνουν την 
παρηγοριά, παραμυθία. Ανοίγει δρόμους στους οποίους σε προσκαλεί χωρίς 
να σου υποδεικνύει ποιον να περπατήσεις. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το βιωματικό εργαστήρι 
δημιουργεί ένα πλαίσιο που διέπεται από κλίμα αποδοχής και σεβασμού, 
όπου χωρούν περισσότερες από μια οπτικές και θεάσεις της 
πραγματικότητας. Το κάθε μέλος της ομάδας νιώθει ότι ακούγεται ως 
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ανθρώπινο ξεχωριστό υποκείμενο, και συμβάλει στο να βιώνεται η ομάδα ως 
ασφαλής τόπος. Ευνοεί τις μετακινήσεις από το αρχικό αίτημα των μελών της 
που εστιάζει στη δυσκολία, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης δυνάμεων 
και δυνατοτήτων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 16 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα κατάλληλη για διεξαγωγή ομάδας.  
Υλικά: 10 χαρτιά πίνακα, 20 κόλλες Α4, μαρκαδόροι.  
Υλικό εργαστηρίου: Εκπαιδευτικό υλικό «Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε 
σχολείο». 
 
«Ομάδα αναδυόμενης ενηλικίωσης 18-24 χρόνων» 
 
Α. Κουφοκώτσιος, Α. Βλάσκου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Υγείας Θεσσαλονίκης «ΠΥΞΙΔΑ», Ελλάδα  
 
Στόχοι: Ο στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να 
έχουν την δυνατότητα να ζήσουν μία δυνατή εμπειρία ενσωμάτωσης των 
οχτώ συναντήσεων μέσα σε δύο ώρες με στόχο την εφαρμογή. 
Μεθοδολογία: Θα παρουσιαστούν οι βιωματικές τεχνικές και οι ασκήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και το υλικό που προέκυψε από την ομάδα. 
Περιεχόμενο: Οι νέοι 18-25 χρόνων περνούν μία φάση μετασχηματισμού και 
μεταβιβάσεων. Η αστάθεια που βιώνει ο αναδυόμενος ενήλικας είναι 
πολυεπίπεδη αφού εκτείνεται από τον κοινωνικό του ρόλο, στην αναζήτηση 
εργασίας και σταθερής εστίας. Συχνά μπαινοβγαίνει στο πατρικό σπίτι μέχρι 
να μπορέσει να μείνει μόνος του. Η αστάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα στρεσογόνος 
και συχνά δημιουργεί αισθήματα ματαίωσης και αποδιοργάνωσης .  
Τα θέματα που επεξεργάστηκε η ομάδα σε οχτώ συναντήσεις ήταν: η 
γνωριμία του εαυτού μου, η διαχείριση των συναισθημάτων ( άγχος, θυμός, 
χαρά , λύπη, αγάπη ) η τοποθέτηση των ορίων, η επικοινωνία, οι φόβοι μου, 
τα όνειρά μου και η διαχείριση των σχέσεων. 
Αξιολόγηση: Στο εργαστήριο θα διατυπωθούν τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία. 
Συμπεράσματα: Θα αναζητηθούν και διατυπωθούν τα συμπεράσματα. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η συμβολή του βιωματικού 
εργαστηρίου έρχεται να αφήσει το αποτύπωμά της στην πρόληψη μιας και 
ασχολείται με μια νέα ηλικιακή ομάδα και να δώσει τις παρατηρήσεις της για 
τον σχεδιασμό τέτοιων ομάδων στο μέλλον  
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα. 
Υλικά: Υπολογιστής και προβολέας. 
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«Το Κύπελο του Φωτός: μια ιστορία αναζήτησης της φλόγας που μας 
κρατάει ζεστούς για να φροντίσουμε εμάς και τους άλλους» 
 
Σ. Καραβασίλη, Γ. Γκιούρκα, Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, 
Πάφος, Κύπρος 
 
Στόχοι:  
- να διερευνήσουν οι συμμετέχοντες όλα εκείνα τα στοιχεία που τους 

συνδέουν με τις εσωτερικές τους πηγές ενέργειας, 
- να αναγνωρίσουν ό,τι εμποδίζει το εσωτερικό δυναμικό τους να 

αναπτυχθεί,  
- να αποφορτιστούν από την πίεση της δουλειάς,  
- να φροντιστούν εργαζόμενοι και συνεργάτες στην πρόληψη 
Μεθοδολογία: Θα αξιοποιηθούν τεχνικές από τη θεραπευτική μέθοδο της 
Δραματοθεραπείας όπως παίξιμο ρόλων, σωματική κίνηση, εικαστική 
δημιουργία, αφήγηση ιστορίας. 
Περιεχόμενο: Υπάρχουν φορές, που κάποια από τα εμπόδια που συναντάμε 
στην πορεία της ζωής μας, σε όποιο επίπεδο, προσωπικό, οικογενειακό, 
επαγγελματικό, σχετίζονται με τους περιορισμούς που θέτουμε οι ίδιοι στον 
εαυτό μας. Άλλοτε, μπορεί να μας καταδιώκει ένα αίσθημα ανικανοποίητου 
ή/και μόνιμα να έχουμε υπερβολικές προσδοκίες από εμάς, εστιάζοντας σε 
αυτό που λείπει και όχι σε αυτό που υπάρχει και εξελίσσεται.  
Στην Πρόληψη καλούμαστε να «διδάξουμε» στους ανθρώπους (ανήλικους και 
ενήλικες) υγιείς τρόπους ζωής, μια θετική ματιά στα πράγματα, την 
αναγνώριση και αποδοχή των προσωπικών δυσκολιών και πολλά άλλα, με 
απώτερο στόχο τη διεκδίκηση της προσωπικής ευτυχίας.  
Τίθεται όμως το ερώτημα, για να «φροντίσουμε» τους ανθρώπους φροντίσαμε 
πρώτα τους εαυτούς μας; Για να τους διευκολύνουμε στο δρόμο προς το «ευ 
ζην» διευκολύναμε πρώτα τους εαυτούς μας; Για να βοηθήσουμε να βρουν 
χαρά αναζητήσαμε τη δική μας γνήσια πηγαία χαρά μέσα μας; Συναντήσαμε 
τα δικά μας προσωπικά εμπόδια για να οδηγήσουμε και τους άλλους στη 
συνάντηση με τα δικά τους;  
Πρόκειται για ένα εργαστήριο προσωπικής ενδυνάμωσης, με τη προσέγγιση 
της Δραματοθεραπείας, όπου με τη βοήθεια μιας ιστορίας θα δοθεί η 
δυνατότητα στον συμμετέχοντα να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να στοχαστεί 
πάνω στα στοιχεία της ιστορίας που σχετίζονται με τον ίδιο και τις εσωτερικές 
του αναζητήσεις στη δεδομένη χρονική στιγμή.  
Αξιολόγηση: Είναι ένα εργαστήριο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των 
συμμετεχόντων στη 12η Πανελλήνια Συνάντηση Πρόληψης και δεν έχει 
εφαρμοστεί σε άλλη ομάδα στόχου.  
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα θα ακολουθήσουν την εφαρμογή του 
εργαστηρίου.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Θα συμβάλει: 
- στον εμπλουτισμό ιδεών και τεχνικών που μπορούν να αξιοποιήσουν στη 

δουλειά τους οι εργαζόμενοι στην πρόληψη, 
- στη γνωριμία τους με την Προσέγγιση της Δραματοθεραπείας. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 14 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
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Απαιτούμενος χώρος: Χώρος ελεύθερος από έπιπλα, με μοκέτα ή παρκέ για 
κάθισμα στο πάτωμα.  
Υλικά: Μηχάνημα ήχου (cd player). 
Υλικό εργαστηρίου: Μαρκαδόρους, παστέλ, χαρτιά Α4, μαξιλάρια. 
 
«Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Appreciative 
Inquiry) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κυκλάδων» 
 
E. Καραχοντζίτη, A. Προκοπίου, Z. Σωτηρίου, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, «ΘΗΣΕΑΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ», Νομός Κυκλάδων, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στόχος του εργαστηρίου είναι να φέρει σε επαφή, με ένα βιωματικό 
τρόπο, τους συμμετέχοντες με τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και να παρουσιάσει τη δράση που υλοποιήθηκε 
από το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» σε συνεργασία με το Κέντρο 
Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ το διάστημα 2017- 2019. 
Μεθοδολογία: Η παρέμβαση αξιοποιεί κυρίως τη Συστημική Προσέγγιση και 
την Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση εμπλουτισμένες από τη 
διαφορετικότητα της επιστημολογικής καταγωγής της ομάδας υλοποίησης.  
Περιεχόμενο: Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση των συνδέσεων 
μεταξύ των μερών του συστήματος και η δημιουργία ενός καλού 
συγκινησιακού κλίματος που θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και 
τη σχολική καθημερινότητα. Επιμέρους στόχους αποτέλεσαν η σύνδεση και 
ενδυνάμωση της ηγετικής ομάδας του συστήματος, η ενδυνάμωση των 
εκπαιδευομένων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ώστε να συμβάλλει στην 
καλύτερη ένταξη και κατά συνέπεια στη μείωση της σχολικής διαρροής, αλλά 
και στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών μέσα από την επανανοηματοδότηση 
της δουλειάς τους. 
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, πέρα από τις εγγενείς ιδιαιτερότητες τους, 
φέρουν δύο επιπλέον χαρακτηριστικά σημαντικά, τουλάχιστον για την περιοχή 
των Κυκλάδων.  
Α. Χαρακτηρίζονται από πολυδιάσπαση (Σύρος - Νάξος - Σαντορίνη), χωρίς 
τη δυνατότητα σύνδεσης. 
Β. Συγκεντρώνουν έναν ανομοιογενή πληθυσμό εκπαιδευομένων τόσο στην 
ίδια δομή όσο και μεταξύ των τριών δομών. Η ανομοιογένεια σχετίζεται με το 
κίνητρο, το μορφωτικό και το οικονομικό - κοινωνικό επίπεδο, τη θέση τους 
στην αγορά εργασίας, την καταγωγή, την ηλικία. 
Η πολυεπίπεδη παρέμβαση στο ΣΔΕ των Κυκλάδων ανέδειξε συνηχήσεις 
τόσο εντός του συστήματος του σχολείου (εκπαιδευτικοί-εκπαιδευόμενοι) όσο 
και με το Κέντρο Πρόληψης, ενώ η προσπάθεια δημιουργίας συνδέσεων και 
σχέσεων ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα - ομάδες κινητοποίησε και την 
Επιστημονική Ομάδα του Κ.Π. να φροντίσει και να ενισχύσει τις δικές της 
σχέσεις και συνδέσεις. Τέλος αποτέλεσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα 
συνεργασίας με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας του ΟΚΑΝΑ. 
Αξιολόγηση: Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παρέμβασης υπήρξαν 
ιδιαίτερα απαιτητικά εξαιτίας της ετερογένειας της ομάδας - στόχου, της 
πολυνησιωτικότητας και των διαφορετικών επιστημονικών καταβολών της 
ομάδας στελεχών. Πάραυτα το κέρδος υπήρξε πολυεπίπεδο, αφήνοντας ένα 
σημαντικό αποτύπωμα στο σχολείο το οποίο λειτουργεί περισσότερο 
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συστημικά, δημιουργεί συχνά ευκαιρίες σύνδεσης των μερών του και οι 
εκπαιδευτικοί είναι πιο χαρούμενοι. Παράλληλα, δημιούργησε περισσότερη 
σύνδεση στο Κ.Π., καταξίωση και ενδυνάμωση των στελεχών μέσα από την 
επανανοηματοδότηση της δουλειάς τους. 
Συμπεράσματα: Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν πληθυσμό - στόχο της Πρόληψης καθώς σημαντικό μέρος του 
έργου τους αποτελεί η κοινωνική επανένταξη ανθρώπων 
«περιθωριοποιημένων» μορφωτικά και κοινωνικά και κατά συνέπεια η 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, αποτελούν εξαιρετικό πεδίο 
εφαρμογής της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης, προσκαλώντας τα 
άτομα να επανασυνδεθούν με τα όνειρα που υπήρχαν πριν τη ματαίωση ή την 
τραυματική εμπειρία.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Αποτελεί πρόταση δράσης 
με ένα νέο πληθυσμό για τα δεδομένα της πρόληψης και δίνει τη δυνατότητα 
επεξεργασίας στόχων, εργαλείων, περιορισμών και δυνατοτήτων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 24 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Ευρύχωρος με καρέκλες που μετακινούνται. 
Υλικά: Projector, laptop, μαρκαδόρους, κόλλες Α4, pads ανάλογα τον αριθμό 
των συμμετεχόντων, κόλλες stic τουλάχιστον 12, στυλό. 
 
«Ο γονιός ως ομότιμος άλλος - Εποπτικές πρακτικές στις ομάδες 
γονέων» 
 
Σ. Γκόντα, Κ. Κομνηνού, Β. Κούτρας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων "ΣΧΕΔΙΑ", Ελλάδα 
 
Στόχοι: Ο γονεϊκός ρόλος σήμερα εμπεριέχει συχνά μια σειρά από 
προβληματισμούς, εσωτερικές συγκρούσεις, αμφιβολίες 
αποτελεσματικότητας, ενοχικά συναισθήματα και διλήμματα. Οι πιέσεις που 
δέχονται οι γονείς (οικονομικές, επαγγελματικές, έλλειψης χρόνου) και η 
απομάκρυνσή τους από την υποστήριξη της ευρύτερης οικογένειας και της 
παραδοσιακά υποστηρικτικής κοινότητας ευνοεί τις διαχειριστικού τύπου 
σχέσεις με τα παιδιά σε βάρος των σχεσιακών και διαλογικών συνδέσεων. 
Το εργαστήριο αξιοποιεί το υλικό και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε 
ομάδα εποπτείας ομοτίμων (γονέων) η οποία υλοποιήθηκε στα Ιωάννινα με 
στόχο τη στήριξη στο ρόλο τους από τους ομότιμους άλλους. 
Η ανα-αφήγηση της γονεϊκής διαδρομής, η σύνδεση με τον ομότιμο άλλο και η 
αναστοχαστική πρόθεση συνιστούν τους βασικούς του άξονες. 
Μεθοδολογία: Στο βιωματικό εργαστήριο θα αξιοποιηθεί η εργασία σε ομάδες, 
το παιχνίδι ρόλων και η αναστοχαστική ομάδα. 
Περιεχόμενο: Το εργαστήριο συνιστά μια εφαρμογή εποπτικών πρακτικών 
βιωματικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται σε ομάδα εποπτείας ομοτίμων 
(γονέων). Οι ομάδες γονέων στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα αποτελούν 
σταθερά προτεραιότητα της πρόληψης καθώς το αποτύπωμά τους στην 
ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και του εφήβου είναι καθοριστικό. 
Αξιολόγηση: Καθώς η εργασία αφορά παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη η 
αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο προβλέπεται αξιολόγηση τόσο της 
διαδικασίας όσο και του αποτελέσματος.  
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Συμπεράσματα: Οι ομάδες γονέων που αξιοποιούν τη μεθοδολογία εποπτείας 
ομοτίμων φαίνεται να στηρίζουν τον γονεϊκό ρόλο με ουσιαστικό και 
ενσυναισθηματικό τρόπο. Το προσωπικό βίωμα συνδέεται με το βίωμα του 
ομότιμου άλλου φωτίζοντας πτυχές και ανοίγοντας προοπτικές μιας 
διαφορετικής διαχείρισης. Ο σύγχρονος γονιός νιώθει λιγότερο μόνος μέσω 
της σύνδεσης, της αλληλεπίδρασης και της φροντίδας με τον ομότιμο γονιό. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η εργασία στοχεύει στην 
ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η εποπτεία ομοτίμων και στο 
πεδίο της στήριξης και ενδυνάμωσης των γονέων στον ρόλο τους.  
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα χωρητικότητας 20 ατόμων σε κύκλο και 
δυνατότητας συνεργασίας ομάδων εργασίας. 
Υλικά: Χαρτοπίνακας, Χαρτιά Α4, μαρκαδόροι. 
 
«"Create Yourself, Create Your Frame", Ομάδα Ενδυνάμωσης και 
Κοινωνικής Δραστηριοποίησης Νέων (18-26 ετών)» 
 
Π. Γεωργοπούλου, Ε. Κουρλέση, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», Πάτρα, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το βιωματικό εργαστήριο στοχεύει στην ενημέρωση και την 
παρουσίαση της εμπειρίας που έχει προκύψει από τη λειτουργία της ομάδας 
Νέων στο Κέντρο Πρόληψης τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τον τρόπο 
δημιουργίας, λειτουργίας και υποστήριξης της ομάδας νέων, και να βιώσουν 
μέρος του τρόπου και της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται. Επίσης, θα δοθεί η 
ευκαιρία για  ανταλλαγή απόψεων στη δουλειά με νέους με στόχο την 
έμπνευση και την ενίσχυση των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη αντίστοιχων 
δράσεων. 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία θα βασιστεί στη βιωματική προσέγγιση κατά την 
οποία ενισχύεται η  ενεργητική συμμετοχή των μελών και η ανακάλυψη της 
γνώσης στηρίζεται στη διεργασία της ομάδας. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες και να βιώσουν 
τα όσα λέγονται. Για την εφαρμογή αυτών θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία 
όπως η δουλειά σε υποομάδες, οι ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και 
επικοινωνίας, η δημιουργική έκφραση και η αξιοποίηση καλλιτεχνικών μέσων 
(εικαστικά, μουσική, κίνηση κ.λπ.) 
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει την 
ενημέρωση και την ανταλλαγή της εμπειρίας των στελεχών του Κέντρου 
Πρόληψης από τη δημιουργία και τη λειτουργία της ομάδας νέων καθώς και 
των ασκήσεων και της μεθοδολογίας που εφαρμόζονται στις συναντήσεις της 
ομάδας. Η λειτουργία της ομάδας νέων στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας των νέων μέσα από την ενδυνάμωση τους και την κοινωνική 
τους δραστηριοποίηση, θεωρώντας τους εν δυνάμει φορείς πρόληψης και 
προαγωγούς  υγιών στάσεων και συμπεριφορών. 
Αξιολόγηση: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί μέσω ποιοτικής 
αξιολόγησης και γραπτού ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους 
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συμμετέχοντες και τους εμψυχωτές της ομάδας ως ένα σημαντικό πλαίσιο 
ενίσχυσης και υποστήριξης των νεαρών ενηλίκων. 
Συμπεράσματα: Η λειτουργία ομάδων που μπορούν να λειτουργήσουν ως 
πλαίσια συνάντησης, υποστήριξης και σημεία αναφοράς νεαρών ενηλίκων 
αποτελεί σημαντικό τομέα στην προαγωγή της ψυχικής υγείας της κοινότητας. 
Με αυτό τον τρόπο παρεμβαίνουμε ενισχυτικά σε ένα σημαντικό αναπτυξιακό 
στάδιο των ανθρώπων που περιλαμβάνει σημαντικές μεταβάσεις και λήψεις 
αποφάσεων για την πορεία της ζωής. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το εν λόγω εργαστήριο 
μπορεί να συμβάλλει στην μετάδοση πληροφοριών, αναγκών και εμπειρίας 
μιας ηλικιακής ομάδας που όπως αναφέρεται παραπάνω έχει σημαντικό ρόλο 
στο παρόν και στο μέλλον για τη ζωή της κοινότητας. Τέλος, το εργαστήριο 
μπορεί να συμβάλλει στην έμπνευση και ενίσχυση των στελεχών πρόληψης 
για την εφαρμογή ανάλογων δράσεων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα 30 - 35 τμ. 
Υλικά: Ηχεία, laptop, projector, οθόνη προβολής, χαρτιά Α4, στυλό, 
μαρκαδόρους ή κηρομπογιές. 
Υλικό εργαστηρίου: Στους συμμετέχοντες θα δοθεί έντυπο υλικό με μηνύματα 
που έχει παραχθεί από τους νέους καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τη 
λειτουργία ομάδων νέων. 
 
«Το Καταξιωτικό Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού» 

 
Κ. Αποστολοπούλου, Ε. Σιαφαρίκα, Η. Γκότσης, Α. Κιαπόκα, Κέντρο 
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΡΓΩ» 
Δ. Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής, Αγωγή Υγείας Δ/νσης Π.Ε. Β’ 
Αθήνας, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το παιχνίδι αποτελείται από ένα συνδυασμό καρτών και πρακτικών 
και έχει ως στόχο να βάλει τα μέλη της ομάδας που έχουν την εμπειρία της 
Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης να ανακαλέσουν Νοήματα, Δεξιότητες 
και Πρακτικές που συνδέονται με τη θεωρία και το μοντέλο της Καταξιωτικής 
Συστημικής Διερεύνησης και την Πρόληψη. 
Μεθοδολογία: Προσκαλούμε την ομάδα να παίξουμε το παιχνίδι του 
κρυμμένου θησαυρού. Τους εξηγούμε πώς παίζεται, τους κανόνες και τη 
διαδικασία. 
Περιεχόμενο: Παρουσιάζουμε ένα διαχρονικό, παραδοσιακό παιχνίδι με μια 
νέα προσέγγιση, βασισμένη στις αρχές της Καταξιωτικής Συστημικής 
Διερεύνησης, δημιουργώντας ένα νέο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε 
παρεμβάσεις πρόληψης, στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Αξιολόγηση: Το παιχνίδι έχει συνθετικό και συνδετικό χαρακτήρα και 
αναδεικνύει την ιστορικότητα της πρόληψης μέσα από το παρελθόν και το 
παρόν και το μέλλον. 
Συμπεράσματα: Η συμμετοχή των μελών της ομάδας στη διαδικασία ενός 
καταξιωτικού παιχνιδιού ενισχύει την επικοινωνία, την συνεργασία και την 
ομαδικότητα, σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού και χαράς. 
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Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Ένα νέο εργαλείο στο χώρο 
της Πρόληψης. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Ένα χώρο κατάλληλο για το παιχνίδι του κρυμμένου 
θησαυρού (να έχει δυνατότητες κρυψώνων και δυνατότητες κίνησης για 20 
άτομα). 
Υλικά: Τα υλικά του εργαστηρίου θα τα έχουμε ετοιμάσει οι συντονίστριες. 
Υλικό εργαστηρίου: Η περιγραφή του παιχνιδιού σε έντυπη μορφή. 
 
«"Μια φορά και έναν καιρό..." Ένα παραμύθι για την πορεία προς την 
ενηλικίωση και την ωριμότητα» 

 
Μ. Επιτροπάκη, Ι. Νυσταζάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Χανίων, Ελλάδα 
 
Στόχοι: 
- Η αναγνώριση των δυσκολιών και των δώρων που μας φέρνει η ζωή. 
- Η κατανόηση και η επεξεργασία της δυναμικής των ανθρωπίνων σχέσεων. 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία του εργαστηρίου στηρίζεται στην βιωματική 
προσέγγιση και στην μεθοδολογία ενεργητικής μάθησης. Αναλυτικότερα, 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί αφήγηση ενός παραδοσιακού παραμυθιού και 
στη συνέχεια μέσα από τεχνικές καλλιτεχνικής δημιουργίας, ελεύθερου 
συνειρμού και διαλογικής συζήτησης θα προσεγγισθούν τα θέματα και οι 
στόχοι του εργαστηρίου. 
Περιεχόμενο: Το λαϊκό παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο 
ψυχοθεραπευτικό ή με στόχους ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης για μικρούς και 
μεγάλους. Όσον αφορά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού έχει 
αποδειχθεί ότι συμβάλει στην γλωσσική, συναισθηματική, ψυχική και 
κοινωνική ανάπτυξη. Μέσα από μία συμβολική γλώσσα μιλάει για έναν ήρωα 
(ή ηρωίδα) που χρειάζεται να απομακρυνθεί από την οικογένεια, να έρθει 
αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της ζωής και των ανθρωπίνων σχέσεων. Μέσα 
από αυτές τις δοκιμασίες συναντά εχθρούς και φίλους που τον εμποδίζουν ή 
τον στηρίζουν στην πορεία του για την κατάκτηση της αυτονομίας, της 
σεξουαλικής ταυτότητας, της σχέσης του με τους άλλους και τον κόσμο.  
Εν κατακλείδι, το Λαϊκό Παραμύθι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό 
εργαλείο πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υγείας για μαθητές, εκπαιδευτικούς, 
γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο περιεχόμενο, πρόκειται να πραγματοποιηθεί: 
- Γνωριμία, προσδοκίες. 
- Αφήγηση παραμυθιού. 
- Εικαστική έκφραση με αφορμή το παραμύθι. 
- Διαλογική συζήτηση.  
- Ανατροφοδότηση, Κλείσιμο εργαστηρίου. 
Αξιολόγηση: Το εργαστήριο δεν αφορά σε συγκεκριμένη παρέμβαση του 
Κέντρου Πρόληψης Χανίων, αλλά στην εμπειρία αξιοποίησης του 
παραδοσιακού παραμυθιού σε ομάδες εφήβων, εκπαιδευτικών και ενηλίκων 
που προέρχονται από την ευρύτερη κοινότητα. Τα αποτελέσματα από τις 
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παραπάνω δράσεις ήταν πολύ θετικά και επιθυμούμε να μεταδώσουμε αυτή 
την εμπειρία και το παραμύθι ως εργαλείο εργασίας στην πρόληψη. 
Συμπεράσματα: Το παραμύθι μέσα από την εμπειρία σχεδόν μιας δεκαετίας 
στην αξιοποίησή του από το Κέντρο μας αποτέλεσε ένα μέσο για επεξεργασία 
θεμάτων (οικογενειακών και ανθρωπίνων σχέσεων, συναισθημάτων, 
ματαιώσεων, βίας, αυτονομίας, διαφορετικότητας κ.λπ.) που επηρεάζουν την 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των ανθρώπων. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το μοίρασμα και η 
ανταλλαγή εμπειριών για την αξιοποίηση του παραδοσιακού παραμυθιού 
στην επίτευξη των στόχων της πρόληψη. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 0 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Μία αίθουσα για 22 άτομα σε κύκλο. 
Υλικά: Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, παστέλια και χαρτιά Α3. 
 
«Γνώριμα "τοπία" πρόληψης με καταξιωτική ματιά: Εφαρμογές στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 
 
Σ. Κρητικού, Ι. Μαρίνου, Η. Γκότσης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ρόδου «ΔΙΟΔΟΣ», Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι ο οραματισμός νέων δράσεων 
στην σχολική κοινότητα, βασισμένων στο μοντέλο της Καταξιωτικής 
Διερεύνησης, καθώς και η εξοικείωση με την τροποποίηση ήδη 
εφαρμοσμένων υλικών. Επιπλέον, στόχος είναι η αξιολόγηση του υλικού από 
τους συμμετέχοντες.  
Μεθοδολογία: Προσομοίωση δραστηριοτήτων του εγχειριδίου «Το σχολείο 
που ονειρεύομαι», αξιοποιώντας τη βιωματική μεθοδολογία. 
Περιεχόμενο: Το «σχολείο που ονειρεύομαι» αποτελεί το νέο εγχειρίδιο 
πρόληψης για την προσχολική και σχολική ηλικία, με θεωρητικούς 
προσανατολισμούς και πρακτικές, που εστιάζουν στα Αποθέματα, τις 
Ικανότητες, τις Ανάγκες και τις Αξίες. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται σειρά 
δραστηριοτήτων και δημιουργικών ασκήσεων που αποτελούν την οργάνωση, 
αξιοποίηση της επιστημονικής εμπειρίας των στελεχών πρόληψης, 
προσαρμοσμένης στην φιλοσοφία και τους στόχους του Συστημικού 
Συνθετικού Μοντέλου Καταξιωτικής Διερεύνησης και του διευρυμένου 
μοντέλου 4D. Σύμφωνα με αυτό, τα άτομα, οι ομάδες ή τα ευρύτερα 
συστήματα εστιάζοντας στις ανάγκες, τα αποθέματα και τους οραματισμούς, 
μπορούν να παράξουν δράσεις που διευκολύνουν την μετάβαση τους προς 
την επιθυμητή γι’ αυτούς συνθήκη. Έτσι, το «σχολείο σε κρίση» λόγω του 
ευρύτερου κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου, γίνεται το «σχολείο που 
ονειρεύεται», στο πλαίσιο του ανελικτικού και συνεχούς διαλόγου της 
Πρόληψης με την σχολική κοινότητα. 
Αξιολόγηση: Το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει αξιολογηθεί έως τώρα. Μια 
πρώτη ευκαιρία αξιολόγησης από επαγγελματίες θα αποτελέσει το ίδιο το 
εργαστήρι. 
Συμπεράσματα: Να διερευνηθεί η ανταπόκριση του υλικού στις ανάγκες της 
σχολικής κοινότητας 
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Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Νέες «οπτικές» και 
προοπτικές της εφαρμοσμένης Πρόληψης στην σχολική κοινότητα. 
Πρόσκληση των στελεχών Πρόληψης σε μια κοινή και συντονισμένη «πορεία» 
διαμέσου των προγραμμάτων τους. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα (60 τ.μ.) με καρέκλες (έως 28) σε κύκλο 
Υλικά: Προτζέκτορας, πίνακας, χαρτιά Α4, Α3, χαρτόνια, στυλό, μαρκαδόρους, 
ξυλομπογιές, κόλλες στικ, ψαλίδια. 
 
«Αν οι καρέκλες ήταν άνθρωποι» 
 
Α. Δημητρίου, Ι. Σταθοπούλου, Χ. Λουκίδης, Λ. Τραυλού, Α. Μπαζάκα, Μ. 
Κωστούλα, Γ. Ζάβρας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», Αγρίνιο, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: Αναγνώριση και επικοινωνία συναισθημάτων - επενδύσεων κι 
αποεπενδύσεων ετέρων σημαντικών άλλων. 
Μεθοδολογία: Βιωματικό εργαστήρι.  
Περιεχόμενο: Προσωποκεντρικό - βιωματικό εργαστήρι εστιασμένο στην 
ψυχική ανθεκτικότητα των στελεχών πρόληψης είτε προσομοιωτών για τα 
μέλη της κοινότητας, γονείς κ.λπ. 
Αξιολόγηση: Δύο ομάδες - στόχοι: μέλη κοινότητας και Λειτουργοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπήρξε κάτι που μας δυσκόλεψε. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Αναγνώριση και έκφραση 
συναισθημάτων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα.  
Υλικά: Χώρος με μαξιλάρια - ένα μικρό τραπέζι με 2 καρέκλες και ένας 
ολόσωμος απλός καθρέφτης. Λάπτοπ και ηχεία μικρά για μουσική. 
 
«"Έρως και Ψυχή": ο μύθος ως αφόρμηση για την ανανέωση της 
Επιθυμίας και του Οράματος στην Πρόληψη» 
 
Μ. Δρακοπούλου, Γ. Γκιούρκα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
«ΕΛΠΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: 
- Να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με την επιθυμία και την έμπνευση 

που τους συνδέει με τον επαγγελματικό τους ρόλο και  
- να αναζητήσουν τρόπους στην κατεύθυνση της διατήρησης αυτών και ίσως 

επανασύνδεσής τους μέσω νέων οραμάτων 
Μεθοδολογία: Τεχνικές από το χώρο των θεραπειών μέσω Τέχνης -
Χοροθεραπεία και Δραματοθεραπεία- που θα περιλαμβάνουν κίνηση, 
αφήγηση μύθου, δραματοποίηση, χρήση του ρυθμού. 
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Περιεχόμενο: Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του συνδέεται με 
ανθρώπους, αντικείμενα, ιδέες, καταστάσεις, ασχολίες. Μια από τις πιο 
σημαντικές σχέσεις που αναπτύσσει είναι με την εργασία και τον 
επαγγελματικό του ρόλο. Αποτελεί μια σχέση δυναμική που εξελίσσεται και 
μεταβάλλεται καθώς περνούν τα χρόνια και περιλαμβάνει διαφορετικές 
φάσεις, σταθμούς, εμπόδια, ανάγκες και οράματα. Άλλοτε διακρίνεται από 
έντονη δημιουργικότητα και ικανοποίηση και άλλοτε μοιάζει όλα αυτά να 
χάνουν τη λάμψη και την ορμή τους.  
Μπορεί η σχέση αυτή, με το πέρασμα του χρόνου, να μη χάσει την έμπνευση 
και τη χαρά; Μπορεί η ενηλικίωση να μην ισοδυναμεί με ανία και εγκατάλειψη;  
Σε αυτό το εργαστήριο θα δουλέψουμε, με όχημα τη Χοροθεραπεία και τη 
Δραματοθεραπεία, το μύθο του Έρωτα και της Ψυχής, για να συνδεθούμε, 
μέσα από τους συμβολισμούς του, με την Επιθυμία μας ως εργαζόμενοι στο 
χώρο της πρόληψης.  
Το βίωμα της επιθυμίας βοηθάει να αντισταθούμε στη φθορά του χρόνου και 
στις ματαιώσεις που μπορεί να έρχονται, ενώ ταυτόχρονα να ανανεώσει τη 
σχέση μας με την κοινότητα της πρόληψης.  
Αξιολόγηση: Το εργαστήρι δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση.  
Συμπεράσματα: Το εργαστήρι δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου συνεδρίου, επομένως τα συμπεράσματα θα ακολουθήσουν 
μετά την εφαρμογή του.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Θα προτείνει τρόπους για 
τη(ν): 
- αποφόρτιση συναισθημάτων ψυχικής κούρασης και ματαίωσης από τον 

επαγγελματικό ρόλο,  
- ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων και των 

συνεργατών στο χώρο της πρόληψης,  
- ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των συναδέλφων,  
- γνωριμία με δύο μορφές θεραπειών μέσω τέχνης (Δραματοθεραπεία & 

Χοροθεραπεία) που θα εμπλουτίσουν τις πρακτικές των στελεχών 
πρόληψης. 

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Ένας άδειος από έπιπλα χώρος, με μοκέτες και 
μαξιλάρια για να καθίσουν οι συμμετέχοντες κάτω στο πάτωμα. Να είναι ένας 
μεγάλος χώρος, 50τ.μ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σωματικής κίνησης.  
Υλικά: Cd player, μαρκαδόροι και μικρά χαρτάκια. 
 
«Η Τέχνη της Σύνδεσης - Η Σύνδεση της Τέχνης» 
 
Ε. Κουρλέση, Β. Κυρίτση, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας, "ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ", Πάτρα, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες, μέσα από διαφορετικές μορφές έκφρασης, να εξερευνήσουν 
τις δημιουργικές πλευρές του εαυτού τους και να ανακαλύψουν ή να 
εντοπίσουν μια άλλη οπτική στη διαχείριση θεμάτων που τους απασχολούν. 
Επίσης, να παρουσιαστεί με βιωματικό τρόπο, πως ο συνδυασμός 
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διαφορετικών τρόπων έκφρασης μπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό και 
χρήσιμο εργαλείο στη δουλειά με διαφορετικές ομάδες πληθυσμού.  
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία του εργαστηρίου βασίζεται στην προσέγγιση 
του Clinical Expressive Art Therapy, (Κλινική Εικαστική - Εκφραστική 
Ψυχοθεραπεία) κατά την οποία αξιοποιείται η χρήση διαφορετικών μορφών 
τέχνης μέσα από τεχνικές της Gestalt, των Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων και 
της Ανάλυσης των Συμβόλων του Jung. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα 
δουλέψουμε κυρίως ατομικά και σε δυάδες μέσα από την αξιοποίηση της 
δυναμικής της ομάδας με κίνηση, κατασκευή, προφορικό και γραπτό λόγο. 
Περιεχόμενο: Κεντρική ιδέα του εργαστηρίου είναι πως ο καθένας μπορεί να 
εντοπίσει μέσα του τη γνώση, τη λύση ή την απάντηση σε αυτά που τον 
απασχολούν, αρκεί να δοθεί η ευκαιρία για «ψυχική οργάνωση» και να έρθει 
σε επαφή με τις δημιουργικές πλευρές του. Έτσι λοιπόν, θα δοθεί η 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνδέσουν τα ερεθίσματα που θα 
βιώσουν μέσα τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και της 
αλληλεπίδρασης με τους άλλους, προς την αναζήτηση μιας νέας οπτικής.  
Αξιολόγηση: Μέσα από ποιοτική - προφορική αξιολόγηση, έχει φανεί πως το 
συγκεκριμένο εργαστήριο, ενισχύει τους συμμετέχοντες στο να εκφραστούν 
για θέματα που τους απασχολούν και να νιώσουν ενδυναμωμένοι, καθώς 
ανακαλύπτουν νέες σκέψεις και συναισθήματα . 
Συμπεράσματα: Έχει φανεί πως η αξιοποίηση της τέχνης ενισχύει την 
έκφραση των συμμετεχόντων, τη συνοχή στη δυναμική της ομάδας και 
ανοίγονται νέες οπτικές καθώς αξιοποιείται το "όλον" μέσα από την 
ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η αξιοποίηση της τέχνης 
στην εφαρμογή της πρόληψης σχετίζεται άμεσα με τους στόχους και τη 
φιλοσοφία της πρόληψης, αφού και οι δύο (τέχνη και πρόληψη) ενισχύουν και 
απαιτούν κοινές δεξιότητες και αρχές. Πιο συγκεκριμένα, η πορεία και τα 
βήματα μιας δημιουργική διεργασίας, περιλαμβάνει διαδικασίες που 
ενδυναμώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα των ανθρώπων και τους καθιστά πιο 
ικανούς στη διαχείριση άγνωστων και νέων εμπειριών και καταστάσεων. 
Άλλωστε και οι λέξεις από τη σύνθεση των οποίων προκύπτει το ρήμα 
«ΑΥΤΟ-ΣΧΕΔΙΑ-ΖΩ» αποτελούν βασικά σημεία του περιεχομένου της 
πρόληψης. Τέλος, οι τεχνικές και τα εργαλεία του συγκεκριμένου εργαστηρίου 
μπορεί να αξιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή αντίστοιχων 
δράσεων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Κλειστή αίθουσα με όχι μικρότερη από 25 τ.μ., χωρίς 
καρέκλες ή τραπέζια στη μέση, με δυνατότητα οι συμμετέχοντες να καθίσουν 
στο πάτωμα σε κύκλο και να κινηθούν. 
Υλικά: Μαξιλάρια ή μοκέτα, χαρτιά Α4, στυλό, μπογιές ή μαρκαδόρους, ηχεία 
(αν είναι εφικτό πηλός). 
Υλικό εργαστηρίου: Στους συμμετέχοντες δεν θα δοθεί κάποιο υλικό, αλλά θα 
δοθεί στο τέλος η δυνατότητα να συζητηθούν και να εξηγηθούν περισσότερο 
οι τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 
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«Ο κύριος Κενός» 
 
Α. Κρουσταλλάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η αναγνώριση και η αποδοχή των συναισθημάτων 
Μεθοδολογία:  
- Παιχνίδι γνωριμίας. 
- Αφήγηση πρωτότυπου παραμυθιού.  
- Ομάδες εργασίας. 
- Παιχνίδι ρόλων. 
- Κατασκευή «κύριου Κενού». 
Περιεχόμενο: «Ο κύριος Κενός» είναι ένα πρωτότυπο παραμύθι για τα 
συναισθήματα και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά. Είναι σημαντικό από μικρή 
ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα 
συναισθήματά τους για να μπορούν μεγαλώνοντας να τα κατανοούν και να τα 
διαχειρίζονται.  
Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ψυχοτρόπες ουσίες (νόμιμες ή 
παράνομες) και υιοθετεί εξαρτητικές συμπεριφορές (τζόγος και εξάρτηση από 
τις οθόνες), με σκοπό να τροποποιήσει τη διάθεση, την αντίληψη και τη 
συμπεριφορά του. Αυτό που επιθυμεί μέσω της ουσίας ή της συμπεριφοράς 
είναι, είτε να προκαλέσει ευχάριστα συναισθήματα είτε να αποφύγει 
δυσάρεστα συναισθήματα.  
Μέσα λοιπόν από το παραμύθι και με βιωματικό τρόπο θα μιλήσουμε για τα 
συναισθήματα ευχάριστα ή λιγότερο ευχάριστα, τον διαφορετικό τρόπο που 
μπορεί να τα αντιλαμβάνεται ο καθένας, καθώς και το διαφορετικό τρόπο που 
μπορεί ο καθένας να τα αντιμετωπίζει. Σκοπός είναι η αναγνώριση και η 
αποδοχή αυτών για να μπορεί ο καθένας να τα διαχειρίζεται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και να μην προσπαθεί να τα αποφύγει ή να τα καταπιέσει. 
Αξιολόγηση - Συμπεράσματα: Το βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 
το επόμενο διάστημα και δεν υπάρχει ακόμα κάποια αξιολόγηση - 
συμπεράσματα. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Στο πλαίσιο την προαγωγής 
της ψυχοκοινωνικής υγείας, είναι σημαντικό η αναγνώριση και η αποδοχή 
όλων των συναισθημάτων. Η αποδοχή και η ομαλή διαχείριση κυρίως των 
δυσάρεστων συναισθημάτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό προστατευτικό 
παράγοντα στο τομέα της εξάρτησης. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα προγράμματος MOVERE. 
Υλικά: Κόλλες Α4, στυλό, μαρκαδόροι. 
 
«Τείχη, Λαβύρινθος, Μινώταυρος: Παιχνίδι με τα σύμβολα - κλειδιά» 
 
Α. Χρυσουλάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στόχοι του βιωματικού εργαστηρίου είναι να έρθουμε σε επαφή με τις 
έννοιες διεκδικητικότητα - παθητικότητα, μοτίβα σχετίζεσθαι, τείχη - εμπόδια 
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στην επαφή, συνάντηση με τον «Μινώταυρο» μέσα μας, περιήγηση στον 
προσωπικό μας λαβύρινθο, εύρεση λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας, που 
προάγουν την ασφάλεια. 
Μεθοδολογία: Με οδηγό σύμβολα διαχρονικά, παρμένα από την ιστορία του 
τόπου μας (Τείχη και το Κάστρο -Ηράκλειο-, Λαβύρινθος και Μινώταυρος) θα 
εξερευνήσουμε βιωματικά έννοιες που αναφέρονται στο σχετίζεσθαι 
(ασφάλεια - όρια μέσα στη σχέση, «ο οχυρωμένος εαυτός» - προκαταλήψεις - 
φοβίες - εμπόδια, διεκδικητικότητα - παθητικότητα, συνάντηση με τη «σκιά» 
μας, αυτοαποκάλυψη - επικοινωνία - κάθαρση). Με τεχνικές παρμένες από 
την τέχνη (ζωγραφική, παντομίμα, αφήγηση) και διαδικασίες που 
επικεντρώνονται στο σώμα θα φέρουμε τους μύθους - την ιστορία στο τώρα 
μας. 
Περιεχόμενο: Με αφορμή και οδηγό σύμβολα του τόπου μας (Τείχη, 
Λαβύρινθος, Μινώταυρος) θα επικεντρώσουμε σε μοτίβα του σχετίζεσθαι. 
Μοιάζουν επίκαιρες οι ανάγκες και τα μέσα αυτοπροστασίας, που κάποτε 
ωθούσαν τόπους σε οχύρωση π.χ. μέσω των τειχών; Πώς παρακάμπτονται 
τα τείχη, διατηρώντας την ασφάλεια; Υπάρχει εχθρός –Μινώταυρος-, ποια η 
διαδικασία «λύσης» του Λαβυρίνθου; Προκαταλήψεις, φόβοι - φοβίες απέναντι 
στο ξένο - σκοτεινό μέσα μας. 
Το παρόν βιωματικό εργαστήρι έχει στόχο την α) αναγνώριση των 
προσωπικών μας μοτίβων διεκδικητικότητας, β) τη συνάντηση με 
προκαταλήψεις - προκατασκευασμένες ιδέες - φόβους - τείχη, γ) δοκιμή 
εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, που προάγουν τον προσωπικό χώρο και 
λειτουργούν προληπτικά απέναντι στις συγκρούσεις, εσωτερικές και 
εξωτερικές. 
Έχει, κατά τη γνώμη μας, ενδιαφέρον το πώς η ίδια η ιστορία μας δίνει 
σύμβολα - κλειδιά να μιλάμε και για τις ανάγκες του σήμερα. 
Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσαμε να εντάξουμε το παραπάνω εργαστήρι 
στον άξονα ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. 
Αξιολόγηση: Αφορά ένα βιωματικό εργαστήρι, που παρέχει στους 
συμμετέχοντες εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης. Αυτό συνιστά το δυνατό του 
σημείο, καθώς με κατάλληλη προσαρμογή, ίσως φανούν χρήσιμα σε 
παραπάνω από ένα πλαίσια. Ο περιορισμός του, αφορά την μη 
επαναληψιμότητά του. Θα μπορούσε να αξιολογηθεί σε μακροπρόθεσμη 
βάση. 
Συμπεράσματα: Ένα βιωματικό εργαστήρι που μιλά με σύμβολα του χθες για 
τις σχέσεις του σήμερα. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Εφαρμόζει έννοιες - κλειδιά 
της τοπικής ιστορίας σε προβληματισμούς του σήμερα, ως προς το 
σχετίζεσθαι. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Άνετος χώρος, με δυνατότητα κίνησης. Καρέκλες ή 
μαξιλάρια σε κύκλο. 
Υλικά: Ηχείο. 
Υλικό εργαστηρίου: Μάσκα ή κατασκευές τέχνης, που θα προκύψουν από 
τους συμμετέχοντες. 
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«Ο Μικρός Πρίγκιπας: Ένα βιωματικό εργαστήριο για τις έννοιες του 
δεσμού και της φροντίδας. Η εμπειρία μας από την Κιβωτό του Κόσμου»  
 
Γ. Λεχουρίτης, Η. Γκότσης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ», Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Ποιο είναι το δικό σας πιο αγαπημένο κομμάτι της ιστορίας αυτής;  
Γιατί είναι για εσάς σημαντικό αυτό το βιβλίο; 
Ποιο το μήνυμα του συγγραφέα; 
Μεθοδολογία: Παρουσίαση Συστημικού Συνθετικού Μοντέλου που συνιστά 
ένα σημείο συνάντησης σε ένα Τοπίο Διαλόγου και Ασφάλειας.  
Περιεχόμενο: Τα μέλη του βιωματικού εργαστηρίου ενδυναμώνονται μέσα 
από την ανασύνθεση των πολλαπλών εκδοχών και των νέων στοιχείων που 
εισάγονται ως καινοτομίες. Αυτή η ενδυναμωτική δυναμική είναι ουσιαστικά 
ενισχυτική των νέων δυνατοτήτων και πρακτικών.  
Αξιολόγηση: Η εμπειρία μας από την Κιβωτό του Κόσμου έδειξε πολλαπλά 
θετικά αποτελέσματα που αφορούσαν το δέσιμο της ομάδας, την ανάδυση 
ποιοτήτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης, από κοινού δράσης με στόχους και 
αίσθηση προοπτικής.  
Συμπεράσματα: Το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο προάγει με ένα ουσιαστικό 
τρόπο τις αξίες, τα συναισθήματα και την ηθική σε ένα συνεκτικό και δυναμικό 
πλαίσιο και ταυτόχρονα προσφέρει ζωή στις ευαίσθητες δυνάμεις, μέσα από 
τις οποίες το κάθε πρόσωπο μπορεί να γίνει η βάση για την από κοινού και 
συλλογική ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Αυτογνωσία και 
αυτοαποδοχή ως βάση για μια σχέση ώριμη και δημιουργική με τον πλησίον. 
Άνοιγμα στο διάλογο και στη συνάντηση με το διαφορετικό μέσω της 
επεξεργασίας αποτελεσματικών στρατηγικών συνύπαρξης και της συνέργειας. 
Εμπιστοσύνη στο δυναμικό της ανάπτυξης και της αυτοπραγμάτωσης του 
ανθρώπου (ως πρόσωπο και μέλος ομάδας) και στη βασική του ελευθερία, 
δημιουργικότητα και υπευθυνότητα. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 5-7 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Χώρος κατάλληλος για τα δεκαπέντε άτομα. 
Υλικά: Πίνακας για γράψιμο με μαρκαδόρους, υπολογιστής και projector, με 
αντίστοιχα ηχεία για εικόνες και ήχο. 
Υλικό εργαστηρίου: Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σε μορφή ppt το θεωρητικό 
πλαίσιο του προβληματισμού μας και ότι άλλο διαθέσιμο υλικό χρειαστεί. 
 
«Κινηματογραφικές διαδρομές: Ο εαυτός μας απ' το σκοτάδι στο φως...» 
 
Π. Σταθοπούλου, Ι. Βισβίκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Ελληνικού - Αργυρούπολης 
ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.ΕΑ., Ελλάδα 
 
Στόχοι: Κεντρικός στόχος είναι η ανάδυση και επεξεργασία του προσωπικού 
μας βιώματος και της καλύτερης σύνδεσης με τον εαυτό μας, μέσα από μια 
ζωντανή σχέση με τον κινηματογραφικό φακό και τις ιστορίες που μας 
αφηγείται με τον ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο του. Πρόκειται για μια 
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ωφέλιμη εμπειρία που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρόληψη και τους 
ανθρώπους της.  
Μεθοδολογία: Προβολή ταινίας μικρού μήκους με βασικό θεματικό άξονα τη 
σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους. Αξιοποιώντας, στη συνέχεια, 
συμβολικά μέσα και τεχνικές, ελεύθερη συζήτηση και ομαδικές 
δραστηριότητες, θα δουλέψουμε πάνω στην έκφραση συναισθημάτων, 
βιωμάτων, σκέψεων και προβληματισμών των συμμετεχόντων. 
Περιεχόμενο: Ο κινηματογράφος ως ένα εργαλείο συλλογικής πολιτιστικής 
εμβέλειας είναι το ίδιο το συμβολικό επί τω έργω, το οποίο καλείται να 
ανιχνευτεί, να ερμηνευτεί και να αξιοποιηθεί, με τρόπο ώστε να μας συνδέσει 
με τον μύχιο εαυτό μας, να διευρύνει τα όρια της αυτογνωσίας μας και 
συνεπώς, να συμβάλλει υπέρ της ψυχικής ανθεκτικότητας και ιδιαιτέρως, 
στους δύσκολους καιρούς μας.  
Αξιολόγηση: Οι θεατές υποδέχονται, στην πλειοψηφία τους, αρκετά θετικά την 
κινηματογραφική εμπειρία, καθώς και την μετέπειτα επεξεργασία της. Οι 
ταυτίσεις που λειτουργούν, οι συμβολισμοί που κατακλύζουν, τα 
συναισθήματα που ξυπνούν, διευκολύνουν την επεξεργασία του βιώματος και 
διευρύνουν το φαντασιακό δυναμικό του θεατή. 
Συμπεράσματα: Η διαμεσολάβηση της κινηματογραφικής οθόνης σε μια 
προληπτική παρέμβαση, και όχι μόνο, αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα ζωντανή 
διαδικασία για τους συμμετέχοντες, η οποία μπορεί να επιδράσει στο βίωμα 
του θεατή, να προκαλέσει συναισθήματα και γόνιμες αντιδράσεις προς 
αξιοποίηση. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Στο πεδίο της πρόληψης, η 
κινηματογραφική μυθοπλασία αποδεικνύεται ένα συχνά πολύτιμο μέσο 
καλλιέργειας μιας πιο κριτικής, δημιουργικής και αυθεντικής στάσης ζωής. 
Εμπνέει τον άνθρωπο, καθρεφτίζει τον εαυτό και τη ζωή του, συμβάλλει στην 
κουλτούρα του και την αισθητική του και τον βοηθά να στοχαστεί πάνω στον 
εαυτό του, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και γενικότερα, στη ζωή του και το 
νόημά της. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 18 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα χωρητικότητας 20 ατόμων σε κύκλο, χωρίς 
καρέκλες, με δυνατότητα κίνησης στο χώρο, (αν είναι εφικτό, με μαξιλάρια 
δαπέδου), με δυνατότητα συσκότισης και επιφάνεια (τοίχο) προβολής ταινίας. 
Υλικά: Υπολογιστής, προτζέκτορας, ηχεία, λευκό χαρτί του μέτρου, 
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολύβια, χρωματιστά χαρτιά Α4.  
 
«Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου: Ένα βιωματικό εργαστήρι 
αυτοφροντίδας» 
 
Ε. Αμπαζή, Φ. Μακρή, Λ. Κόνδυλα, Β. Λαμπαδά, Δ. Τσουβαλά, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. 
Σάμου «ΦΑΡΟΣ», Σάμος - Ικαρία, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες/-ουσες 
μια αλληλουχία βιωματικών δραστηριοτήτων γύρω από την έννοια της 
φροντίδας εαυτού, η οποία αποτελεί και βασικό πυλώνα της ψυχικής 
ανθεκτικότητας, της δυνατότητάς μας, δηλαδή, να προσαρμοζόμαστε, να 
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«ανακάμπτουμε» αλλά και να εξελισσόμαστε ακόμα και μέσα στις 
αντιξοότητες και στις στρεσογόνες συνθήκες που αναπόφευκτα θα βιώσουμε 
στην πορεία της ζωής μας.  
Μεθοδολογία: Το εργαστήριο θα αξιοποιήσει βιωματικές μεθόδους 
επεξεργασίας του θέματος, όπως συζήτηση σε δυάδες, σε μικρές ομάδες και 
στην ολομέλεια καθώς και εικαστική δημιουργία. 
Περιεχόμενο: «Πώς φροντίζω τον εαυτό μου;», «τι αποτελεί για μένα πράξη 
αυτοφροντίδας και πώς "κάνω χώρο" για ό,τι μου δίνει ενέργεια, νόημα και 
χαρά στην καθημερινότητά μου;»: Ερωτήματα, διλήμματα, προκλήσεις, που 
καθημερινά μας απασχολούν και μπορούν να βρουν χώρο και χρόνο να 
αναδυθούν, να συζητηθούν και να επανατοποθετηθούν στα πλαίσια του 
εργαστηρίου αυτού. 
Αξιολόγηση: Το εργαστήριο με τίτλο «Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου: 
Αυτοφροντίδα και Ψυχική Ανθεκτικότητα» αποτέλεσε το πρώτο μέρος μιας 
πρόσκλησης, ανοιχτής προς την κοινότητα, να φωτιστούν βασικά θέματα 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Στο διάστημα Νοεμβρίου 2016 
- Μαρτίου 2017 υλοποιήθηκαν συνολικά 6 παρεμβάσεις με την ίδια βασική 
θεματολογία σε 3 περιοχές της Σάμου και 2 της Ικαρίας με τη συμμετοχή 
συνολικά 110 ατόμων -στην πλειοψηφία τους, γυναίκες-. Η γραπτή και 
προφορική αξιολόγηση που πήραμε από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ 
θετική ενώ εκφράστηκαν αρκετά αιτήματα για συνέχεια των εργαστηρίων 
αυτής της θεματολογίας. Απαντώντας σε αυτά τα αιτήματα, σχεδιάσαμε και 
υλοποιήσαμε σε επόμενο χρόνο αντίστοιχα εργαστήρια με θέμα «Δυσκολίες 
και Προκλήσεις της Ζωής: Αντλώντας μαθήματα από την προσωπική μας 
διαδρομή». Τέλος, καθώς ανεδείχθη ως κεντρικό και το θέμα της διαχείρισης 
των απωλειών στη ζωή μας, είναι στις προθέσεις μας να εντάξουμε και αυτό 
το θέμα σε επόμενο χρόνο στις δράσεις του Κέντρου.  
Συμπεράσματα: Το εργαστήριο -με προτεινόμενη διάρκεια 4 ωρών- έχει 
αξιοποιηθεί από το Κέντρο Πρόληψης ως αυτόνομο εργαστήριο και ως μέρος 
μιας ευρύτερης παρέμβασης σε διαφορετικές ομάδες, ομογενείς (γονείς, 
επαγγελματίες) ή ετερογενείς στη σύνθεση (εργαστήρια για ενήλικες). Η 
εμπειρία από την υλοποίησή του δείχνει πως στα πλαίσιά του, τα μέλη 
διευκολύνονται από την αρχή να συνδεθούν τόσο μεταξύ τους όσο και με δικά 
τους κομμάτια, στα οποία απευθύνονται οι δραστηριότητες. Αυτή η σύνδεση 
αποτελεί μια καλή βάση πάνω στην οποία γίνεται η επεξεργασία του 
κεντρικού θέματος που είναι η έννοια της αυτοφροντίδας. Μέχρι το πέρας του 
εργαστηρίου και σ' ένα κλίμα σύνδεσης και θετικής αλληλεπίδρασης, τα μέλη 
τελικά προσκαλούνται να αναστοχαστούν και να «φέρουν» περισσότερες 
πρακτικές αυτοφροντίδας πιο κοντά στις καθημερινές τους επιλογές.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Δράσεις με επίκεντρο την 
αυτοφροντίδα και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως αυτή που 
παρουσιάζεται στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτού, αφορούν όλα τα μέλη 
μιας κοινότητας, και μπορούν να αξιοποιηθούν από την Πρόληψη 
προκειμένου να ενδυναμώνονται οι άνθρωποι στην κατεύθυνση της 
πρόληψης και της προαγωγής της ψυχικής τους υγείας.  
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 



18 
 

Απαιτούμενος χώρος: Χώρος με δυνατότητα κυκλικής διάταξης των 
καθισμάτων και ανάρτησης μεγάλων χαρτιών στους τοίχους. Θα βοηθήσει 
επιπλέον η ύπαρξη μετακινούμενων τραπεζιών ή πάγκων.  
Υλικά: Ένα οποιοδήποτε ηχητικό σύστημα (laptop, cd-player κ.λπ.), χαρτιά 
πίνακα και χαρτιά Α4 και Α3, μαρκαδόροι. 
Υλικό εργαστηρίου: Σε όσους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται, θα σταλούν 
ηλεκτρονικά αναλυτικά η δομή και οι οδηγίες του εργαστηρίου, όπως αυτό έχει 
υλοποιηθεί από τα στελέχη του Κέντρου. 
 
«Η σημασία των τελετουργιών στη δημιουργία ενός ασφαλούς 
οικογενειακού πλαισίου» 
 
Ι. Παπαδοπούλου, Α. Γκουντούνα, Η. Γκότσης, Κέντρο Πρόληψης Των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λακωνίας 
«ΔΙΑΥΛΟΣ», Σπάρτη, Ελλάδα και Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, Ελλάδα 

 
Στόχοι: Να κατανοήσουν οι γονείς  πώς οι τελετουργίες διευκολύνουν την 
ανάπτυξη δεσμών, πώς μπορούν να αποτελέσουν επανορθωτικές εμπειρίες 
για τα παιδιά και να δημιουργήσουν αποθέματα. Ο στόχος αυτός συνδέεται 
άμεσα με την ανάγκη να παράσχουν οι θετοί γονείς επανορθωτικές εμπειρίες 
στα παιδιά τους που έχουν βιώσει το τραύμα της εγκατάλειψης. 
Μεθοδολογία: Το εργαστήριο βασίζεται κυρίως στο μοντέλο 4D της ΚΣΔ.  
Περιεχόμενο: Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνδεθούν με τα αποθέματά 
τους, ανακαλώντας τελετουργίες και οικογενειακές ρουτίνες από την πατρική 
τους οικογένεια. Μέσα από τη συζήτηση σε μικρές ομάδες έρχονται σε επαφή 
με τα συναισθήματα που τους ανακινούσαν αυτές οι τελετουργίες,  αναζητούν 
τη σημασία που είχαν για αυτούς τότε καθώς και το ποια αξία ή αξίες 
υπηρετούσαν οι ρουτίνες αυτές. Στη συνέχεια ενθαρρύνονται να διερευνήσουν 
πώς αξιοποιούν ή μπορούν να αξιοποιήσουν  αυτές τις τελετουργίες  στην 
τωρινή τους οικογένεια, αυτούσιες ή και μετασχηματισμένες. Το εργαστήριο 
συνδέεται με το 2ο θεματικό άξονα, καθώς είναι μέρος  μίας παρέμβασης 
πρόληψης σε μία πληθυσμιακή ομάδα υψηλού κινδύνου αλλά μπορεί να 
εφαρμοστεί και στα πλαίσια κάθε ομάδας γονέων. Στηρίζεται στην ΚΣΔ που 
στοχεύει να αναδείξει τον πλούτο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ψυχικών αποθεμάτων που διαθέτουμε και να μας ενθαρρύνει να τα 
αξιοποιήσουμε στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και δύσκολων 
καταστάσεων. 
Αξιολόγηση: Οι γονείς ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόσκληση να 
συνδεθούν με δικές τους εμπειρίες από τις πατρικές τους οικογένειες. Η 
σύνδεση αυτή τους αποκάλυψε τον πλούτο των αποθεμάτων που διέθεταν και 
τους έκανε να αισθανθούν πιο ασφαλείς και ικανοί στο γονεϊκό τους ρόλο. 
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στις αξίες που προβάλλονταν μέσα από τις 
οικογενειακές ρουτίνες.  
Συμπεράσματα: Πρόκειται για ένα εργαστήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στα πλαίσια μιας ομάδας γονέων ή και αυτούσιο. Επιτρέπει στους γονείς να 
αξιοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες που ήδη διαθέτουν για να ενισχύσουν 
την αποτελεσματικότητά τους στο γονεϊκό τους ρόλο. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το  εργαστήριο υλοποιήθηκε 
στα πλαίσια της Βιωματικής Ομάδας θετών γονέων. Πρόκειται για έναν 
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πληθυσμό υψηλού κινδύνου, καθώς η διεθνής έρευνα δείχνει ότι τα θετά και 
ανάδοχα παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποιο 
πρόβλημα ψυχικής υγείας. Ωστόσο το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει 
αξιοποιηθεί και σε βιωματική ομάδα αναδόχων γονέων με εξίσου καλά 
αποτελέσματα. Μπορεί να υλοποιηθεί και στα πλαίσια μιας οποιασδήποτε 
ομάδας γονέων αλλά και αυτόνομα, σε μια βραχεία παρέμβαση. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 18 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα χωρητικότητας ως 18 ατόμων. Να είναι 
δυνατός ο σχηματισμός κύκλου καθώς και ο σχηματισμός έως 4 μικρών 
ομάδων. 
Υλικά: Πίνακας ή τρίποδας με χαρτιά συνεδρίου. 20-25 χρωματιστά χαρτόνια 
βελουτέ Α4, 3 χαρτόνια κανσόν χρωματιστά μεγάλα, χρωματιστές κιμωλίες, 
μαρκαδόροι, κηρομπογιές, χαρτοταινία. 

 
«Συναντήσεις… με διαφορά»: δουλεύοντας στη σχολική κοινότητα με τη 
διαφορετικότητα και τη σχέση αυτής με τις ποικίλες μορφές βίας» 
 
Λ. Μελετίδου, Α. Μαυρομιχάλης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
«ΕΛΠΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες:  
1) θα διερευνήσουν τη σύνδεση ανάμεσα στη διαφορετικότητα και το 
ψυχοκοινωνικό φαινόμενο της βίας (ρατσισμός, σχολική βία, 
περιθωριοποίηση) μέσω της προσομοίωσης σε ένα από τα εργαστήρια του 
εκπαιδευτικού υλικού "Συναντώντας τον Άλλον" και  
2) θα αναζητήσουν τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το 
εργαλείο ως καλή πρακτική στους χώρους εργασίας τους.  
Μεθοδολογία: Βιωματική συμμετοχική μέθοδος.  
Περιεχόμενο: Το εργαστήριο προτείνει έναν τρόπο να δουλευτεί η 
διαφορετικότητα και το φαινόμενο της βίας στο σχολικό χώρο, μέσα από μια 
δημιουργική προσέγγιση. Υπό το πρίσμα αυτό, αποτελεί πρόταση καλής 
πρακτικής καθώς και καινοτόμα παρέμβασης πρόληψης της βίας.  
Αξιολόγηση: Το εργαστήριο δεν αφορά μια συγκεκριμένη παρέμβαση. 
Συμπεράσματα: Το εργαστήριο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου συνεδρίου, επομένως τα συμπεράσματα θα ακολουθήσουν 
μετά την εφαρμογή του. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Δίνει τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με ένα νέο και πρωτότυπο εργαλείο που 
έχει εφαρμοστεί και αξιολογηθεί στη σχολική κοινότητα. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Ο χώρος είναι σημαντικό να είναι ελεύθερος από 
έπιπλα, αρκετά ευρύχωρος (30-40 τ.μ.) και με καρέκλες σε κύκλο.  
Υλικά: Α4 και μικρά χαρτάκια όσα και οι συμμετέχοντες, μπογιές, 5 
συρραπτικά, 2 κουβάρια σπάγγου. 
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Υλικό εργαστηρίου: 1) Πρωτόκολλο εργαστηρίου. 2) Θεωρητικό υλικό του 
εργαστηρίου. 

 
«Πλησιάζοντας το μέσα μας ξένο με εργαλείο την ταινία μικρού μήκους 
"Το τόξο του ουρανού"» 
 
Γ. Δροσοπούλου, Α. Πασσά, Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για έναν άλλο τρόπο 
ζωής, Πάτρα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το εργαστήρι θα επιδιώξει να αναδείξει τις σχέσεις μας  με το 
διαφορετικό - εντός μας και εκτός μας – αξιοποιώντας ένα παιδαγωγικό 
εργαλείο, την ταινία «Το τόξο του ουρανού», επιχειρώντας ταυτόχρονα να μας 
συνδέσει με οικεία και λιγότερο οικεία κομμάτια μας.  
Μεθοδολογία: Το εργαστήρι θα βασιστεί σε βιωματικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται σε ομάδες. Με αφετηρία κάποιες ψυχαναλυτικές αναφορές 
και τη θεωρία IFS (Internal Family Systems), θα επιχειρήσουμε να 
αναδείξουμε «ξένες» και «διαφορετικές» δικές μας πλευρές  και να 
αναρωτηθούμε πώς σχετιζόμαστε μαζί τους. Από το «εντός», θα περάσουμε 
στο «εκτός» και θα παρακολουθήσουμε πώς η συνύπαρξη διαφορετικών 
φωνών αποτυπώνεται στην ταινία μικρού μήκους « το τόξο του ουρανού»: 
τόσο στο περιεχόμενό της, όσο και στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για 
την υλοποίησή της.  
Περιεχόμενο: Το παρόν βιωματικό εργαστήριο επιχειρεί να φωτίσει το μη 
οικείο, το μη αποδεκτό, το ξένο που έχουμε μέσα μας και που ασυνείδητα 
εχθρευόμαστε ή πολεμάμε. Βασιζόμενοι στην υπόθεση πως «το να 
ανακαλύψουμε το μέσα μας ξένο είναι ίσως ο μόνος τρόπος να μην το 
καταδιώκουμε έξω», θα προσπαθήσουμε να αναστοχαστούμε στα «εξόριστα» 
κομμάτια μας.   
Από την εσωτερική αυτή σύγκρουση θα περάσουμε στην εξωτερική,  δηλαδή 
στη σύγκρουση που γεννιέται μέσα σε μια κοινότητα και γενικά στην κοινωνία 
και που τελικά παράγει εξόριστους. Αυτό το φαινόμενο θα το προσεγγίσουμε 
μέσα από την ταινία μικρού μήκους   που ετοίμασαν οι εμψυχώτριες του 
προγράμματος «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» με τις ομάδες παιδιών του ΚΔΑ της Κίνησης 
ΠΡΟΤΑΣΗ και που βασίστηκε στην υπόθεση του παραμυθιού «το ταξίδι του 
Ομ» της κ. Καλογερά. Η ίδια η συνύπαρξη των παιδιών που υλοποιήσαν την 
ταινία, η ταύτισή τους με ρόλους για τους οποίους χρειάστηκε να σκεφτούν και 
να αναρωτηθούν, αλλά και το ίδιο το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η 
ταινία μας φέρνουν στο διακύβευμα της ουσιαστικής συνύπαρξης. Το ίδιο 
ακριβώς διακύβευμα που ισχύει και για τα διαφορετικά κομμάτια εντός μας:  
Παράγουμε εξόριστους (μέσα κι έξω) ή συνδιαλεγόμαστε;  
Αξιολόγηση: Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί σε δύο επίπεδα: Α) Όσον αφορά 
στους συμμετέχοντες έχει κριθεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένο και καινοτόμο .Β)Η 
προβολή του στο youtube και η χρήση του ως εκπαιδευτικό υλικό θα κριθούν 
το νέο σχολικό έτος.  
Συμπεράσματα: Δεν έχουν εξαχθεί ακόμα  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η δουλειά με παιδιά και 
νέους στον ελεύθερο χρόνο τους σε ένα κέντρο νέων (youth work) αποτελεί 
ένα σημαντικό και όχι ιδιαίτερα αναπτυγμένο τομέα της πρόληψης στην 
Ελλάδα. Η χρήση της τέχνης (παραγωγή ταινίας) προάγει την έκφραση 
συναισθημάτων και την εξέλιξη των προσωπικοτήτων. Η διαφορετικότητα 
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προσεγγίζεται ως εγγενές στοιχείο της εσωτερικής (ψυχικής) και εξωτερικής 
ζωής που μας αφορά όλους  και δεν περιορίζεται στην αποδοχή ειδικά 
ταξινομημένων μειονοτήτων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Μια αίθουσα με μετακινούμενες καρέκλες.  
Υλικά: Προβολικό μηχάνημα και επιφάνεια προβολής. 
Υλικό εργαστηρίου: Θα δοθεί σχετικό υλικό στους συμμετέχοντες 
 
«Δουλεύοντας με το ανοίκειο στην σχολική κοινότητα: φωνές που 
διευκολύνουν και φωνές που περιορίζουν την συμπερίληψη, αναφορικά 
με τον σεξουαλικό προσανατολισμό & την ταυτότητα φύλων-
Προ(σ)κλήσεις για ηθικό αναστοχασμό, καταξιωτικά βλέμματα & 
πρακτικές» 
 
Α. Κιαπόκα, Η. Γκότσης, Ε. Σκαρπίδου, Μ. Χαρατσίδου, Τμήμα Εκπαίδευσης 
& Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στόχος του συγκεκριμένου πολυδύναμου βιωματικού εργαστηρίου 
είναι η συν-δημιουργία, η ενίσχυση και η διεύρυνση των εσωτερικών χώρων 
ασφάλειας και υποδοχής της εμπειρίας του "ανοίκειου". Ακόμα, η διαλογική 
σύνδεση με την ετερότητα, με εστίαση στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των φύλων, από μία θέση ανάληψης 
σχεσιακής υπευθυνότητας και ηθικού αναστοχασμού. Η ενίσχυση των ηθικών 
και ενσυναισθητικών δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση της ταυτότητας των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των παιδαγωγών και των φροντιστών, με την 
αξιοποίηση της τεχνικής της "περσόνας".  
Μεθοδολογία: Το εργαστήριο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο από 
προτεινόμενες πρακτικές που έχουμε αναπτύξει ως ένα Μοντέλο Συστημικής 
Δράσης στην κοινότητα, το οποίο έχουμε ονομάσει Συστημικό Συνθετικό 
Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ). Αυτό το μοντέλο προτείνεται σε 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες, μέσα από ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας, 12-15 ημερών, που έχει ως βασικό τίτλο: 
«Συν-δημιουργία και την συνκατασκευή δεσμών για την ενδυνάμωση 
κοινοτήτων σε κρίση». 
Το ΣΣΜΚΔ, δημιουργήθηκε μέσα από την επιθυμία μας να εμπεριέξουμε και 
να συνθέσουμε διαφορετικές Συστημικές προσεγγίσεις που εκτιμούμε ότι 
συνομιλούν μέσα στον ιστορικό αλλά και τον παρόντα χρόνο, προσφέροντας 
στοιχεία που μπορούν να συγκροτήσουν στέρεες γέφυρες μεταξύ 
διαφορετικών ιδεών και πρακτικών. 
Το Σ.Σ.Μ.Κ.Δ. βασίζεται θεωρητικά στη Συστημική Επιστημολογία και 
ειδικότερα:  
- Στον Κοινωνικό Κονστραξιονισµό και στην Καταξιωτική Συστημική 

Διερεύνηση. 
- Στις Πολυφωνικές ιδέες. 
- Στις Αφηγηματικές Προσεγγίσεις. 
- Στη Συνεργατική/Διαλογική Προσέγγιση.  
- Στην Συντονισμένη Διαχείριση του Νοήματος (CMM). 
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Περιεχόμενο: Με αφορμή την συζήτηση για το δικαίωμα της υιοθεσίας σε 
ομόφυλα ζευγάρια θεωρήσαμε ηθική μας ευθύνη να πάρουμε μια θέση στον 
δημόσιο διάλογο. Μετά την αυτοκτονία μαθητή σε σχολείο της Αργυρούπολης 
αισθανθήκαμε την ανάγκη να τοποθετηθούμε δημόσια για μια σειρά από 
ζητήματα που συνδέονται με την σχολική βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
θέτοντας στο κέντρο της προβληματικής μας το γεγονός ότι ταξινομήσεις και 
κατηγοριοποιήσεις, όπως π.χ. το «Bulling», υποκρύπτουν, το γεγονός ότι ο 
αποκλεισμός στην σχολική κοινότητα συνδέεται με τον ρατσισμό, τον φόβο 
απέναντι στο διαφορετικό, την ομοφοβία κ.α.  
Στην εκπαίδευση μας θεωρούμε κεντρικό ζήτημα την αναγνώριση και τον 
σεβασμό των φωνών και εσωτερικών πλευρών του Πολυφωνικού εαυτού, 
που μας περιορίζουν στην κατανόηση του ανοίκειου, ακόμα και όταν αυτό 
είναι αποτρόπαιο. Αν αναγνωρίσουμε αυτές τις φωνές, μπορούμε να 
αναστοχαστούμε για τις μετακινήσεις στις οποίες μας προσκαλούν και στην 
σύνδεση με τις εσωτερικές μας ανάγκες. Ενώ, ακόμα και εκεί που αναδύεται 
το αποτρόπαιο, μπορούμε να βρούμε ένα ελάχιστο πεδίο σύνδεσης, 
προκειμένου να συνδεθούμε μαζί του και να το προσκαλέσουμε σε 
μετακινήσεις ή αλλαγές.  
Επίσης, είδαμε την ευκαιρία να κατανοήσουμε τις κατασκευές ή τις πρακτικές 
στις θεωρίες μας που συχνά, παρά την επιθυμία μας, μας προσκαλούν να 
ενισχύσουμε τους κυρίαρχους κοινωνικούς λόγους, που ενισχύουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό ή τις διακρίσεις (π.χ. στην εργασία μας με μέλη που 
έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό).  
Ακόμα, διερωτηθήκαμε και αναστοχαστήκαμε σχετικά με το εάν η 
μονοδιάστατη σύνδεση με μια εσωτερική φωνή που μας προσκαλεί σε αξίες, 
όπως η δικαιοσύνη ή η ισότητα μπορεί να οδηγεί στην ανάδυση μιας γλώσσας 
που δεν συνομιλεί λειτουργικά με τα πλαίσια αναφοράς. 
Σε μια περίοδο που αυξάνονται οι φωνές που προσκαλούν σε 
περιθωριοποίηση, ρατσισμό και κοινωνικούς αποκλεισμούς, η πρόσκληση να 
συνδεθούμε με τα ζητήματα της Σχεσιακής και Ηθικής Υπευθυνότητας 
αποτελεί καίριο ζήτημα. 
Αξιολόγηση: Τα θετικά σημεία είναι το αίσθημα ασφάλειας και σύνδεσης, η 
διεύρυνση του βλέμματος, της οπτικής και η ανάδυση νέων ερωτημάτων και η 
μετακίνηση των συμμετεχουσών/-όντων. Αρνητικό σημείο είναι ότι χρειάζεται 
αρκετός χρόνος και συντονισμός για την ολοκλήρωση του εργαστηρίου.  
Συμπεράσματα: Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών της πρόληψης, 
με στόχο την ανάπτυξη κοινοτήτων με συμπεριληπτική κουλτούρα  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Σε μια περίοδο που 
αυξάνονται οι φωνές που προσκαλούν σε περιθωριοποίηση, ρατσισμό και 
κοινωνικούς αποκλεισμούς είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύνδεση μας με τα 
ζητήματα σχεσιακής και ηθικής υπευθυνότητας, προκειμένου για την 
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και την ανάπτυξη συμπεριληπτικών 
κοινοτήτων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 22 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Μια αίθουσα 60x60. 
Υλικά: Προτζέκτορας, υπολογιστής, πίνακας & χαρτί flipcart, κιμωλίες, βελουτέ 
χαρτί. 
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Υλικό εργαστηρίου: Έντυπο υλικό με αναλυτική περιγραφή και θεωρητική 
τεκμηρίωση του εργαστηρίου. 
 
«Η τέχνη του Παραμυθιού και της Προφορικής Λαϊκής Λογοτεχνίας στην 
πρόληψη» 
 
Λ. Χαϊδούτη, Α. Τσαντήλα, Ε. Μπάρδα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λάρισας, Ελλάδα 
Στόχοι: 
- Ανάληψη της προσωπικής ευθύνης του καθενός στη ζωή του  
- Συναισθηματική ωρίμανση 
- Ενηλικίωση 
- Παρατήρηση του εαυτού στο εδώ και τώρα 
- Επαφή με τη συναισθηματική κατάσταση στο εδώ και τώρα 
- Ψυχαγωγία και χαλάρωση 
- Κινητοποίηση συναισθήματος 
- Καλλιέργεια φαντασίας 
Μεθοδολογία: Μέσα από την αφήγηση του λαϊκού παραμυθιού οι 
συμμετέχοντες ψυχαγωγούνται και χαλαρώνουν. Έπειτα, ακολουθεί μια 
ατομική άσκηση, όπου θα αποτυπώνονται τα θέλω των συμμετεχόντων για τη 
ζωή που θα ήθελαν να έχουν και στη συνέχεια μοιράζονται τις σκέψεις τους 
για το θέμα σε υπο-ομάδες. Με αυτό τον τρόπο, έχει δημιουργηθεί στην 
ομάδα κλίμα εμπιστοσύνης και οικειότητας. Τέλος, κάνουμε μία άσκηση 
ενεργοποίησης -περπάτημα στο χώρο με μικρά σταματήματα με καθοδήγηση 
του εμψυχωτή- και κλείνουμε την ομάδα σε ολομέλεια με το συναίσθημα που 
προέκυψε από τη συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο. 
Περιεχόμενο: Το κυρίως περιεχόμενο του βιωματικού εργαστηρίου αφορά τη 
συνειδητοποίηση της ανάληψης της προσωπικής ευθύνης του καθενός για τη 
ζωή του και τα βήματα για την πορεία της συναισθηματικής του πληρότητας. 
Η πρωτοποριακή παρέμβαση έγκειται στην χρήση της τέχνης της αφήγησης 
του λαϊκού παραμυθιού, μέσω της οποίας ο άνθρωπος χαλαρώνει, 
ενεργοποιείται το συναίσθημά του, καλλιεργείται η φαντασία του και του 
δημιουργείται η ανάγκη του σχετίζεσθαι. 
Αξιολόγηση: Μέσα από το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες χαλαρώνουν, 
ψυχαγωγούνται, προβληματίζονται ευχάριστα σχετικά με τη στάση της ζωής 
τους και κινητοποιούνται με θετικό πρόσημο. 
Συμπεράσματα: Μέσα από την τέχνη της αφήγησης του παραμυθιού ο 
άνθρωπος ταυτίζεται με τους ήρωες των παραμυθιών της προφορικής λαϊκής 
λογοτεχνίας. Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται στον άνθρωπο η παραμυθία, η 
παρηγοριά, και μέσα από αυτό υπενθυμίζεται η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη του 
σχετίζεσθαι - κομμάτι του πρωτοποριακού τρόπου παρέμβασης της 
πρόληψης στην κοινότητα. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Βασικός άξονας στην 
πρόληψη αποτελεί το σχετίζεσθαι. Μέσα από την τέχνη της αφήγησης του 
παραμυθιού και συγκεκριμένα της προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας 
προσφέρεται η καλλιέργεια της κοινωνικοποίησης και η ενεργοποίηση του 
ανθρώπου να μοιράζεται και να καλύπτει τις συναισθηματικές και τις 
προσωπικές του ανάγκες.  
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα. 
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Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 21 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα με μοκέτα και μαξιλάρια. 
Υλικά: Κόλλες μεγέθους Α5 σε 7 διαφορετικά χρώματα, στυλό ή μολύβια όσα 
οι συμμετέχοντες. 
Υλικό εργαστηρίου: Μεθοδολογία του εργαστηρίου που παρακολούθησαν οι 
συμμετέχοντες. 
 
«Φορώντας τα παπούτσια του άλλου: Ένα ταξίδι στον κόσμο των 4 
αισθήσεων με όχημα την τέχνη» 
 
Β. Μακρυδάκη, Κ. Μπέκου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ» 
(Εργαστήρι Ζωής), Ελλάδα 
 
Στόχοι: Με αφορμή το παιδικό παραμύθι «Φένια, η αγαπημένη των ήχων» της 
Γιώτας Αλεξάνδρου, η διαφορετικότητα γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας του 
παρόντος εργαστηρίου. Ο κεντρικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση/ 
ενσυναίσθηση της εμπειρίας των ατόμων με προβλήματα όρασης. 
Μεθοδολογία: Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιείται η βιωματική 
μέθοδος και ειδικότερα ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Οι συμμετέχοντες/-
ουσες του εργαστηρίου θα ξεκινήσουν με ένα μαντίλι στα μάτια το δικό τους 
ταξίδι στον κόσμο των τεσσάρων αισθήσεων. Θα ζήσουν για λίγο στον κόσμο 
της Φένιας, έναν κόσμο γεμάτο ήχους, μυρωδιές, γεύσεις, αγγίγματα και 
πολλή φαντασία. 
Περιεχόμενο: Το εργαστήριο αποτελεί μία πρωτοποριακή παρέμβαση που 
εφαρμόστηκε σε μαθητές/-ριες παιδικής και εφηβικής ηλικίας στην κοινότητα, 
πραγματευόμενο τις εξής θεματικές της πρόληψης: α) την 
ευαισθητοποίηση/ενσυναίσθηση προς τα άτομα με ιδιαιτερότητες, β) την 
όξυνση της αποδοχής και γ) την προώθηση υγιών σχέσεων μεταξύ ατόμων 
«τυπικής» ανάπτυξης και ατόμων με ιδιαιτερότητες. 
Αξιολόγηση: Με αφορμή τη βιωματική εκπαίδευση διερευνήθηκαν, μέσω της 
συζήτησης, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι αντιλήψεις των μαθητών/-ριων για 
την εμπειρία των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και τα 
συμπεράσματά τους αναφορικά με τις συμπεριφορές που διευκολύνουν 
εκείνα τα άτομα. Σε κατοπινό χρόνο καταγράφηκαν οι απαντήσεις τους με 
σκοπό την καλύτερη αποτίμηση της παρέμβασης. Οι απαντήσεις των 
παιδιών/εφήβων αντανακλούσαν ότι η βιωματική μέθοδος διευκόλυνε την 
ενσυναίσθηση/κατανόηση της εμπειρίας, ξεδιαλύνοντας παράλληλα τους 
μύθους γύρω από τα προβλήματα όρασης και τα στερεότυπα που 
επικρατούν. Κατά αναλογία, προβλέπεται συζήτηση στην ολομέλεια με στόχο 
τον αναστοχασμό της εμπειρίας των συνέδρων. Τέλος, για τον ίδιο σκοπό 
αξιοποιείται η μέθοδος «Γράμμα στον εαυτό μου», δηλαδή οι συμμετέχοντες/-
ουσες θα γράψουν ένα γράμμα προς τους/-ις ίδιους/-ες καθοδηγούμενο από 
ερωτήσεις των συντονιστριών, το οποίο αφορά στην αποτίμηση της 
υποκειμενικής εμπειρίας από το εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες/-ουσες 
μπορούν να δώσουν την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και οι συντονίστριες θα τους αποστείλουν το γράμμα πίσω 
κάποια στιγμή στο μέλλον. 
Συμπεράσματα: Το αποτύπωμα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στους/-ις 
μαθητές/-ριες ήταν ιδιαίτερα θετικό, ως προς τον κομμάτι της 
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ευαισθητοποίησης, γεγονός που μας ωθεί να το μοιραστούμε ως καλή 
πρακτική με τους/-ις επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η συνεισφορά του 
εργαστηρίου στο πεδίο της πρόληψης έγκειτο στη διαπραγμάτευση της 
διαφορετικότητας μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων εκφραστικών μέσων, 
όπως η κίνηση και το θέατρο. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 16 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Χώρος που να διευκολύνει την κίνηση. 
Υλικά: Ηχείο, που να συνδέεται με το κινητό.  
Υλικό εργαστηρίου: Παρέχουμε τον σχεδιασμό του εργαστηρίου. 
 
«Η αξιοποίηση του Συστημικού Συνθετικού Μοντέλου Καταξιωτικής 
Διερεύνησης, για την διερεύνηση των επιδράσεων του δώρου, σαν 
πράξη φροντίδας, προσφοράς και ανταπόδοσης» 
 
Η. Γκότσης, Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Μέσα από την σύνδεση με τις εμπειρίες δωροληψίας, υλικών ή 
συμβολικών δώρων, και τους σημαντικούς άλλους, οι πράξεις των οποίων 
έχουν βιωθεί ως εμπειρίες φροντίδας, αναδύονται αφηγήσεις που συμβάλουν 
στην σύνδεση με τα αποθέματα. Παράλληλα ενισχύονται οι δεξιότητες της 
συναισθηματικής και ηθικής νοημοσύνης 
Μεθοδολογία: Στο εργαστήριο αξιοποιούνται τα βασικά μεθοδολογικά βήματα 
που χαρακτηρίζουν το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής 
Διερεύνησης: Η εστίαση στην δημιουργία Τοπία διαλογικής ασφάλειας, η 
διερεύνηση του πολυφωνικού εαυτού, η αποδόμηση των κυρίαρχων 
αφηγήσεων. Αξιοποιούνται οι Περιοχές Οργάνωσης της Ανθρώπινης 
Εμπειρίας, όπως περιγράφονται από τους Lang, Cronen & Little (1990) και 
Γκότσης (2017). Το εργαστήριο είναι μια βιωματική εμπειρία στην οποία 
κεντρικό ρόλο κατέχει η αφήγηση, η δημιουργικότητα και η φαντασία και η 
δημιουργική γραφή. Αξιοποιείται το animation και η μουσική. 
Περιεχόμενο: Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να συνδεθούν 
με παιδικές αναμνήσεις και να κατασκευάσουν σημαντικά δώρα που έχουν 
λάβει Στην συνέχεια αξιοποιείται η γραφή και το story telling για να 
διαπιστωθεί πως αυτή η εμπειρία συνδέεται με ηθικά ή αξιακά πλαίσια. 
Αξιολόγηση: Μέχρι σήμερα το εργαστήριο έχει αξιοποιηθεί σε εκπαιδευτικές 
δράσεις με στελέχη πρόληψης, με εκπαιδευτικούς και με φροντιστές από τον 
χώρο της Παιδικής Προστασίας. Η βιωματική αξιολόγηση ανέδειξε την ισχυρή 
συναισθηματική επίδραση και την ενίσχυση των ηθικών αξιών που συνδέονται 
με την προσφορά και την φροντίδα.  
Συμπεράσματα: Αξιοποιώντας τις εμπειρίες δωροδοσίας και δωροληψίας, οι 
συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με τα αποθέματα τα 
οποία αποτελούν την βάση για να διαχειριστούν τόσο φαινόμενα burn out όσο 
και να εμπλουτίσουν τα νοήματα με τα οποία συνδέουν τον επαγγελματικό 
τους ρόλο. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το εργαστήριο μπορεί να 
συμβάλει στον εμπλουτισμό των πρακτικών σε ομάδες γονέων, 
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εκπαιδευτικών, φροντιστών. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στην δουλειά με 
παιδιά και εφήβους.  
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 14 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Μια αίθουσα κατάλληλη για βιωματικό εργαστήριο 
(δουλειά σε μικρές ομάδες και ζευγάρια) 
Υλικά: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, ήχος, προτζέκτορας, ψαλίδια, πλαστελίνες 
μαλακός πηλός, κόλλες uhu υγρή για χαρτί, μαλακά χρωματιστά βελουτέ 
χαρτιά.  
Υλικό εργαστηρίου: Θα δοθεί θεωρητικό υλικό και οι οδηγίες του εργαστηρίου. 
 
«Δουλεύοντας με το children Focusing» 
 
Μ. Κυριακίδου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Θεσσαλονίκης «ΠΥΞΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η βιωματική γνωριμία των συμμετεχόντων/ουσών με το children 
focusing (διαδικασία εστίασης για τα παιδιά) και η διερεύνηση των 
δυνατοτήτων εφαρμογής στις παρεμβάσεις πρόληψης για παιδιά, εφήβους, 
γονείς και εκπαιδευτικούς, στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα.  
Μεθοδολογία: Βιωματική εισαγωγή στα βασικά βήματα του children focusing, 
όπως εστίαση στο σώμα, αναζήτηση της βιωμένης αίσθησης, 
συμβολοποίηση. 
Περιεχόμενο: Το focusing είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο 
σώμα με στόχο την αναγνώριση και τη συμβολοποίηση των εμπειριών. Είναι 
μια διαδικασία που συμπληρώνει τη νοητική και συναισθηματική γνώση, 
αντλώντας από τη σοφία του σώματος. Το children focusing είναι μια νέα 
σχετικά μεθοδολογία, απόγονος του focusing, που αναπτύχθηκε από τη Marta 
Stapert, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να εστιάσουν στο σώμα τους για 
να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες & τις δυσκολίες 
τους. Λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της παιδικής 
ηλικίας κι αξιοποιεί τρόπους προσφιλείς στα παιδιά και τους εφήβους, όπως 
ζωγραφική, κολάζ, ήχοι, μουσική κ.α. Εκπαιδεύει τα παιδιά, αλλά και τους 
ενήλικες ώστε να μπορούν να βιώνουν ολιστικά τη σχέση με τον εαυτό τους 
και τους άλλους ανθρώπους.  
Είναι μεθοδολογία ιδιαίτερα συμβατή με την πρόληψη, καθώς έρχεται να 
εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει παιδιά και ενήλικες να «ακούν» το σώμα τους, 
να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και να τις επικοινωνούν. Μπορεί να 
διαφωτίσει καθημερινά, αλλά και περίπλοκα θέματα, όπως τα όρια, οι 
δυσκολίες στην επικοινωνία και τις σχέσεις, οι συγκρούσεις, τα συναισθήματα 
και τα συναισθηματικά μπλοκαρίσματα, οι μαθησιακές δυσκολίες, η εξάρτηση, 
αλλά και κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών και των εφήβων, στην οικογένεια, 
το σχολείο, το παιχνίδι και την κοινότητα. Μπορεί δε να αξιοποιηθεί στην 
καθολική, επικεντρωμένη ή και ενδεδειγμένη πρόληψη, σε σύντομες, αλλά και 
μακρόχρονες παρεμβάσεις.  
Αξιολόγηση: Το children focusing αξιοποιήθηκε από την εισηγήτρια σε ομάδα 
συναισθηματικής υποστήριξης εφήβων και ομάδα ψυχοεκπαίδευσης γονέων, 
με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
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Έφηβοι και γονείς απέκτησαν την ικανότητα και την άνεση να έρχονται σε 
επαφή με την εσωτερική τους διαδικασία, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα 
και τις εμπειρίες και να μπορούν να τα αποδέχονται και να τα εκφράζουν . 
Παράλληλα ενισχύθηκαν οι δεξιότητες επικοινωνίας. Η εμπειρία όπως 
δήλωσαν τους ενδυνάμωσε κι ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και 
στην ομάδα 
Συμπεράσματα: Το children focusing είναι μια μεθοδολογία ιδιαίτερα συμβατή 
με τη φιλοσοφία και τις αρχές της πρόληψης, που εμπλουτίζει τις 
παρεμβάσεις κι ενισχύει την αποτελεσματικότητα της. Αλλά δίνει επιπλέον μια 
νέα οπτική εμβάθυνσης στα στελέχη πρόληψης. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το children focusing έχει 
αξιοποιηθεί σε σχολικά και νοσοκομειακά περιβάλλοντα, προκειμένου να 
βοηθήσει τα παιδιά στις καθημερινές τους δυσκολίες, αλλά και σε δύσκολες 
καταστάσεις και κρίσεις, σε ατομικό, αλλά και ομαδικό πλαίσιο. Βοηθά τα 
παιδιά και τους εφήβους, γιατί καλλιεργεί την αυτογνωσία και ενδυναμώνει την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλλά επίσης είναι βοηθά ιδιαίτερα τους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς τους, καθώς και οι ενήλικες μαθαίνουν μέσα από 
αυτό τον τρόπο να προσεγγίσουν πιο ουσιαστικά τα παιδιά. Το children 
focusing είναι μεθοδολογία ιδιαίτερα συμβατή με την πρόληψη, καθώς έρχεται 
να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει παιδιά και ενήλικες να «ακούν» το σώμα 
τους, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και να τις επικοινωνούν κι αποτελεί 
καλή πρακτική που μπορεί να αξιοποιηθεί από τα στελέχη πρόληψης  
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Να μπορεί να σχηματισθεί κύκλος με καρέκλες (ή 
μαξιλάρια).  
Υλικά: Όχι.   
Υλικό εργαστηρίου: Σχετική βιβλιογραφία και ενημερωτικό κείμενο. 
 
«Ζωντανή Δημοκρατία - Βιώνοντας τη Δημοκρατία στην τάξη και το 
σχολείο» 
 
Χ. Χρηστίδου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: 1. Να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες μέσα από 
δραστηριότητες τι σημαίνει δημοκρατία στην καθημερινότητα της τάξη ς/του 
σχολείου 2. Να ασκηθούν, κάνοντας πρακτικά βήματα πάνω στους 
δημοκρατικούς τρόπους διαχείρισης της τάξης 3. Να ενδυναμωθούν 
δημιουργώντας θετικές αναπαραστάσεις σχετικά με τη δυνατότητα 
συμμετοχής και δημοκρατίας στο σχολείο. 4. Να γίνει γνωριμία με ένα νέο 
εκπαιδευτικό υλικό και να ενημερωθούν για άλλα υποστηρικτικά υλικά πάνω 
στο θέμα. 
Μεθοδολογία: Μορφές ενεργητικής μάθησης: Καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι 
ρόλων, εργασία σε μικρές ομάδες, συζήτηση. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
υλικού. 
Περιεχόμενο: Το εργαστήριο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση της 
δραστηριότητας: Ζωντανή Δημοκρατία από το εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια προγράμματος 
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Erasmus + με τίτλο «Otherness/ Ετερότητα» και υλοποιήθηκε σε σχολεία της 
Δυτικής Θεσ/νίκης ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας τα σχολικά έτη 2016-17 & 
2017-18. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έγινε με σκοπό να διαπαιδαγωγηθεί η 
νέα γενιά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με ανοχή και ανεκτικότητα 
στη διαφορετικότητα ώστε ως ενεργοί ενήλικες πολίτες να δημιουργήσουν ένα 
καλύτερο και δικαιότερο για όλους κόσμο. Το πρόγραμμα αποτελεί 
αποτύπωμα πρόληψης στη σχολική ζωή και η θεματική συνδέεται με την 
πρόληψη, μια που πρόληψη είναι τρόπος ζωής και βιώνοντας τα παιδιά από 
νωρίς τη δημοκρατία στο σχολείο αναπτύσσουν προστατευτικούς παράγοντες 
για αποφυγή της χρήσης ουσιών όπως:  
- Προσωπικές δεξιότητες.  
- Κοινωνικές δεξιότητες.  
- Στόχους και ιδανικά που δίνουν όραμα για τη ζωή. 
- Ισχυρούς δεσμούς με το σχολείο. 
- Δυνατότητες ένταξης και ενσωμάτωσης. 
- Δέσμευση και συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα. 
- Συμμετοχή σε δραστηριότητες της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.  
Αξιολόγηση: Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αξιολογηθεί και βρέθηκε ότι έχει 
θετικά αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιεί θεσμούς που 
υπάρχουν στο σχολείο, όπως μαθητικά συμβούλια, εκλογές και δίνει ευκαιρίες 
για άσκηση των δημοκρατικών διαδικασιών και συνειδητοποίηση της ανάγκης 
εξασφάλισης του δικαιώματος της συμμετοχής και της δημοκρατίας στο 
σχολείο αλλά και στον κοινωνικό χώρο  
Συμπεράσματα: Το εργαστήριο εστιάζει στην σημασία του δικαιώματος για 
δημοκρατία στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις 
και αναδεικνύει τη σύνδεση του με τους στόχους τη πρόληψης.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το εργαστήριο προσφέρει τη 
γνωριμία με ένα νέο, αξιολογημένο και εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και 
προσφέρει πρακτικά βήματα για να οργανωθεί η καθημερινή ζωή της 
σχολικής τάξης με συμμετοχή όλων, συλλογικές διαδικασίες και λήψη 
αποφάσεων. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Διαστάσεις μιας σχολικής τάξης. Δυνατότητα 
μετακίνησης καθισμάτων.  
Υλικά: Πίνακας, Η/Υ, προτζέκτορας, ίντερνετ. 
Υλικό εργαστηρίου: Περιγραφή δραστηριότητες σε φωτοτυπία, ιστοσελίδα 
εκπαιδευτικού υλικού, βιβλιογραφία. 
 
«Η αμυγδαλιά μέσα μας» 
 
Δ. Τσουβαλά, Ε. Αμπαζή, Χ. Γενιάς, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Σάμου «ΦΑΡΟΣ» 
 
Στόχοι: Βασικότερος στόχος του εργαστηρίου αποτελεί η εστίαση των 
συμμετεχόντων στις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει σε επαγγελματικό 
επίπεδο αφενός και στις δυνάμεις που επιστράτευσαν ώστε να τις 
ξεπεράσουν αφετέρου. 
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Μεθοδολογία: Θα αξιοποιηθεί η τεχνική του οραματισμού, εικαστικά μέσα και 
ερεθίσματα (φωτογραφία, ζωγραφική), σύνθεση και αφήγηση ιστοριών, 
δουλειά σε δυάδες και μικρές ομάδες. 
Περιεχόμενο: Οι συμμετέχοντες μέσω οραματισμού και με τη βοήθεια 
φωτογραφικού υλικού θα έρθουν σε επαφή με δυσκολίες και εμπόδια που 
έχουν συναντήσει και έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική 
τους ζωή. Επεξεργαζόμενοι αυτές τις δυσκολίες ατομικά αλλά και σε δυάδες 
και μικρές ομάδες θα προσκληθούν να συνδεθούν και με όλες εκείνες τις 
εμπειρίες που τους έχουν βοηθήσει, τα χαρακτηριστικά και τα δυνατά τους 
σημεία, τις γνώσεις και μετα-γνώσεις που έχουν αποκτήσει, τα "δώρα" που 
έχουν λάβει από τους σημαντικούς άλλους, τις αξίες που διέπουν την πορεία 
ζωής τους. Όλα αυτά σχηματίζουν μια μήτρα αποθεμάτων, η οποία δυνητικά 
αποτελεί έμπνευση, δύναμη και κίνητρο για δράση απέναντι στις δυσκολίες. 
Θεωρώντας ότι ένας από τους στόχους της πρόληψης είναι η ενδυνάμωση 
των μελών όχι μόνο της σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας απέναντι 
σε μια περίοδο συνεχιζόμενης κρίσης σε όλα τα επίπεδα, το εργαστήρι αυτό 
έρχεται ως μία πρόταση όχι για να μειωθεί η ένταση ή η σημασία της 
δυσκολίας αλλά κυρίως για να έρθει στο τραπέζι της κουβέντας ότι το πιο 
αποτελεσματικό και αξιόπιστο μέσο που διαθέτει ο καθένας μας δεν είναι άλλο 
από τον ίδιο μας τον εαυτό και τον τρόπο που συνδεόμαστε με τους άλλους, 
κι όλα αυτά στον αντίποδα της απόγνωσης, της παραίτησης και της αίσθησης 
αδιεξόδου που «τρέφει» αλλά και «τρέφεται» από την κρίση. 
Αξιολόγηση: Το συγκεκριμένο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε σε μια ομάδα 
γονέων και σε μία ομάδα εκπαιδευτικών. Οι προφορικές και γραπτές 
αξιολογήσεις των συμμετεχόντων ήταν αρκετά καλές. Κάτι που αξιολογήθηκε 
πολύ θετικά ήταν το φωτογραφικό ερέθισμα που δέχθηκαν και ότι παρόλο 
που μιλήσανε για δυσκολίες αυτό έγινε σε ένα «κλίμα δύναμης», «μπορώ να 
τα καταφέρω» και κινητοποίησης. Ως αρνητικό έχουμε να αναφέρουμε το 
χρόνο που θεωρούμε ότι θα είχε νόημα να είναι υπάρχει περισσότερος. 
Το συγκεκριμένο εργαστήρι κατά τη γνώμη μας αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
πρόταση παρέμβασης η οποία όμως μπορεί κάλλιστα να εμπλουτιστεί και να 
εξελιχθεί περαιτέρω. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το συγκεκριμένο εργαστήρι 
έχει εμπνευστεί από τη Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση και μπορεί με 
μικρές τροποποιήσεις να απευθυνθεί τόσο σε επαγγελματικές όσο και σε 
άλλες ομάδες της κοινότητας. Θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα 
εργαλείο για τους συναδέλφους στην πρόληψη, οι οποίοι ανάλογα με την 
εμπειρία, την εκπαίδευση και τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, μπορούν να 
το εντάξουν στις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούν στις κοινότητές τους 
και με πολλούς και διαφορετικούς πληθυσμούς. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
Απαιτούμενος χώρος: Αίθουσα χωρητικότητας 20 ατόμων σε κυκλική διάταξη. 
Υλικά: Όχι.   
Υλικό εργαστηρίου: Αναλυτικές οδηγίες του εργαστηρίου και η φωτογραφία-
ερέθισμα. 
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«Μια βραχεία παρέμβαση ψυχολογικής υποστήριξης για θέματα άγχους 
με βάση τη θεραπεία Gestalt» 
 
Φ. Μαρόγλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «ΔΙΚΤΥΟ ΆΛΦΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Θα παρουσιαστεί η παρέμβαση «Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης 
για θέματα άγχους». Θα επεξεργαστούμε με βιωματικό τρόπο δυο από τα 
θέματα που ψηλαφούμε και στην ομάδα , «Ακούω το σώμα μου» και 
«Διεύρυνση των ορίων του εαυτού μου». Οι συνάδελφοι θα μπορούν να 
πάρουν κινητοποίηση για σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων.  
Μεθοδολογία: Θα γίνει εισαγωγή στη φιλοσοφία, αρχές της θεραπείας Gestalt, 
σύμφωνα με τις οποίες οργανώθηκε η παρέμβαση. Η επεξεργασία των 
επιμέρους θεμάτων θα γίνει βιωματικά μέσα από αυτοπαρατήρηση, 
επικέντρωση στις αισθήσεις, χρήση ζωγραφικής και μοίρασμα στην 
ολομέλεια.  
Περιεχόμενο: Μπορούμε να φανταστούμε την εμπειρία μας να διαγράφει έναν 
κύκλο: αναδύεται, παίρνει μορφή και ολοκληρώνεται. Όσο πορευόμαστε με 
άνεση, χάρη και αποδοχή, η εμπειρία μας ξεδιπλώνεται απρόσκοπτα, 
σύμφωνα με το πρόταγμα του εδώ και τώρα. Μπορεί να εμφανιστούν 
εμπόδια, περιορισμοί, στρεβλώσεις. Εάν ο οργανισμός δεν καταφέρει να 
προσαρμοστεί δημιουργικά, θα αναδυθεί η εμπειρία του άγχους.  
Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει να αναδείξει τις πιθανές εμπλοκές στον 
κύκλο της εμπειρίας και να δώσει διεξόδους, ώστε να διευκολύνουμε αυτήν 
την πορεία από την επαφή μέχρι την απόσυρση. Επικεντρωνόμαστε σε 
θέματα που σχετίζονται με το σώμα, τη χαλάρωση, την υποστήριξη, τις 
απαγορεύσεις, τις επιθυμίες, την αποδοχή, τις διαφορετικές πλευρές μας και 
την υπαρξιακή διάσταση του άγχους.  
Η επαφή με το σώμα είναι αφετηρία για μεγάλο μέρος της εμπειρίας μας. Στο 
εργαστήριο θα εστιάσουμε στις αισθήσεις της όρασης και της ακοής, 
αναλαμβάνοντας δράση χωρίς σκοπό, παρατηρώντας τι αναδύεται από το 
κενό. Θα εξερευνήσουμε πτυχές του εαυτού μας, καθώς η αποδοχή και η 
ενσωμάτωση των διαφορετικών μας πλευρών αποτελεί πηγή πλούτου και 
αποθεμάτων.  
Αξιολόγηση: Η παρέμβαση αξιολογήθηκε με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς 
και προφορικές αναφορές των μελών.  
Συμπεράσματα: Τα μέλη αναφέρονται πολύ θετικά για τη συμμετοχή τους 
στην ομάδα, την αντιμετώπιση του άγχους και την ηρεμία τους. Οι μέσοι όροι 
των απαντήσεών τους στο Psychological stress measure PSM-9 (L. Lemyre & 
R. Tessier, 2003) πριν και μετά την παρέμβαση διέφεραν σε βαθμό στατιστικά 
σημαντικό (t (10) = 6,90, p= ,000). Η παρέμβαση δεν ενδείκνυται για άτομα με 
αφρόντιστη ψυχιατρική διαταραχή.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Ενθάρρυνση συναδέλφων 
για αξιοποίηση του δυναμικού τους και δημιουργία πρωτότυπων δράσεων με 
βάση θεραπευτικές αρχές, που καλύπτουν νέες ομάδες πληθυσμού και 
επίκαιρες ανάγκες. 
Χρονική διάρκεια: 2 ώρες. 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. 
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Απαιτούμενος χώρος: Μικρός χώρος, που να εξασφαλίζει ιδιωτικότητα. 
Καρέκλες σε κυκλική διάταξη. 
Υλικά: Δεν απαιτούνται.  
Υλικό εργαστηρίου: Σημειώσεις σχετικά με τη φιλοσοφία, μεθοδολογία, 
θεματολογία της παρέμβασης και τα αποτελέσματά της. 
 
 
 
 
 
 


