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"Tρίτη ηλικία : Ένας φωτεινός κύκλος ζωής" 

Κρητικού Σωτηρία, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Δίοδος" 

Στόχοι: Η ενδυνάμωση και εμψύχωση ανθρώπων Τρίτης Ηλικίας. Αρχικά 

υλοποιήθηκε η α΄ φάση του προγράμματος (5 συναντήσεις), στην οποία 

επεξεργάστηκαν ζητήματα όπως η σημασία των συναισθημάτων στην αυτογνωσία, 

οι αντιξοότητες και οι δυνάμεις που τις συνοδεύουν, οι ικανότητες και τα όνειρά για 

το μέλλον, η έμφαση στην θετική σκέψη, ενίσχυση της αισιοδοξίας και 

δημιουργικότητας, και στην β΄ φάση (5 συναντήσεις) ζητήματα δυναμικής 

οικογένειας, ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς στο Σήμερα (διαφοροποίηση, 

πολυφωνικός εαυτός, ενσυναίσθηση) κά. 

Μεθοδολογία: Αξιοποιούσε την βιωματική μεθοδολογία και βασίζονταν στην 

Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση και τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας. Είχε την 

μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής σύνδεσης (10 ζωντανές 

διαδικτυακές συναντήσεις και 10 ασύγχρονες συναντήσεις) μέσω μέσατζερ.  

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 2 φάσεων, 10 συνολικά συναντήσεων, σε σταθερή 

ομάδα ανθρώπων Τρίτης Ηλικίας (10 ατόμων), εξυπηρετούμενους του ΚΑΠΗ Ρόδου. 

Υλοποιήθηκε την περίοδο της πανδημίας (2021-22) κατόπιν αιτήματος του ΚΑΠΗ 

Ρόδου. Η διαδικτυακή του μορφή συνδεόταν με τις περιοριστικές συνθήκες 

(αποκλεισμός στο σπίτι). Την περίοδο της πανδημίας οι ηλικιωμένοι άνθρωποι 

αποτελούσαν ευάλωτο πληθυσμό, μιας και παρόλο που ήταν ένας λειτουργικός και 

ενεργός πληθυσμός πριν από αυτήν, αναγκάστηκαν να αποκλειστούν από κοινωνικές 

δράσεις και συναναστροφές (πχ. συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΑΠΗ κά) καθώς 

και να απομονωθούν στο σπίτι γεγονός που επηρέαζε την εσωτερική τους ασφάλεια, 

την επάρκεια τους, την σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (πχ τα παιδιά και 

τα εγγόνια τους), την ανάγκη τους για αγάπη, επικοινωνία, αποδοχή, συνύπαρξη κά. 



Αξιολόγηση: Η διαδικτυακή μορφή του προγράμματος δε επέτρεπε την άμεση 

επικοινωνία, τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων (σύνδεση μέσω μέσατζερ). 

Διευκόλυνε όμως την συμμετοχή από το σπίτι. Ο διαδικτυακός χρόνος (αυστηρά 

περιορισμένος ) επειδή ήταν διαφορετικός από τον "διαζώσης" χρόνο, οριοθετούσε 

περισσότερο τους παππούδες και τις γιαγιάδες στην επικοινωνία τους (τάση για 

μεγάλες αφηγήσεις, μονοπώληση λόγου κά), καθώς κι ο συνδυασμός σύγχρονης και 

ασύγχρονης σύνδεσης με την ομάδα έδινε την δυνατότητα για homework, για 

δημιουργική ενασχόληση κά. Το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο ετήσιο πρόγραμμα 

του ΚΑΠΗ και άρα ενίσχυε την συμμετοχή των ηλικιωμένων, εμπλούτισε τα 

προγράμματα και των δύο δομών ("Διόδου" και ΚΑΠΗ), ισχυροποίησε την 

συνεργασία τους. 

Συμπεράσματα: Η ομάδα των παππούδων και γιαγιάδων αποτελεί μια "κρυφή" 

πλευρά της οικογένειας και συνδέεται με τον ρόλο της συγγένειας στο μεγάλωμα του 

Ανθρώπου.  Η ομάδα των ηλικιωμένων αποδείχτηκε ευέλικτη στις σύγχρονες 

προκλήσεις, αφού ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για αξιοποίηση της τεχνολογίας ως 

"εργαλείο" επικοινωνίας, συμμετοχής, προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργικής 

έκφρασης. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η παραπάνω δράση ανέδειξε την οικογένεια ως διευρυμένο σύστημα, που 

ενσωματώνει στοιχεία της πολιτισμικής και κοινωνικής εξέλιξης της κοινωνίας. Οι 

άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας εξακολουθούν να είναι σημαντικοί ενήλικες που 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν το μεγάλωμα του σημερινού νέου (ο ρόλος του 

παππού στην μονογονεϊκή οικογένεια, το background  των σημερινών γονιών ως 

αντανακλάσεις των δικών τους πατεράδων κά). 

Βιβλιογραφία: Κατάκη Χ. (1984) Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας, 

Αθήνα, Κέδρος 

Ρήγα, Α.Β. (2008) Η οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 

 

Τί βλέπω από το παράθυρο μου; Μια δράση διασύνδεσης και ενίσχυσης της 

ψυχικής ανθεκτικότητας κατά την  διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού. 

Μαμαλίκου Μαρία, Αβραμίδου Αγγελική, Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και 

προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Πολιόχνη 

Στόχοι: Η διασύνδεση των μελών της κοινότητας ως προστατευτικός παράγοντας 

ενάντια στο μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης, η ενδυνάμωση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας με την συν-δημιουργία και το μοίρασμα όμορφων εικόνων 

εγκλεισμού με στόχο την θετική προσαρμογή στα νέα δεδομένα καθώς και η 

ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επικοινωνίας. 

Μεθοδολογία: Η δράση βασίστηκε στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων 

ως μέσο ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των συμμετεχόντων και πιο 



συγκεκριμένα στην αξιοποίηση πηγών στήριξης ως μέτρο ενάντια στις πρωτόγνωρα 

ψυχοπιεστικές συνθήκες λόγω κορωνοιού. Ως πηγές στήριξης ορίσαμε την 

διασύνδεση των μελών της κοινότητας, την ενίσχυση της επικοινωνίας, την έκφραση 

των συναισθημάτων μέσω των εικόνων, την θετική ενίσχυση της κοινότητας μέσω 

επαφής με όμορφες εικόνες εγκλεισμού καθώς και την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας τους. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η πανδημία από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 αποτελεί μια παγκόσμια  

πραγματικότητα η οποία και επηρέασε τις πτυχές της ζωής των ατόμων πολυεπίπεδα 

και επέφερε αλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα. Η καραντίνα, ο εγκλεισμός και η 

κοινωνική αποστασιοποίηση αποτέλεσαν ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες καταστάσεις 

οι οποίες και αναδείχθηκαν σε ιδιαίτερα πιεστικούς παράγοντες με τις ανάλογες 

επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο. Ως εκ τούτου κατά την διάρκεια της πρώτης 

καραντίνας αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη της ψυχολογικής ενδυνάμωσης του 

πληθυσμού και  ως απάντηση δημιουργήσαμε τη δράση «Τι βλέπω από το Παράθυρο 

μου;». Η δράση έγινε διαδικτυακά κατά την διάρκεια εφαρμογής των πρώτων 

περιοριστικών μέτρων από τον Μάρτιο του 2020 έως και το τέλος αυτών. Μέσω 

καλέσματος που κοινοποιήθηκε στα τοπικά ΜΜΕ καθώς και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης του Κ.Π, οι συμμετέχοντες καλούνταν να αποστείλουν φωτογραφίες με 

θέμα «Τι βλέπω από το Παράθυρο μου» τις οποίες να συνοδεύουν με ένα τίτλο. Οι 

φωτογραφίες που λαμβάνονταν στην συνέχεια αναρτούνταν στα  μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης του Κ.Π συνοδευόμενες από τους τίτλους τους. Με το τέλος των 

περιοριστικών μέτρων, δημιουργήθηκε ψηφιακό άλμπουμ ενδυνάμωσης το οποίο 

και κοινοποιήθηκε στην κοινότητα. 

Αξιολόγηση:  Η αξιολόγηση της δράσης βασίστηκε στον αριθμό των συμμετοχών στην 

δράση καθώς και  στην θετική ανατροφοδότηση που δεχτήκαμε κατά την διάρκεια 

της δράσης. 

Συμπεράσματα: Με βάση τη συμμετοχή του κοινού στην δράση καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι υπήρχε τεράστια η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου υποστήριξης 

στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν μεταξύ τους 

μέσω των φωτογραφιών τους και οι ίδιοι σχημάτισαν ένα κύκλο προστασίας και 

υποστήριξης. Παράλληλα αξιοποιήθηκε το εναλλακτικό εκφραστικό μέσω της 

φωτογραφίας, το οποίο και λειτούργησε κατασταλτικά στο τρόπο έκφρασης των 

συναισθημάτων. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η συγκεκριμένη δράση συνέβαλε σημαντικά στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης 

καθώς απάντησε αποτελεσματικά στο αίτημα της κοινότητας αξιοποιώντας άμεσα τις 

διαδικτυακές δυνατότητες παρεμβάσεων, ανακάλυψε νέους τρόπους διασύνδεσης 

της κοινότητας δημιουργώντας ένα πρώτο δίχτυ προστασίας απέναντι στην νέα 

δύσκολη πραγματικότητα που δημιουργούνταν, αξιοποίησε το μέσω της 

«φωτογραφίας» ως εναλλακτικό μέσω έκφρασης των συμμετεχόντων και τέλος 



επέστρεψε την δυναμική των φωτογραφιών πίσω στην κοινότητα δημιουργώντας 

ένα εργαλείο-βίντεο ως μέσω ενδυνάμωσης. 

Βιβλιογραφία: Δημητριάδου, Δ. (2011). Θετική Ψυχολογία και Οργανωτική 

Κουλτούρα: Θετική Οργανωτική Κουλτούρα. Στο Α. Σταλίκας - Π. Μυτσκίδου (επιμ.), 

Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία. Αθήνα: Τόπος. 
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Δασκάλου, Β. & Συγκολλίτου, Ε. (2011). Κλίμακα Θετικής και Αρνητικής 

Συναισθηματικής Κατάστασης (Positive and Negative Affectivity Schedule, PANAS). 

Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούση (επιμ.). Τα ψυχομετρικά Εργαλεία στην 

Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
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Masten, A.S., & Reed, M.J. (2002). Resilience in Development. In C.R. Snyder & S.J. 
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Resilience Framework. In M. D. Glantz & J.L. Johnson (Eds.), Resilience and 
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Κοινωνιολογική Έρευνα : ''Το Προφίλ Των Οικογενειών στη Νήσο Κω. Οικογενειακή 

ιδεολογία και η Οικογενειακή Ταύτιση.΄΄ 

Νικηφόρος Φάρκωνας, Ματθαίου Πελαγία, Σερνικού Άννα – Μαρία, Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ιπποκράτης». Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Στόχοι: Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι  να αναδείξει τα ποσοστά της ταύτισης 

και της εσωτερίκευσης της ιδεολογίας της οικογένειας.  Για αυτό το λόγο, μελετήθηκε 

το ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας και οι λειτουργίες της ούτως ώστε να γίνουν 

κατανοητές οι βασικές έννοιες ενδιαφέροντος της έρευνας.Ταυτόχρονα , καθώς η 

παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο έξαρσης του δεύτερου κύματος της 

πανδημίας της Covid-19, διερευνήθηκαν επιπροσθέτως οι κοινωνικές και οι 

ψυχολογικές επιπτώσεις της τόσο σε ατομικό, όσο και οικογενειακό επίπεδο. Οι 

επιδράσεις της πανδημίας, θεωρήθηκαν ως βασικός παράγοντας επηρεασμού των 

μεταβλητών οι οποίες μελετώνται. Καταληκτικά, η παρούσα έρευνα εμβαθύνει ως 

προς το γενικότερο πλαίσιο της οικογένειας, ούτως ώστε να διασαφηνιστούν οι 

λειτουργίες του οικογενειακού συστήματος.  

Λέξεις- κλειδιά: οικογένεια, οικογενειακή ιδεολογία, οικογενειακή ταύτιση, ρόλοι, 

λειτουργία, σύστημα, νοικοκυριό, οικογενειακά τραπέζια, χάσμα γενεών, Πανδημία 

(covid- 19). 

Μεθοδολογία: Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ανάλυσης 

δεδομένων (SPSS).Για τους σκοπούς της έρευνας, όσον αφορά τους μαθητές, σε 



πρώτο επίπεδο το δείγμα  προς διερεύνηση καθορίστηκε με βάση την ηλικία (13 ετών 

και άνω), τη φοίτηση σε δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης  και τον τόπο 

κατοικίας (νησί της Κω) όσον αφορά τους μαθητές και για τους ενήλικες με κριτήριο 

την ηλικία και προϋπόθεση την γονεϊκή ταυτότητα (ελάχιστος αριθμός τέκνων:1). 

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας τα κριτήρια τροποποιήθηκαν λόγω των 

κοινωνικών συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού και την μικρή απήχηση των 

ερωτηματολογίων στο διαδίκτυο. Πιο αναλυτικά, ως προς τα κριτήρια, 

συμπεριλήφθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι ενήλικες (άνω των 18 ετών) με ή χωρίς τη δική 

τους οικογένεια . Όσον αφορά τον σχετικό πληθυσμό (n) των συμμετεχόντων αυτής 

της κατηγορίας, το σύνολο τους ανερχόταν στους 313 (n=313) και ο διαμοιρασμός 

πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο 

κατασκευάστηκε με την πλατφόρμα “googleforms”. Πιο συγκεκριμένα το δείγμα 

αποτελούνταν από 74 άντρες και 239 γυναίκες. Αναφορικά με το δείγμα τον 

μαθητών, το μέγεθος του ήταν n=448, από τα οποία τα 100 συμπληρώθηκαν 

διαδικτυακά, τα 348 διαμοιράστηκαν εντύπως στις σχολικές μονάδες. Από το σύνολο 

των 448 ερωτηματολογίων κρίθηκαν κατάλληλα για τους σκοπούς της έρευνας τα  

295 και απορρίφθηκαν τα 153. Για την συλλογή του δείγματος ακολουθήθηκε τεχνική 

δειγματοληψίας βασισμένη στον έλεγχο πιθανοτήτων.Τα ερωτηματολόγια που 

χορηγήθηκαν ήταν δύο ειδών: α) το πρώτο απευθυνόταν σε ανήλικους από 13 έως 

και 18 ετών (μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί της Κω) β) δεύτερο 

σε ενήλικους άνω των 18 ετών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κω. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η παρούσα έρευνα επιδίωξε να  μελετήσει το ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας την 

δομή και τις λειτουργίες της. Ως δομή ορίζεται το σύνολο των ρόλων, οι θέσεις και ο 

αριθμός των μελών της οικογένειας και ως λειτουργίες οι διαδικασίες για την 

εξασφάλιση της επιβίωσης των μελών και την ικανοποίηση των ψυχολογικών και 

φυσικών αναγκών τους.  Η οικογένεια αναφέρεται ως ένα κοινωνικό σύστημα στο 

οποίο ενυπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ρόλοι και διαφορετικές θέσεις εξουσίας 

που σχετίζονται με ποικίλες λειτουργίες. Αυτό ονομάζεται οικογενειακή ιδεολογία 

(Levinson&Huffman, 1955: 252). Με τον όρο οικογενειακή ταυτότητα αναφερόμαστε 

στην πραγματική φύση της οικογένειας, στις δυνατότητες της και στη 

συνειδητοποίηση της μέγιστης δυνατής επιδίωξης της.  

Αναφορικά με το ζήτημα της σύνδεσης του θέματος της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας με τη θεματική ενότητα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πανδημία του 

Covid-19 θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για όλους να έρθουμε κοντά, ως 

μια παγκόσμια κοινότητα, να κατανοήσουμε, να σεβαστούμε και να βοηθήσουμε ο 

ένας τον άλλον. Η τωρινή πανδημία αποτελεί πράγματι μια δοκιμασία εντός ενός 

πολύ-επίπεδου πλαισίου, τόσο για τη κοινωνία όσο και για το ίδιο το άτομο. Η 

πανδημία είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού και ενδοσκόπησης της παρελθοντικής 

καθημερινότητας τονίζοντας με αυτό το τρόπο τη μεταβλητότητα των κοινωνιών μας 

καθώς και τη δυνατότητα τους να δημιουργούν μηχανισμούς αντιστάθμισης και 

προσαρμοστικότητας. 



Ακόμη και σήμερα, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ευεξία (well-being)  της 

οικογενειακής ζωής είναι σχεδόν άγνωστες. Ωστόσο πάνω από το 1/3 των 

οικογενειών αναφέρουν ότι αισθάνονται πολύ ή πάρα πολύ έντονα το αίσθημα του 

άγχους για το γεγονός της εξόδου από την πανδημία και για τις επιπτώσεις, οι οποίες 

μπορεί να επέλθουν στην καθημερινή ζωή και ιδιαιτέρως σε επίπεδο οικογένειας, 

λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί μέσα στην πανδημία. 

Αξιολόγηση: Οι βασικοί περιορισμοί της έρευνας αφορούσαν τις τρέχουσες 

κοινωνικές συνθήκες και τις αλλαγές που έχουν επέλθει λόγω της πανδημίας του 

κορονοϊού. Αναλυτικότερα, ο βασικός περιορισμός ήταν η μη δυνατότητα 

διαμοιρασμού έντυπων ερωτηματολογίων και της φυσικής παρουσίας εκπροσώπου 

του Κέντρου Πρόληψης στις σχολικές μονάδες για τον σκοπό αυτό. Πιο συγκεκριμένα, 

μετά από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου 

Κεφάλου, λόγω εμφάνισης θετικών κρουσμάτων στο ιό Covid- 19, δεν υπήρξε η 

δυνατότητα συλλογής αντιπροσωπευτικού δείγματος από αυτή τη περιοχή. Όσα 

ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν από τη συγκεκριμένη περιοχή και σχολική 

βαθμίδα προήλθαν, είτε από απαντήσεις μαθητών διαδικτυακά είτε από τον 

διαμοιρασμό έντυπων ερωτηματολογίων στη κοντινή σχολική μονάδα του 

Γυμνασίου/ Λυκείου Αντιμάχειας.  Ένας ακόμη περιορισμός ήταν η χρονική διάρκεια, 

εντός του πλαισίου της οποίας θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί ο διαμοιρασμός, η 

οποία καθοριζόταν από τη διάρκεια λήξης του σχολικού έτους. Τέλος, σχετικά με την 

Πέμπτη υπόθεση που διατυπώθηκε από τους ερευνητές δεν μπόρεσε να 

πραγματοποιηθεί σχετική ανάλυση, καθώς δεν υπήρχαν προηγούμενα δεδομένα για 

τη σύγκριση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το περιβάλλον του σχολείου. 

Συμπεράσματα: Από την ερευνητική ομάδα τέθηκαν υποθέσεις προς διερεύνηση, οι 

οποίες κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, είτε επαληθεύτηκαν είτε 

απορρίφθηκαν.  Αρχικά, όσο αφορά τη πρώτη και τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση 

σχετικά με την επιρροή των δημογραφικών στοιχείων στις τιμές της οικογενειακής 

ιδεολογίας και της οικογενειακής ταύτισης, προκύπτει ότι η μεταβλητή φύλο, ηλικία, 

τόπος κατοικίας, θρήσκευμα και επίπεδο εκπαίδευσης έχουν στατιστικά σημαντική 

επιρροή στην υπο μελέτη μεταβλητή στο γενικό πληθυσμό.  Επιπλέον, ο τόπος 

κατοικίας φαίνεται να έχει σημαντική επιρροή στις τιμές των μεταβλητών της 

οικογενειακής ιδεολογίας και της οικογενειακής ταύτισης.Οι ενήλικες που κατοικούν 

σε επαρχιακές- αγροτικές περιοχές εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αποδοχής της 

ιδεολογία της οικογένειας και της οικογενειακής ταύτισης, σε σχέση με εκείνους που 

κατοικούν σε πιο κεντρικές περιοχές του νησιού. Στις επαρχιακές περιοχές οι ενήλικες 

παρουσιάζονται πιο συντηρητικοί και με θετικότερες στάσεις προς την οικογένεια σε 

σχέση με τα άτομα που κατοικούν σε πιο κεντρικές περιοχές του νησιού. Τέλος, τα 

αποτελέσματα συσχέτισης του εκπαιδευτικού υπόβαθρου και της οικογενειακής 

ιδεολογίας φανερώνουν, ότι όσο υψηλότερή η βαθμίδα τόσο  πιο προοδευτικοί 

εμφανίζονται οι ενήλικες στις αντιλήψεις τους για τη λειτουργία της οικογένειας. Στη 

συνέχεια η τρίτη υπόθεση επιβεβαιώθηκε καθώς προέκυψε θετική συσχέτιση μεταξύ 

οικογενειακής ιδεολογίας και οικογενειακής ταύτισης.  Τέλος, επιβεβαιώθηκαν η 

τέταρτη και η πέμπτη υπόθεση, αναλυτικότερα η σύγκριση των τιμών της 



οικογενειακής ταύτισης των ενηλίκων και των ανηλίκων εμφανίζεται 

διαφοροποίηση. Έτσι, οι μαθητές εμφανίζουν υψηλότερη οικογενειακή ταύτιση, άρα 

θετικότερες στάσεις απέναντι στην οικογένεια σε σχέση με τους ενήλικες. Αντιθέτως, 

όσο αφορά την οικογενειακή ιδεολογία οι ενήλικες φαίνεται να σημειώνουν 

υψηλότερες τιμές σε αυτή τη κλίμακα, γεγονός που σημαίνει ότι διακατέχονται από 

περισσότερο συντηρητικές ιδέες και συμπεριφορές σχετικά με την οικογένεια. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης   βασίζεται  σε επιστημονικά τεκμηριωμένα 

δεδομένα που αποτελούν  απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων πρόληψης. Η οικογένεια, 

συνδέεται στενά με την έννοια της υγείας και της πρόληψης και διάφορα 

επιστημονικά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί, για να περιγράψουν τη σύνδεση της 

οικογένειας με την υγεία γενικότερα. Τα περισσότερα από αυτά τα μοντέλα  

συγκλίνουν ως προς το γεγονός, ότι η υγεία είναι μια κοινωνική κατασκευή εντός της 

οικογένειας, η οποία κατοικεί σε ένα νοικοκυριό, το οποίο συνδέεται με το 

γενικότερο σύστημα της κοινωνίας. Οι οικογενειακές αξίες, συμπεριφορές, ρουτίνες 

και αποφάσεις φέρνουν στην επιφάνεια τα ήδη υπάρχοντα μοτίβα από τις 

διαντιδράσεις των ατόμων τόσο εντός, όσο και εκτός του σπιτιού, τα οποία έχουν 

σημαντικές  επιπτώσεις στην υγεία των μελών της οικογένειας. Επομένως, η ιδέα ότι 

η υγεία ξεκινάει από το σπίτι και είναι επηρεασμένη από την οικογένεια, δεν 

αποτελεί μόνο ένα θεωρητικό μοντέλο αλλά και μια ακράδαντη απόδειξη ότι οι 

παρεμβάσεις, οι οποίες είναι επικεντρωμένες στην οικογένεια είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικές (Hanson κ.ά., 2019:2).Η άποψη αυτή ενισχύεται άλλωστε και από την ίδια 

τη επιστήμη της πρόληψης η οποία θεωρεί την οικογένεια ως  «βασική ομάδα- 

στόχος για τις παρεμβάσεις πρόληψης»(ΕΚΤΕΠΝ, 2011:23). Διερευνώντας το πεδίο 

αυτό, υπάρχει η δυνατότητα επαρκέστερης γνώσης για τον τρόπο δομής και 

λειτουργίας της επομένως η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα 

αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια του επιστημονικού προσωπικού  τόσο στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων όσο και στην αξιολόγησή τους.  
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Συγκριτική μελέτη απόψεων μαθητών Λυκείων της δυτικής Αθήνας για τα 

προβλήματα της εκπαίδευσης πριν και μετά την πανδημία. 

Σασσάνης Σπύρος, Κατσουρός Μάριος, Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων δήμων 

Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων Καματερού, ΦΑΕΘΩΝ 

Στόχοι: Οι απόψεις των μαθητών Λυκείων σχετικά με τα προβλήματα της 

εκπαίδευσης, πριν και μετά την πανδημία. Διερευνάται κατά πόσο μεταβλήθηκαν οι 

αντιλήψεις των μαθητών που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε σχέση με το σχολείο, 



την οικογένεια και την κοινωνία. Σε δεύτερο επίπεδο, εξετάζεται κατά πόσο μπορεί η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία να εφαρμοστεί ως μέρος της αναγνώρισης των αναγκών 

μιας βιωματικής ομάδας εφήβων. 

Μεθοδολογία: Χορήγηση σύντομου ερωτηματολογίου κατά τη διάρκεια βιωματικού 

εργαστηρίου σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, πριν και μετά την πανδημία. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν έρευνας σε Λύκεια της δυτικής Αθήνας για τα 

προβλήματα της εκπαίδευσης πριν και μετά την πανδημία. Η συλλογή των 

δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια των βιωματικών ομάδων εφήβων που 

πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΦΑΕΘΩΝ», των δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων 

Αναργύρων – Καματερού σε δύο ξεχωριστές περιόδους, το 2017-2018 και το 2021. Ο 

ξεχωριστός αυτός τρόπος συλλογής των απαντήσεων των εφήβων αποτέλεσε μέρος 

της διερεύνησης των αναγκών των εφήβων κατά την πρώτη από τις έξη περίπου 

συναντήσεις με την κλειστή ομάδα μαθητών. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 

αφορούσαν τα προβλήματα των έφηβων μαθητών σε σχέση με το σχολείο, την 

οικογένεια και την κοινωνία. 

Αξιολόγηση: Σε ερευνητικό επίπεδο το πλεονέκτημα της εργασίας είναι ότι αξιοποιεί 

τη βιωματική προσέγγιση σε μία διερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, προσπαθεί 

να αναγνωρίσει αν η πανδημία επηρέασε τις απόψεις των μαθητών Λυκείων σχετικά 

με τα προβλήματα της εκπαίδευσης.  

Βασικό της μειονέκτημα αποτελεί  η έλλειψη επαρκών στοιχείων για σύγκριση ων 

ερευνητικών μεθόδων που ακολουθήθηκαν. αλλά και ο βαθμός εγκυρότητας  της 

έρευνας. 

Συμπεράσματα: 

Αποτελεί μία χρήσιμη μεθοδολογία για τα αρχικά στάδια των βιωματικών ομάδων, 

μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της έρευνας δράσης και είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο για το συντονιστή. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Αφορά μία εναλλακτική πρόταση για τη συλλογή δεδομένων που μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους συντονιστές των βιωματικών εργαστηρίων. Η ίδια 

μεθοδολογία μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις βιωματικές ομάδες. Επίσης, 

συμμετέχει στη συζήτηση για την επιρροή της πανδημίας στις απόψεις των μαθητών. 
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Μητσάκου Αφροδίτη, Μπερετζίκη Ευαγγελία, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ροδόπης "ΟΡΦΕΑΣ" σε συνεργασία με 

τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 

Στόχοι: Στόχος  της συγκεκριμένης   προληπτικής παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση 

των παραγόντων που κάνουν το άτομο ευάλωτο στη χρήση ουσιών, ενισχύοντας τους 

προστατευτικούς παράγοντες (όπως αυτοσεβασμός, αυτοεκτίμηση, δυνατότητα 

επίλυσης προβλημάτων, σχολικές και οικογενειακές αξίες) (Rhodes κ.α., 2003) καθώς  

και  η ανάδειξη  και διαχείριση κοινωνικών και άλλων αναγκών που προέκυψαν από 

την πανδημία covid-19 . Ομάδα στόχος της παρούσας επικεντρωμένης προληπτικής 

παρέμβασής, είναι  οι μαθητές του Εσπερινού γυμνασίου Κομοτηνής . Πρόκειται για 

μαθητές διαφόρων ηλικιών από 13-55 οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Μεθοδολογία: Μέσω της Καταξιωτικής Διερεύνησης (appreciative  inquiry) και μέσα 

από βιωματικά εργαστήρια γίνεται μία προσπάθεια με προσανατολισμό στην αλλαγή 

, τη διερεύνηση αποθεμάτων και την αξιοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Οι δύσκολες συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές, που δημιούργησε η πανδημία 

covid-19   συνετέλεσαν  στην αποχή από το σχολείο ή ακόμη και την ελλιπή φοίτηση 

των παιδιών στο σχολείο κάτι που έδρασε  ως επιβαρυντικός παράγοντας για την 



ψυχική τους ισορροπία , ανάπτυξη και εξέλιξη τους. Βασισμένη σε μια  ομάδα  στόχο 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η παρέμβαση αντανακλά την πεποίθηση ότι κάθε κρίση 

μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση της λειτουργίας και του 

κλίματος του σχολείου καθώς και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών 

των οικογενειών τους καθώς και με την εκπαιδευτική κοινότητα. Σύμφωνα με το 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας 2021-2025,  στόχος είναι η βελτίωση 

του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, αλλά και η αντιμετώπιση κρίσιμων 

συμπεριφορικών, κοινωνικο-οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών παραγόντων, 

που σχετίζονται με την βλάβη στην σωματική και ψυχική υγεία. Η Κυβέρνηση από τον 

Ιούλιο του 2019 έθεσε την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και την ανάπτυξη 

εθνικού προγράμματος πρόληψης της υγείας του πληθυσμού ως κορυφαίες 

προτεραιότητες. Οι θεματικές που πραγματεύονται οι δραστηριότητες αυτές είναι: η 

θέσπιση κανόνων και ορίων, η συνεργασία -ομαδικότητα, η επικοινωνία μέσα στην 

ομάδα, η επίλυση συγκρούσεων και η διαχείριση θυμού και επιθετικής 

συμπεριφοράς, η διαφορετικότητα- μοναδικότητα, η ανάδειξη των δυνατών σημείων 

των μαθητών ,οι επιπτώσεις από την πανδημία covid-19 . 

Αξιολόγηση: Η προληπτική αυτή δράση είναι σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2021. 

Είναι μία νέα παρέμβαση σε σταθερή βάση και για αυτή την φάση μπορούμε να 

αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και την συμμετοχή τους στο σύνολο των 

βιωματικών δραστηριοτήτων μέσω της μεθόδου της παρατήρησης καθώς έχουν 

αυξηθεί τα ποσοστά των μαθητών που έρχονται στο σχολείο καθώς και που 

παραμένουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Τα συνολικά αποτελέσματα, 

ωστόσο, θα εκτιμηθούν σε δεύτερο χρόνο, καθώς η παρέμβαση εξελίσσεται. 

Συμπεράσματα: Η προληπτική αυτή δράση είναι σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 

2021. Είναι μία νέα παρέμβαση σε σταθερή βάση και για αυτή την φάση μπορούμε 

να αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και την συμμετοχή τους στο σύνολο 

των βιωματικών δραστηριοτήτων μέσω της μεθόδου της παρατήρησης καθώς έχουν 

αυξηθεί τα ποσοστά των μαθητών που έρχονται στο σχολείο καθώς και που 

παραμένουν. Παρατηρείται σε αυτό το χρονικό διάστημα η συνεχόμενη αύξηση των 

μαθητών.  Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση του σχολείου 

έχει παρατηρηθεί απο το σχολείο τακτική και με ανοδική πορεία στην επίδοση τους 

(κοινωνικά και γνωστικά Τα συνολικά αποτελέσματα, ωστόσο, θα εκτιμηθούν σε 

δεύτερο χρόνο, καθώς η παρέμβαση εξελίσσεται. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Μέσα από την βιωματική αυτή παρέμβαση θα αναδειχθούν νέες ανάγκες που 

προέκυψαν λόγω της πανδημίας covid-19 και θα σχεδιαστούν νέες παρεμβάσεις 

επικεντρωμένες στην διαχείριση αυτών των αναγκών. Οποιονδήποτε φαινόμενο 

είναι σε εξέλιξη αποτελεί πρόκληση για το πεδίο της πρόληψης στον σχεδιασμό νέων 

πρωτοποριακών δράσεων . 
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στους εφήβους «Δεν είμαι μόνη/ος και δεν 

είμαι μόνη/ος». 

Ιωάννα Κατσιαφλιάνη, Θεοδώρα Ηριώτη, Καλλιόπη Μουλά, Λίλα Μουτσοπούλου, 

Μόρφω Παπανώτα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Σταθμός" των δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου σε 

συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, θεατρική ομάδα playback 10, Αθήνα ,Ελλάδα 

Στόχοι: -Να απενεχοποιηθούν τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί 

κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού  covid-19 

- Μέσα από την δραματοποίηση  των  δύσκολων συναισθημάτων, οι έφηβοι και οι 

ενήλικες θα έρθουν σε επαφή με αυτά, θα δουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισής 

τους και να μπορούν να βρουν ανακούφιση 

- Να καλλιεργηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των νέων και των ενηλίκων 

- Nα νοιώσουν πιο κοντά και μέρος του κοινωνικού προβλήματος, με απώτερο στόχο 

την συνειδητοποίηση των προβλημάτων και την συμμετοχή τους στην αλλαγή τους. 

Μεθοδολογία: Το κοινωνικό θέατρο  αποτελεί «έκφραση, διαπαιδαγώγηση και διά-

δραση των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων. Είναι η κατασκευή του ατόμου 

και της κοινότητας μέσω παραστατικών δραστηριοτήτων» (Bernardi, 2005). Το 

θέατρο playback δανείζεται   τεχνικές από το ψυχόδραμα και τη δραματοθεραπεία. 

Σε μια παράσταση θεάτρου playback δεν υπάρχει κείμενο… Το κείμενο δημιουργείται 

την ώρα της παράστασης… όποιος θεατής νοιώσει την ανάγκη, μοιράζεται με τους 

ηθοποιούς και το κοινό μια ιστορία, μια σκέψη, ένα συναίσθημα, ακόμα κι ένα όνειρο 



που είδε… ή… που θα ήθελε να δει… και η ομάδα των ηθοποιών αναλαμβάνει να το 

δραματοποιήσει εκείνη την στιγμή αυτοσχεδιαστικά με λόγο, ήχο, κίνηση και 

στοχεύοντας στην συμβολική απόδοση της ιστορίας. Το μοίρασμα μιας ιστορίας και 

η θεατρική της απόδοση βοηθάει στην αυτογνωσία του αφηγητή, αλλά και των 

υπολοίπων θεατών που θα τύχει να ταυτιστούν. 

Στο τέλος κάθε παράστασης δίνεται ανατροφοδότηση από τον σκηνοθέτη και τους 

ηθοποιούς σχετικά με τα θέματα που αγγίχτηκαν . 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Το ΚΠ «Σταθμός»  και η ομάδα του κοινωνικού θεάτρου ΔΕΚΑ play back  

πραγματοποίησαν 10 δωρεάν  παραστάσεις με τίτλο «Δεν είμαι μόνη/ος και δεν είμαι  

η μόνη/ος» το διάστημα Σεπτέμβριος 2021- Μάιος 2022 σε 3 Γυμνάσια, 4 Γενικά 

Λύκεια και 1 Εσπερινό ΕΠΑΛ των δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου. 

Συμμετείχαν  517 μαθητές και  33 καθηγητές τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε  1 

παράσταση αμιγώς σε 100 εκπαιδευτικούς,. Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν 

στο χώρο των σχολείων,  ενταγμένες στο σχολικό ωράριο και είχαν διάρκεια 1,5-2 

ώρες. Στο τέλος κάθε παράστασης υπήρχε αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων.  

Δόθηκε  η ευκαιρία να εκφραστούν δύσκολα συναισθήματα και πολλές φορές 

ανομολόγητες ιστορίες που αφορούσαν την περίοδο της πανδημίας covid-19  να 

γίνουν ταυτίσεις, να φωτιστούν ανάγκες και να γίνουν καινούργιες συνδέσεις . 

Αξιολόγηση: Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης καθώς και  γραπτά 

κείμενα και εικαστικά μέσα αξιολόγησης του αποτελέσματος κυρίως από τους 

μαθητές. Υπήρξε   θετική  αξιολόγηση και η ομολογία σε αρκετές περιπτώσεις ότι για 

πρώτη φορά τους δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν γι’ αυτό που βιώθηκε την περίοδο 

της καραντίνας.  Εκφράστηκε επίσης η ανάγκη για επανάληψη τέτοιων ευκαιριών  

έκφρασης.  

Οι δυσκολίες στην εφαρμογή της παρέμβασης αφορούσαν κυρίως στους 

περιορισμούς που επέβαλλε η πανδημία covid-19 στην διαζώσης επαφή, στην χρήση 

χώρων, στον αριθμό της συμμετοχής των μαθητών. 

Συμπεράσματα: Οι ιστορίες των εφήβων και των δασκάλων τους επιβεβαίωσαν τα 

συναισθήματα του άγχους, της απώλειας, της μοναξιάς της αβεβαιότητας σε 

περιόδους κρίσης αλλά και της ευκαιρίας ξεκούρασης , αναστοχασμού και 

περισσότερου ελεύθερου χρόνου.  

Φέρνοντας τους σε επαφή με όλο αυτό που δημιουργήθηκε ή εντάθηκε κατά την 

περίοδο της πανδημίας , προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη, 

μιας και οι συμμετέχοντες  αισθάνθηκαν ότι δεν είναι ούτε οι μόνοι που βιώνουν 

τέτοια συναισθήματα ούτε μόνοι. 

Σημαντικό επίσης είναι ότι υπήρξε σύνδεση με το Κέντρο Πρόληψης όπου μπορούσαν 

να απευθυνθούν  για θέματα που αγγίχτηκαν και χρίζουν  περαιτέρω βοήθειας. 

 



Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η συνεργασία  και η ένταξη εκφραστικών  μέσων και μορφών τέχνης  στο πεδίο της 

Πρόληψης  όπως  το εφαρμοσμένο θέατρο μέσα από την κοινωνική και την 

θεραπευτική του μορφή ανοίγει καινούργιες προοπτικές και  φτιάχνει ένα κοινό τόπο 

συμμετοχής , διά-δρασης, διαπαιδαγώγησης, έκφρασης,  συμπερίληψης, 

ανακούφισης των ομάδων και των κοινοτήτων. Ο κοινός στόχος είναι ο ατομικός και 

ο κοινωνικός ανασχηματισμός προς μια ζωή με αλληλεγγύη και νόημα.   
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Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης "Άρηξις" 2021, βασισμένο στις Αρετές του Αριστοτέλη 

και στη Θετική Ψυχολογία: Το υλικό για την ευρύτερη κοινότητα και η εφαρμογή 

διαδικτυακών εργαστηρίων για ενήλικες. 

Αλεξάνδρα Χαβιάρα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Άρηξις", δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, σε 

συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα 

Στόχοι: - Η εξοικείωση των μελών της κοινότητας με το σκεπτικό και τις δυνατότητες 

εφαρμογής του Ημερολογίου Ενδυνάμωσης. 

- Η προσωπική ενδυνάμωση μέσα από την εξάσκηση σε αρετές. 

- Η κοινωνική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στα εργαστήρια, μέσα από τη 

σύνδεση (συμμετοχή σε ομάδα, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, μοίρασμα). 

Μεθοδολογία: Το Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης είναι ένα εργαλείο προσωπικής 

ανάπτυξης για ενηλίκους και εφήβους, το οποίο μπορεί να απευθυνθεί και σε παιδιά, 

με την καθοδήγηση ενήλικα (γονέα ή εκπαιδευτικού). Αποτελεί ένα υλικό που 

μπορούν να αξιοποιήσουν όλοι, σε ατομικό επίπεδο, στο χρόνο και την ταχύτητα που 



επιθυμούν, αρκεί να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: δέσμευση, διάθεση 

αυτοπαρατήρησης, ειλικρίνεια και επιθυμία για την προτεινόμενη δράση. Είναι 

απαραίτητη η χρήση ενός σημειωματάριου, στο οποίο προτείνεται η χειρόγραφη 

γραφή. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο διαμορφώθηκε από τη θεωρία των Αρετών του Αριστοτέλη 

και τη Θετική Ψυχολογία. Οι ασκήσεις ανάπτυξης αρετών στηρίχθηκαν στα δυνατά 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας (strengths) της Θετικής Ψυχολογίας.  

Τα εργαστήρια αξιοποίησαν το θεωρητικό υπόβαθρο και τις συγκεκριμένες ασκήσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιωματικής μάθησης, την ανάπτυξη της 

αυτογνωσίας μέσα από τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, την αξιοποίηση των 

αλληλεπιδράσεων των μελών που απαρτίζουν και συγκροτούν τις ομάδες, καθώς και 

τις διεργασίες που συμβαίνουν στο εσωτερικό της και τη συμμετοχική μεθοδολογία 

που προωθεί την ενεργητική συμμετοχή: ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, 

καταιγισμός ιδεών. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η πανδημία covid-19, η οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη, έχει κλονίσει πολλά από τα 

δεδομένα και τα κεκτημένα μας. Σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτή, καλούμαστε να 

επαναπροσδιορίσουμε την οπτική μας, τη στάση μας, τις προτεραιότητές μας, τον 

εαυτό μας συνολικά. Με το Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης "Άρηξις" 2021 και με την 

πραγματοποίηση των εργαστηρίων που βασίστηκαν σε αυτό, η επικέντρωση 

βρίσκεται στις προσωπικές μας δυνάμεις, αντλώντας έμπνευση από τη θεωρία των 

αρετών του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Αριστοτέλη, καθώς και τη θεωρία και 

εφαρμογή της σύγχρονης, Θετικής Ψυχολογίας, τον νεότερο, ταχύτατα 

αναπτυσσόμενο κλάδο της Ψυχολογίας. Ο Αριστοτέλης, στα έργα του "Ηθικά 

Νικομάχεια" και Ηθικά Μεγάλα" υποστήριξε ότι, για να μπορούν οι άνθρωποι να 

έχουν το μεγαλύτερο αγαθό, την ευδαιμονία, πρέπει να έχουν έναν καλό χαρακτήρα, 

με ηθικές και διανοητικές αρετές, που βρίσκονται τόσο στην πρόθεση, όσο και στην 

πράξη. Κάθε αρετή διέπεται από την αρχή της μεσότητας (το μέσον ανάμεσα σε δύο 

άκρα) και χρειάζονται εξάσκηση, είναι θέμα “συνήθειας”. Οι πράξεις είναι 

απαραίτητο να υπηρετούν τόσο το ατομικό συμφέρον των ανθρώπων, όσο και το 

συμφέρον των άλλων. Η Θετική Ψυχολογία, αναπτυσσόμενη στη μετάβαση από τον 

20ο προς τον 21ο αιώνα, ασχολείται με την κατανόηση και προαγωγή της ευημερίας 

σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες, επιβεβαιώνοντας ερευνητικά τις 

απόψεις του Αριστοτέλη: τα δυνατά χαρακτηριστικά προσωπικότητας φαίνεται ότι 

διαδραματίζουν μακροπρόθεσμα σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ευτυχίας, έχουν 

προστατευτική επίδραση ως προς το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ βελτιώνουν την 

προσωπική και διαπροσωπική ευεξία. Από τις 6 αρετές και τα 24 χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που συνδέονται με αυτές, για κάθε μήνα επιλέχθηκαν τα εξής: 

Ιανουάριος Ανθεκτικότητας, Φεβρουάριος Πραότητας, Μάρτιος Αξιοπρέπειας, 

Απρίλιος Αλήθειας, Μάιος Γενναιότητας, Ιούνιος Χιούμορ, Ιούλιος Φιλίας, Αύγουστος 

Μεγαλοψυχίας, Σεπτέμβριος Σωφροσύνης, Οκτώβριος Δικαιοσύνης, Νοέμβριος 

Ολιγάρκειας, Δεκέμβριος Σοφίας. 



Αξιολόγηση: Το Ημερολόγιο, καθώς και τα εργαστήρια, έγιναν αποδεκτά με θετικά 

σχόλια ανατροφοδότησης και αξιολόγησης (6 διαφορετικά ανώνυμα online 

ερωτηματολόγια, ένα για κάθε εργαστήριο, με ερωτήσεις για το περιεχόμενο, τη 

διαδικασία αλλά και για το Ημερολόγιο). 

Καταγράφηκαν επίσης παρατηρήσεις από τη συντονίστρια. Αναλυτικότερα ποσοτικά 

στοιχεία θα αναφερθούν στην αναρτημένη παρουσίαση. 

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν κυρίως λόγω της διαδικτυακής διεξαγωγής. 

Συγκεκριμένα, ορισμένοι/ες συμμετέχοντες/ουσες είχαν κακή διαδικτυακή σύνδεση 

ενίοτε, ενώ και η συντονίστρια είχε κακή ασύρματη σύνδεση στο πρώτο εργαστήριο. 

Επίσης, η δωρεάν πλατφόρμα skype ήταν μάλλον δύσχρηστη, καθώς δεν έδινε τη 

δυνατότητα εργασίας σε μικρές ομάδες και, όταν η ομάδα ήταν μεγαλύτερη από 8 

άτομα, δε λειτουργούσε σωστά. Η διαδικτυακή διεξαγωγή έτυχε αμφιλεγόμενης 

αποδοχής, καθώς υπήρχαν άτομα που δεν ολοκλήρωσαν κάποιο εργαστήριο ή δε 

δήλωσαν συμμετοχή, είτε επειδή δεν είχαν την απαιτούμενη ιδιωτικότητα στο χώρο 

της οικίας τους, είτε επειδή δεν τους ταίριαζε ο συγκεκριμένος τρόπος. Ορισμένα 

μέλη, ωστόσο, δε θα συμμετείχαν αν η διεξαγωγή πραγματοποιούνταν με φυσική 

παρουσία. Το πρώτο εργαστήριο λειτούργησε πιλοτικά, και στα επόμενα υπήρξαν 

βελτιώσεις, τόσο στα υλικοτεχνικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και στο 

περιεχόμενο των εργαστηρίων. 

Τα δυνατά σημεία των εργαστηρίων ήταν: α) η οπτική ενίσχυσης των προσωπικών 

αρετών, δίνοντας ελπίδα ότι με την προσωπική ανάπτυξη είναι εφικτή μία καλύτερη 

αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων και κινητοποιώντας προς αυτήν την κατεύθυνση, β) 

οι προτεινόμενες ασκήσεις ενδυνάμωσης, η εφαρμογή των οποίων ήταν στη 

διακριτική ευχέρεια των ενδιαφερόμενων. Τα αδύνατα σημεία των εργαστηρίων 

ήταν: α) η ευχέρεια που αναφέρθηκε δυσκόλευε ορισμένα μέλη που χρειάζονταν την 

προτροπή και στήριξη της ομάδας για να κάνουν τις ασκήσεις, καθώς 

κινητοποιούνταν μεν, δεν προχωρούσαν σε δράση εκτός ομάδας δε και β) η μικρή 

διάρκεια διεξαγωγής. Ιδανικά, θα χρειαζόταν ένα εργαστήριο αφιερωμένο σε κάθε 

αρετή. 

Συμπεράσματα: Η πρωτοτυπία του Ημερολογίου Ενδυνάμωσης, με τη σύνδεση των 

αρετών του Αριστοτέλη με τη Θετική Ψυχολογία και την εξάσκηση σε αυτές, μέσα 

από προτεινόμενες ασκήσεις, καθώς και το εύρος της πληθυσμιακής ομάδας στην 

οποία απευθύνεται (ενήλικες, έφηβοι, παιδιά με την καθοδήγηση ενήλικα) 

αγκαλιάστηκε θερμά από το σύνολο της κοινότητας. Υπήρξαν αρκετά αιτήματα για 

έντυπη έκδοση του Ημερολογίου και όχι απλώς για την ψηφιακή μορφή του. Για το 

λόγο αυτό, εξετάζεται η δημιουργία εμπλουτισμένου σχετικού προγράμματος 

ανάπτυξης των συγκεκριμένων αρετών. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η ανάπτυξη της ευημερίας συμπεριλαμβάνει την καλή 

ψυχική και σωματική υγεία, την ευτυχία και την ικανοποίηση από τη ζωή, το νόημα 

και τον σκοπό, τον χαρακτήρα, τις αρετές και τις στενές κοινωνικές σχέσεις, έννοιες 



πολύ ευρύτερες από την απόκτηση υλικών αγαθών και ανέσεων. Οι ενήλικες που 

δεσμεύονται στην αυτοβελτίωση, επενδύοντας στην ανάπτυξη προσωπικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, προστατεύουν όχι μόνο τους εαυτούς τους, με τη μείωση 

των συμπτωμάτων του στρες και της κατάθλιψης, αλλά επιπλέον αποτελούν θετικά 

πρότυπα μίμησης για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους. Πρόσφατες έρευνες 

έχουν επιβεβαιώσει τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Albert Bandura, ότι 

δηλαδή η συμπεριφορά του ανθρώπου διαμορφώνεται επηρεαζόμενη από νόρμες, 

πρότυπα συμπεριφορών και στάσεις των «σημαντικών άλλων». Συχνότερα θετικά 

πρότυπα αποτελούν συγγενικά πρόσωπα των εφήβων, στη συνέχεια οι φίλοι καθώς 

και άλλοι ενήλικες, όπως εκπαιδευτικοί. Γίνεται έτσι σαφές ότι η προσωπική 

ενδυνάμωση των ενηλίκων της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας ωφελεί το σύνολο 

της κοινότητας, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη των εξαρτήσεων. 
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Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ενηλίκων: Η περίπτωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας  ¨Προνόη¨» 

Βασιλική Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας  Δήμου Κηφισιάς-ΟΚΑΝΑ  ¨Προνόη¨, Αττική, Ελλάδα 

Στόχοι: Τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας, στα οποία εντάσσεται και το Κέντρο Πρόληψης ¨Προνόη¨, αποτελούν τις 75 

δομές στην Ελλάδα που συστήθηκαν με σκοπό τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών 

πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε κάθε 

ενδιαφερόμενο. Η σύσταση και η λειτουργία τους είναι αποτέλεσμα συνεργασιών 

μεταξύ του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών  και των τοπικών αυτοδιοικήσεων 

(Δήμοι, Περιφέρειες). 

Στόχοι της παρούσας  εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχεδιασμό προγράμματος Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  που οργανώνει το Κέντρο Πρόληψης  ¨Προνόη¨  

γι’ αυτούς.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, για 

την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 

Μεθοδολογία: Αξιοποιήθηκε η ποσοτική ερευνητική στρατηγική, προκειμένου να 

αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

Συγκεντρώθηκαν 128 ατομικά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια από το δείγμα των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM 

SPSS για την ανάλυση των δεδομένων. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: Η 

παρούσα μελέτη πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην ενότητα " Πανδημία Covid -19 

και αναδυόμενες ανάγκες: σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, επαναπροσδιορίζοντας το 



ρόλο της πρόληψης¨ , αφού   μέσα από την ανάδειξη του ελλείμματος εκτίμησης 

αναγκών και σχεδιασμού ανάλογων προγραμμάτων, αποβλέπει να προσδιορίσει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, αυτόν 

της πρόληψης εξαρτήσεων, όπου η διάγνωση των αναγκών και ο σχεδιασμός είναι 

περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη περίπτωση εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Επιπροσθέτως, η μελέτη προσθέτει καινοτόμα ερευνητικά δεδομένα, αφού δεν 

έχουν, μέχρι σήμερα, πραγματοποιηθεί ανάλογες έρευνες. 

Αξιολόγηση: Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί είναι γυναίκες και μεταξύ 50 με 59 ετών. Σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά αποτελεσματικών προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης από 

το ¨Προνόη¨, επιθυμούν να είναι ταχύρρυθμα,  εντός σχολικού ωραρίου και να 

αξιοποιούνται διαδικτυακές πλατφόρμες. Αναφορικά με τις θεματικές των 

παραπάνω επιμορφώσεων, επιθυμούν να είναι σχετικές με τη σχολική 

καθημερινότητα και τη ψυχολογία, ενώ ως προς τα κίνητρά τους για να συμμετέχουν, 

προτάσσουν την ανάγκη τους για να δικτυωθούν με άλλους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς, καθώς και το ¨Προνόη¨. 

Συμπεράσματα: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιμούν τις ταχύρρυθμες 

επιμορφώσεις εντός σχολικού ωραρίου σε συνεργασία με τη διεύθυνση σπουδών, 6 

ωρών, σύγχρονη εξ αποστάσεως. Εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται από ανάλογες 

έρευνες του ΙΕΠ ( 2008 και 2010), στις οποίες η πλειοψηφία του δείγματος προτιμάει 

να είναι ταχύρρυθμες, εντός σχολικού ωραρίου και πρωινές ώρες. Το  συγκεκριμένο 

εύρημα έρχεται σε διάσταση με τον τρόπο που είναι μέχρι σήμερα, κυρίως,  

οργανωμένες οι επιμορφώσεις από το ΚΠ στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, 

αφού είναι εκτός ωραρίου εργασίας και μακροπρόθεσμες, διότι το Υπουργείο 

Παιδείας δεν τις εντάσσει στις υποχρεωτικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά 

στις προαιρετικές (ΕΠΙΨΥ-ΕΚΤΕΠΝ, 2020).  

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημάνουμε, οτι  οι Εξ Απ επιμορφώσεις στο 

Κ.Π δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τις δια ζώσεις επιμορφώσεις, αλλά για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας που με το πέρασμα 

των ετών έχουν διαφοροποιηθεί. Χωρίς να χρειάζεται απαραιτήτως να συσχετίζουμε 

το συγκεκριμένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας ως απόρροια της 

κοινωνικής και οικονομικής κρίσης ή και της πανδημίας του covid-19. Εξάλλου μέσα 

από τα δεδομένα της έρευνάς μας, διαπιστώσαμε ότι είναι  εξεκφρασμένη ανάγκη 

των εκπαιδευτικών, που συγκεκριμενοποιεί τα χαρακτηριστικά και τις θεματικές των 

Εξ Απ επιμορφώσεων, αλλά και τους λόγους (κίνητρα) που  επιθυμούν να 

συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

 

 

 



Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η παρούσα μελέτη, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη  εκτίμηση αναγκών 

και στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως 

Επιμόρφωσης Αγωγής Υγείας  εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας από το ¨Προνόη¨. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες 

υγείας των Κέντρων Πρόληψης, καθώς από φορείς  που υλοποιούν τέτοιου είδους 

επιμορφώσεις. 
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Πανδημία Covid-19 και Αποφάσεις Υπουργείου Παιδείας για Ταχύρρυθμη 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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COVID-19 και αναδυόμενες ανάγκες-στόχοι για την υποστήριξη Διευθυντών/ντριών 

και εκπαιδευτικών. 

Ελευθερία Σπυροπούλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης "Δίκτυο Άλφα".  

Στόχοι: Η παρούσα εργασία εστιάζει στους παράγοντες που, σύμφωνα με τους 

διευθυντές/ντριες των σχολείων της έρευνας, λειτούργησαν προστατευτικά και 

βοηθητικά στη διαχείριση των δύσκολων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία 

COVID-19 στα σχολεία. 

Μεθοδολογία: Τα δεδομένα βασίζονται σε ποιοτική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε 

στις αρχές Οκτωβρίου του σχολικού έτους 2020-2021 και απευθύνθηκε σε 

διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείων της 



Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα προέκυψαν από τις απαντήσεις 57 

διευθυντών/ντριών σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ανοιχτών ερωτήσεων. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών των σχολείων κλήθηκαν από την αρχή της πανδημίας 

COVID-19  να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν μία πληθώρα προβλημάτων και 

δυσκολιών που προκάλεσαν οι πρωτόγνωρες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης στον 

χώρο της εκπαίδευσης. Διεθνώς αναφέρεται ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει 

συσσώρευση παραγόντων κινδύνου για την ψυχική υγεία (Guber et al., 2021), με τους 

εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κινδύνου εμφάνισης, σε μαζικό 

επίπεδο, έντονων συμπτωμάτων στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης (Teach for 

America, 2020). Ιδιαίτερα οι διευθυντές/ντριες των σχολείων, κινδυνεύουν σε μεγάλο 

βαθμό από το παρατεταμένο στρες που δημιουργούν οι υψηλές απαιτήσεις του 

ρόλου τους (DeMatthews et al., 2021). Ένα σημαντικό μέρος της διεθνούς 

βιβλιογραφίας αναφέρεται, ωστόσο, στην ανθεκτικότητα η οποία έχει αποδειχθεί ότι 

επικρατεί μακροπρόθεσμα, ακόμη και για όσους έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή 

παρόμοιων κρίσεων (PeConga et al., 2020). 

Αξιολόγηση: Η μεθοδολογία της έρευνας δεν επιτρέπει τη γενίκευση των 

συμπερασμάτων, τα οποία, ωστόσο συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αντίστοιχα 

δεδομένα ερευνών άλλων χωρών. 

Συμπεράσματα: Βασικά στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα είναι: η αναγκαιότητα 

εκπαίδευσης των διευθυντών και των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, 

διαχείρισης του άγχους και των απωλειών στο επαγγελματικό πλαίσιο, η επένδυση 

σε δράσεις που δουλεύουν τη δυναμική των σχέσεων στους συλλόγους 

εκπαιδευτικών, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων 

καθώς και η εκπαίδευση κυρίως των διευθυντών/ντριών σε πρακτικές και 

διαδικασίες ηγεσίας που καλλιεργούν τη συλλογική λήψη αποφάσεων και την 

συνυπευθυνότητα. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η έρευνα ανέδειξε στοιχεία που θα ήταν σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στον 

σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης για εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αυξηθεί η 

ετοιμότητα και ανθεκτικότητά τους στη διαχείριση τόσο της παρούσας όσο και 

μελλοντικών κρίσεων. 
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Β)Θεματικός Άξονας: H Πρόληψη μέσα από μία κριτική προσέγγιση και 

αναστοχαστική ματιά - Δημιουργώντας νέες προοπτικές. 

 

Εκπαιδευτικό υλικό προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε μαθητές και 

μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου "Όλα είναι δρόμος" 

Χαντζηκωνσταντίνου Σωτηρία, Τσαπαρδώνη Παναγιώτα, Γκομώλη Διονυσία, 

Λάγαρη Κατερίνα, Μάσσαλα Κατερίνα,Πανουτσόπουλος Νίκος, Κέντρο Πρόληψης 

των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Αμαλιάδα Ηλείας  

Στόχοι:  1)Απόκτηση κατάλληλων και επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων, 

σύμφωνων με το αναπτυξιακό στάδιο.2) Ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

Μεθοδολογία: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική. Οι έφηβοι/ες, 

μέσα από την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή και με την αξιοποίηση τεχνικών, 

υλικών και δραστηριοτήτων όπως η αφήγηση, οι εικαστικές τέχνες η δραματοποίηση, 

κ.α., ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι/ες, τον 

ψυχοσυναισθηματικό εκείνο χώρο που θα τους επιτρέψει να εκφραστούν ελεύθερα 

και να σχετιστούν σε μια νέα βάση με σεβασμό και αίσθημα αλληλεγγύης. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Τα μονοθεματικά προγράμματα που εστιάζουν μόνο στη χρήση ουσιών δε φαίνεται 

να είναι αποτελεσματικά καθώς αποτυγχάνουν να παρέχουν πολύπλευρα και διαρκή 

αναπτυξιακά αποτελέσματα που να ενδυναμώνουν την ανάπτυξη των προσωπικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων και των αξιών.  Η χρήση ουσιών δεν συμβαίνει μέσα σε 

«κενό» αλλά αποτελεί μέρος της ζωής των νέων. 

 Για αυτούς τους λόγους το υλικό περιλαμβάνει  ζητήματα που είναι σημαντικά για 

τις/τους νέες/ους και  αντιμετωπίζει τη χρήση ουσιών ως κομμάτι την 

δραστηριότητάς τους και την εντάσσουν στο ευρύτερο πλαίσιο της προαγωγής της 

υγείας παρέχοντας συνέπεια, συνέχεια και συνδέοντας όλα τα ζητήματα υγείας που 



μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή τους. Η κριτική προσέγγιση και η αναστοχαστική ματιά 

αφορά την αξιοποίηση της εμπειρίας για τη δημιουργία αυτού του υλικού 

Αξιολόγηση:  Δυνατά σημεία: 1)Το υλικό υλοποιείται σε μαθητές και μαθήτριες 

αστικών- ημιαστικών-αγροτικών περιοχών της επαρχίας που συχνά δεν έχουν την 

ευκαιρία να διαπραγματευτούν ζητήματα σχετικά με την ψυχοκοινωνική τους υγεία 

όπως αυτά που υπάρχουν στο υλικό (διαδικτυακός εκφοβισμός- ζητήματα 

σεξουαλικού προσανατολισμού) 2 )Έχει απλή δομή και είναι εύχρηστο και για μη 

εξοικειωμένους  εκπαιδευτικούς 3)Μεγάλη ανταπόκριση από εκπαιδευτικούς και 

ειδικούς ψυχικής υγείας για την εφαρμογή του 

-Αδύνατα σημεία : 1)Δυσκολία στην ανεύρεση χρόνου/χώρου για την υλοποίηση του 

προγράμματος είτε εντός είτε εκτός σχολικού πλαισίου 

2)Αντιστάσεις από εκπαιδευτικούς/γονείς ιδιαίτερα σε θεματικές που διερευνούν 

στάσεις αντιλήψεις στερεότυπα. 

3)Πολλές δραστηριότητες σε κάποιες ενότητες όχι αρκετά συνεργατικές, με μικρή 

αξιοποίηση της ιδίας της εμπειρίας των μαθητών/τριων. 

Συμπεράσματα: Το υλικό "Όλα είναι δρόμος" είναι ένα βοηθητικό εργαλείο στη 

δουλειά της πρόληψης με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

-Έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις για θέματα ψυχοκοινωνικής 

υγείας. 

-Πρωτότυπο βιωματικό υλικό/ασκήσεις/ιστορίες. 
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•United Nations Office on Drugs and Crime Vienna UNODC (2017). «International 

Standards on Drug Use Prevention Second Updated Edition».  

•United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, UNODC (2004) . «School-based 

education for drug abuse prevention» UNITED NATIONS New York,  

•United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, UNODC (2006). «Monitoring and 

Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programmes» UNITED NATIONS 

Vienna. 

 

Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε μαθητές και μαθήτριες Β’ 

Δημοτικού «Έλα να πετάξουμε μαζί στη χώρα του Εαυτού» 

Μάσσαλα Κατερίνα, Τσαπαρδώνη Παναγιώτα, Γκομώλη Διονυσία, Λάγαρη Κατερίνα, 

Χαντζηκωνσταντίνου Σωτηρία, Πανουτσόπουλος Νίκος, Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αμαλιάδα Ηλείας  

Στόχοι:  

-Η ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην μεταβατική φάση από 

την προσχολική στην πρώτη σχολική ηλικία  

-Η διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας που θα διευκολύνει την 

έκφραση απόψεων, σκέψεων, συναισθημάτων  

-Η ενίσχυση της εικόνας του εαυτού 

http://www.rainbowschool.gr/


Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στη βιωματική - 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Σύμφωνα με αυτή, οι βιωματικές καταστάσεις 

αποτελούν αφετηρία της διδακτικής πράξης και συμβάλλουν στην κατανόηση του 

εαυτού και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Τα παιδιά έχοντας ενεργητικό ρόλο 

στη διαδικασία εργάζονται σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και όλα μαζί στον κύκλο. 

Ανάλογα με την κάθε συνάντηση χρησιμοποιούνται δραστηριότητες από υλικά-

αυτούσιες και προσαρμοσμένες, παραμύθια και αυτοσχέδιες ιστορίες ή 

δραστηριότητες. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει:  Η 

πρώτη σχολική ηλικία είναι μια φάση στη ζωή του παιδιού κατά την οποία 

αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας, εντάσσεται ως μέλος σε ομάδες, αρχίζει να 

σκέφτεται για τον εαυτό του και να τον αξιολογεί μέσα από τη σύγκριση με τους 

συνομηλίκους, αναγνωρίζει, κατανοεί τα δικά του συναισθήματα και των άλλων και 

αναπτύσσει γνωστικές, σωματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα με την 

είσοδο του στο σχολείο απομακρύνεται από το προστατευμένο οικογενειακό 

περιβάλλον και εισέρχεται σ' ένα νέο το οποίο προϋποθέτει συλλογική εργασία με 

μεγαλύτερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Τα αναπτυξιακά αυτά χαρακτηριστικά σε 

συνδυασμό με τις αλλαγές που προκύπτουν από τη μετάβαση στο σχολείο, αλλάζουν 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τον εαυτό του. Η εικόνα του 

εαυτού που διαμορφώνεται στην πρώτη σχολική ηλικία είναι πολύ σημαντική για τη 

μετέπειτα ζωή του παιδιού, δεδομένου ότι θέτει τα θεμέλια για την ψυχοκοινωνική 

του ανάπτυξη, τη μαθησιακή του ικανότητα, τις σχέσεις του με τους άλλους και τα 

επιτεύγματά του σε όλους τους τομείς. Σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες 

αποτελούν οι προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί 

με το σκεπτικό της καλλιέργειας των προστατευτικών εκείνων παραγόντων που θα 

ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα και θα ενδυναμώσουν τα παιδιά. Επιπρόσθετα 

οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα σε σχέση με τη μείωση 

των εξαρτήσεων είναι όσες εστιάζουν στις δεξιότητες ζωής και στις κοινωνικές 

νόρμες. Η κριτική προσέγγιση και η αναστοχαστική ματιά αφορά την αξιοποίηση της 

εμπειρίας για τη δημιουργία αυτού του υλικού. 

Αξιολόγηση: 

 -Δυνατά σημεία:  

1)Συνδυάζεται με παράλληλο πρόγραμμα υποστήριξης των γονιών  

2)Έχει απλή δομή και είναι εύχρηστο και για μη εξοικειωμένους  εκπαιδευτικούς  

3)Μεγάλη ανταπόκριση από παιδιά  εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας για 

την εφαρμογή του 

-Αδύνατα σημεία :  

1)Δυσκολία στην ανεύρεση χρόνου/χώρου για την υλοποίηση του προγράμματος είτε 

εντός είτε εκτός σχολικού πλαισίου 



2)Πολλές δραστηριότητες σε κάποιες ενότητες όχι αρκετά συνεργατικές, με μικρή 

αξιοποίηση της ιδίας της εμπειρίας των μαθητών/τριων. 

3) Απουσία ερωτηματολογίου αξιολόγησης. 

Συμπεράσματα: Το «Έλα να πετάξουμε μαζί στη χώρα του εαυτού» είναι ένα 

βοηθητικό εργαλείο στη δουλειά της πρόληψης με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

-Έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις για θέματα ψυχοκοινωνικής 

υγείας 

-Πρωτότυπο βιωματικό υλικό/ασκήσεις/ιστορίες 

Βιβλιογραφία:  

Angelou,M.(2018).Life doesn’t frighten me. New York: Abrams 

 Ανωγιαννάκη,Κ.(2012).Γνωρίζω το σώμα μου μέσα από την Τέχνη. Αθήνα: Εκδόσεις 
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Κουρμούση,Ν.,Κούτρας,Β.(2011).Βήματα για τη ζωή. Πρόγραμμα ατομικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων για το νηπιαγωγείο. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

 Κυριακίδου,Μ.,Φυλακτού,Κ.,(2006).Το σπίτι των παιδιών .Εκπαιδευτικό υλικό 

προγράμματος αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής την Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας Πυξίδα. 

 Mackesy,C.(2019).The boy the mole the fox and the horse. Ebury Publishing 
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Ενδυναμώνοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ στην τάξη: Επικοινωνία, 

Δεξιότητες και Στρατηγικές διαχείρισης της τάξης ως ομάδας 

Σοφία Ασπρογέρακα, Μαρία Γεωργάκη, Ιφιγένεια Καπότη, Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Π.Ε. Λευκάδας, Λευκάδα  

Στόχοι: Ένας από τους πρώτους στόχους υπήρξε να προσεγγιστούν εκπαιδευτικά τα 

συστεγαζόμενα –ημερήσιο  και εσπερινό - ΕΠΑΛ Λευκάδας, μέσω μιας ενδοσχολικής 

εκπαίδευσης , αποκλειστικά για τους διδάσκοντές τους, καθώς θα ήταν και η πρώτη 

στα 22 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Λευκάδας «ΔΙΑΥΛΟΣ».  

Επιδίωξή μας επίσης ήταν να γίνει δια ζώσης η εκπαίδευση παρά το γεγονός οτι 

βρισκόμαστε ακόμη σε μια περίοδο που οι περισσότερες δράσεις (σεμινάρια, 

ημερίδες, εκδηλώσεις) υλοποιούνται  διαδικτυακά, λόγω πανδημίας.   

Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου τύπου σχολείου, θεωρήθηκε 

πρόκληση η ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευτικών τόσο από τα πρωινά όσο και 

από τα απογευματινά τμήματα σε μια ενδοσχολική εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους, με σκοπό να ενισχυθεί η διασύνδεση μεταξύ συναδέλφων και να 

ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτικοί στο ρόλο τους, ώστε να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικότερα την τάξη τους. 

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της θεωρητικής και 

βιωματικής προσέγγισης, με βάση τις αρχές και μεθόδους της βιωματικής μάθησης, 

καθώς και το Συστημικό Σύνθετο Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας  συζητήθηκαν  και συμφωνήθηκαν  οι στόχοι, οι 

προσδοκίες, οι κανόνες και έγινε βιωματική επεξεργασία της  έννοιας της 



αποτελεσματικής επικοινωνίας. Οι επόμενες δύο συναντήσεις αφορούσαν την 

ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα από την αξιοποίηση της μεθόδου 

της Καταξιωτικής Διερεύνησης. Στις δύο τελευταίες συναντήσεις έγινε παρουσίαση 

στρατηγικών διαχείρισης της τάξης ως ομάδας και  βιωματικές ασκήσεις με σκοπό  

την ενεργητική συμμετοχή και τον εμπλουτισμό της γνώσης και στο τέλος το κλείσιμο 

της ομάδας.  

Μέριμνά μας ήταν η συμμετοχή του συνόλου (κατά το δυνατόν) των εκπαιδευτικών 

και των δύο συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, θεωρώντας σημαντική τη 

δημιουργία μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ τους, που θα εμπεριέχει τις 

αρχές και τις πρακτικές της πρόληψης καθώς και τη  δημιουργία νέων προοπτικών 

συνεργασίας με το Κ.Π. 

Αξιολόγηση: Οι συμμετέχοντες, καθηγητές και καθηγήτριες, διαφόρων ειδικοτήτων, 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιωματική μορφή της ενδοσχολικής 

εκπαίδευσης, επεδίωξαν έντονα την προσωπική τους εμπλοκή -προδίδοντας την 

ανάγκη τους για σύνδεση και συμμετοχή-  και κρίνοντας από την ανατροφοδότηση 

που δόθηκε με το πέρας του σεμιναρίου, ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους. 

Συμπεράσματα: Αναδύθηκε μεγάλη ανάγκη εκ μέρους των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ 

για τη συμμετοχή τους ειδικότερα σε βιωματικές εκπαιδεύσεις, που θα προάγουν 

περαιτέρω τη διερεύνηση των προσωπικών τους αποθεμάτων και την ενίσχυσή τους, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τύπου σχολείου. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Ανάδειξη νέων προοπτικών συνεργασίας με σχολικές δομές που λόγω ιδιαιτεροτήτων 

δεν επιζητούσαν έως τώρα τη συνεργασία με το Κ.Π. 

Βιβλιογραφία:  

Αρχοντάκη, Ζ., Φιλίππου Δ. : "205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων" 

εκδ.Καστανιώτη / Τριλίβα Σ., Αναγνωστοπούλου, Τ. : "Βιωματική Μάθηση" εκδ. 

Τόπος / "Το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (Σ.Σ.Μ.Κ.Δ.)", 

ΟΚΑΝΑ / Γκότσης, Η. : " Η γραμματική των αποθεμάτων" εκδ. Αρμός 

 

Βιωματικό υλικό πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, εγκεκριμένο από το Ι.Ε.Π. 

για την εφαρμογή του σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα θυμός-

βία-συγχώρεση 

Σαμοθρακή Δέσποινα, Κέντρο Πρόληψης Πνοή Μυτιλήνη-Λέσβος 

Στόχοι: Το εγχειρίδιο-βιωματικό υλικό "θυμός-βία-συγχώρεση, απευθύνεται στους 

νέους  και στους εκπαιδευτικούς που θα το εφαρμόσουν, παρέχοντας τους τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ενδυνάμωσης και στηριζόμενο στις αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καλλιεργώντας τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την 

ισότητα και την αποδοχή του άλλου. 



Η εφαρμογή του θα συντελέσει στην γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των 

μαθητών, με στόχο την καλλιέργεια θετικών στάσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να 

αποτραπεί η επιθετική συμπεριφορά. Παράλληλα μέσα από το υλικό προάγεται η  

καλλιέργεια της έννοιας της συγχωρητικότητας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά 

την ανάγκη αποκατάστασης των διαταραγμένων σχέσεων, καλλιεργώντας την 

ικανότητα τους να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους στο σχολικό περιβάλλον μέσα από  την 

αναγνώριση των αξιών που μοιράζονται σε αυτό. 

Μεθοδολογία: Το παρόν υλικό χρησιμοποιεί ενεργητικές μεθόδους μάθησης και 

επικοινωνίας που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των ατόμων στη 

μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα/ουσας 

και διδασκομένων και συντελώντας στην αυθεντική μάθηση. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι: 

- Μέθοδος επεξεργασίας εννοιών 

- Διερευνητική μέθοδος  

- Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

- Βιωματική μέθοδος 

Αναλυτική παρουσίαση τους βρίσκεται στο παράρτημα του εγχειριδίου. 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας πλαισιώνονται με τεχνικές όπως: 

- Παιχνίδι ρόλων 

- Δημιουργία ομάδων  

- Καταιγισμός ιδεών (Brain storming) 

- Συζήτηση 

- Μελέτη περίπτωσης 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος και τις βιωματικές ασκήσεις–

δραστηριότητες για τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των στόχων κάθε 

δραστηριότητας καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής της. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Το περιεχόμενο του υλικού αξιοποιεί εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχουν  στόχο όχι 

μόνο την αύξηση των γνώσεων αλλά και την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την 

εκπαίδευση των ατόμων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής, 

καλλιεργώντας υγιείς συμπεριφορές σύμφωνες με την ιδιαιτερότητα της 

προσωπικότητας του καθενός και εναρμονισμένες με το κοινωνικό πλαίσιο, με σκοπό 

να προαχθεί η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του, αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη 

λειτουργία της κοινωνίας. 



Αξιολόγηση: Από την εφαρμογή του στο χώρο του σχολείου τόσο από εμάς ως φορέα 

όσο και από άλλα κέντρα πρόληψης που το έχουν εφαρμόσει, αλλά και από 

εκπαιδευτικούς που εκπαιδεύτηκαν σε αυτό και το υλοποίησαν στις τάξεις 

αναφέρεται ότι: 

-υπάρχει μια αλλαγή στάσης στους μαθητές όσο αφορά τα θέματα του σχολικού 

εκφοβισμού και η αλλαγή  αυτή εντοπίστηκε κυρίως σε θέματα συμπεριφοράς.  

-οι σχέσεις με τους συμμαθητές τους βελτιώθηκαν και μειώθηκαν κάποια φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και επιθετικότητας, που είχαν καταγραφεί από τους καθηγητές.  

-το υλικό βοήθησε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα τους (θετικά 

και αρνητικά) και με έννοιες όπως την διαφορετικότητα και την αποδοχή του άλλου, 

με τρόπους δημιουργίας ειλικρινών και αυθεντικών σχέσεων, με θέματα και 

αποφάσεις συγχώρεσης. 

-το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των μαθητών, παίρνουν 

επαρκείς γνώσεις στα θέματα που πραγματεύεται και μένουν ευχαριστημένοι από 

τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται. 

Συμπεράσματα: Πρόκειται για ένα υλικό που προχωρά  πέρα από την 

ευαισθητοποίηση και τη θεωρητική κατάρτιση για το θέμα, σε βαθύτερη ανάλυση 

των αιτιών του σχολικού εκφοβισμού, δουλεύοντας με έννοιες όπως το θυμό, τα 

ανέκφραστα συναισθήματα, τις ανεπίλυτες συγκρούσεις και τη συγχώρεση. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Θεωρούμαι ότι το υλικό ‘θυμός-βία-συγχώρεση είναι συμβατό με τις αρχές και τη 

φιλοσοφία της πρόληψης καθώς προάγει μια παιδαγωγική διαδικασία όπου  στόχος 

είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου ώστε να είναι ώριμο, 

υπεύθυνο, αυτοδύναμο, ικανό να δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα και να 

αντιστέκεται στις πιέσεις. Κατά την εφαρμογή του αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

υπευθυνότητας, δεξιοτήτων που προασπίζουν την υγεία (σωματική, ψυχική, 

κοινωνική), στη βελτίωση της εικόνας του εαυτού, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, 

στην ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων, στη βελτίωση του ευρύτερου 

οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη γνώσεων και 

στάσεων που επιτρέπουν υπεύθυνες επιλογές οι οποίες προάγουν την υγεία.  
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Ομάδα Γονέων: "Μπαμπά είσαι πολύτιμος! Μην το ξεχνάς!!" 

Μαυρομιχάλης Αναστάσης, Mεδίτσκος Ανδρέας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

& Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης "ΕΛΠΙΔΑ" 

Στόχοι: Σκοπός της παρέμβασης είναι η πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών στα 

παιδιά. Γενικός στόχος είναι να αντιληφθούν οι μπαμπάδες την αλλαγή του ρόλου 

τους στη σύγχρονη πραγματικότητα και να ενεργοποιηθούν σε θέματα που αφορούν 

στο μεγάλωμα των παιδιών τους. 

Μεθοδολογία: Αξιοποιείται η βιωματική μέθοδος προκειμένου τα μέλη να 

συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή της γνώσης, ενώ παράλληλα, επιτυγχάνεται η 

βαθύτερη γνωριμία των μελών, η ενίσχυση  της συνοχής της  ομάδας, το αίσθημα της 

αποδοχής και του ανήκειν.  

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Θεματικές ενότητες: 

α) αποτελεσματικοί και αναποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, β) εξαρτήσεις και 

πρόληψη γ) βία, δ) ενίσχυση αυτοεκτίμησης, ε) συγκρούσεις και στ) όρια.  

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, που αφορά τις προτεραιότητες που θέτον οι 

μπαμπάδες προκειμένου να συμμετέχουν σε ψυχο-εκπαιδευτικές διαδικασίες: α) 

αξιοποιήσαμε κυρίως άνδρες εμψυχωτές και β) εστιαστήκαμε, παράλληλα με το 

περιεχόμενο των θεματικών, στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και ασκήσεων 

εφαρμογής. 

 

 



Αξιολόγηση:  Μεγάλος αριθμός αιτήσεων/συμμετοχών 

• Μικρός αριθμός διαρροής 

• Αυτοαναφορές για βελτίωση των σχέσεών τους με τα άλλα μέλη της 

οικογένειας 

• Άρση της επιφυλακτικότητας συμμετοχής σε προγράμματα προαγωγής της 

ψυχοκοινωνικής υγείας 

• Αναγνώριση της "ΕΛΠΙΔΑΣ"  ως φορέα που ασχολείται με την υποστήριξη 

μπαμπάδων και διάδοσή του έργου της 

• Πιθανή ανάγκη αύξησης του προγραμματισμένου αριθμού των 10 

συναντήσεων. Οι μπαμπάδες φαίνεται να χρειάζονται περισσότερες συναντήσεις 

εξοικείωσης με τη διαδικασία, προκειμένου να εμπλακούν ενεργά σε αυτήν. 

Συμπεράσματα:  

Οι μπαμπάδες: 

• συμμετέχουν σε παρεμβάσεις για γονείς όταν τους δοθεί χώρος 

• νιώθουν την ανάγκη για στήριξη, καθώς αλλάζει ο γονεϊκός τους ρόλος στη 

σύγχρονη πραγματικότητα 

• βιώνουν σύγκρουση ρόλων/ταυτότητας ανάμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις 

και τα έμφυλα στερεότυπα  

• χρειάζονται μια πιο πρακτική προσέγγιση στη βιωματική μάθηση/εκπαίδευση 

• έχουν ανάγκη εκπαίδευσης στη συναισθηματική επικοινωνία και επαφή. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Ανάδειξη: 

• νέων τρόπων προσέλκυσης των μπαμπάδων σε παρεμβάσεις πρόληψης 

• της σημαντικότητας της εμπλοκής των μπαμπάδων στη ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών, στην πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων αντικοινωνικών 

συμπεριφορών 

• των ειδικότερων χαρακτηριστικών και αναγκών τους, όταν συμμετέχουν σε 

ψυχοκοινωνικές ομάδες 
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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 

Σερήφ Σερικέ, Εσαγιάν Γκάρο, Βόλτσης Σπύρος, Γούλα Μαρία, Κασσέρη Μαρία, 

Τσακήρ Αϊνούρ, Τσολάκογλου Ιμράν, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Ε. Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ σε συνεργασία με 

τον ΟΚΑΝΑ. 

Στόχοι: Η πρόληψη και η  μείωση  συμπεριφορών υψηλού κινδύνου όπως 

εξαρτητικών συμπεριφορών, καθώς και τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού μέσω 

ενός συστήματος  υποστήριξης από ομοτίμους.  Αυτό παρέχει έναν ασφαλή σχολικό 

χώρο  για τους μαθητές  όπου τα θετικά πρότυπα, οι θετικές ομότιμες επιρροές τούς 

βοηθούν  να αναπτύξουν επικοινωνιακές, κοινωνικές δεξιότητες και θετική εικόνα 

του εαυτού. 

Μεθοδολογία: Η σχολική κοινότητα μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως 

πλαίσιο  που ευνοεί τη δημιουργία ομάδων υποστήριξης ομοτίμων. Η «υποστήριξη 

από ομοτίμους» είναι ένας γενικός όρος  που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα  

παρεμβάσεων, όπως καθοδήγηση,  διαμεσολάβηση και παροχή συμβουλών από 

συνομηλίκους.  Τα μοντέλα υποστήριξης  ομοτίμων μολονότι ποικίλλουν  έχουν 

ωστόσο τρία κοινά χαρακτηριστικά: α) Παιδιά και νέοι αλληλοβοηθιούνται και 

αλληλοϋποστηρίζονται β) Η υποστήριξη προσφέρεται με προγραμματισμένο και 

δομημένο τρόπο γ) Οι υποστηρικτές  είναι εκπαιδευμένοι να εκπληρώνουν το ρόλο 

τους. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση συνιστά μια κρίσιμη περίοδο. 

Οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες της 

εφηβείας. Ο δρόμος για την αυτονομία του εφήβου γίνεται λιγότερο δύσκολος όταν 

υπάρχουν δίπλα του συνομήλικοι.  Οι ομάδες συνομήλικων  άλλοτε έχουν θετικό και 

άλλοτε αρνητικό ρόλο  στη ζωή και την προσωπική ανάπτυξη των εφήβων. Το Κέντρο 

Πρόληψης στοχεύει στην αύξηση των θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

συνομηλίκων  με την εφαρμογή προγράμματος ομοτίμων υποστηρικτών. 

Η ομάδα των υποστηρικτών αποτελείται από μαθητές   Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου που 

εκπαιδεύονται και  εποπτεύονται   από τα στελέχη και την Εθελοντική ομάδα  του 

Κέντρου Πρόληψης για θέματα ,όπως εφηβεία,  ψυχική και σωματική υγεία,  

πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών,σχολικό εκφοβισμό.  Στόχος είναι  να 

λειτουργήσουν ως υποστηρικτές   μεταξύ των συνομηλίκων τους. 

Αξιολόγηση: Μολονότι η παρέμβαση ξεκίνησε μόλις πριν οχτώ μήνες, οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν δηλώσει ότι μέλη της ομάδας ομότιμων έχουν 

διευκολύνει την επίλυση συγκρούσεων σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, η ομάδα έχει 

οργανώσει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα ¨ επιλογή επαγγέλματος ¨. 



Συμπεράσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως τέτοιες παρεμβάσεις 

μπορούν να είναι χρήσιμες στην πρόληψη των εξαρτήσεων. Η συνολική εμβέλεια του 

εγχειρήματος θα εκτιμηθεί στο μέλλον. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα αναδεικνύει τη χρησιμότητα του ρόλου και της λειτουργίας 

των εφήβων ομοτίμων οι οποίοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι απο τα στελέχη των 

Κέντρων Πρόληψης μπορούν, μέσω  κοινών ταυτισιακών διαδικασιών καθώς και 

μέσω της ενσυναίσθησης, να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους εφήβους με στόχο 

την υιοθέτηση συμπεριφορών που συμβάλλουν στην πρόληψη εξαρητικών 

συμπεριφορών. 

Βιβλιογραφία: 

 C. Houlston,  P. K. Smith, J. Jessel 2011 The Relationship Between Use of School-Based 

Peer Support Initiatives and the Social and Emotional Well-Being of Bullied and Non-

bullied Students. Children & Society  

Dorothy I. Ansell, M.S.W. Sarah Youth Peer-to-Peer Support: A Review of the 

Literature 2013, Youth MOVE  National. 

J, Helenius, L, Kilpiäinen, K, Pihlaja, M, Snellman-Aittola, S,  Suomalainen, R, Rahja, U, 

Tanttu.  2011 Setting up peer support program in schools A Step-by-Step Guide  

Publisher Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

H. Cowie, P. K Smith, 2010. Peer Support as a Means of Improving School Safety and 

Reducing Bullying and ViolenceHandbook of Prevention Science  

H,.Cowie , R. Olafsson 2000 The Role of Peer Support in Helping the Victims of Bullying 

in a School with High Levels of Aggression School Psychology International  

M. J. Visser 2004  Implementing Peer Support in Schools: Using a Theoretical 

Framework in Action Research Journal of Community & Applied Social Psychology J. 

Community Appl. Soc. Psychol. 

 

Εξ' αποστάσεως υποστήριξη τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου σε θέματα άγχους. 

Βασιλική Ζουντουρίδου, Φωτεινή Μαρόγλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης "Δίκτυο Άλφα",  Ελλάδα 

Στόχοι: Η ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών και η ανάπτυξη από την πλευρά τους 

μιας πιο λειτουργικής σχέσης με το άγχος. 

Μεθοδολογία: Συνθετικό μοντέλο με αρχές Γκεστάλτ, Συστημικής και Γνωστικής 

ψυχοθεραπείας. Η  Βιωματική ομάδα και η χρήση της τέχνης (ζωγραφική) είναι τα 

κύρια μεθοδολογικά εργαλεία. 

 



Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Συναντήσεις:  

1η:  Ο ρόλος της έκφρασης στο άγχος-αναγνώριση 

2η: Ανοίγοντας ένα διάλογο με το άγχος 

3η: Όσα με στηρίζουν-αποθέματα 

Το άγχος των τελειόφοιτων είναι διπλό αφού αφορά τις Πανελλαδικές εξετάσεις από 

τη μια και την επικείμενη ενηλικίωση από την άλλη. Σ’ αυτό ήρθε να προστεθεί το 

άγχος λόγω της πανδημίας που λειτούργησε τόσο σαν υγειονομική απειλή όσο και 

σαν κοινωνική αποσταθεροποίηση. Στη δράση αντικείμενο επεξεργασίας αποτελούν 

οι παραποιήσεις της σκέψης όταν ο άνθρωπος βιώνει έντονο άγχος (Kennerley, 

1999). 

Σύμφωνα με την Vidakovic (2013) όταν κανείς πενθεί για πραγματικές ή συμβολικές 

απώλειες,  χρειάζεται να στηριχτεί όσο ποτέ πριν στις δυνάμεις του. Αντλώντας από 

το υλικό  “Το δέντρο της ζωής” οι μαθητές φέρνουν στην επιφάνεια όλα τα πιθανά 

αποθέματά τους.  

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ήταν το πρώτο αίτημα που δεχτήκαμε μετά 

την πρώτη καραντίνα. Το ισχυρό  κίνητρο των μαθητών/τριών και η δυνατότητα 

επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου συντέλεσαν ώστε αυτή η δράση να αποτελέσει το 

κύριο όχημα επικοινωνίας με το μαθητικό πληθυσμό την περίοδο του εγκλεισμού. 

Αξιολόγηση: Διαδικασία: Οι μαθητές παρότι συμμετείχαν σε προσωπικό χρόνο, παρέμειναν 

στις τρεις συναντήσεις. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος έγινε μέσω της ερώτησης «Τι 

κρατάω από τις συναντήσεις;» 

Συμπεράσματα: Προκύπτει ότι η ζωγραφική, το γράψιμο και το μοίρασμα στην 

ομάδα, φέρνουν ηρεμία και συνεισφέρουν στην αυτογνωσία. Βοηθητικές ήταν οι 

διαπιστώσεις «δεν είμαι η μόνη που…», «Καθένας είναι διαφορετικός», «τα έχω 

μεγάλα στο κεφάλι μου, μπορώ όμως να τα λογικέψω, να τα διαχειριστώ και να τα 

αντιμετωπίσω», «Έχω σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου». Οι μαθητές ζήτησαν 

περισσότερα παιχνίδια μέσα στη διαδικασία και δήλωσαν ότι οι συναντήσεις 

αποτέλεσαν ένα διάλειμμα από την πίεση των μαθημάτων. Τέλος, η τεχνική της 

χαλάρωσης χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε κάθε συνάντηση. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Α) Εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τους μαθητές Λυκείου: Πώς αντιλαμβάνονται το 

άγχος (παράθεση ζωγραφιών), πώς σκέφτονται (παραδείγματα εσωτερικού 

διαλόγου), πού στηρίζονται (ζωγραφιές-δέντρα) Β)  Αποτελεί μια άμεσα υλοποιήσιμη 

δράση για το άγχος Γ) Αποτελεί παράδειγμα μεταφοράς παρέμβασης στο 

διαδικτυακό περιβάλλον.   
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Βάρβογλη, Λ., & Στρουμπούλη, Κ. (2008) Ξε-γελάστε το στρες: Πρακτικός οδηγός. 

Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη   
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Francesetti, G. (2007). Panic Attacks and Postmodernity: Gestalt Therapy Between 

Clinical and Social Perspectives. Milano, Italy: FrancoAngeli 
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adults. Johannesburg: REPSSI. www.repssi.org. Retrieved from 
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Vidakovic, I., (2013). The Power of “Moving on”. A Gestalt Therapy Approach to 
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Γ) Θεματικός Άξονας: Σύνδεση με την Κοινότητα – Δίκτυα Συνεργασίας 

 

11 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Βασιλική Τσιάτα, Χρήστος Πιτσίλκας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας – ΟΚΑΝΑ 

Στόχοι:  

- Σύνδεση-δικτύωση του Κέντρου Πρόληψης με τη σχολική κοινότητα. 

- Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ συμμαθητών  

- Ευαισθητοποίηση σε  κοινωνικά  θέματα-Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.   

- Αισθητική καλλιέργεια-έκφραση μέσω τέχνης. 

Μεθοδολογία: Το θέμα του διαγωνισμού συνδιαμορφώνεται με τους υπεύθυνους 

του κάθε φορέα και στη συνέχεια, ενημερώνονται τα σχολεία μέσω εγκυκλίου. 

Ακολουθεί συζήτηση στις τάξεις με μαθητές πριν τη δημιουργία των έργων, 

προκειμένου να υπάρξει μια συλλογική (οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες μέχρι τρία 

άτομα), δυναμική διεργασία με στόχο να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πλευρές του θέματος, να αναδειχθεί η ατομική και συλλογική συμμετοχή, η 



συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών, να αξιοποιηθούν ατομικές και συλλογικές αξίες, 

δεξιότητες–ικανότητες.  

Τα έργα φτάνουν στο Κέντρο Πρόληψης μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και 

σε προκαθορισμένο χρόνο, η επιτροπή αξιολόγησης επιλέγει τα βραβεία, που 

απονέμονται σε εκδήλωση που πραγματοποιεί, το Κέντρο. 

Σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης βραβεύονται τρία έργα και δίνονται από ένα έως τρία 

δώρα σε κάθε κατηγορία. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η συγκεκριμένη δράση  εντάσσεται στον τρίτο θεματικό άξονα. Προάγει τη σύνδεση-

δικτύωση του Κέντρου Πρόληψης με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα 

και ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της. Το σχολείο αποτελεί βασικό 

πλαίσιο υλοποίησης παρεμβάσεων πρόληψης. Υπάρχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό 

παιδιών και εφήβων και ως παιδαγωγικό και οργανωμένο πλαίσιο διευκολύνει 

τέτοιου είδους παρεμβάσεις. 

Αξιολόγηση: Κάθε χρόνο η συμμετοχή των σχολείων είναι μεγάλη. Δυνατό σημείο η 

καλή συνεργασία με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αδύνατο η πανδημία. 

Συμπεράσματα: Καλή ευκαιρία να απευθυνθούμε ταυτόχρονα σε μεγάλο πληθυσμό 

μαθητών και να ανανεώνουμε τη σύνδεση-δικτύωση, με τη σχολική κοινότητα 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας 

και την πρόληψη των εξαρτήσεων, να δίνονται  ερεθίσματα στους μαθητές για να 

μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του προβληματισμού και της δράσης για 

κοινωνικά θέματα που αφορούν τη ζωή τους. Να μην εγκλωβίζονται σε περιοριστικές 

αντιλήψεις, να συνδημιουργούν και να συμμετέχουν σε δράσεις Πρόληψης  με 

πλαίσιο σαφών κανόνων, με υποστήριξη και επιβράβευση. 

Η κριτική δε αποτύπωση των απόψεών τους μέσω της τέχνης μπορεί να ανοίξει 

καινούργιους δρόμους και να συμβάλει στη διαμόρφωση οπτικών και πρακτικών για 

την εξέλιξη της πρόληψης στο χώρο του σχολείου και την αύξηση των 

προστατευτικών παραγόντων. 

Βιβλιογραφία:  

Ελληνική 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ 2011 

[υπό έκδοση]). Οδηγός Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Πρόληψης της Ουσιοεξάρτησης. 

Αθήνα: ΕΠΙΨΥ. 

Κοκκέβη A. (1988). Η πρόληψη της τοξικομανίας: Μύθος ή πραγματικότητα. 

Ψυχολογικά Θέματα, 1(4), 275-283. 



Κοκκέβη A., Μοστριού A., Τερζίδου Μ., Δαρβίρη Χ., Λεντάκη Ε. και Στεφανής Κ. (1988). 

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών αναγκών εφήβων μαθητών και η σημασία τους στην 
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Θέματα, 1(1), 51-65. 
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Ευρωπαϊκό έργο ‘Make the difference!: Δουλεύοντας μαζί για παιδιά που ζουν σε 

περιβάλλοντα με ζητήματα εξάρτησης’ 

Τζοβάρα Ναταλία (Αθηνά Υγεία), Λαχανιώτη Στυλιανή (Δήμος Αθηναίων), Λοΐζου 

Δωροθέα (Αθηνά Υγεία), Μπαλτά Αντωνία (Δήμος Αθηναίων) & Νέζης Ιωάννης 

(Αθηνά Υγεία), Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας ‘Αθηνά Υγεία’ / Δήμος Αθηναίων. 

Στόχοι: Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών, τα 

οποία ζουν με γονείς - πρόσωπα φροντίδας που κάνουν χρήση ουσιών. Επιμέρους 

στόχοι για τα παιδιά: 1. έγκαιρη αναγνώριση, 2. επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών, 3. 

προαγωγή συνεργειών και αποτελεσματική αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων, 4. 

πρόληψη της ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Μεθοδολογία: Αξιοποιούνται: 1. διεπιστημονική ομάδα εργασίας, 2. βιωματικές 

εκπαιδεύσεις και παρεμβάσεις διάχυσης για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή 

με οικογένειες όπου γίνεται χρήση ουσιών, 3. πρόγραμμα πρόληψης με την 

προσέγγιση της καθοδήγησης (mentoring) (επιλογή - εκπαίδευση εθελοντών 

μεντόρων, ανίχνευση οικογενειών, αντιστοίχιση παιδιών - μεντόρων, υλοποίηση 

δραστηριοτήτων, εποπτεία μεντόρων). 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 



Το ‘Mtd’ στοχεύει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας επικοινωνίας και συνεργασίας 

ανάμεσα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για την παιδική ευημερία. Γι’ αυτό 

προβλέπεται η δημιουργία συνεργατικών διαδικασιών, με στόχο την ανάπτυξη μιας 

κοινής γλώσσας για: αποστιγματοποίηση οικογενειών που σχετίζονται με τη χρήση 

ουσιών, ορατότητα των παιδιών που ζουν σε αυτές και ενδυνάμωση γονέων - 

προσώπων φροντίδας που κάνουν χρήση ουσιών. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή 

οδηγεί σε δράση με την εφαρμογή προγράμματος πρόληψης που απευθύνεται σε 

παιδιά 6-12 ετών που ζουν σε οικογένειες με ζητήματα εξάρτησης και περιλαμβάνει 

εκπαίδευση και εποπτεία ατόμων 18-30 ετών σε ρόλο μεντόρων. Μέσα από 

κατάλληλες δραστηριότητες, οι μέντορες βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν 

προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση αφορά στη συλλογή ποιοτικών στοιχείων με συμπλήρωση 

τρίμηνων αναφορών εξέλιξης του χρονοδιαγράμματος. Εφαρμόζονται επιπλέον: 

καταγραφή ημερολογίου - αξιολογικών εκτιμήσεων και ενδιάμεσες επαφές για 

ενημέρωση ή/και πιθανά ζητήματα που προκύπτουν. Ολοκληρώνεται με τη 

συγγραφή τελικής έκθεσης αποτίμησης του έργου. 

Συμπεράσματα: Η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς 

αποτελεί ζητούμενο στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών που εργάζονται 

στο πεδίο. Το ‘Mtd’ παρέχει το χρόνο και τις διαδικασίες για οργάνωση αυτής της 

συνεργασίας, η οποία συχνά γίνεται άτυπα μεταξύ των επαγγελματιών στην 

προσπάθειά τους να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων τους. Προκύπτει έτσι 

ένα νέο συνεργατικό πεδίο, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς που υπάρχουν στις εσωτερικές δομές των φορέων (διαθεσιμότητα σε 

χρόνο, ανθρώπινο δυναμικό, αρμοδιότητες, πολιτικές κ.ο.κ.). 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης;  

Το μεγάλωμα παιδιών σε νοικοκυριά με ζητήματα εξάρτησης αποτελεί σημαντικό 

επιβαρυντικό παράγοντα για την ευημερία τους και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Στις 12 χώρες εταίρους του ‘Mtd’, το 8-14% των ατόμων 

που κάνουν χρήση ουσιών ζουν με παιδιά. Η εμπειρία των παιδιών αυτών 

αναφέρεται ως ‘κρυφή βλάβη’, καθώς είναι περιπτώσεις συχνά άγνωστες στις 

αρμόδιες υπηρεσίες και οι πιθανές επιπτώσεις είναι πολλαπλές: σωματικές, 

ψυχολογικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές, οικονομικές ή/και νομικές. Οι μέχρι 

σήμερα πρωτοβουλίες είναι αποσπασματικές και φαίνεται να απουσιάζει μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, που να λειτουργεί συνδυαστικά για όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη (παιδιά, γονείς - πρόσωπα φροντίδας, οικογένειες, επαγγελματίες, φορείς). Το 

‘Mtd’ επιχειρεί την εφαρμογή μιας τέτοιας ολιστικής προσέγγισης. 

Βιβλιογραφία:  

Χατζηχρήστου Χ., Λαμπροπούλου Α. & Αδαμοπούλου Ε. "Ψυχική ανθεκτικότητα, 

Βασικά θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών", συνφροντίζω, 
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EMCDDA (2012) "Pregnancy, childcare and the family: Key issues for Europe’s 

response to drugs", Selected Issue 
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Background paper commissioned by the EMCDDA 

Giacomello C. (2022), "Children whose parents use drugs - Promising practices and 

recommendations", Pompidou Group, Council of Europe 
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and proposals", Co-operation Group to Combat Drug Abuse & Illicit Trafficking in 

Drugs, Pompidou Group, Council of Europe 

Giacomello C. (2021) "Children whose parents use drugs - Report of focus groups held 

in February 2021", Co-operation Group to Combat Drug Abuse & Illicit Trafficking in 
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Φέρνοντας  την Πρόληψη στις Γειτονιές της Αθήνας 

Νέζης Ιωάννης, Γερμανού Παρασκευή-Δανάη, Λύκαρη Μαρία, Τσαγκαλάκη Μαρία-

Αθανασία, Κέντρο Πρόληψης "Παλλάς Αθηνά"-Παράρτημα του Αθηνά Υγεία/Αθήνα. 

Στόχοι: Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η Δικτύωση με τοπικούς  συλλόγους, 

οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινότητα.  

Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας και η καλλιέργεια κλίματος  

εμπιστοσύνης μεταξύ του Κέντρου και των φορέων της τοπικής κοινότητας, για την 

ενημέρωση τους σε θέματα πρόληψης. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί επίσης 

στην ευαισθητοποίηση των μελών τους σε θέματα πρόληψης, στη δικτύωση και 

συνεργασία μεταξύ των φορέων, στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και στην ενίσχυση 

και διεύρυνση του υπάρχοντος δικτύου συνεργασίας με φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινότητα. 

 

Μεθοδολογία: Οι παρεμβάσεις πρόληψης πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της κοινότητας, να επιδιώκουν την ενεργητική συμμετοχή όλων των μελών μέσω της 

ενεργοποίησης των τοπικών φορέων της (Glanz et al., 2008). Επιπλέον γνωρίζουμε 

ήδη ότι τα κοινοτικά προγράμματα που εστιάζουν στην ενίσχυση προστατευτικών 

παραγόντων επικεντρώνοντας στη συνεργασία των τοπικών φορέων, έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικά στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των 

μελών της κοινότητας και στην αποφυγή της έναρξης χρήσης ουσιών ειδικά στους 

εφήβους και στους νέους (Redmond, Spoth, Shin, Schainker, Greenberg, & Feinberg, 

2009. Spoth et al, 2013).  

Είναι γεγονός πως η προώθηση θεμάτων, όπως η δημιουργική διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου των πολιτών, η διαχείριση ατομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων και κοινωνικών αλλαγών, η ψυχαγωγία των νέων, η ανάπτυξη του 



πολιτισμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής κ.ά., αποτελούν πεδία δράσης και 

παρέμβασης των οργανωμένων ομάδων πολιτών. ‘Όλα τα παραπάνω, καθώς και η 

ίδια η διαδικασία της ομαδικής δράσης, καθορίζουν το επίπεδο των ανθρωπίνων 

σχέσεων μέσα στην κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν παράγοντες δημιουργίας 

ενεργοποιημένων πολιτών και υγιών προσωπικοτήτων. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης 

Παλλάς Αθηνά, της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων και τοπικών 

φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι δράσεις που 

υλοποιήθηκαν αφορούν σε παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της 

τοπικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 

ψυχοκοινωνικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης σε 

δημόσιους χώρους μέσω της διανομής ενημερωτικού υλικού για τις υπηρεσίες που 

παρέχει το Κέντρο Πρόληψης, σε γειτονίες της Αθήνας. Επιπλέον, το Κέντρο 

συμμετείχε σε αθλητικά δρώμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή δραστηριοποίησής 

του, στη συν διοργάνωση σεμιναρίων παροχής Α΄ Βοηθειών και σε αυτοτελείς 

παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας στη 

σημασία των προγραμμάτων πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα, καθώς και σε 

θεματικές όπως εξαρτήσεις, μορφές βίας, διαδικτυακός εκφοβισμός. 

Αξιολόγηση: Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της διαδικασίας μέσα από την 

παρακολούθηση της πορείας της παρέμβασης και του βαθμού επίτευξης των 

λειτουργικών της στόχων. Η παρακολούθηση των λειτουργικών στόχων επιτεύχθηκε 

με τους ακόλουθους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες: Την αύξηση των γνώσεων σε 

θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, τον βαθμό 

συμμέτοχης των φορέων και τον βαθμό δέσμευσης, τον βαθμό ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων από το πρόγραμμα, την έκταση της εφαρμογής του προγράμματος 

(αριθμός ομάδων, αριθμός ατόμων ανά ομάδα, διάρκεια παρέμβασης), την τήρηση 

του σχεδιασμού, του χρονοδιαγράμματος και της εφαρμογής του επιλεγμένου 

υλικού πρόληψης, καθώς και από τη δήλωση πρόθεσης περαιτέρω συνεργασίας. 

Συμπεράσματα: Η πρόληψη στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών της κοινότητας 

και στη σύναψη σχέσεων που εδράζονται στο σεβασμό, την αποδοχή, την 

εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, την αλληλεγγύη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό 

την συνεργασία, την ενεργοποίηση και την από κοινού δράση μέσα από δίκτυα. 

Βασικός στόχος των προγραμμάτων μέσω της προσέγγισης της κοινότητας είναι η 

ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 

πρόληψης και η συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινότητας. Έτσι λοιπόν η 

συνεργασία Κέντρων Πρόληψης και η δικτύωση τους με φορείς της τοπικής 

κοινότητας που επηρεάζουν σημαντικά το κοινωνικό γίγνεσθαι όπως είναι οι τοπικοί 

σύλλογοι και οργανώσεις , συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των 

τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό κλίμα συνεργατικότητας και 

αμοιβαίας αποδοχής. 



Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η πρόληψη περιλαμβάνει περιβαλλοντικές στρατηγικές που στοχεύουν στην αλλαγή 

του άμεσα σχετιζόμενου οικογενειακού, κοινωνικού, πολιτισμικού, πολιτικού και 

οικονομικού πλαισίου, συνυπολογίζοντας ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά των ατόμων (ΕΜCCDA,2010). Είναι σημαντικό η πρόληψη να μην 

απευθύνεται αποκλειστικά στα άτομα προκειμένου να αλλάξουν την ατομική τους 

στάση και συμπεριφορά, αλλά να επιδιώκει και την αλλαγή του περιβάλλοντος που 

ζουν (WHO,1998). Σημαντικά είναι τα ευρήματα που φανερώνουν ότι είναι ακόμη 

περισσότερο αποτελεσματικά τα προγράμματα που απευθύνονται στο ευρύτερο 

περιβάλλον στοχεύοντας σε αλλαγές σε συνομηλίκους, και οικογένειες (Durlak & 

Weissberg, 2007). Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα θέματα εξαρτήσεων 

και κυρίως η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας καταλαμβάνουν υψηλή θέση 

στην κοινή γνώμη αναφορικά με το τι θεωρείται ως σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. 

Όμως παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων υπάρχει ακόμη έλλειμα 

ενημέρωσης του πληθυσμού γύρω από αυτά τα θέματα δυσκολεύοντας με τον τρόπο 

αυτό τη διαδικασία διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων που μπορούν να 

προάγουν την κοινωνική ευθύνη και τους σκοπούς της πρόληψης. Η συγκεκριμένη 

παρέμβαση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό συνεισφέροντας στην ενεργοποίηση 

των ατόμων, στην υιοθέτηση θετικών στάσεων και αντιλήψεων ζωής, καθώς και στην 

ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και δράσης κατά των εξαρτήσεων και των 

εξαρτητικών συμπεριφορών. 
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Βιωματική παρέμβαση στους ανήλικους τροφίμους φυλακών Κορίνθου "Χτίζοντας 

γέφυρες ανάμεσα στο μέσα και στο έξω". 

 

Αθηνά Γαϊτάνη, Παπαναστασίου Δήμητρα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε Κορινθίας "Δίολκος" 

Στόχοι: 1.Ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

2.Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 

3.Ανάπτυξη  ομαδικότητας  και  συνεργασίας. 

4.Κινητοποίηση κι  ευαισθητοποίηση των κρατουμένων ως προς τη δημιουργική 

χρήση του προσωπικού τους χρόνου μέσα στη φυλακή. 

Μεθοδολογία: Καλλιτεχνικά μέσα έκφρασης 

• Βιωματικές ασκήσεις ενίσχυσης της επικοινωνίας και της αυτοεκτίμησης 

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαχείριση συναισθημάτων και κυρίως του 

θυμού, με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την προηγούμενη ομάδα.  

*Η βιωματική  μάθηση θα βοηθήσει, δεδομένου του χαμηλού μορφωτικού και 

αντιληπτικού επιπέδου, τους συμμετέχοντες να συνδέσουν το σώμα και το πνεύμα 

τους, 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Ο ευαίσθητος  πληθυσμός των τροφίμων των φυλακών, διαφοροποιείται σημαντικά 

από το γενικό πληθυσμό, από τους «ελεύθερους», δηλαδή, πολίτες. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού των κρατούμενων, ειδικά στη χώρα μας, καθιστούν 

την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική στις φυλακές μεγάλη πρόκληση:       

• Ο ιδιαίτερος υποπολιτισμός της φυλακής,  

• Τα υψηλά ποσοστά ψυχικής ασθένειας 

• Το υπέρμετρο άγχος, ο φόβος και η ανασφάλεια 

• Θυμός 

• Η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

• Ο νεκρός χρόνος 

• Η αποκοπή από το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

• Ο ιδρυματισμός, η απόσυρση και η αποπροσωποποίηση 

• Χρήση ουσιών και συχνή υποτροπή των τοξικοεξαρτημένων φυλακισμένων.  



• Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης που φτάνει έως και τον αναλφαβητισμό 

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν απαραίτητη την συστηματική παρέμβαση στο 

χώρο των φυλακών ούτως ώστε να βιώσουν τον εαυτό τους σαν ολότητα, να 

συνδεθούν με εξωτερικά μέλη της κοινότητας για  ψυχολογική υποστήριξη και 

προσωπική ενδυνάμωση 

Αξιολόγηση: Ο εσωτερικός κόσμος δίνει νόημα στον εξωτερικό μέσα από 

δραστηριότητες όπως το παιχνίδι, την καλλιτεχνική έκρφραση. Με παρόμοιο τρόπο 

λειτουργεί και ο κρατούμενος, νοηματοδοτεί δηλαδή αυτό που ζει και αισθάνεται, 

μετατρέποντας το χώρο της εκπαίδευσης σε «ψυχικό χώρο» και καθιστώντας τις 

προσωπικές του εμπειρίες ως πηγή μάθησης.  

 

Η  αξιολόγηση  της  συνεργασίας  θα  αφορά την  εκτίμηση  της  διαδικασίας  αλλά  

και  του  αποτελέσματος  των  επιμέρους  δράσεων με τους εξής δείκτες: 

1.Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από τη διαδικασία της ομάδας.  

2.Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της ομάδας. 

3..Ο Βαθμός ικανοποίησης από τη θεματολογία  

4.Ο Βαθμός ικανοποίησης από τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

5.Ο Βαθμός ικανοποίησης συνολικής διάρκειας της παρέμβασης. 

6.Ο Βαθμός ικανοποίησης από τους συντονιστές 

Συμπεράσματα: Μέσα από τη διαδικασία αυτή μαθαίνει, δημιουργεί επιλογές και 

μπορεί να τις υποστηρίξει. Ο κρατούμενος, ενόσω εκπαιδεύεται, κατορθώνει να 

χτίσει μια γέφυρα επικοινωνίας τόσο με την κοινότητα της φυλακής, όσο και με την 

«έξω» κοινωνία στην οποία χρειάζεται να είναι προετοιμασμένος ώστε να 

ενσωματωθεί. Είναι πολύ σημαντικό να  μπει στη διαδικασία να αλληλεπιδράσει με 

τους γύρω του για ένα σκοπό και να συνδημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα.   

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Καινοτόμος δράση που ανοίγει γέφυρες επικοινωνίας με αποκομμένα και 

περιθωριοποιημένα μέλη της κοινότητας. 

Βιβλιογραφία: •Δημητρούλη, Κ., Θεμελή, Ο. & Ρηγούτσου, Ε. (2006).  
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Χρήση - κατάχρηση και τραύμα. Αίτημα ή 

Σταυρούλα Μήλιου, Κατερίνα Μπιτζαράκη, παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια 

ΚΟΙ.ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε., Σοφία Κεραμάρη, λογοθεραπεύτρια, ΚΟΙ.ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε. Άννα Σηφάκη, 

ειδική παιδαγωγός ΚΟΙ.ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε., Μαρία Σκουρβουλιανάκη επισκέπτρια υγείας, 

ΚΟΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε Βενιζελείου-Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 

Στόχοι: Να αναδειχθεί ότι η πολύ συχνά η χρήση ή κατάχρηση δεν αναφέρεται από 

την οικογένεια. Συχνά εμφανίζεται ως αίτημα για τον ανήλικο ενώ υπάρχει ευρύτερα 

στην οικογένεια ή άλλοτε αποκρύπτεται ενώ συσχετίζεται άμεσα με το πρωταρχικό 

αίτημα για τον ανήλικο. 

Μεθοδολογία: Ποσοτική μελέτη στοιχείων που προκύπτουν από την διαχείριση 

εισαγγελικών εντολών το2020 και  2021 (περίοδος πανδημίας) 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Σε σύνολο των οικογενειών που παραπέμφθηκαν μέσω εισαγγελικής εντολής και 

υπήρχε πρόβλημα χρήσης/κατάχρησης προκύπτει ότι η παραπομπή δεν έγινε με 

αυτήν ως κύριο  αίτημα. Διατίθενται στοιχεία από πραγματικό δείγμα, αναφέρονται  

πληροφορίες που διευκρινίζουν τις πολυπαραγοντικές αιτίες του προβλήματος  και 

προκύπτουν συμπεράσματα. 

Αξιολόγηση: Οι παρεμβάσεις που προτείνονται  στην οικογένεια συχνά δεν 

επιτυγχάνονται ούτε με εντολή εισαγγελέα. Γίνεται εμφανής η ανάγκη της πρόληψης 

και  η διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο η οικογένεια αναμορφώνεται και 

επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία της 

Συμπεράσματα: Η διαδικασία διαχείρισης και υποστήριξης της οικογένειας μέσα από 

τις ολοένα αυξανόμενες εντολές προς εκτίμηση, παρακολούθηση και παρέμβαση δεν 

είναι αρκετή από μόνη της, αν δεν γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο αναδιαμόρφωσης και 

διαπαιδαγώγησης των μελών της, που γι΄ αυτό χρειάζεται στενότερη συνεργασία των 

υπηρεσιών, περισσότερο προσωπικό ειδικών ψυχικής υγείας στις ιατρικές, 

δικαστικές  και εκπαιδευτικές δομές και προληπτικά προγράμματα που αφορούν 

τόσο την κοινότητα όσο και την εκπαίδευση. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Να αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης ενός πρωτοβάθμιου συστήματος ανίχνευσης 

πρώιμων συμπτωμάτων, την  σημαντικότητα της ουσιαστικής δικτύωσης της 

οικογένειας με εξειδικευμένες υπηρεσίες, τη συνεργασία αυτών των υπηρεσιών 

μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να αναδυθεί  μέσω δημιουργίας ομάδων γονέων και άλλων 

προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών της κοινότητας. 



Βιβλιογραφία : Ενδεικτικά 'Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας " Alice Miller, 

΄Πλάθοντας ανθρώπους " Virginia Satir 

 

 

Δ) Θεματικός Άξονας: Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού της Πρόληψης 

 

Βιωματικό σεμινάριο γονέων με παιδιά όλων των ηλικιών:<<Ενισχύοντας τους 

οικογενειακούς δεσμούς>>. 

Αλεξάνδρα Τερεζάκη ,Ιωάννα Νυσταζάκη, Κουκάκη Θάλεια, Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας   Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων. 

Στόχοι: Η ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που επηρεάζουν τη συνοχή και το 

ψυχολογικό κλίμα της οικογένειας όπως την επικοινωνία, τη διαχείριση δύσκολων 

συναισθημάτων, τη σημαντικότητα των ορίων στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, τους 

παράγοντες που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση. 

Μεθοδολογία: Θεωρητική προσέγγιση ,βιωματικές ασκήσεις ,ομαδικές διεργασίες, 

συζήτηση αντιμετώπισης σχετικών υποθετικών περιπτώσεων. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η διεργασία και ο τρόπος προσέγγισης των παραπάνω θεμάτων συμβάλει στην 

ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας  των μελών της οικογένειας. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων των μελών 

του σεμιναρίου και ήταν θετική με αίτημα περαιτέρω εκπαίδευσης σε ανάλογα 

θέματα. 

Συμπεράσματα: Υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιούνται σεμινάρια που να 

απευθύνονται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών ώστε να προκύπτουν γνώσεις 

και ευρύτερη  ευαισθητοποίηση  για την ανάπτυξη υγιών οικογενειακών δεσμών. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Ο συνδυασμός της συμμετοχής γονέων με παιδιά όλων των ηλικιών και η ανάπτυξη 

των βασικών κοινών αξόνων για την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών. 

Βιβλιογραφία:  

Φρανσουάζ Ντολτό: Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας- Νίκος Σιδέρης :ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ 

ΘΕΛΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ. ΓΟΝΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ! 

 

 


