
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2014 

 

16.00-16.30 Προσέλευση-εγγραφές 

 

ΔΔΕ Α΄ Αθήνας 

16.30-16.40 

Το Γραφείο Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας σε δράση 

Χιόνη Μαρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας 

 

Ειδικό ΓΕΛ 

Αθήνας  

16.40-16.50 

Βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της αίσθησης του εαυτού 

μέσα από διαδραστικά προγράμματα άσκησης  

 

Δρουβέλη Δώρα 

 

16ο Γυμνάσιο 

Αθήνας 

16.50-17.00 

Αλάτι φίλος ή εχθρός της υγείας μας  

…και η μέλισσα στηρίζει την υγεία μας 

 

Γεωργοπούλου Όλγα, Ντάλα Φωτεινή, Χρονόπουλος Κων/νος 

 

39ο Γυμνάσιο 

Αθήνας 

17.10-17.20 

Οι επιπτώσεις που έχουν τα ηλεκτρονικά παιγνίδια στη μαθητική 

κοινότητα 

 

Κοκκινόπουλος Αθανάσιος, Κελεπούρης Ιωάννης 

 

1
ο
 Γυμνάσιο 

Φιλαδέλφειας 

17.20-17.30 

Η πρόληψη του καπνίσματος 

Ξανθάκη Χριστίνα 

 

1
ο
 Γυμνάσιο 

Ηλιούπολης 

17.30-17.40 

Αυτοεκτίμηση + δικαιώματα = Αντίδοτο του εκφοβισμού 

 

Πολυζωγοπούλου Ελένη, Ασημακοπούλου Μαρία 

   

1
ο
 ΠΠ ΓΕΛ 

Αθήνας 

17.40-17.50 

Καρκίνος και διατροφή την εποχή της κρίσης 

 

Κωσταρίδης Παναγιώτης, Ρεντζέλος  Δημήτρης , Πέτρου 

Ευαγγελία 

 

Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο 

Αθήνας 

17.50-18.00 

Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί 

 

Αλτουχόβα Γκαλίνα 

 

38
ο
 Γυμνάσιο 

Αθήνας 

18.00-18.10 

Οι σχέσεις των δύο φύλων στη ζωή και στην τέχνη 

 

Μπέη Φλώρα 

Συνήγορος του 

Πολίτη 

18.10-18.30 

Συζητήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες με μαθητές / μαθήτριες 

σχετικά με τα δικαιώματα τους: Ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, 

τον αλληλοσεβασμό και την υπευθυνότητα των εφήβων 

 



Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 

 

18.30-18.45 Συζήτηση 

18.45-19.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

ΚΕΘΕΑ 

19.00-19.10 

 

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του 

ΚΕΘΕΑ και οι δράσεις του στη ΔΔΕ Α΄  Αθήνας 

 

Ρούσος Αχιλλέας, Υπεύθυνος Μονάδας Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ του  

Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 

ΚΕΘΕΑ 

ΓΓΙΦ 

19.10-19.20 

 

 Ενημερωτικές συναντήσεις ευαισθητοποίησης  σε θέματα 

αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής σε μαθητές/τριες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Καββαδία Ιωάννα, Αν. Προϊσ/μένη Συμβουλευτικού Κέντρου 

Αθήνας,  Γενική Γραμματεία  Ισότητας των Φύλων  

 

ΚΕΠΧΕΟ 

19.20-19.30 

 

Εκπαιδευτικό-βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Στηρίζομαι στα πόδια 

μου 

 

Καρυστιναίος Εμμανουήλ, Κοινωνιολόγος, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Ζωγράφου 

 

ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

19.30-19.40 

 

Ζωντανή Βιβλιοθήκη, αφηγούμαι σημαίνει αντιστέκομαι. Η εμπειρία 

της μη τυπικής εκπαίδευσης απέναντι στο φαινόμενο του ρατσισμού 

 

Κόκαλου Ζωή, Κοινωνική Λειτουργός 

ΚΥΠ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

19.40-19.50 

 

Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής: δράσεις και προγράμματα 

αγωγής υγείας στα σχολεία της κοινότητας 

 

Μαυρίκα Γιώτα, Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Υγείας του Παιδιού 

Καισαριανής 

 

19.50-20.00 

 

Συζήτηση 

16
ο 

 ΓΕΛ 

Αθήνας 

20.00-20.10 

 

Το κάπνισμα και οι έφηβοι. Ταξίδι στην ιστορία του καπνού 

 Αλεξάνδρα-Άννα Γασπαρινάτου, Κολάρρου Αναστασία, 

Μουσιάρη Βασιλική, Κόκκος Αναστάσιος  

14
ο
  Γυμνάσιο 

Αθήνας 

20.10-20.20 

 

Αντιμετωπίζω το άγχος 
 

Κατερίνη Αδαμαντία 

 

 



2
ο
  ΠΠ ΓΕΛ 

Αθήνας 

20.20-20.30 

 

Bullying: Ο Θεσμός του Συνομήλικου Διαμεσολαβητή 

 

Κουρουτσίδου Σοφία,  Σωτηράκου Μαρία, Χαραλαμποπούλου 

Αγγελική 

51
ο
  Γυμνάσιο 

Αθήνας 

20.30-20.40 

 

Ευ ζην-Η διατροφή και η άσκηση ως παράγοντες υγείας 

 

Λιάππη Αργυρώ, Δρίτσα Αλεξάνδρα  

 

39
ο
  Γυμνάσιο 

Αθήνας 

20.40-20.50 

 

Στοματική  Υγιεινή 

Καμπούρογλου Δέσποινα 

 

50
ο
  Γυμνάσιο 

Αθήνας 

20.50-21.00 

 

Τσιγάρο; Ευχαριστώ δε θα πάρω 

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Φαρσάρης Γεώργιος 

21.10-21.20 

 

 Συζήτηση 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11/2014 

 

8.45-9.15  

Προσέλευση 

 

Περιφέρεια 

Αττικής 

9.20-9.30 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής 

 

Χατζόγλου Δέσποινα, Θεοδωρογιάννη Δέσποινα, Διεύθυνση 

Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής 

Δήμος 

Ζωγράφου 

9.30-9.40 

Ευαισθητοποίηση μαθητών για τα άτομα με Αναπηρίες 

 

Παναγοπούλου Σταυρούλα, ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας, Υπεύθυνη 

Γραφείου Προστασίας  και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του 

Δήμου Ζωγράφου 

 

ΑΡΣΙΣ 

9.40-9.50 
Μια πυξίδα για το ταξίδι στον κόσμο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

Κουτεντάκη Πολυξένη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, ΑΡΣΙΣ 

 

Περιφέρεια 

Αττικής 

9.50-10.00 

Πιλοτικό  πρόγραμμα προαγωγής και αγωγής υγείας στο 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας  

 

Σακουφάκη Μαρία, MSc Επισκέπτρια Υγείας της Περιφέρειας 

Αττικής, Δημοσίας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας  

 

ΚΠ Αθηνά 

Υγεία 

10.00-10.10 

Προάγοντας την ψυχική ανθεκτικότητα στην τάξη - 

Ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο πρόληψης & προαγωγής της 

ψυχοκοινωνικής υγείας για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 



εκπαίδευσης 

 

 Βαζαίου Α., Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής 

της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία»  

 

1
ο
 ΠΠ ΓΕΛ 

Αθήνας 

10.10-10.20 

Διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα 

 

Καλφάκη Μαρία, 1
ο
 ΠΠ ΓΕΛ Αθήνας 

10.20-10.30                                    Συζήτηση 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

10.30-12.00 

 «Εντοπίζοντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη»,  εστιάζοντας 

στην εξάρτηση 

 Μια εναλλακτική πρόταση για τον σχολικό εκφοβισμό 

 

 Προαγωγή της υγιεινής διατροφής στο σχολείο 

12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

12.30-14.00 

 Η διαχείριση περιστατικού χρήσης στο σχολείο: μία 

βιωματική προσέγγιση 

 Εργαστήριο για δεξιότητες πρόληψης  βίας και διαχείρισης 

συγκρούσεων με όχημα την Τέχνη 

 Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11/2014 

 

9.00-9.30  

Προσέλευση 

 

ΔΔΕ Α΄ Αθήνας 

9.30-9.40 

Ο ρόλος του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην προαγωγή καλών πρακτικών προαγωγής και αγωγής υγείας 

στη σχολική κοινότητα 

 

Μάντζος Λεωνίδας, Διευθυντής ΔΔΕ Α΄ Αθήνας 

 

2
ο
 ΠΠ ΓΕΛ 

Αθήνας 

9.40-9.50 

Η σχολική κοινότητα εκπαιδεύεται βιωματικά 

 

Νέζη Μαρία, Διευθύντρια 2
ου

 ΠΠ ΓΕΛ Αθήνας  

 

 

Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο 

Αθήνας 

9.50-10.00 

Παρεμβάσεις και προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας στο 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας  

 

Κουμαριανού Μαριέτα, Διευθύντρια Διαπολιτισμικού Γυμνασίου 

Αθήνας 

 

14
ο
 Γυμνάσιο Διαδίκτυο; … - Ασφαλώς!  



Αθήνας 

10.00-10.10 

 

Κολοβού Αικατερίνη, Διευθύντρια 14
ου

 Γυμνασίου Αθήνας,  

Κούσκουλα, Γεωργία 

 

39
ο
 Γυμνάσιο 

Αθήνας 

10.10-10.20 

Διαπροσωπικές σχέσεις-Σεξουαλική Αγωγή 

 

Μελιτζάνη Αναστασία, Διευθύντρια 39
ου

 Γυμνασίου Αθήνας,  

Καλογεροπούλου Μαρία, Θεοφάνη Νικολέτα  

 

2
ο
  Γυμνάσιο 

Καισαριανής 

10.20-10.30 

Δράσε Ενάντια στη Βία 

  

Μπάκου Μαρία, Διευθύντρια 2
ου

 Γυμνασίου Καισαριανής 

 

 

42
ο
 Γυμνάσιο 

Αθήνας 

10.30-10.40 

Εμείς και οι άλλοι-ίσοι και διαφορετικοί  

 

Συρίου Ιωάννα, Διευθύντρια 42
ου

 Γυμνασίου Αθήνας 
 

10.40-11.00 Συζήτηση 

11.00-15.00                              ΖΩΝΤΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

 11.00-12.30 

 Το δωμάτιο με τις πεταλούδες - Εργαστήριο 

ευαισθητοποίησης για τα ναρκωτικά  

 Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη 

 Παρέμβαση για την πρόληψη της χρήσης καπνού και αλκοόλ 

 

 

12.30-13.00                                     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

  

13.00-14.30 

 Χτίζοντας κοινότητα μέσα στο σχολείο 

 

 Τάξη σε κρίση. Πανικός ή ………………. 

 Ο εκπαιδευτικός του 21
ου

 Αιώνα: Προκλήσεις και 

προοπτικές γύρω από τις τρεις ταυτότητες του 

παιδαγωγού…  

15.00-15.15              ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Χρονική διάρκεια εργαστηρίων: 90 λεπτά 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

«Αθηνά Υγεία» 

 Βαζαίου Α. & Τζοβάρα Ν., ψυχολόγοι 

 

«Το δωμάτιο με τις πεταλούδες» - Εργαστήριο ευαισθητοποίησης για τα 

ναρκωτικά  

 

Με βάση το κείμενο του Ευγένιου Τριβιζά «Το δωμάτιο με τις πεταλούδες» (από το 

βιβλίο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ευέλικτη ζώνη), οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με ένα υλικό που στοχεύει στην ενημέρωση - 

ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον τρόπο που επενεργούν τα ναρκωτικά στον 

εγκέφαλο και τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση τους. Το εργαστήριο 

περιλαμβάνει εμπλουτισμένη εισήγηση με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, 

βιωματική εργασία σε μικρές ομάδες, καθώς και παρουσίαση υλικού από 

προηγούμενες εφαρμογές του στο σχολείο.  

Αριθμός συμμετεχόντων:  έως 25 άτομα 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Δήμου Ζωγράφου 

Μαρία Αναγνωστάκη, Νομικός-Εγκληματολόγος 

Βάνα Καρασιώτου, Κοινωνική Λειτουργός 

 

Παρέμβαση για την πρόληψη της χρήσης καπνού και αλκοόλ 

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση με βιωματικό τρόπο  παρέμβασης που 

εφαρμόστηκε σε μαθητικό πληθυσμό β’ γυμνασίου την προηγούμενη σχολική χρονιά 

διάρκειας 3 δίωρων συναντήσεων.  Το περιεχόμενο της παρέμβασης ήταν η 

ενημέρωση των μαθητών για τις ουσίες και τις επιδράσεις τους, η συζήτηση για τα 

αίτια της χρήσης καθώς και  η διερεύνηση των στάσεών τους απέναντι στη χρήση 

καπνού και  αλκοόλ. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί μέρος από το 

εκπαιδευτικό υλικό με βιωματικό τρόπο. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Αριθμός συμμετεχόντων:  20 άτομα 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

«Αθηνά Αφαία» 

Αναστασία Γουρουντή, Στέλεχος Πρόληψης, Κοιν. Ανθρωπολόγος MSc 

 

Μια εναλλακτική πρόταση για τον σχολικό εκφοβισμό 
 

Χρησιμοποιώντας την φωτογραφία στα πλαίσια της ομαδοκεντρικής προσέγγισης θα 

εστιάσουμε στις διαφορετικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού καθώς και στα 

συναισθήματα που αυτός γεννά.  Μέσω βιωματικών μεθόδων θα δουλέψουμε την 

διεκδίκηση χωρίς την χρήση βίας.  

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 16 άτομα 



 

 

www.processworkhub.gr,  www.teachersempowered.gr 

Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D. ( Δίπλωμα Processwork, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων), 

Λένα Ασλανίδου, M.P.W. ( Δίπλωμα Processwork, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων), Λίλη 

Βασιλείου, Ph.D. ( Δίπλωμα Processwork, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων) 

 

Χτίζοντας κοινότητα μέσα στο σχολείο 
 

Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο, αξιοποιώντας εργαλεία του Processwork, θα 

εξερευνήσουμε τις δεξιότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία κοινότητας μέσα στο 

σχολείο, που διευκολύνουν τη συναλλαγή ανάμεσα στα μέλη της και που βοηθούν 

στην ανάδειξη του πλούτου που φέρνει η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία.  

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 35 άτομα 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  

«Αθηνά ΕΡΓΑΝΗ» 

Κουντουρατζής Νίκος και Μιχέλη Λουκία, ψυχολόγοι 

Τάξη σε κρίση. Πανικός ή ………………. 

Το αντικείμενο του εργαστηρίου εστιάζει στην ανάδειξη των δυσκολιών που κάθε 

εκπαιδευτικός ενδέχεται να αντιμετωπίζει μέσα στην τάξη και τους πιθανούς τρόπους 

διαχείρισης αυτών των δυσκολιών. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις που προάγουν τη 

γνωριμία, τη συνεργασία και την από κοινού διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης 

κρίσεων στη σχολική αίθουσα, οι συμμετέχοντες καλούνται να ευαισθητοποιηθούν 

και να προβληματιστούν πάνω σε πιο επαρκής τρόπους αντιμετώπισης διαφορετικών 

πολλές φορές αλλά και καθημερινών δυσκολιών που μπορούν να προκύψουν εντός 

σχολικού πλαισίου. 

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  

«Αθηνά Πολιάς» 

Γιώργος Λεχουρίτης –Ψυχολόγος  

Ο εκπαιδευτικός του 21
ου

 Αιώνα: Προκλήσεις και προοπτικές γύρω από τις τρεις 

ταυτότητες του παιδαγωγού…  

 Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να διερευνηθούν μια σειρά από θέματα που 

βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού των σύγχρονων παιδαγωγών και 

Όσο πιο χαλαρή η αίσθηση κοινότητας μέσα στο σχολείο, τόσο πιο πιθανή η αύξηση 

της βίας, της επιθετικότητας και του εκφοβισμού, η δυσκολία των μαθητών και 

μαθητριών να αποδώσουν μαθησιακά καθώς και η επαγγελματική εκδαπάνηση των 

εκπαιδευτικών. Η αίσθηση κοινότητας δεν επιβάλλεται με κανόνες, χτίζεται μέσα από 

τη δέσμευση σε ένα κοινό όραμα, την επίγνωση που έχουν τα μέλη της και τη 

συνδιαλλαγή γύρω από τις διαφορές τους.  

Δεν μπορούμε να επιβάλουμε σε κάποιον να νιώσει μέλος μιας κοινότητας. 

Μπορούμε όμως να αναπτύξουμε και να ενθαρρύνουμε δεξιότητες που συμβάλλουν 

στην δημιουργία κοινότητας.  

http://www.teachersempowered.gr/


εκπαιδευτικών. Θα εξετάσουμε τα βασικά κύματα αλλαγών και τις νέες αντιλήψεις 

που φέρνουν για τον εαυτό και την κοινωνική ταυτότητα του ανθρώπου. 

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα 

 

ΑΡΣΙΣ  

Κουτεντάκη Πολυξένη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, ΑΡΣΙΣ 

 «Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη» 

Το εργαστήριο θα παρουσιάσει με συμμετοχικό και βιωματικό τρόπο, τεχνικές και 

ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν με ομάδες νέων έτσι ώστε να κατανοήσουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην εφαρμογή 

τους.  

Το εργαστήριο αξιοποιεί το υλικό του οδηγού COMPASS που έχει εκδοθεί από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και που η ΑΡΣΙΣ ανέλαβε την επανέκδοση του στα 

Ελληνικά. 

Σήμερα, με την ευκαιρία χρηματοδότησης από το EEA GRANTS για την ενίσχυση 

των ΜΚΟ μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη, η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει 

εκπαίδευση εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών, καθώς και παρεμβάσεις σε σχολεία.  

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  

«Αθηνά Πρόμαχος» 

Αντρέας Αθανασόπουλος, ψυχίατρος, Επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου 

Νατάσα Βλουτόγλου, κλινική ψυχολόγος 

 

Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας 

 

Η βιωματική μάθηση θα γίνει μέσα από εργασία σε υπο-ομάδες αξιολογώντας 

ημιδομημένες «ιστορίες» επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ γονέα και 

εκπαιδευτικού καθώς και μέσω  της συζήτησης που θα επακολουθήσει βάσει των 

δεδομένων  που θα προκύψουν από την ομάδα. 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: 8 έως 12 άτομα 

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,  Διεύθυνση Κοινωνικής και  Αναπτυξιακής 

Παιδιατρικής, Κέντρο Υγείας του Παιδιού  Καισαριανής  

Μπάδα Ηλέκτρα, κοινωνική ανθρωπολόγος 

 

Προαγωγή της υγιεινής διατροφής στο σχολείο 

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα την προαγωγή της υγιεινής διατροφής στο σχολείο 

χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη του Ευρωπαϊκού προγράμματος HEPS (Healthy 

Eating and Physical activity in Schools- Προαγωγή της Υγιεινής Διατροφής και 

Φυσικής Άσκησης στα Σχολεία). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα 

πραγματοποιηθούν μια σειρά από συμμετοχικές δραστηριότητες με βάση τις αρχές 



του Σχολείου Προαγωγής της Υγείας. Οι δραστηριότητες είναι οι εξής: Το Διαμάντι: 

βάζοντας σε προτεραιότητα τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης για την προαγωγή 

της υγείας στο σχολείο σε μικρές ομάδες. Παρουσίαση έργου ομάδων. Διαφημίσεις 

και ανάλυση μηνυμάτων: εργασία σε μικρές ομάδες με αποκόμματα από διαφημίσεις 

ποτών/τροφίμων. Παρουσίαση έργου ομάδων. 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 25 άτομα 

 

Ρουμπάνη Νίκη, εκπαιδευτικός, επιμορφώτρια στη Δημόσια Διοίκηση καθώς και 

επιμορφώτρια στελεχών για τη Γραμμή ΣΟΣ του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών 

Ευρώπης 

Εργαστήριο για δεξιότητες πρόληψης  βίας και διαχείρισης συγκρούσεων με όχημα 

την Τέχνη 

Βιωματικό εργαστήριο με στόχο την μετάδοση ενημέρωσης και δεξιοτήτων σε 

εκπαιδευτικούς για την ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών και την διαχείριση κρίσεων, 

αξιοποιώντας το μύθο, την εικόνα, το θεατρικό παιχνίδι. Δεξιότητες ενσυναίσθησης, 

ακρόασης, αναθεώρησης στερεοτύπων που πληγώνουν και εμποδίζουν την 

επικοινωνία, σχετικά με φυλή, φύλο, θρήσκευμα. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 10-18 άτομα 

Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ 

Κωνσταντίνα Υφαντή, Υπεύθυνη Τμήματος Πρωτογενούς Πρόληψης στη σχολική 

κοινότητα 

Πάρης Κάλφας, στέλεχος Τμήματος Πρωτογενούς Πρόληψης στη σχολική 

κοινότητα 

«Εντοπίζοντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη»,  εστιάζοντας στην εξάρτηση 

Βιωματική εκπαίδευση στους αιτιολογικούς παράγοντες της εξάρτησης. Γνωριμία 

εκπαιδευομένων. Βιωματική δουλειά σε ομάδες. Θεωρητική Αναπλαισίωση. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα 

Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ 

Μαρκουίζου Αιμιλία, στέλεχος Μονάδας Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ 

Η διαχείριση περιστατικού χρήσης στο σχολείο: μία βιωματική προσέγγιση 

Θα γίνει σύντομη γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους. Θα δοθεί συγκεκριμένο 

σενάριο για περιστατικό χρήσης στο σχολείο και η κάθε ομάδα θα συνομιλήσει με τις 

υπόλοιπες όσον αφορά σκέψεις, συναισθήματα, στάσεις και τρόπους αντιμετώπισης. 



Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανάλυση της διαδικασίας για μια επιτυχή διαχείριση 

μαθητή/τριας που αντιμετωπίζει θέμα χρήσης στο σχολείο. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 25-30 άτομα 

Ζωντανή Βιβλιοθήκη  

Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει χάρτινα βιβλία, αλλά ανθρώπους, με διάθεση να 

μοιραστούν τις ιστορίες τους και τις εμπειρίες τους, με στόχο να καταπολεμήσουν τις 

προκαταλήψεις και να ενισχύσουν την προώθηση της ποικιλομορφίας. Από τον 

Οκτώβριο του 2009 στην Ελλάδα, μια συλλογικότητα ανθρώπων ξεκίνησε την 

πρωτοβουλία Ζωντανή Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το αντίστοιχο δίκτυο 

Ζωντανών Βιβλιοθηκών με έδρα τη Δανία. Στόχος της συλλογικότητας είναι η 

οργάνωση ανοιχτών για το κοινό εκδηλώσεων "Ζωντανής Ανάγνωσης" στα πλαίσια 

των οποίων οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τα Ζωντανά Βιβλία, 

ανθρώπους δηλαδή, που έχουν υποστεί ρατσισμό, προκαταλήψεις, κοινωνικό στίγμα. 

Μέσα από αυτή τη διάδραση που λειτουργεί ως προσομοίωση μιας κινητής 

βιβλιοθήκης, οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά και να συνομιλήσουν 

για το καίριο θέμα των διακρίσεων. 

Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη θα βρίσκεται στο χώρο του 2
ου

 ΠΠ ΓΕΛ Αθήνας στο χρονικό 

διάστημα 11.00 -15.00, την Κυριακή 9/11/2014  

Χρονική διάρκεια διάδρασης: 20 λεπτά συνομιλίας με ένα Ζωντανό Βιβλίο. Αφού 

ολοκληρωθεί η συνομιλία με ένα Ζωντανό Βιβλίο στη συνέχεια οι συμμετέχοντες 

μπορούν να συνομιλήσουν με ένα άλλο Ζωντανό Βιβλίο. 

Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 3 άτομα μπορούν να συνομιλήσουν με ένα Ζωντανό 

Βιβλίο 

 

Οργάνωση: Χιόνη Μαρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας 

 

 


