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Σε συνεργασία με:



Η συλλογική δράση ως 

παράγοντας βελτίωσης του 

σχολικού κλίματος
Ευγενία Αδαμοπούλου, Ψυχολόγος MSc,Υπεύθυνη Προγράμματος 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων

Ελευθερία Κούτρα, Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο Κοξαρές Ρεθύμνου

Μαριαλένα Τσαλέρα, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος Προγράμματος 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας



Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας

●Βασικός στόχος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η 

υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης 

●Είναι πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υλοποιείται 

σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε 4 πόλεις (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά και 

Σητεία)

●Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στη Σητεία, στου οποίου τη δουλεία 

θα αναφερθούμε σήμερα, πραγματοποιεί πάνω από μία δεκαετία συστηματικά 

δράσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

στο σχολικό πλαίσιο και στην τοπική κοινωνία



Περίγραμμα της εισήγησης

● Στην εν λόγω εισήγηση θα παρουσιαστούν δράσεις που υλοποίησαν το 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας από κοινού με το ΕΠΑΛ 

Σητείας, οι οποίες είχαν στόχο την πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

● Αρχικά, θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που αξιοποιεί το Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας στις δράσεις πρόληψης στην σχολική κοινότητα

● Μετέπειτα θα περιγραφούν παραδείγματα υλοποιημένων δράσεων στο ΕΠΑΛ 

Σητείας στα σχολικά έτη 2017 - 2018 και 2018 - 2019

● Τέλος, θα συζητηθούν τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων 



Εξάρτηση και σύγχρονα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα
● Παραδείγματα ψυχοκοινωνικών προβλημάτων: Εξάρτηση - κατάχρηση 

ουσιών, κατάχρηση εφαρμογών του διαδικτύου, διατροφικές διαταραχές, 

κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ενδοοικογενειακή ή ενδοσχολική βία, 

σχολική διαρροή κ.α.

● Διαρκής διόγκωση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων - κατακόρυφη αύξηση 

των τελευταίων δεκαετιών

● Ανάγκη αναγνώρισης των κοινωνικο-πολιτισμικών αιτιών που γεννούν τα 

προβλήματα

● Προβλήματα με κοινή αιτιολογία: ρόλος του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου > 

δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου - έκφραση αυτής της δυσφορίας με 

διαφορετικούς τρόπους
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας



Οι επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής στον άνθρωπο

❖ Η διάρρηξη κοινωνικής συνοχής, η απουσία κοινότητας, οικογένειας, 

παράδοσης και συλλογικού νοήματος έχει επιπτώσεις στον σύγχρονο 

άνθρωπο
❖ Αποξένωση, μοναξιά, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, σύγχυση αξιών, απουσία νοήματος, αίσθηση 

κενού, επισφάλεια, αίσθηση ρευστότητας, αίσθηση έλλειψης ελέγχου στη ζωή του ανθρώπου

❖ Πλήθος μελετών συσχετίζουν το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον με τη 

συνεχή αύξηση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

❖ Υπό αυτή την έννοια τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα είναι απόρροια της 

κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας



Τι παρεμβάσεις χρειάζεται να υλοποιήσουμε αν 

λάβουμε υπόψιν τα παραπάνω ως γενεσιουργές 

αιτίες της εξάρτησης και των άλλων ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων;

Παρεμβάσεις που: 

❖στοχεύουν στην άρση των αιτιών αυτών, ή τουλάχιστον στην άμβλυνση τους, 

και δεν έχουν διαχειριστική λογική (διαχείριση των συμπτωμάτων, π.χ. χρήση 

ναρκωτικών)

❖που λαμβάνουν υπόψη τις κοινές αιτίες της διόγκωσης των ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας



Τρίτης γενιάς παρεμβάσεις πρόληψης 

●Επανασύσταση της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί)

●Ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων τους από τους ίδιους

●Συμμετοχικός σχεδιασμός δράσεων

●Ενεργοποίηση και ανάληψη δράσης από τους άμεσα ενδιαφερόμενους

●Αξίες όπως η συλλογικότητα, η συνεργασία, η αλληλεγγύη

●Προαγωγή της συνολικής υγείας των ανθρώπων

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας



Έρευνα δράσης - συμμετοχικός σχεδιασμός: 

Κεντρικά στοιχεία

● Ισοτιμία στη συμμετοχή - ανοιχτές διαδικασίες

● Ισοτιμία στη λήψη αποφάσεων - συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες

● Ισοτιμία στην έκφραση - ουσιαστικός διάλογος

● Ανάληψη ευθύνης και ρόλου

● Έμφαση στην πράξη

● Από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση της δράσης 

● Από κοινού αξιολόγηση και αναστοχασμός

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας



Συνεργασία με το ΕΠΑΛ Σητείας

● Σταθερή συνεργασία από το 2011
● Συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων 
● Δράσεις εκτός και εντός σχολικής κοινότητας

● Στην πράξη:

○ Επικοινωνία με Δ/ντη για ανανέωση συνεργασίας

○ Παρουσίαση προγράμματος και κάλεσμα 
εκπαιδευτικών και μαθητών, για συμμετοχή σε 
δράσεις 

○ Διαμόρφωση ομάδας δράσεων και υλοποίηση 
δράσης

○ Απολογισμός- Αναστοχασμός



Σχολικό έτος 2017- 2018

•Οι ίδιοι οι μαθητές αποφασίζουν να ασχοληθούν με ζητήματα όπως η διαφορετικότητα, ο 

ρατσισμός, η αλληλεγγύη και να πάρουν θέση σε θέματα που προκύπτουν στην 

καθημερινότητά τους, όπως η άφιξη προσφύγων στην πόλη

•Η ομάδα συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και συλλογικότητες, που έχουν σχέση με τα 

ζητήματα που τους απασχολούν και οι μαθητές παίρνουν την ευθύνη να επικοινωνήσουν 

άμεσα μαζί τους

–Επαφές με Πρόγραμμα Στέγασης Προσφύγων και πρόσφυγες, με στόχο την συνδιαμόρφωση της δράσης

–Επίσκεψη στο ΕΕΕΕΚ Σητείας, με στόχο τη γνωριμία και την προαγωγή της συνύπαρξης

–Επαφή με Σύλλογο Γονέων του σχολείου, με στόχο την βοήθεια και τη συμμετοχή των γονέων στη δράση

•Υπευθυνότητα και δέσμευση όλη τη χρονιά με συνεχή παρουσία των μαθητών στις 

συναντήσεις και ενδιαφέρον για την οργάνωση μιας ουσιαστικής και ολοκληρωμένης 

εκδήλωσης



Αποτελέσματα 2017- 2018

•Προβολές ταινιών, για περαιτέρω προβληματισμό και ενημέρωση πάνω 

σε ζητήματα διαφορετικότητας, συλλογικότητας, αλληλεγγύης, 

προσφυγικού

•Διοργάνωση διημέρου δράσεων, παιχνιδιού, γνωριμίας, συνύπαρξης και 

αλληλεγγύης, μέσα στην πόλη

–1η ημέρα: διαδραστικά παιχνίδια, παραδοσιακά παιχνίδια από όλο τον κόσμο, 

συλλογική κουζίνα από τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τους γονείς του ΕΠΑΛ

–2η ημέρα: προβολή ταινίας, συζήτηση από τους μαθητές, ομιλία πρόσφυγα και 

θεατρικό δρώμενο από μία δασκάλα πρόσφυγα μαζί με προσφυγόπουλα και μαθητές 

του ΕΠΑΛ



Σχολικό έτος 2018- 2019

•Ανάγκη από τους μαθητές για έκφραση μέσα σε μια ομάδα διαλόγου και 

συζήτησης προβληματισμών

•Διαμόρφωση ομάδας δράσης με βάση τις ανάγκες, την εμπειρία και τη 

συνδιαμόρφωση συλλογικών απαντήσεων στους προβληματισμούς και τα 

ζητήματα της καθημερινότητας

•Αξιοποίηση προηγούμενων εμπειριών από προβολές και εκδηλώσεις για 

διοργάνωση εκ νέου όμοιων δράσεων με κοινό χαρακτήρα

•Ανάληψη δράσης για να δείξουν τις ικανότητες και δυνατότητες του ΕΠΑΛ και να 

παρουσιάσουν το σχολείο στην τοπική κοινότητα

•Διαμόρφωση δράσεων με στόχο τη φιλοξενία των καλεσμένων σχολείων, το 

καλωσόρισμα των νέων μαθητών και την αξιοποίηση του σχολικού περιβάλλοντος 



Αποτελέσματα 2018- 2019

•Εβδομαδιαίες προβολές ταινιών για όλη τη σχολική κοινότητα

•Ημέρα δράσεων μέσα στο σχολείο, με ανοιχτό κάλεσμα στα 

σχολεία της πόλης

Δράσεις: Παιχνίδια της αυλής, παιχνίδια του κόσμου, παρουσίαση 
προγράμματος διεθνούς μαθητικού φεστιβάλ ταινιών μικρού 

μήκους, παρουσίαση εργαστηρίων ειδικοτήτων κ.α



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

● Δημιουργία δημοκρατικού κλίματος στην τάξη 
● Αυτοβελτίωση και αυτοπεποίθηση σε εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες

● Βελτίωση σχολικής επίδοσης
● Κίνητρο σε όλο και περισσότερους μαθητές για ενασχόληση με κοινωνικά θέματα

● Βελτίωση σχέσεων μεταξύ μαθητών-καθηγητών
● Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γονέων-μαθητών και σχολικής μονάδας και ενεργή    

εμπλοκή των γονέων σε δράσεις των παιδιών τους

● Άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα 
● Κίνητρο για δράσεις στο μέλλον



• Σχεδιασμός και οργανωση από τους μαθητές
Ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των μαθητών





Οι μαθητές προετοιμάζονται για το φεστιβάλ
Ενδυνάμωση του αισθήματος της ομάδας 
Δημιουργία σχέσεων 



● Προετοιμασίες για την εκδήλωση
Συλλογική δράση





• Συλλογική κουζίνα- Φιλανθρωπικό παζάρι 
Διάδραση με την τοπική κοινωνία
Αίσθηση του κοινού σκοπού



●Συλλογή τροφίμων- Φωτογραφική έκθεση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα
Πρωτοβουλίες των μαθητών 
Κοινωνική ευαισθησία 



Από την εκδήλωση με τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη



• Από την εκδήλωση με τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη
Συνεργασία μεταξύ μαθητών-συλλόγου καθηγητών-γονέων
Συνεργασία με τους πρόσφυγες που ζουν στη πόλη



Από την εκδήλωση με τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη



Από την εκδήλωση με τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη



Αίσθημα ικανοποίησης για την διαδικασία και την επιτυχία των δράσεων 
τους, που δημιουργούσε την προσδοκία για ακόμα περισσότερες δράσεις 
στο μέλλον



Για μένα προσωπικά, το «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινότητα» θα είναι πάντα 
πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας, θα θυμάμαι πάντα με συγκίνηση τα 4 
χρόνια κοινών μας δράσεων και θα χαίρομαι πάντα με την σχέση που 
απέκτησα με τους μαθητές μου, η οποία διαρκεί ακόμα.


