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Σχετικά με το You Pro Me Toolbox

Αυτή η εργαλειοθήκη (Toolbox) στοχεύει να προσφέρει ένα εργαλείο για να
μεταφράσει στην πράξη τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις επιχειρησιακές
στρατηγικές που επικεντρώθηκαν, αναπτύχθηκαν και περιγράφονται στο
πλαίσιο του έργου You Pro Me (Youth Workers Promoting Mental Health).
Στην πρώτη φάση, η οποία οδήγησε στη σύνταξη της έκθεσης «Youth Work
and Mental Health. European report on skills of youth working and the need
of youth», μέσω εις βάθος έρευνας γραφείου, ο τομέας των προβλημάτων
ψυχικής υγείας των νέων διερευνήθηκαν συστηματικά, αναδεικνύοντας την
πολυπλοκότητα και την πολυμορφία που υπάρχει. Προέκυψε ένα σενάριο
στο οποίο οι εξωκλινικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν κρίσιμο ρόλο τόσο
στη γένεση της δυσφορίας όσο και σε πιθανές στρατηγικές παρέμβασης. Ει-
δικότερα, η ανάπτυξη δικτύων ικανών να προσελκύουν και να εμπλέκουν
νέους προσφέροντάς τους κοινωνικά μικροοικοσυστήματα μέσα στα οποία
μπορούν να δημιουργούν ή να αποκαθιστούν εποικοδομητικές σχέσεις, εναλ-
λακτικές των αποκλίνων και παθολογικών σχέσεων, φάνηκε απαραίτητη. Σε
αυτήν την περιοχή, Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην αναπτυξιακή ηλικία
βρίσκουν μια πολλά υποσχόμενη ενσωμάτωση με την παράδοση της νεανι-
κής εργασίας. Η απευθείας ακρόαση των εμπλεκομένων (νέοι με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας και Σύμβουλοι Νέων), μέσω συνεντεύξεων και ομάδων
εστίασης, έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα και τον δυνητικό πλούτο αυτής
της προοπτικής στην κάλυψη τόσο των αναγκών των αποδεκτών της παρέμ-



βασης όσο και των εκπαιδευτικών αναγκών των νέων. εργάτες.
Σε αυτή τη βάση, κατέστη δυνατό, στο χαρτοφυλάκιο You Pro Me, να εντοπι-
στούν και να οριστούν πέντε λειτουργίες, καθεμία από τις οποίες μειώθηκε
σε ένα σύνολο ικανοτήτων: την αναγνώριση των διαφορετικών φαινομενο-
λογιών στις οποίες εκφράζεται η ψυχική δυσφορία σε κάθε αναπτυξιακό στά-
διο: την προσέγγιση και τη συμμετοχή των νέων σε ομαδικές δραστηριότητες·
την άμεση και έμμεση υποστήριξη στη σωστή επίγνωση της δυσφορίας και
τη διαχείρισή της· την ανάπτυξη και την ενίσχυση των συναισθηματικών δε-
ξιοτήτων, της αυτοεκτίμησης και της ικανότητας προγραμματισμού και ανά-
ληψης προσωπικών πρωτοβουλιών· την προώθηση της αίσθησης του ανήκειν
και τη δημιουργία γεφυρών και συνδέσεων με τις ευκαιρίες για κοινωνική
ένταξη που αναζητούνται και προσδιορίζονται στην κοινότητα.
Η επόμενη φάση είχε ως στόχο να παράσχει στους Σύμβουλους Νέων ένα
Εγχειρίδιο You Pro Me, πλήρες με περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγ-
ματα βέλτιστων πρακτικών που θα τους επέτρεπε να παρέμβουν τόσο με
προληπτική προσέγγιση, δέσμευση, συναισθηματική υποστήριξη και οικο-
δόμηση εργασιακής σχέσης. και με τη διευκόλυνση της αναζήτησης βοή-
θειας, σε συνεργασία με θεσμικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.
Προκειμένου να γίνει πιο εύχρηστη και φιλική η πρακτική εφαρμογή της
ερευνητικής εργασίας και η αντανάκλαση των όσων έχουν επιτευχθεί στα
τρία πρώτα προϊόντα, φάνηκε χρήσιμο να προταθεί ένα εργαλείο εργασίας
στο οποίο οι πέντε λειτουργίες και οι αντίστοιχες δεξιότητές τους προσδιο-
ρίζονται στο Portfolio, μεταφράζονται, με σχηματικό κριτήριο και εύκολα προ-
σβάσιμα, σε επισημοποιημένα μοντέλα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

(από 3 έως 5 για κάθε λειτουργία) που μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη
με νέους για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται για καθεμία από
αυτές. Αυτή η χρηστικότητα, ωστόσο, δεν αγνοεί την αφομοίωση των περιε-
χομένων των τριών πρώτων εξόδων, στα οποία η Εργαλειοθήκη αναφέρεται
με ακρίβεια.
Για κάθε δραστηριότητα, παρέχεται ένα πλέγμα με οδηγίες σχετικά με το
σκοπό, τη διάρκεια, τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και τις πι-
θανές προσαρμογές.
Σε σχέση με αυτό το τελευταίο σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η πραγματική
υλοποίηση των παρεμβάσεων μπορεί να εξαρτηθεί σημαντικά από πληθώρα
παραγόντων που πρέπει να λάβει υπόψη ο Σύμβουλος Νέων: τα προφίλ και
τα ατομικά χαρακτηριστικά των νέων (ηλικία, κοινωνικο- πολιτισμικά χαρα-
κτηριστικά, βαθμός τρωτότητας κ.λπ.) το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλαί-
σιο της περιοχής στην οποία ζουν· το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της
περιοχής στην οποία ζουν· και το πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής στην οποία
ζουν. Αλλά πάνω από όλα, ο βαθμός εμπλοκής και συνεργασίας που μπορεί
να προκληθεί από τους νέους, ο οποίος εξαρτάται από την προσοχή του ερ-
γαζομένου για νέους στην υποκειμενική άποψη των αποδεκτών της παρέμ-
βασης και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και εκφράζουν τις ανάγκες τους,
μόνο ως προς το «τι», αλλά και ως προς το «πώς», «πότε» και «πού» κατευ-
θύνονται οι προτιμήσεις τους για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Αυτή η απαραίτητη ευελιξία έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμμόρφωση,
στενότερη συμμετοχή και τελικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της πα-
ρέμβασης.



Πώς να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη You Pro Me

Καλώς ήρθατε στην εργαλειοθήκη YouProMe!
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρί-
ζετε για τον τρόπο χρήσης του. Είσαι έτοιμος; 

Τι;
Φιλική Εργαλειοθήκη καινοτόμων και πρακτικών εργαλείων
Για ποιόν;
Σύμβουλοι Νέων που εργάζονται με άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 
Γιατί;
Να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες των νέων με
προβλήματα ψυχικής υγείας, να βελτιώσουν τις στάσεις αυτής της ομάδας
στόχου για τον εαυτό τους και τους άλλους, να αυξήσουν την φιλοκοινωνική
συμπεριφορά, να επιτύχουν χαμηλότερα επίπεδα προβλημάτων συμπερι-
φοράς και συναισθηματικής δυσφορίας και να βελτιώσουν την κοινωνική
απόδοση.
Λειτουργία
Η εργαλειοθήκη χωρίζεται σε 5 ενότητες. Κάθε ενότητα περιέχει μια σειρά
εργαλείων που θα σας βοηθήσουν με πρακτικό τρόπο στη δουλειά σας με
νέους να αναπτύξετε τη συγκεκριμένη λειτουργία. Οι λειτουργίες είναι:
1.  Αναγνώριση προκλήσεων ψυχικής υγείας στους νέους
2.  Εμπλοκή και συμμετοχή νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας

3.  Υποστήριξη των νέων στη διαχείριση προκλήσεων ψυχικής υγείας
4.  Βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων των νέων με
προκλήσεις ψυχικής υγείας
5.  Σύνδεση των νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας με την κυρίαρχη κοινότητα

Δομή
Όλα τα εργαλεία έχουν την ίδια δομή: 

Ο τίτλος του εργαλείου. Κάθε δραστηριότητα έχει τίτλο και αναφορά για να
προσδιορίσει σε ποια Λειτουργία ανήκει.
Απεικόνιση. Τα εικονίδια είναι μια υποστήριξη για γρήγορη αναγνώριση και
κατανόηση ενός εργαλείου, το οποίο μπορεί να καθοδηγήσει την εργασία
των νέων σε μια πρώτη επιλογή της δραστηριότητας που θα εκτελεστεί
Μαθησιακά αποτελέσματα των εργαλείων. Τα Μαθησιακά αποτελέσματα
(Learning Outcomes) είναι ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και βασικών
ικανοτήτων που μπορούν να επιτευχθούν μέσω των προτεινόμενων δρα-
στηριοτήτων.
Διάρκεια. Οι δραστηριότητες μπορεί να διαφέρουν σε διάρκεια και αυτές
οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καταλληλότερη δρα-
στηριότητα ανάλογα με το χρόνο που έχετε διαθέσιμο.
Υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση. Ορισμένες δραστηριότητες απαι-
τούν να έχετε προετοιμάσει υλικά εκ των προτέρων



Διαδικασία. Μια εξήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δραστηριό-
τητας με επιτυχία, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και συμβουλές
για τους συντονιστές.
Πιθανές προσαρμογές. Ανάλογα με την ομάδα-στόχο, το μέγεθος της ομά-
δας, τον χρόνο που έχετε διαθέσιμο... κ.λπ.
Παράρτημα. Η ενότητα συλλέγει όπου χρειάζεται, ειδικά σχεδιασμένο υλικό,
προκαθορισμένο και έτοιμο προς χρήση (π.χ. κάρτες με λεζάντες, εικονο-
γραφημένα φύλλα, εικόνες κ.λπ.).
Μεθοδολογία αξιολόγησης. Παρέχονται διαδικασίες και προτάσεις σχετικά
με τον τρόπο αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων της προ-
τεινόμενης δραστηριότητας.
Πόροι/ Αναφορές. Χρήσιμο για την εμβάθυνση και τον εντοπισμό των
πηγών όταν τα εργαλεία αντιπροσωπεύουν μια προσαρμογή δραστηριοτή-
των ήδη γνωστών ή/και χρησιμοποιούμενων σε άλλους τομείς.

Απεικόνιση
Σε κάθε εργαλείο θα εμφανιστούν ορισμένα εικονίδια. Αυτά τα εικονίδια χρη-
σιμεύουν για την ταξινόμηση των εργαλείων και θα σας βοηθήσουν σε όλη
την Εργαλειοθήκη να επιλέξετε τα εργαλεία που ταιριάζουν καλύτερα στην
εργασία σας με νέους. Παρακάτω εξηγούμε τι σημαίνει κάθε εικονίδιο:

Είδος δραστηριότητας:       Σωματική Γνωστική Συναισθηματική

Δραστηριότητες δέσμευσης: Icebreaker Energizer Συζήτηση

Δραστηριότητα ανοιχτού χώρου Αυτοστοχασμός Brainstorming

Ομαδικό παιχνίδι Παιχνίδι ρόλων-Προομοίωση Δημιουργία ομάδας

Εύρος ηλικιών: Κάτω από 18 Άνω από 18                  Για όλες τις ηλικίες

Μέγεθος ομάδας: Μεγάλη ομάδα Μικρή ομάδα Ατομική δραστηριότητα

Διάρκεια: Σύντομη                  Μεσοπρόθεσμη                  Εκτεταμένη

Απαιτούμενα υλικά: Απαιτούμενα υλικά Δεν απαιτούνται υλικά

Είδος αξιολόγησης: Άμεση Αξιολόγηση                  Έμμεση Αξιολόγηση



Αναγνώριση προκλήσεων ψυχικής υγείας στους νέους
Σε αυτή τη λειτουργία, η προσοχή στρέφεται στο πρώτο βήμα της παρέμ-
βασης και εκφράζει τις μεγάλες δυνατότητες της διαμεσολαβητικής λειτουρ-
γίας του Σύμβουλου Νέων στην αντιμετώπιση νέων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ψυχικής υγείας. Βασίζεται στη βαθιά γνώση της περιοχής πα-
ρέμβασης όπου είναι πιο πιθανό να εκφραστούν απαιτήσεις σχετικά με την
ψυχική υγεία και προερχόμενες από νέους.

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
Για να αξιολογήσει ο Σύμβουλος Νέων εάν οι δραστηριότητες είχαν τον προ-
βλεπόμενο αντίκτυπο και επιτυχία, ο συντονιστής θα δημιουργήσει ένα σχέ-
διο αξιολόγησης. Τα ευρήματα των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων θα
πρέπει να ερμηνεύονται για να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται βελτιωμένες
προσαρμογές σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες δραστη-
ριότητες στο μέλλον.

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι αξιολόγησης, η άμεση και η έμμεση. 

Στην Άμεση Αξιολόγηση, ο συντονιστής εξετάζει την εργασία και τα αποτε-
λέσματα που ολοκληρώνουν και παρουσιάζουν οι δικαιούχοι απευθείας από
τη δραστηριότητα. Οι εργασίες και τα άρθρα που γράφουν οι δικαιούχοι για
μια δραστηριότητα έργου, οι εργασίες που ολοκληρώνουν και οι επιδόσεις
που παραδίδουν είναι όλα παραδείγματα Άμεσης Αξιολόγησης.
Στην Έμμεση Αξιολόγηση ο συντονιστής προσπαθεί να συλλέξει δεδομένα
μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω ερευνών, συνεντεύξεων, ομαδικών συ-
ζητήσεων και ομάδων εστίασης.

Λειτουρ
γία1



Δραστηριό
τητα1Τίτλος 

Δραστηριότητα 1: Έξι καπέλα σκέψης

–––––––

–––––––
Διάρκεια
Η τρέχουσα δραστηριότητα έχει κατά προσέγγιση διάρκεια 2 ωρών.
• Εισαγωγή: 20 λεπτά • Δραστηριότητα τρεξίματος: 60 – 90 λεπτά
• Απολογισμός: 30 λεπτά

–––––––
Υλικά
Έξι χρωματιστά καπέλα αντίστοιχα από 1. Λευκό 2. Κόκκινο 3. Μαύρο 4. Κίτρινο
5. Πράσινο 6. Μπλε
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρωματιστές κάρτες. 

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:
• Αναγνωρίσουν διαφορετικές στάσεις σκέψης στις καταστάσεις
• Ζήσουν διαφορετικούς τρόπους για να δείτε την ίδια κατάσταση
• Αυξήσουν τις ικανότητές του/της στην επίλυση προβλημάτων τόσο σε
προσωπικές όσο και σε συλλογικές επιλογές
• Σκεφτούν ποιος τύπος σκέψης θα μπορούσε να είναι περισσότερο ή λι-



γότερο λειτουργικός σε μια συγκεκριμένη κατάσταση
• Είναι λιγότερο επικριτικοί/άκαμπτοι σχετικά με τον συνήθη τρόπο σκέ-
ψης των άλλων. 

–––––––
Διαδικασία
Φάση 1. Ο Σύμβουλος Νέων εισάγει τη δραστηριότητα που εμπλέκει τους συμ-
μετέχοντες σε μια αντιπαράθεση σχετικά με τον τρόπο που σκέφτονται. Θα
πρέπει να διεγείρει την αναφορά σε άμεσες εμπειρίες των συμμετεχόντων
μέσω της οποίας θα εντοπίσει διαφορετικές στάσεις σκέψης. Σε αυτή τη φάση
ο στόχος είναι να υποκινηθεί το ενδιαφέρον μέσα στην ομάδα για την ύπαρξη
διαφορετικών τύπων σκέψης και για τη δυνατότητα «να μάθουμε πώς να σκέ-
φτεστε αποτελεσματικά».
Φάση 2. Ο Σύμβουλος Νέων ζητά από την ομάδα να συγκεντρώσει τρεις ή τέσ-
σερις προβληματικές καταστάσεις – κατά προτίμηση που σχετίζονται με τις
άμεσες εμπειρίες τους – όπου δυσκολεύτηκαν να βρουν μια καλή λύση ή να
λύσουν μια σύγκρουση.
Φάση 3. Ο Σύμβουλος Νέων προσκαλεί τον συμμετέχοντα να εκτελέσει την
πρώτη κατάσταση, δίνοντάς του ένα από τα έξι χρωματιστά καπέλα (αν οι συμ-
μετέχοντες είναι περισσότεροι από έξι, θα υπάρχουν περισσότεροι συμμετέ-
χοντες που θα παίζουν με το ίδιο χρώμα του καπέλου). 
Ο δηλωμένος τελικός στόχος θα είναι να βρούμε μαζί νέες λύσεις στο πρό-
βλημα ή/και νέους τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης.
Φάση 4. Ο Σύμβουλος Νέων εξηγεί πώς να εκτελέσετε τη σκηνή χρησιμοποι-
ώντας διαφορετικά καπέλα:
Κανόνες διαφορετικού καπέλου = τύπος σκέψης
1. ΛΕΥΚΟ καπέλο: «ΑΠΟΥΣΙΑ χρώματος»

Εστίαση: Ουδετερότητα, δεδομένα, αριθμοί, γεγονότα, πληροφορίες.
Ποιος φοράει το λευκό καπέλο θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα κάνο-
ντας ερωτήσεις όπως:
Τι πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας; Ποιες πληροφορίες λείπουν; Είναι
απαραίτητες οι πληροφορίες που έχουμε; Ποια είναι τα γεγονότα; Το σκέφτε-
σαι ή το έχεις διαβάσει κάπου; Είναι γεγονός ή πιθανότητα; Είναι γεγονός ή
πεποίθησή σας;
2. ΚΟΚΚΙΝΟ καπέλο: «σαν ΠΑΘΟΣ!»
Εστίαση: Συναισθήματα, αισθήσεις, προαισθήσεις, διαισθήσεις.
Όποιος φοράει το κόκκινο καπέλο θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα κά-
νοντας ερωτήσεις όπως:
Τι σας λέει η διαίσθησή σας για τη μελλοντική σας εξέλιξη; Τι σε ενοχλεί; Γιατί
δεν μας λες τι σε ενοχλεί; Εάν η πρόταση ήταν δική σας, θα σας φαινόταν απο-
δεκτή; Γιατί δεν εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον;
3. ΜΑΥΡΟ καπέλο: «όπως η καταιγίδα!»
Εστίαση: Αρνητικές πτυχές, κίνδυνοι, προβλήματα.
Όποιος φοράει το μαύρο καπέλο θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα κά-
νοντας ερωτήσεις όπως: 
Έτσι είναι; Τι κινδύνους παίρνω; Αυτό είναι όλο? Είναι ακριβή τα στοιχεία και
τα γεγονότα; Είναι σχετικές; Θα λειτουργήσει;
4. ΚΙΤΡΙΝΟ καπέλο: «σαν τον ήλιο!»
Εστίαση: Θετικές πτυχές, εποικοδομητικές στάσεις, ευκαιρίες.
Όποιος φοράει το κίτρινο καπέλο θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα κά-
νοντας ερωτήσεις όπως:
Υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε; Και
τι προτείνετε; Ποιες είναι οι ευκαιρίες; Τι θα γίνει αύριο; Για να το πετύχουμε



αυτό, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε; Πώς θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε;
Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε για βελτίωση;
5. ΠΡΑΣΙΝΟ καπέλο: "σαν το γρασίδι"
Εστίαση: Γονιμότητα σκέψης, νέες ιδέες, δημιουργικότητα.
Ποιος φοράει το πράσινο καπέλο θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα κά-
νοντας ερωτήσεις όπως:
Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές; Θα μπορούσε αυτό να γίνει με διαφορετικό
τρόπο; Τι είναι ενδιαφέρον σε αυτή την ιδέα; Τι προτείνει; Σε τι οδηγεί αυτό;
Πού οδηγεί;
6. ΜΠΛΕ καπέλο: «σαν τον ΟΥΡΑΝΟ που τα βλέπει όλα»
Εστίαση: Επίβλεψη, έλεγχος, κατεύθυνση.
Ποιος φοράει το μπλε καπέλο θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα κάνο-
ντας ερωτήσεις όπως:
Ποια αποτελέσματα θέλουμε να επιτύχουμε; Τι απόφαση θέλουμε να πά-
ρουμε; Πώς ελέγχουμε αν αυτό λειτουργεί; Πώς οργανωνόμαστε; Ποιους πα-
ράγοντες λαμβάνουμε υπόψη; Από πού ξεκινάμε; Πώς ξεκινάμε; Ποιός κάνει
τι? Ποια είναι η κλίμακα των προτεραιοτήτων μας;
Φάση 5. Η σκηνή εκτελείται: το πρόβλημα/κατάσταση περιγράφεται λεπτομε-
ρώς και οι συμμετέχοντες αρχίζουν να αντιμετωπίζουν, να εκφράζουν τη γνώμη
τους, να κάνουν ερωτήσεις με βάση το καπέλο που φοράνε. Αυτή η φάση θα
διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
Φάση 6. Ο Σύμβουλος Νέων σταματά την απόδοση, ανακατεύει τα καπέλα και
δίνει σε κάθε συμμετέχοντα διαφορετικό χρώμα από το προηγούμενο. 
Φάση 7. Η σκηνή συνεχίζεται και όλοι οι συμμετέχοντες παίζουν ακολουθώντας
τα νέα χαρακτηριστικά σκέψης. Επίσης αυτή η φάση θα διαρκέσει περίπου 20
λεπτά.

Φάση 8. Ανασκόπηση: Στο τέλος της δραστηριότητας, ο Σύμβουλος Νέων θα
προτείνει στην ομάδα να καθίσει σε κύκλο και να προβληματιστεί σχετικά με
την εμπειρία της δραστηριότητας. Έχουν βρει μια καλή/καλύτερη λύση στο
πρόβλημα/τη σύγκρουση; Είτε το έκαναν είτε όχι, η φάση απολογισμού θα έχει
ως στόχο να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες εντυπώσεις, σκέψεις,
συναισθήματα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή αφήγηση των διαφο-
ρετικών πτυχών της δραστηριότητας.
Η ομάδα καλείται να εμβαθύνει την εμπειρία, απαντώντας σε ερωτήσεις σχε-
τικά με:
Εμπειρία
Μάθατε κάτι νέο από αυτή τη δραστηριότητα;
Πώς ένιωσες φορώντας (ένα από τα χρώματα) καπέλο;
Πώς νιώσατε που αλλάξατε το χρώμα του καπέλου σας;
Ταυτοποίηση
Θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε ένα από τα σκεπτόμενα
καπέλα;
Έχετε μάθει κάτι για τον συνήθη τρόπο σκέψης σας;
Επίλυση προβλήματος
Πώς το (ένα από τα χρώματα) καπέλο συνέβαλε στην επίλυση του προβλήμα-
τος; 
Πώς το καπέλο (ένα από τα χρώματα) περιόρισε την επίλυση προβλημάτων; 
Τι θα γινόταν αν έλειπε το (ένα από τα χρώματα) καπέλο; 

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Η επιλογή της κατάστασης που εκτελείται θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε
συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, ακολουθώντας τα κύρια ζητήματα που προέκυ-



ψαν στη φάση εισαγωγής της δραστηριότητας.
Με βάση τη διαθεσιμότητα του χρόνου, Ο Σύμβουλος Νέων μπορεί να επιλέξει
να μειώσει ή να αυξήσει τον αριθμό των σκηνών που θα εκτελεστούν. 

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης 
ΕΜΜΕΣΟΣ
Φάση 8 δραστηριότητας
Ανασκόπηση: Στο τέλος της δραστηριότητας, ο Σύμβουλος Νέων θα προτείνει
στην ομάδα να καθίσει σε κύκλο και να προβληματιστεί σχετικά με την εμπειρία
της δραστηριότητας. Έχουν βρει μια καλή/καλύτερη λύση στο πρόβλημα/τη
σύγκρουση; Είτε το έκαναν είτε όχι, η φάση απολογισμού θα έχει ως στόχο να
συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες εντυπώσεις, σκέψεις, συναισθή-
ματα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή αφήγηση των διαφορετικών
πτυχών της δραστηριότητας.
Η ομάδα καλείται να εμβαθύνει την εμπειρία, απαντώντας στις ερωτήσεις:
Μάθατε κάτι νέο από αυτή τη δραστηριότητα;
Πώς ένιωσες φορώντας (ένα από τα χρώματα) καπέλο;
Πώς νιώσατε που αλλάξατε το χρώμα του καπέλου σας;
Πώς το (ένα από τα χρώματα) καπέλο συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος;
Πώς το καπέλο (ένα από τα χρώματα) περιόρισε την επίλυση προβλημάτων; 
Τι θα γινόταν αν έλειπε το (ένα από τα χρώματα) καπέλο; 

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
De Bono E. (1985) στο Di Cesare G., Giammetta R. (2011) 
L’adolescenza come risorsa. Una guida operativa alla peer Education, Carocci 

Τίτλος 
Δραστηριότητα 2: Αναζήτηση πόρων 

Πού μπορώ να πάω;
–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
Η τρέχουσα δραστηριότητα έχει κατά προσέγγιση διάρκεια 2-3 ωρών
Εισαγωγική ενημέρωση: • 20 – 30 λεπτά
• Δραστηριότητα τρεξίματος: 90 – 120 λεπτά • Απολογισμός: 20 – 30 λεπτά 

–––––––
Υλικά
• Μία λίστα ερωτήσεων για κάθε ομάδα
• Χαρτί και στυλό για να σημειώσετε τη βαθμολογία κάθε ομάδας
• Ένας χάρτης για κάθε ομάδα που θα επισημαίνει τους πόρους της αναγνω-
ρισμένης περιοχής
• Tablet, smartphone, pc για να λάβετε πληροφορίες.  

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:
• Αποκτήσουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με διαφορετικούς πόρους

Δραστηριό
τητα2



που βρίσκονται στο πλαίσιο της ιδιοκτησίας του/της που σχετίζονται με
διαφορετικά είδη αναγκών/επιθυμιών.
• Ζήσουν μια ομαδική εργασία όπου ο ανταγωνισμός είναι ενσωματωμέ-
νος με ένα μοντέλο συλλογικής μάθησης.
• Αναλογιστούν τη δική του ατομική – πρακτική και αποτελεσματική –
σχέση με την περιοχή που ανήκει, το επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή
και τις πιθανές στρατηγικές για τη βελτίωσή της.  

–––––––
Διαδικασία
Φάση 1. Ο Σύμβουλος Νέων εισάγει τη δραστηριότητα διεγείροντας τον συμ-
μετέχοντα σχετικά με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το να έχει κανείς
μια σταθερή αίσθηση ότι ανήκει στη δική του περιοχή στον βαθμό ευημερίας.
Η πρόταση πρέπει να γίνει κυκλικά και μπορεί να αρχίσει να ανοίγει έναν χώρο
προβληματισμού όπου κάθε συμμετέχων μπορεί να μοιραστεί τη δική του εμ-
πειρία σχετικά με τη σχέση με τον τόπο στον οποίο ζει, την ιστορία πίσω από
κάθε μετατόπιση ή αλλαγή κατοικίας, την πραγματική αισθάνονται για τον
τόπο διαμονής τους και τη γύρω περιοχή.
Φάση 2. Ο Σύμβουλος Νέων χωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες.
Φάση 3. Ο Σύμβουλος Νέων προτείνει τη δομή της δραστηριότητας: 
• Κάθε ομάδα θα λάβει μια λίστα ερωτήσεων που σχετίζονται με τη γνώση των
καταλληλότερων υπηρεσιών που απευθύνονται για διαφορετικές συγκεκριμέ-
νες κοινωνικο-ψυχολογικές ανάγκες. Επιπροσθέτως, κάθε ομάδα θα λάβει έναν
χάρτη της γύρω περιοχής. Τα όρια της περιοχής θα καθοριστούν από Ο Σύμ-
βουλος Νέων φροντίζοντας να περιέχει όλες τις κύριες ψυχοκοινωνικές υπη-
ρεσίες.
• Σε στροφή, κάθε ομάδα ρωτάει ο απέναντι ομάδα μια ερώτηση από τη λίστα.

Η ομάδα που απαντά έχει 5 λεπτά για να απαντήσει. Κάθε ομάδα καλείται να
δώσει την πιο σαφή απάντηση, υποδεικνύοντας επίσης περισσότερες από μία
υπηρεσίες/τόπους. Σε αυτή τη φάση δεν είναι επιτρέπεται να χρησιμοποίησε
το Διαδίκτυο ή άλλους εξωτερικούς πόρους για την απόκτηση πληροφοριών. Ο
τελικός στόχος για κάθε ομάδα είναι να κερδίσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Οι ερωτήσεις θα είναι:
Ομάδα 1
1. Πού μπορώ να πάω αν θέλω να εμβολιαστώ
2. Πού μπορώ να πάω αν είναι κάποιος παρενοχλητικός;
3. Πού μπορώ να πάω αν θέλω να γνωρίσω νέους της ηλικίας μου;
4. Πού μπορώ να πάω αν θέλω να μάθω ένα νέο άθλημα;
5. Πού μπορώ να πάω αν έχω όποιος πρόβλημα με το σώμα μου;
Ομάδα 2
1. Πού μπορώ να πάω αν έχω κάποιο πρόβλημα με τα μαθηματικά;
2. Πού μπορώ να πάω αν νιώθω πολύ λυπημένος για μεγάλο χρονικό διά-
στημα;
3. Πού μπορώ να πάω αν θέλω να βελτιώσω τις γλωσσικές μου δεξιότητες;
4. Πού μπορώ να πάω αν έχω κάποιο πρόβλημα με τα ναρκωτικά;
5. Πού μπορώ να πάω αν θέλω να ζήσω κάτι παράτολμος με ασφάλεια;
Φάση 4.
Ο Σύμβουλος Νέων αξιολογεί κάθε απάντηση μέσα σε ένα σύντομο κοινό προ-
βληματισμό με όλους τους συμμετέχοντες και καθορίζει μια βαθμολογία από
το 0 έως το 3, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
• 0 = Δεν ξέρω. 
• 1 = Μπορώ να βρω έναν πόρο. 



• 2 = Μπορώ να βρω περισσότερους από έναν πόρους, αλλά δεν μπορώ να
δώσω περισσότερες πληροφορίες για αυτούς. 
• 3 = Μπορώ να βρω περισσότερους από έναν πόρους και μπορώ να δώσω
σωστές και λεπτομερείς πληροφορίες για αυτούς)
Φάση 5.
Ο Σύμβουλος Νέων προσκαλεί ολόκληρη την ομάδα να εντοπίσει την αναγνω-
ρισμένη υπηρεσία/τόπο στον χάρτη της γύρω περιοχής. Σε αυτή τη φάση επι-
τρέπεται η χρήση του Διαδικτύου και άλλων εξωτερικών πόρων προκειμένου
να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς πληροφορίες.
Φάση 6.
Απολογισμός: Ο Σύμβουλος Νέων διεγείρει μια τελική συζήτηση που θέτει ερω-
τήσεις σε ολόκληρη την ομάδα που στοχεύουν στην αξιολόγηση διαφορετικών
πτυχών της δραστηριότητας:
Περιεχόμενα
Τι έχετε μάθει για τις υπηρεσίες στην περιοχή σας; Ποιες ήταν οι πιο δύσκολες
ερωτήσεις; Θα απαντούσατε διαφορετικά σε οποιαδήποτε ερώτηση;
Ομάδα εργασίας
Πώς ήταν να δουλεύεις σε μια ομάδα; Ποια στρατηγική απόφασης έχει επιλε-
γεί; Πόσο καλά λειτούργησε; Μπορεί να υπήρχαν καλύτερα;
Αίσθηση του ανήκειν
Έχετε κάνει ποτέ στον εαυτό σας ερωτήσεις όπως αυτές που προτείνονται στη
δραστηριότητα; Θα αισθανόσασταν πιο ικανοί να εκπληρώσετε μια ανάγκη
που επιθυμείτε μετά τη δραστηριότητα; Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να
νιώσετε πιο ικανοποιημένοι με την περιοχή στην οποία ζείτε; Τι θα μπορούσε
να κάνει η περιοχή για να σας κάνει να νιώσετε πιο ικανοποιημένοι και ικανοί
να εκπληρώσετε ανάγκες και επιθυμίες όπως αυτές που προτείνονται;  

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Η παραπάνω λίστα ερωτήσεων είναι μια γενική πρόταση που θα μπορούσε να
επωφεληθεί από μια διαφοροποίηση που σχετίζεται με διαφορετικές χώρες,
εδάφη και τοπικές σχετικές ανάγκες.
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, είναι δυνατό να σχηματιστούν
περισσότερες από δύο ομάδες ή, αντίθετα, να εργαστούν σε ζευγάρια.  

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης 
ΕΜΜΕΣΗ
Φάση 6 της δραστηριότητας
Απολογισμός: Ο Σύμβουλος Νέων διεγείρει μια τελική συζήτηση που θέτει ερω-
τήσεις σε ολόκληρη την ομάδα με στόχο την αξιολόγηση διαφορετικών πτυχών
της δραστηριότητας:
Περιεχόμενα
Τι έχετε μάθει για τις υπηρεσίες στην περιοχή σας; Ποιες ήταν οι πιο δύσκολες
ερωτήσεις; Θα απαντούσατε διαφορετικά σε οποιαδήποτε ερώτηση;
Ομάδα εργασίας
Πώς ήταν να δουλεύεις σε μια ομάδα; Ποια στρατηγική απόφασης έχει επιλε-
γεί; Πόσο καλά λειτούργησε; Μπορεί να υπήρχαν καλύτερα;
Αίσθηση του ανήκειν
Έχετε κάνει ποτέ στον εαυτό σας ερωτήσεις όπως αυτές που προτείνονται στη
δραστηριότητα; Θα αισθανόσασταν πιο ικανοί να εκπληρώσετε μια ανάγκη
που επιθυμείτε μετά τη δραστηριότητα; Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να
νιώσετε πιο ικανοποιημένοι με την περιοχή στην οποία ζείτε; Τι θα μπορούσε



να κάνει η περιοχή για να σας κάνει να νιώσετε πιο ικανοποιημένοι και ικανοί
να εκπληρώσετε ανάγκες και επιθυμίες όπως αυτές που προτείνονται;  

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
Αυτή η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από τις θεωρίες της κοινοτικής ψυ-
χολογίας. Κατασκευή ενδυνάμωσης· Ευρωπαϊκή έννοια της ενεργού ιδιότητας
του πολίτη.

Τίτλος 
Δραστηριότητα 3: Παιχνίδι ρόλων 

Μετάβαση στην ιστορία
–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
Η τρέχουσα δραστηριότητα έχει κατά προσέγγιση διάρκεια 3-4 ωρών:
• Εισαγωγική ενημέρωση: 30 λεπτά
• Πρώτη σκηνή: 45 λεπτά
• Δεύτερη σκηνή: 45 λεπτά
• Τελική ενημέρωση: 40 λεπτά  

–––––––
Υλικά
Χαρτί και στυλό για να γράψουν οι παρατηρητές τις σημειώσεις τους. 

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:
• Μοιραστούν τις δικές τους κρίσιμες σχεσιακές εμπειρίες προφορικά, σε
έναν ασφαλή χώρο με άτομα παρόμοιας ηλικίας.
• Εκφράσουν εσωτερικά συναισθήματα και σκέψεις ή/και αντικατοπτρί-
στε εκείνα άλλων ανθρώπων.

Δραστηριό
τητα3



• Βιώσουν μια κρίσιμη σχεσιακή κατάσταση από διαφορετικές οπτικές
γωνίες.
• Αξιολογήσουν τον βαθμό λειτουργικότητας και δυσλειτουργικότητας
διαφορετικών σχεσιακών στρατηγικών σε μια βιωματική μαθησιακή δια-
δικασία.   

–––––––
Διαδικασία
Φάση 1. Ο Σύμβουλος Νέων εισάγει τη δραστηριότητα προτείνοντας στον συμ-
μετέχοντα να καθίσει σε κύκλο και να μιλήσει για τις πρόσφατες σχεσιακές του
εμπειρίες. Υπογραμμίζεται η σημασία της συνεργασίας για τη δημιουργία ενός
χώρου όπου θα μπορούσε ο καθένας να μοιράζεται τα συναισθήματα και τις
σκέψεις του, χωρίς κρίσεις ή κριτικούς. Το θέμα θα μετακινηθεί στη συνέχεια
στο μερίδιο ορισμένων κρίσιμων σχεσιακών εμπειριών που προκάλεσαν πόνο,
θλίψη, θυμό ή ντροπή. Σε αυτή τη φάση, Ο Σύμβουλος Νέων δεν εμβαθύνει
στις εμπειρίες, εστιάζοντας στη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι με κάποιο
τρόπο και να συλλέγουν το κύριο θέμα/κατάσταση που αναφέρεται.
Φάση 2. Ο Σύμβουλος Νέων χωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: τους
ηθοποιούς και τους παρατηρητές. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας θα
αναστραφούν.
Φάση 3. Ο ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΝΈΩΝ προτείνει τη δομή της δραστηριότητας: προ-
σκαλεί τον συμμετέχοντα να στήσει μια σκηνή όπου οι ηθοποιοί θα παίξουν
μια κατάσταση βασισμένη σε ένα από αυτά τα θέματα:
• Αποκλεισμός μεταξύ συνομηλίκων
• Καυγά με τον γονιό
• Αποτυχία αγάπης
• Ανασφάλεια με το σώμα

Οδηγίες για ηθοποιούς
Βήματα για τη δημιουργία της σκηνής:
1. Συλλογική επιλογή του θέματος/κατάστασης
2. Δόμηση της ιστορίας (εισαγωγή του πλαισίου και των χαρακτήρων, κριτική
κατάσταση σχέσεων, αντιδράσεις διαφορετικών χαρακτήρων, συμπέρασμα).
3. Επιλογή χαρακτήρων 

Ο Σύμβουλος Νέων θα προσκαλέσει τους ηθοποιούς να ταυτιστούν όσο το δυ-
νατόν περισσότερο με τον χαρακτήρα που τους έχει ανατεθεί, προσπαθώντας
να «νιώσουν με το σώμα του» και «να σκεφτούν με το μυαλό του». 

Οδηγίες για παρατηρητές
Έμμεσος ρόλος: Ο Σύμβουλος Νέων προτείνει στους παρατηρητές να παρακο-
λουθούν προσεκτικά τη σκηνή του τρεξίματος και να συλλέγουν όσες περισ-
σότερες πληροφορίες μπορούν, εστιάζοντας στο επίπεδο ταυτοποίησης των
ηθοποιών, την αληθοφάνεια της κατάστασης, τη συμμετοχή πρωταγωνιστών
και δευτερευόντων χαρακτήρων και κάθε άλλο λεπτομέρειες που μπορούν να
πάρουν από την παράσταση. Θα ζητήσουν να γράψουν κάποιες σημειώσεις
για να τις μοιραστούν στην τελική φάση της ενημέρωσης.
Άμεσος ρόλος: Ο Σύμβουλος Νέων δίνει, επίσης, στους παρατηρητές τη δυνα-
τότητα να μπουν στη σκηνή για να βοηθήσουν τους χαρακτήρες να αντιμετω-
πίσουν την κρίσιμη κατάσταση. Η παρέμβαση ενός ή περισσότερων
παρατηρητών θεωρείται ότι παρέχει διαφορετικές στρατηγικές/προοπτικές
που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη εκτελούμενη κατάσταση. 
Φάση 4. Απόδοση τρεξίματος. Το όλο σκηνικό θα πρέπει να διαρκέσει περίπου
20 λεπτά.



Φάση 5. Αντιστρέψτε το ρόλο των συμμετεχόντων: οι ηθοποιοί γίνονται πα-
ρατηρητές και το αντίστροφο. Μια δεύτερη σκηνή λαμβάνει χώρα ακολουθών-
τας τις οδηγίες της Φάσης 3 και 4.
Φάση 6. Απολογισμός: Ο Σύμβουλος Νέων προσκαλεί όλους τους συμμετέχον-
τες να ανοίξουν έναν προβληματισμό σχετικά με την εμπειρία, εστιάζοντας σε
τρεις διαφορετικούς τομείς:
Ταυτοποίηση
Ερώτηση προς κάθε ηθοποιό: Πώς νιώθετε; Πώς μπορείς να περιγράψεις τον
ρόλο σου; Είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να παίξεις έναν ρόλο που είναι πολύ
διαφορετικός από τον δικό σου χαρακτήρα; Τι έχετε μάθει παίζοντας μια κρί-
σιμη κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία;
Παρατήρηση
Οι παρατηρητές επεξηγούν αυτό που έχει παρατηρηθεί: ένας εκπρόσωπος για
κάθε ομάδα μιλά μετά από διαβούλευση και ανταλλαγή. Στη συνέχεια, ο Σύμ-
βουλος Νέων ρωτά τους παρατηρητές: Έχετε μάθει κάτι από την παρατήρηση
μιας κρίσιμης κατάστασης από «έξω»; Ποιες ήταν οι πτυχές που σας έκαναν
μεγαλύτερη εντύπωση; Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να παρέμβει και δεν το
έκανε; Εάν ναι, γιατί;
Λειτουργικότητα και δυσλειτουργικότητα σχεσιακών στρατηγικών
Τι θα κάνατε διαφορετικά; Ποιες αλλαγές θα συνειδητοποιούσατε για να αντι-
μετωπίσετε καλύτερα κρίσιμες καταστάσεις σχέσεων; Ποια στρατηγική βρήκατε
πιο αποτελεσματική; Υπήρχαν δυσκολίες που θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε
στον συνήθη τρόπο χειρισμού ορισμένων κρίσιμων καταστάσεων;

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Η επιλογή του θέματος που θα προταθεί θα πρέπει να σχετίζεται όσο το δυ-

νατόν περισσότερο με την κύρια ανάγκη που προκύπτει από διαφορετικά δείγ-
ματα συμμετεχόντων, ώστε να μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε με-
μονωμένες περιπτώσεις.
Η διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στην κατά-
σταση, μειώνοντας ή αυξάνοντας τον αριθμό των σκηνών που εκτελούνται.
Εάν δεν υπάρχει η ευκαιρία για την ομάδα να αντιστρέψει τον ρόλο (από ηθο-
ποιούς σε παρατηρητές και αντίστροφα) στην απολογιστική ενημέρωση, Ο
Σύμβουλος Νέων μπορεί να προσθέσει έναν προβληματισμό σχετικά με το πώς
θα είχε χειριστεί ο καθένας τον αντίθετο ρόλο.   

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης 
ΕΜΜΕΣΗ
Φάση 6 της δραστηριότητας
Απολογισμός: Ο Σύμβουλος Νέων προσκαλεί όλους τους συμμετέχοντες να
ανοίξουν έναν προβληματισμό σχετικά με την εμπειρία, εστιάζοντας σε τρεις
διαφορετικούς τομείς:
Ταυτοποίηση
Ερώτηση προς κάθε ηθοποιό: Πώς νιώθετε; Πώς μπορείς να περιγράψεις τον
ρόλο σου; Είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να παίξεις έναν ρόλο που είναι πολύ
διαφορετικός από τον δικό σου χαρακτήρα; Τι έχετε μάθει παίζοντας μια κρί-
σιμη κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία;
Παρατήρηση
Οι παρατηρητές επεξηγούν αυτό που έχει παρατηρηθεί: ένας εκπρόσωπος για
κάθε ομάδα μιλά μετά από διαβούλευση και ανταλλαγή. Στη συνέχεια, ο Σύμ-
βουλος Νέων ρωτά τους παρατηρητές: Έχετε μάθει κάτι από την παρατήρηση
μιας κρίσιμης κατάστασης από «έξω»; Ποιες ήταν οι πτυχές που σας έκαναν



μεγαλύτερη εντύπωση; Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να παρέμβει και δεν το
έκανε; Εάν ναι, γιατί;
Λειτουργικότητα και δυσλειτουργικότητα σχεσιακών στρατηγικών
Τι θα κάνατε διαφορετικά; Ποιες αλλαγές θα συνειδητοποιούσατε για να αντι-
μετωπίσετε καλύτερα κρίσιμες καταστάσεις σχέσεων; Ποια στρατηγική βρήκατε
πιο αποτελεσματική; Υπήρχαν δυσκολίες που θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε
στον συνήθη τρόπο χειρισμού ορισμένων κρίσιμων καταστάσεων;

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
Η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από την τεχνική του παιχνιδιού ρόλων,
βασισμένη στην ψυχοκοινωνιολογική προοπτική των μεθόδων μάθησης σε
ομάδες. Το άλμα στοιχείο της δραστηριότητας προήλθε από τη μέθοδο μη τυ-
πικής εκπαίδευσης του «καταπιεσμένου θεάτρου».

Συμμετοχή και συμμετοχή νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας
Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να δώσει στους Σύμβουλους Νέων τις δεξιό-
τητες που χρειάζονται για να εμπλέξουν νέους με προβλήματα ψυχικής
υγείας στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα εξετά-
ζουν ηθικά ζητήματα. Εκτός από αυτό, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να
αναπτύξει την ικανότητα να χρησιμοποιεί ενισχυτικές προσεγγίσεις για να
ανακαλύψει και να αυξήσει τις ιδιότητες των δικαιούχων του, καθώς και να
σχεδιάσει ομαδικές δραστηριότητες με συνομηλίκους και μη ως στρατηγικό
τρόπο για τη βελτίωση της κοινωνικής υγείας.

Λειτουρ
γία2



Δραστηριό
τητα1Τίτλος 

Δραστηριότητα 1: Βλέπετε τα συναισθήματα πίσω 
από το πρόσωπο;

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
Η τρέχουσα δραστηριότητα έχει κατά προσέγγιση διάρκεια 3 ωρών  

–––––––
Υλικά
• Πολύχρωμα χαρτόνια
• Ψαλίδι ασφαλείας
• Μαύροι μαρκαδόροι
• Ενα καλάθι  

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• Δημιουργήσουν τις δεξιότητες συναισθηματικής αναγνώρισης
• Ενισχύσουν τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας τους    



–––––––
Διαδικασία
Ο προτεινόμενος μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων που μπορούν να συμμε-
τάσχουν στην τρέχουσα δραστηριότητα είναι 10. Η συμμετοχή περισσότερων
εκπαιδευόμενων είναι εφικτή, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την
εκτέλεση, ενώ ενδέχεται να προκύψει σημαντική επανάληψη. Τα βήματα της
δραστηριότητας είναι:
• Χωρίστε 5 ομάδες των 2 εκπαιδευόμενων
• Δώστε σε κάθε ομάδα 2 κομμάτια χαρτόνι (25x35 cm) 
• Ζητήστε τους να κόψουν τα χαρτόνια σε 10 μικρά τετράγωνα (5x5 cm) ανά ομάδα
• Δώστε σε κάθε ομάδα τον κατάλογο των συναισθημάτων (Παράρτημα Α)
• Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα της ομάδας να επιλέξει διάφορα συναισθή-
ματα και να σχεδιάσει ένα πρόσωπο που απεικονίζει το αντίστοιχο συναίσθημα
(όπως emoji) 


• Ζητήστε τους να ρίξουν τις κάρτες στο καλάθι και να τις ανακατέψουν
• Σπάστε τις ομάδες 
• Ζητήστε από όλους να καθίσουν δημιουργώντας έναν κύκλο
• Βάλτε το καλάθι στη μέση
• Ζητήστε ένα προς ένα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού να διαλέξετε
ένα τυχαίο φύλλο από το καλάθι

• Πρέπει να βρουν ποιο συναίσθημα απεικονίζεται στην κάρτα και να αιτιολο-
γήσουν γιατί πιστεύουν ότι αυτό το συναίσθημα αντιστοιχεί στο emoji
• Μην αφήνετε το συρτάρι να αποκαλύψει το συναίσθημα πολύ γρήγορα, αλλά
ξεκινήστε μια ομαδική συζήτηση
• Μόλις τραβήξετε το τελευταίο φύλλο ξεκινήστε μια ομαδική συζήτηση σχε-
τικά με την κατανόηση των συναισθημάτων μέσω των εκφράσεων του προ-
σώπου
• Οι λέξεις σε κάθε κατηγορία (για παράδειγμα, τρελός) σχετίζονται στενά με
τον όρο ομπρέλα (θυμός), μπορεί να έχουν την ίδια σημασία αλλά διαφορετικό
τόνο. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις όπως: 

• Το να είσαι θυμός και τρελός είναι το ίδιο; Τι νομίζετε; Ποιες είναι οι διαφορές τους;
• Μπορείτε να παρατηρήσετε αν κάποιοι είναι ανήσυχοι ή νευρικοί; Πώς;
• Υπάρχουν άλλα συναισθήματα; Μπορείτε να περιγράψετε μερικά;   

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
• Σε περίπτωση διαφωνιών μπορείτε να εξηγήσετε ότι το ίδιο συναίσθημα μπο-
ρεί να περιγραφεί με πολλές λέξεις. Στην περίπτωσή μας το "Digust" είναι πα-
ρόμοιο με το "Loathing"
• Σε περίπτωση σημαντικής επικάλυψης ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα της
ομάδας να επιλέξει συναισθήματα που δεν έχει ο σύντροφός του
• Είστε ελεύθεροι να επεξεργαστείτε τη Λίστα Συναισθημάτων με βάση τα
εθνικά, τοπικά και πολιτισμικά σας πλαίσια    



–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας πρέπει να είναι άμεση και απλή. Ο
εκπαιδευτής θα παρατηρήσει:
• δέσμευση των δικαιούχων τους
• αν κάποιος ασχολείται λιγότερο 
• το επίπεδο αναγνώρισης των συναισθημάτων μέσω ζωγραφικών εκφράσεων
του προσώπου    

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
N/A

Παράρτημα A
Λίστα συναισθημάτων

Απόλαυση Φόβος Θλίψη Θυμός Αηδία

Ευχαρίστηση Νευρικός Δυστυχής Πικρός Ναυτία

Ευτυχία Ανήσυχος Απελπισία Εκνευρισμός Αντιπάθεια

Ενθουσιασμός Φοβισμένος Μιζέρια Εξαγριωμένος Αποστροφή

Διασκέδαση Ανήσυχος Απελπισία Τρελός Σιχαμάρα

Διασκέδαση Πανικόβλητος Μελαγχολία Προσβολή Μεταστροφή

Ανακούφιση Φρίκη Μοναξιά Ερεθισμός

Χαλάρωση Τρόμος Ζοφερός Ενόχληση

A



Δραστηριό
τητα2Τίτλος 

Δραστηριότητα 2: Κρατήστε το στυλό 

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
Η τρέχουσα δραστηριότητα έχει κατά προσέγγιση διάρκεια 2 ωρών  

–––––––
Υλικά
Περιγράψτε τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των ασκήσεων/ερ-
γαλείων: • 10 στυλό • 30 πλαστικά ποτήρια • 4 τραπέζια  

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• Δημιουργήσουν τις δεξιότητες εργασίας της ομάδας τους
• Αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για το πώς η προετοιμασία και ο σχε-
διασμός μπορούν να αυξήσουν τη δυναμική της ομάδας     



–––––––
Διαδικασία
Ο προτεινόμενος μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων που μπορούν να συμμε-
τάσχουν στην τρέχουσα δραστηριότητα είναι 10. Τα βήματα είναι:
Φάση 1
• Χωρίστε 2 ομάδες των 5
• Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να διαλέξει ένα στυλό
• Κάθε ομάδα θα έχει ένα τραπέζι για τον χώρο εργασίας της και ένα τραπέζι
όπου θα μείνουν οι Πόροι (πλαστικά κύπελλα)

• Στους πίνακες Πόρων τοποθετήστε 15 πλαστικά κύπελλα το καθένα
• Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν έναν πύργο από πλαστικά
κύπελλα στον Χώρο Εργασίας
• Τα πλαστικά κύπελλα μπορούν να αγγίζονται και να πιέζονται μόνο με το
στυλό. Κανένα χέρι ή οποιοδήποτε άλλο μέσο δεν επιτρέπεται
• Η μεταφορά από τους πόρους στο τραπέζι του Working Space θα γίνεται απο-
κλειστικά με τη χρήση του στυλό
• Εάν ένα πλαστικό ποτήρι πέσει στο έδαφος, τότε πρέπει να παραμείνει εκεί
και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το υπόλοιπο. Δεν επι-
τρέπεται να το σηκώσουν
• Τα κύπελλα του πύργου δεν πρέπει να έχουν κάμψεις 

• Πρέπει να συνεργαστούν και να πετύχουν το αποτέλεσμα
• Έχουν 15 λεπτά
• Η ομάδα με τον ψηλότερο πύργο κερδίζει

Χώρος εργασίας 
(Ομάδα Α)

SΧώρος εργασίας 
(Ομάδα Β)

Πόροι Πόροι

5 m



Φάση 2
• Οι 2 ομάδες πρέπει να επαναλάβουν την ίδια ακριβώς διαδικασία
• Ωστόσο, αυτή τη φορά κάθε ομάδα θα έχει έναν αρχηγό
• Ο αρχηγός θα πρέπει να ανατεθεί τυχαία, π.χ. ο νικητής στα ζάρια
• Ο αρχηγός θα έχει 5 λεπτά για να αναθέσει ρόλους, π.χ., ποιος θα μείνει στο
τραπέζι των πόρων και θα κάνει τη μεταφορά των φλιτζανιών και ποιος θα πα-
ραμείνει στον χώρο εργασίας για να χτίσει τον πύργο ή αν όλα τα μέλη της
ομάδας πρέπει να μείνουν όλα μαζί
• Επίσης, ο αρχηγός θα πρέπει να συζητήσει με την ομάδα και να προβλέψει
πόσα φλιτζάνια το βάση του πύργος θα πρέπει να αποτελείταιτου. Όσο πιο ρε-
αλιστικό, τόσο πιο καλό είναι να ολοκληρώσετε τον πύργο και να κερδίσετε
• Θα έχουν 15 λεπτά για να εκτελέσουν τη διαδικασία

Αντανάκλαση
• Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
ρωτήσει τους συμμετέχοντες τι πήγε καλά και τι όχι
• Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ξεκινήσει έναν ανοιχτό διάλογο σχετικά με το
γιατί η προετοιμασία και ο σχεδιασμός των δράσεων αυξάνουν τα ποσοστά
επιτυχίας
• Ο εκπαιδευτής πρέπει να τονίσει τη σημασία της δυναμικής της ομάδας και
ομαδική εργασία και υποστηρίζουν τους δικαιούχους τους να εκφράσουν τις
σκέψεις τους    

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
• Στις ομάδες μπορούν να ενταχθούν νέοι με και χωρίς προβλήματα ψυχικής
υγείας
• Μπορείτε να αυξήσετε τη δυσκολία παρέχοντας διαφορετικούς τύπους στυλό
με διάφορες άκρες     

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Προτείνεται έμμεση αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της ομαδικής συζήτησης, ο
εκπαιδευτής μπορεί να κάνει ερωτήσεις όπως:
• Τι σας άρεσε περισσότερο στη δραστηριότητα;
• Τι δεν το έκανε σου αρέσει?
• Τι θα βελτιώσατε;     

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
N/A



Δραστηριό
τητα3Τίτλος 

Δραστηριότητα 3: Ανάλυση SOAR

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
Η τρέχουσα δραστηριότητα έχει κατά προσέγγιση διάρκεια 1 ½ ώρα  

–––––––
Υλικά
• Χαρτιά Α4
• Μαρκαδόροι ή στυλό  

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• Αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τα δυνατά τους σημεία
• Αυξήσουν τις θετικές δυνατότητες και τις φιλοδοξίες τους
• Μοιραστούν εμπειρίες με συνομηλίκους       



–––––––
Διαδικασία
Το SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) είναι ένα ερωτηματο-
λόγιο αυτοαξιολόγησης που εστιάζει στα δυνατά σημεία κάποιου και ενισχύει
το μελλοντικό του όραμα για να βοηθήσει στη δημιουργία στρατηγικών στόχων
αναγνωρίζοντας τι κάνει αυτό το άτομο καλά. Όταν θέλετε να συγκεντρώσετε
ανθρώπους και να προωθήσετε τη δράση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
ανάλυση SOAR. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν πιο απλό να συγκεντρώνουν την
ενέργεια και την προσοχή τους στις δυνάμεις τους. Όταν προσπαθείτε να δη-
μιουργήσετε μια σημαντική ανακάλυψη ή να βοηθήσετε τα μέλη της ομάδας
σας να δημιουργήσουν τους στόχους σταδιοδρομίας ή απόδοσης τους, μια
Ανάλυση SOAR μπορεί να είναι χρήσιμη.
Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων. Τα βήματα είναι:
• Παρέχετε το πρότυπο SOAR
• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επισημάνουν τις τρέχουσες δυνάμεις
τους όσον αφορά τις δεξιότητες και να τις γράψουν στο σκίτσο του σώματος
Present Me σε σημεία με κουκκίδες. Στη συνέχεια, πρέπει να επισημάνουν τις
δεξιότητες που θέλουν να έχουν στο μέλλον και να κάνουν το ίδιο στο σχέδιο
σώματος Future Me
• Μόλις έχουν όλοι τελείωσε, ρώτανα συζητήσουν ό,τι έγραψαν, σε ζευγάρια
των 2. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν με όλους και να ανταλ-
λάξουν τις πληροφορίες. Στο μεταξύ, οι συμμετέχοντες πρέπει να εντοπίσουν
με ποιους έχουν πολλές ομοιότητες και κοινά σημεία και να συζητήσουν μετά
το μάθημα τι πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν αυτές τις φιλοδοξίες.
Ο κύριος σκοπός της τρέχουσας δραστηριότητας δεν είναι να ενεργήσει πα-

ρεμβατικά, αλλά να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις δε-
ξιότητές τους και να βρει έναν συνεργάτη με παρόμοιες φιλοδοξίες για την
αμοιβαία εύρεση μιας στρατηγικής.     

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Οι συμμετέχοντες θα:
• Αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τα δυνατά τους σημεία
• Αυξήσουν τις θετικές δυνατότητες και τις φιλοδοξίες τους
• Μοιραστούν εμπειρίες με συνομηλίκους      

–––––––
Πιθανές προσαρμογές 
• Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν βρουν κανέναν, που έχει παρόμοιες
φιλοδοξίες, ζητήστε τους να είναι ζευγάρια με αυτούς που βρήκαν τις φιλοδο-
ξίες τους ενδιαφέρουσες
• Σε περίπτωση που περισσότεροι από 2 συμμετέχοντες έχουν παρόμοιες φι-
λοδοξίες, είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν μια ομάδα με περισσότερα μέλη

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Ο εκπαιδευτής στο τέλος της δραστηριότητας μπορεί να κάνει στοχαστικές
ερωτήσεις, όπως:
• Σας άρεσε η δραστηριότητα;
• Έμαθες τίποτα για τον εαυτό σου;
• Σκοπεύετε να μιλήσετε με τον σύντροφό σας για τις φιλοδοξίες σας μετά το μάθημα; 

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
https://expertprogrammanagement.com/2019/11/soar-analysis/



Ευκαιρίες
Τι ευκαιρίες έχεις για να ενισχύσεις τα 
δυνατά σου σημεία

Φιλοδοξίες
Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου; 
Τι θέλεις να κάνεις στο μέλλον;

Αποτελέσματα
Ποια αποτελέσματα θα σου πουν ότι
έχεις πετύχει τις φιλοδοξίες σου;

Δυνατά σημεία
Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία 
Πού είσαι καλός;

Παράρτημα B 
Πρότυπο SOAR 

Παράρτημα Γ
Σκίτσα σώματος

Ο Εαυτός μου στο παρώνE

Ο Εαυτός μου στο μέλλον

ΓB



Δραστηριό
τητα4Τίτλος 

Δραστηριότητα 4: Αξιολόγηση Αυτοφροντίδας 

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• ½ ώρα  

–––––––
Υλικά
• Χαρτιά Α4
• Μαρκαδόροι ή στυλό  

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• Αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τα δυνατά τους σημεία
• Αυξήσουν τις θετικές δυνατότητες και τις φιλοδοξίες τους
• Μοιραστούν εμπειρίες με συνομηλίκους        



–––––––
Διαδικασία
Στόχος της τρέχουσας δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την
κοινωνική και ψυχική υγεία των ωφελούμενων. Τα βήματα είναι: 

• Παρέχετε το Ερωτηματολόγιο Αυτοφροντίδας στους δικαιούχους σας (Πα-
ράρτημα Δ)
• Το Ερωτηματολόγιο αποτελείται μόνο από ανοιχτές ερωτήσεις
• Προτού οι δικαιούχοι συμπληρώσουν την απάντηση, πρέπει να εφαρμόσετε
μια τεχνική χαλάρωσης: 

Πρέπει να ξεκινήσετε με μια άσκηση χαλάρωσης για να κάνετε τους δικαιού-
χους να αισθάνονται άνετα. Η άσκηση έχει ως εξής: 

– «Μπείτε σε μια πολύ άνετη καθιστή ή ξαπλωμένη θέση. Βεβαιωθείτε ότι
είστε αρκετά ζεστοί αλλά όχι πολύ ζεστοί και ότι δεν θα σας διακόπτουν το τη-
λέφωνο, τα κουδούνια της πόρτας ή οι ανάγκες των άλλων.
– Ξεκινήστε από ένα σημείο πάνω από το κεφάλι σας στην οροφή. Πάρτε μια
βαθιά αναπνοή για να μετρήσετε το 8, κρατήστε το για να μετρήσετε το 4, αφή-
στε το να βγει για ένα μέτρημα του 8. Κάντε το άλλες 2 φορές.
– Τώρα κλείστε τα μάτια σας αλλά κρατήστε τα στην ίδια θέση που ήταν όταν
κοιτούσατε το σημείο στο ταβάνι. 
– Εισπνεύστε μέχρι να μετρήσετε το 8, κρατήστε το για να μετρήσετε το 4, εκ-
πνεύστε για να μετρήσετε το 8.
– Τώρα εστιάστε στα δάχτυλα των ποδιών σας. Αφήστε τους να είναι εντελώς

χαλαροί. Τώρα μετακινήστε τη χαλάρωση αργά προς τα πάνω στα πόδια σας,
μέσα από τις φτέρνες και τις γάμπες μέχρι τα γόνατά σας. Τώρα αφήστε τη
ζεστή αίσθηση χαλάρωσης να ανέβει στους μηρούς σας. Νιώστε ολόκληρο το
κάτω μέρος του σώματός σας να χαλαρώνει. Αφήστε τη χαλάρωση να κινηθεί
πολύ αργά στους γλουτούς, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της
πλάτης. Τώρα νιώστε το να κινείται, πολύ αργά, προς τα πάνω στη σπονδυλική
σας στήλη και μέσα από την κοιλιά σας. Τώρα νιώστε τη ζεστή χαλάρωση να
ρέει στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης σας.
– Αφήστε αυτή τη χαλάρωση να κυλήσει από τους ώμους σας, κάτω από τα
χέρια σας, μέσα από τους αγκώνες και τους καρπούς σας, μέσα από τα χέρια
και τα δάχτυλά σας. Τώρα αφήστε τη χαλάρωση να περάσει αργά από το λαιμό
σας, μέχρι το λαιμό σας, αφήστε τα όλα να μαλακώσουν και να χαλαρώσουν.
Αφήστε το τώρα να κινηθεί προς τα πάνω στο πρόσωπό σας. Γεμίστε τη χαλά-
ρωση, γεμίστε το σαγόνι, τους μύες των μάγουλων και γύρω από τα μάτια σας.
Αφήστε το να ανέβει στο μέτωπό σας. Τώρα αφήστε ολόκληρο το τριχωτό της
κεφαλής σας να χαλαρώσει και να αισθανθείτε ζεστά και άνετα. Το σώμα σας
είναι πλέον εντελώς χαλαρό με τη ζεστή αίσθηση χαλάρωσης να γεμίζει κάθε
μυ και κύτταρο του σώματός σας.
• Τώρα δώστε στους δικαιούχους 20 λεπτά για να συμπληρώσουν το ερωτη-
ματολόγιο      

–––––––
Πιθανές προσαρμογές 
• Σε περίπτωση που κάποιος δεν αισθάνεται σίγουρος να απαντήσει σε μια
ερώτηση ζητήστε να μετακομίσει σε άλλη 



–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Αυτή η φάση είναι κρίσιμη. Μπορείτε να κάνετε στοχαστικές ερωτήσεις ως
εξής:
• Νιώθεις ότι έμαθες κάτι για τον εαυτό σου;
• Θα κάνεις τίποτα; 
• Νιώθετε κίνητρο;  

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
N/A/

Παράρτημα Δ
Ερωτηματολόγιο Αυτοφροντίδας 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πώς νιώθεις τις τελευταίες μέρες;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κοιμάστε αρκετά;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τρώτε καλά;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Φροντίζεις την υγεία σου;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ασκείστε;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πότε ήταν η τελευταία φορά που 

επισκεφτήκατε τον γιατρό;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Αν δεν αισθάνεσαι καλά, ποιον θα ενημερώσεις;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Έχετε δραστηριότητες στη ζωή σας που σας 

κάνουν να νιώθετε καλύτερα;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Δ



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τι απολαμβάνεις να κάνεις;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πόσους φίλους έχεις;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε 

παρέα με έναν φίλο;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Έχετε καλές σχέσεις με την οικογένειά σας;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπες σε κάποιον 

που αγαπάς ότι τον αγαπούσες πραγματικά;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Υποστήριξη των νέων στη διαχείριση προκλήσεων ψυχικής υγείας
Αυτή η λειτουργία στοχεύει να εξοπλίσει τους Σύμβουλους Νέων με τις δε-
ξιότητες για να υποστηρίξουν τους νέους στη διαχείριση προβλημάτων ψυ-
χικής υγείας.
Ως αποτέλεσμα αυτής της Λειτουργίας, ο σύμβουλος νέων θα είναι σε θέση
να διαχειρίζεται προκλητικές συμπεριφορές νέων με ψυχική υγεία, να προ-
ωθεί την αναζήτηση βοήθειας, την αυτοβοήθεια και την ευαισθητοποίηση
για την ψυχική υγεία μεταξύ των νέων, ενώ θα έχει στη διάθεσή του στρα-
τηγικές διαχείρισης του άγχους και χαλάρωσης. 

Λειτουρ
γία3



Δραστηριό
τητα1Τίτλος 

Δραστηριότητα 1: Πόσα θετικά; 

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 2 ώρες  

–––––––
Υλικά
• Πρότυπο (Παράρτημα 1) 
• Στυλό.   

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι νέοι/οι εκπαιδευτές είναι πιο ικανοί να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά
στους ίδιους και σε άλλους που βοηθούν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας.

–––––––
Διαδικασία
• Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και
γίνεται καλύτερα σε μικρές ομάδες ή σε συνεδρίες 1 προς 1. 



• Εισαγάγετε την ιδέα της αναζήτησης θετικών, π.χ. ζητήστε από τους νέους
να σκεφτούν ένα καλό πράγμα που συνέβη την προηγούμενη μέρα. Εξηγήστε
ότι η θετική ή αρνητική σκέψη (το να είσαι αισιόδοξος/απαισιόδοξος), μπορεί
να γίνει συνήθεια και μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου και τα επίπεδα ευ-
τυχίας σου.
• Περιγράψτε πώς μερικές φορές μπορούμε όλοι να συνηθίσουμε να παρατη-
ρούμε τα αρνητικά πράγματα περισσότερο από τα θετικά, και αυτή η δραστη-
ριότητα βοηθά στην εξισορρόπηση αυτού. 
• Δώστε το πρότυπο και εξηγήστε ότι πρέπει να γράψουν μερικές λέξεις σε
κάθε σχήμα, π.χ. έχω ανθρώπους γύρω μου που εμπιστεύομαι και με αγαπούν,
είμαι καλός φίλος, μπορώ να ζητήσω βοήθεια όταν τη χρειάζομαι. Μπορούν
να γράψουν 2 ή 3 ανά σχήμα και να σκεφτούν πώς τους κάνει να νιώθουν το
καθένα.
• Μοιραστείτε μερικά από τα δικά σας χαρακτηριστικά με την ομάδα, εξηγών-
τας πώς σας κάνει να νιώθετε το καθένα. Εάν κάποιος προσφέρεται να μοιρα-
στεί ένα από τα δικά του, επιτρέψτε του να το κάνει. Ζητήστε από τους νέους
να κρατούν τα σεντόνια τους ασφαλή και να υπενθυμίζουν στον εαυτό τους
τακτικά τα περιουσιακά τους στοιχεία.
• Επισκεφτείτε ξανά αυτήν τη δραστηριότητα μετά από κάποιο χρονικό διά-
στημα, ώστε οι νέοι να μπορούν να προσθέσουν στη λίστα με τα περιουσιακά
τους στοιχεία.       

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ομάδες εκπαιδευτών.
Σκεφτείτε πώς μπορεί να επηρεαστεί οποιοδήποτε άτομο στην ομάδα και πώς
αυτά τα άτομα θα μπορούσαν να υποστηριχθούν καλύτερα. Μερικοί άνθρωποι

μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν θετικά χαρακτηριστικά για τον εαυτό τους,
επομένως είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να μπορούν να τους βοηθήσουν με
παραδείγματα και να τους ενθαρρύνουν να σκεφτούν τα πλεονεκτήματα από
όλους τους τομείς της ζωής τους. Είναι καλό να επανεξετάσετε αυτήν τη δρα-
στηριότητα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να την προσθέσετε στη
λίστα των στοιχείων. Οι άνθρωποι μπορεί να μην αισθάνονται άνετα να μοι-
ραστούν τις ιδέες τους, γι' αυτό προσκαλέστε σχόλια μόνο από νέους που θέ-
λουν να συνεισφέρουν σε οποιαδήποτε ολομέλεια.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας επαγγελματίας με τον οποίο οι νέοι μπορούν να
μιλήσουν εάν θεωρούν ότι η συνεδρία είναι πολύ δύσκολη. Αυτό μπορεί να
είστε εσείς ή μπορεί να είστε ένας διαφορετικός ενήλικας στο δωμάτιο. Προσ-
διορίστε ένα χώρο μακριά από την ομάδα όπου ο νεαρός μπορεί να μιλήσει
και βεβαιωθείτε ότι αφιερώνεται λίγος χρόνος στην εξερεύνηση του πώς νιώθει
το παιδί. 

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Άμεση αξιολόγηση.
Ο συντονιστής θα επανεξετάσει τα πρότυπα που δημιουργήθηκαν και τα απο-
τελέσματα που οι νέοι συμπληρώνουν και παρουσιάζουν απευθείας από τη
δραστηριότητα.   

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
https://www.youngminds.org.uk/



Δραστηριό
τητα2Παράρτημα Α

ΠΟΣΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ;
Συμπληρώστε τα κενά με όσα θετικά μπορείτε να σκεφτείτε. 
ΠΡΩΗΝ. «Είμαι γενναίος, ευγενικός, στοργικός…»

ΕΙΜΑΙ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ΕΧΩ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Τίτλος 
Δραστηριότητα 2: Βρείτε και ζητήστε βοήθεια 

για τον εαυτό σας. 
–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 4 ώρες  

–––––––
Υλικά
• Φανταστικός χαρακτήρας (Παράρτημα Α). 
• Flipchart, λευκό και χρωματιστό χαρτί, μολύβια, γόμες, χρωματιστά χρώ-
ματα...
• Εύρεση βοήθειας για τον εαυτό σας (Παράρτημα Β).
• Επιστολή Ζητώντας βοήθεια (Παράρτημα Γ).    

–––––––
Διαδικασία
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες, μεμονωμένα ή σε ομάδες, να σχεδιάσουν
το περίγραμμα ενός ατόμου. 

A



Σε κάθε άτομο/χαρακτήρα που σχεδιάζεται θα πρέπει να δίνεται όνομα, ηλικία
και πλαίσιο (παρέχετε ένα σενάριο νεαρού ατόμου που πάσχει από προβλή-
ματα ψυχικής υγείας). 
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να είναι δημιουργικοί και να ζωντανεύουν
τους χαρακτήρες των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν: 
1. Ταυτότητα: όνομα και ηλικία.
2. Εξωτερικές επιρροές, παράγοντες - Αναλυτικά οι εμπειρίες ζωής του χαρα-
κτήρα σας (οικογένεια, φίλοι, περιβάλλον, εκπαίδευση, υγεία)
3. Κεφάλι - Ποιες είναι οι συμπεριφορές, οι προκλήσεις ψυχικής υγείας, τα συ-
ναισθήματα, τα συναισθήματα που έχει ο χαρακτήρας σας; (Λυπημένος, χα-
ρούμενος, μπερδεμένος, θυμωμένος...)
4. Μάτια - Λεπτομέρειες για τις φιλοδοξίες και το όραμα του χαρακτήρα για
το μέλλον.
5. Καρδιά - Καρδιά - Πάθη, ενδιαφέροντα, αξίες, χόμπι, τι είναι σημαντικό για
τον χαρακτήρα σας;
6. Χέρια - Ποιες πρακτικές δεξιότητες έχει ο χαρακτήρας σας;
7. Γοφοί – Προκλήσεις
8. Γόνατα - Σύστημα υποστήριξης (υπηρεσίες, οργανώσεις...)
9. Πόδι - Βασικές ενέργειες για να υποστηρίξετε τον χαρακτήρα σας ως Σύμ-
βουλος Νέων (3 βασικές ενέργειες)
10. Πόδια - Ποιες 3 βασικές ενέργειες θα υποστήριζαν τον χαρακτήρα σας να
προχωρήσετε;
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ομάδα ή άτομο καλείται να μοι-
ραστεί το προφίλ των νέων τους. Αυτή η άσκηση δίνει τη δυνατότητα και εξου-
σιοδοτεί τους συμμετέχοντες να συζητούν ελεύθερα τις ιδέες, τις προκλήσεις

και τις προσωπικές τους προκλήσεις χρησιμοποιώντας έναν χαρακτήρα και όχι
τις προσωπικές τους συνθήκες.
Τέλος, προσφέρετε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γράψουν μια εναλ-
λακτική αφήγηση ή να μεταβούν απευθείας στο τμήμα των επιστολών για να
ζητήσουν βοήθεια. 
Μαζί με το να έχουμε ένα σχέδιο για τη φροντίδα του εαυτού μας, υπάρχουν
στιγμές που όλοι μπορεί να χρειαζόμαστε λίγη ή πολλή βοήθεια από τους άλ-
λους. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για τους ανθρώπους για
πολλούς διαφορετικούς λόγους, αλλά αν γνωρίζετε ποια βήματα να κάνετε και
από πού να ξεκινήσετε, αυτό μπορεί να σας διευκολύνει να ζητήσετε βοήθεια.
• Διανείμετε και συζητήστε το φυλλάδιο. 
• Πείτε, «Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στο φυλλάδιο «Βρίσκοντας βοήθεια για
τον εαυτό σας». Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα μπορούσατε να λάβετε
βοήθεια είναι να επιλέξετε ένα ασφαλές άτομο για να προσεγγίσετε – κάποιον
που σας αρέσει και σας καταλαβαίνει και που είναι αξιόπιστος. Αυτός μπορεί
να είναι γονέας, δάσκαλος, προπονητής, μέντορας, πρεσβύτερος, λειτουργός,
αγαπημένη θεία, σύμβουλος καθοδήγησης, σχολική νοσοκόμα. Υπάρχει κά-
ποιος άλλος που αφήνω έξω;»
• Πείτε, «Διαθέστε χρόνο για να προγραμματίσετε τι θέλετε να τους πείτε –
εάν είστε προετοιμασμένοι, τότε θα μπορείτε να τους πείτε ξεκάθαρα τι χρει-
άζεστε και δεν θα υπάρξουν παρερμηνείες για αυτά που λέτε».
• Πείτε, «Σκεφτείτε τι θα θέλατε να αποκομίσετε από τη συζήτηση – εάν έχετε
ιδέες για το τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάστασή σας, θα
είναι σημαντικό να τις μοιραστείτε. Θέλουν να σας βοηθήσουν να νιώσετε κα-
λύτερα και δίνοντάς τους ιδέες για το πώς να το κάνουν αυτό μπορεί να διευ-
κολύνει τη διαδικασία».



• Πείτε, «Κλείστε ένα ραντεβού με το άτομο με το οποίο θέλετε να μιλήσετε –
ζητήστε μια ώρα που δεν θα υπάρχουν διακοπές ή περισπασμοί. Για παρά-
δειγμα, εάν πρόκειται να μιλήσετε με τον γονέα σας, ζητήστε να μιλήσετε το
βράδυ όταν τελειώσει το δείπνο, όταν τα πράγματα μπορεί να είναι πιο ήρεμα
ή κάποια άλλη φορά που πιστεύετε ότι είναι καλύτερα».
• Πείτε, «Φέρτε έναν φίλο για υποστήριξη – μερικές φορές το να έχετε κάποιον
μαζί σας διευκολύνει την ιδέα να λάβετε βοήθεια. Κάνε ό,τι είναι καλύτερο για
σένα.” Help Searching Behavior & Strategies www.healthynativeyouth.org 7
• Πείτε, «Συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης Βοήθειας – αυτή η φόρμα δημι-
ουργήθηκε για να μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να τη δώσετε στο άτομο
με το οποίο αποφασίσατε να μιλήσετε. Αφήστε τον χρόνο να το κοιτάξει πριν
αρχίσετε να μιλάτε.»
• Πείτε, «Να είστε ειλικρινείς – μπορεί να είναι δύσκολο να μιλήσετε για δύ-
σκολα συναισθήματα και καταστάσεις, αλλά το να είστε ειλικρινείς και να ανα-
ζητάτε βοήθεια είναι ένα από τα πρώτα βήματα για να βελτιωθούν τα
πράγματα».
• Πείτε, «Ακούστε – τι έχει να σας πουν οι γονείς σας ή άλλος υποστηρικτικός
ενήλικας ως απάντηση στις ανησυχίες σας. Να θυμάσαι ότι νοιάζονται για σένα
και θέλουν να νιώσεις καλύτερα».
• Πείτε, «Συγχαρητήρια που κάνετε κάτι θετικό για τον εαυτό σας – χρειάζεται
πολύ θάρρος για να ζητήσετε βοήθεια».
• Πείτε, «Ας ρίξουμε μια ματιά στο φυλλάδιο της επιστολής Ζητώντας βοήθεια.
Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις για
να πούμε σε κάποιον όταν χρειαζόμαστε βοήθεια. Μπορεί να είναι χρήσιμο
να χρησιμοποιήσετε κάτι σαν αυτό το γράμμα για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.
Μαζί με αυτό το φυλλάδιο υπάρχει ένα για τους έμπιστους ενήλικες σας που

περιλαμβάνει πόρους για αυτούς, συμπεριλαμβανομένου ενός φυλλαδίου για
ορισμένες χρήσιμες εφαρμογές τηλεφώνου. Πάρτε αυτό το σπίτι σήμερα και
αποθηκεύστε το για κάποιο χρονικό διάστημα που μπορεί να το χρειαστείτε.
Θα σας δώσω επίσης ένα επιπλέον αντίγραφο για να το δώσετε σε έναν φίλο
που μπορεί να το χρειαστεί.» Διαβάστε το φυλλάδιο και ενημερώστε τους αν-
θρώπους ποιοι και πού βρίσκονται οι τοπικοί πόροι τους». 

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Καθώς η δραστηριότητα βασίζεται σε έναν φανταστικό χαρακτήρα που υπο-
φέρει από ψυχικά προβλήματα, ο συμμετέχων δεν θα μπορεί να ταυτιστεί με
τον χαρακτήρα.
Οι συμμετέχοντες θα παράσχουν ένα σενάριο ότι είναι ένα νέο άτομο με προ-
βλήματα ψυχικής υγείας. 
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να είναι δημιουργικοί και να ζωντανεύουν
τους χαρακτήρες των νέων που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας. 
Αυτή η άσκηση επιτρέπει και εξουσιοδοτεί τους συμμετέχοντες να συζητούν
ελεύθερα ιδέες, προκλήσεις και τις προσωπικές τους προκλήσεις χρησιμοποι-
ώντας έναν χαρακτήρα αντί για τις προσωπικές τους συνθήκες.
Επιπλέον, μπορεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γρά-
ψουν μια εναλλακτική αφήγηση.
Αυτή η άσκηση δεν είναι συγκρουσιακή, αλλά χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες
για να εξερευνήσει και να αποφύγει την αντιπαράθεση με το πρόβλημα σε
πρώτο πρόσωπο. 
Το σημαντικό είναι να αναλύσουμε ότι οι χαρακτήρες έχουν ανάγκες υποστή-
ριξης για να δημιουργήσουν αποδοχή, βοήθεια και κατανόηση.
Κατά κάποιο τρόπο αυτή η άσκηση επιτρέπει στους νέους να μιλούν για τον



εαυτό τους μέσω ενός χαρακτήρα αποφεύγοντας την αντιπαράθεση. 
Επιπλέον, ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να εισαγάγει τους νέους
σε στρατηγικές «συμπεριφοράς αναζήτησης βοήθειας» για τη διευκόλυνση
της αυτοφροντίδας και την παροχή συμβουλών στους νέους για το πώς να ανα-
ζητούν πληροφορίες, βοήθεια και πόρους.
Οι νέοι θα ακούσουν και θα εντοπίσουν τρόπους να αναζητήσουν βοήθεια για
τον εαυτό τους ή έναν φίλο. 

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Εάν το επιτρέπει ο χρόνος, ζητήστε από τους νέους να συμμετάσχουν σε ζευ-
γάρια ή ομάδες των 3 και να ετοιμάσουν μια μίνι παρουσίαση, μια ανακοίνωση
δημόσιας υπηρεσίας ή ένα παιχνίδι ρόλων για τους συνομηλίκους τους. Δώστε
στους νέους 10 λεπτά για έρευνα και προετοιμασία. Ζητήστε από κάθε ομάδα
να παρουσιάσει τη μίνι παρουσίασή της, την ανακοίνωση δημόσιας υπηρεσίας
ή το παιχνίδι ρόλων σε 1 λεπτό ή λιγότερο. Εάν διαλέξετε αυτήν την επιλογή,
θα προσθέσει επιπλέον χρόνο στο περίγραμμα των 60 λεπτών. Μπορεί επίσης
να χρειαστεί να προετοιμάσετε ορισμένα υλικά, όπως πίνακες αφισών/πίνακες
αναδιπλώσεων και μαρκαδόρους.
Αυτή η άσκηση δεν είναι συγκρουσιακή, χρησιμοποιούμε τους χαρακτήρες για
να εξερευνήσουμε και να αποφύγουμε την ενοχή. Το σημαντικό πράγμα με το
οποίο πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι οι χαρακτήρες έχουν ανάγκες υποστή-
ριξης για να δημιουργήσουν αποδοχή, ανοχή και κατανόηση.  

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Έμμεση Αξιολόγηση: Ο Σύμβουλος Νέων θα προσπαθήσει να συλλέξει δεδο-
μένα μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω ομαδικής συζήτησης, όπως εξηγή-
θηκε στην παραπάνω ενότητα. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ
- Για γρήγορες απαντήσεις: sli.do, menti.com, Jamboard.
- Για μια βαθύτερη αξιολόγηση: Google Survey, padlet.com.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• Τι μάθατε από τη δραστηριότητα;
• Πώς ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας η δραστηριότητα
• Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά;    

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
www.healthynativeyouth.org



Παράρτημα Β
Young person

Identity: name and age.

External influences, 
factors - Detail the life experi-

ences of your character 
(family, friends, enviroment, 

education, health).

Head - What are the actitudes,
mental health challenges, emo-
tions, feelings did your charcater

has? 
(Sad, happy, confused, angry...).

Hands - What practical skills
does your character have?

Knees - Support system 
(services, organisations...).

Foot - Key actions 
to support your character 

(3 key actions).

Eyes - Detail character’s 
aspirations and vision 

for the future.

Heart - Passions, 
interests, values, hobbies, 

what’s important for 
your character?

Hips - Challenges.

Feet - What 3 key actions would
support you character 
to move forward?

B



Παράρτημα Γ
Βρείτε βοήθεια για τον εαυτό σας

Μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να ζητήσετε βοήθεια, ειδικά αν αι-
σθάνεστε ήδη άσχημα. Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα δημιουργήθηκαν
για να προσπαθήσουν να σας κάνουν λίγο πιο εύκολο να προσεγγίσετε έναν
ενήλικα για βοήθεια.
Επιλέξτε ένα ασφαλές άτομο για να προσεγγίσετε – κάποιος που σας αρέσει
και σας καταλαβαίνει και που είναι αξιόπιστος. Αυτός μπορεί να είναι γονέας,
δάσκαλος, προπονητής, μέντορας, πρεσβύτερος, λειτουργός, αγαπημένη θεία,
σύμβουλος καθοδήγησης, σχολική νοσοκόμα κ.λπ.
Αφιερώστε χρόνο για να σχεδιάσετε τι θέλετε να τους πείτε – εάν είστε προ-
ετοιμασμένοι τότε θα μπορείτε να τους πείτε ξεκάθαρα τι χρειάζεστε και δεν
θα υπάρξουν παρερμηνείες αυτών που λέτε.
Σκεφτείτε τι θα θέλατε να αποκομίσετε από τη συζήτηση – εάν έχετε ιδέες
για το τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάστασή σας, θα είναι
σημαντικό να τις μοιραστείτε. Θέλουν να σας βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα
και δίνοντάς τους ιδέες για το πώς να το κάνουν αυτό μπορεί να διευκολύνει
τη διαδικασία.
Κλείνω ραντεβού – ζητήστε μια ώρα που δεν θα υπάρχουν διακοπές ή περι-
σπασμοί. Ειδικά αν πρόκειται να μιλήσετε με τον γονιό σας, ζητήστε χρόνο το
βράδυ όταν τελειώσει το δείπνο, τα μικρά παιδιά είναι στο κρεβάτι και τα πράγ-
ματα είναι πιο ήρεμα.  
Φέρτε έναν φίλο για υποστήριξη – Μερικές φορές το να έχετε κάποιον μαζί
σας διευκολύνει την ιδέα να λάβετε βοήθεια. Κάντε ό,τι είναι καλύτερο για
εσάς.  

Συμπληρώστε τη Φόρμα Ζητώντας βοήθεια – αυτή η φόρμα δημιουργήθηκε
για να μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να τη δώσετε στο άτομο με το οποίο
αποφασίσατε να μιλήσετε. Αφήστε του/της χρόνο να το κοιτάξει πριν αρχίσετε
να μιλάτε.
Να είσαι ειλικρινής – μπορεί να είναι δύσκολο να μιλάς για δύσκολα συναι-
σθήματα και καταστάσεις, αλλά το να είσαι ειλικρινής και να αναζητάς βοήθεια
είναι ένα από τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία λύσεων.
Ακούω – σε ό,τι έχει να πει ο/οι γονείς σας ή άλλος αξιόπιστος ενήλικας ως
απάντηση στις ανησυχίες σας. Να θυμάστε ότι νοιάζονται για εσάς και θέλουν
να νιώσετε καλύτερα.
Συγχαρείτε τον εαυτό σας που κάνετε κάτι θετικό για τον εαυτό σας
– Χρειάζεται πολύ θάρρος για να ζητήσεις βοήθεια.

Γ



Παράρτημα Δ
Ζητώντας βοήθεια

Παρακαλώ διαβάστε το ξανά—θα με διευκολύνει να σας μιλήσω σήμερα.

Αγαπητός ________________________:
Πρόσφατα, ένιωσα:

 Λυπημένος
 Μόνος
 Μελαγχολικός
 Απελπισμένος
 Εκτός ελέγχου
 Θυμωμένος
 Φοβισμένος
 Αυτοκτονικός
 Συντετριμμένος
 Άλλα ________________________

Αντιμετώπισα το πρόβλημα:
 Πέφτοντας για ύπνο
 Συγκεντρώνοντας στο πρόβλημα
 Τρώγοντας
 Βρίσκοντας λύσεις στα προβλήματά μου

 Πιστεύοντας ότι τα πράγματα θα γίνουν 
καλύτερα

 Άλλα ________________________

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι:
Είναι εντάξει να με ρωτήσετε για τα πράγματα σε αυτό το φύλλο. Παρα-
καλώ ακούστε με και βοηθήστε με.

Από:________________________

Δ



Αγαπητέ έμπιστε ενήλικα,

Σας έχει δοθεί αυτό το έντυπο επειδή το άτομο που σας το έδωσε σας εμπι-
στεύεται και πιστεύει ότι είστε ένα ασφαλές άτομο στη ζωή του. Είναι ση-
μαντικό να ακούτε αυτά που έχουν να πουν με μη επικριτικό τρόπο και να
μην απορρίπτετε τα συναισθήματά τους ως κάτι που περνάει ένας νέος. Οι
παρακάτω πληροφορίες θα πρέπει να σας παρέχουν κάποιες οδηγίες για να
βοηθήσετε αυτό το νεαρό άτομο. Εάν υποψιάζεστε ότι αυτός ο νεαρός μπο-
ρεί να είναι αυτοκτονικός, μην φοβάστε να τον ρωτήσετε εάν σκέφτεται να
αυτοκτονήσει, μιλώντας γι' αυτό δεν θα τον ενθαρρύνει να το κάνει, στην
πραγματικότητα, μπορεί να τον βοηθήσει να νιώσει καλύτερα γνωρίζοντας
ότι είναι εντάξει να σου μιλήσω για αυτό.
Μερικά πιθανά σημάδια αυτοκτονίας:
– Σχεδιασμός, συζήτηση ή σκέψη για αυτοκτονία από το νεαρό άτομο.
– Επίμονα συναισθήματα κατάθλιψης, θυμού, κατάθλιψης ή απαισιοδοξίας.
– Δραστικές αλλαγές στην εμφάνιση, τη διάθεση, τη στάση ή τη συμπεριφορά.
– Δίνοντας πολύτιμα αγαθά.
– Προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό, όπως κόψιμο
ή κάψιμο.
Αίσθημα απελπισίας ή μόνος. 
Τι μπορείς να κάνεις όμως:
– Λάβετε επαγγελματική βοήθεια. καλέστε τη φυλετική κλινική σας, τον το-
πικό επαγγελματία υγείας ή τον τοπικό επαγγελματία ψυχικής υγείας.

– Καλέστε την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή αντιμετώπισης κρίσεων για υπο-
στήριξη. National Suicide Prevention Lifeline, 1- 800-273-TALK (8255), ή Κεί-
μενο: START στο 741741, ή Chat: 24/7 έως
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
– Μην κρίνετε, μην κοροϊδεύετε, μην κάνετε διάλεξη ή μην τον υποτιμάτε.
– Μην προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας. ξέρετε τα όριά σας
στην κατάσταση.
– Να είστε συμπονετικοί. ακούστε πραγματικά τι σας λέει αυτό το άτομο.
· Διαβάστε για την πρόληψη της αυτοκτονίας στο https://suicideprevention-
lifeline.org/, ή βρείτε περισσότερα στο: 
We R Native, https://www.wernative.org/my-life/my-mind/suicide, 
Ρωτήστε τη θεία: https://www.wernative.org/ask-auntie/chat.htm
– Ρίξτε μια ματιά στο Μπροσούρα Mental Health Wellness & Recovery Phone
Apps για χρήσιμες εφαρμογές – εάν δεν περιλαμβάνονται, ζητήστε από τον
συντονιστή ένα αντίγραφο
– Διοίκηση κατάχρησης ουσιών και ψυχικής υγείας (SAMSHA) – Πληκτρολογή-
στε τον ταχυδρομικό σας κώδικα στην παρακάτω διεύθυνση ιστού για να βρείτε
μια κλινική που βρίσκεται πιο κοντά σας, https://findtreatment.samhsa.gov/

Δεν είσαι μόνος. Εάν χρειάζεστε υποστήριξη ως ενήλικες που εμπιστεύονται
τα νεαρά άτομα, απευθυνθείτε σε έναν φίλο, μέλος της οικογένειας ή έναν
επαγγελματία υγείας.



Δραστηριό
τητα3

Ονομα Τίτλος Τοποθεσία Τηλέφωνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γράψτε το όνομα, τον τίτλο, την τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας (τη-
λέφωνο και email) για τα δεδομένα των νέων στην περιοχή σας. 

Τίτλος 
Δραστηριότητα 3: Προοδευτική χαλάρωση 

(Βαθιά μυϊκή χαλάρωση)  
–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 2 ώρες  

–––––––
Υλικά
Δεν χρειάζονται υλικά.
Υπόδειξη: Δείξτε στους νέους διαγράμματα/εικόνες/μοντέλα ανθρώπινων
μυών για να τους βοηθήσετε να αναγνωρίσουν/οπτικοποιήσουν μυϊκές ομάδες
κατά την προετοιμασία για την άσκηση. 

–––––––
Διαδικασία
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ (ΒΑΘΙΑ ΜΥΪΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ)
Ο Facilitator εισάγει την ιδέα ότι η χαλάρωση είναι ένας καλός τρόπος για να
μειώσετε το άγχος. Πείτε στους νέους ότι πρόκειται να κάνουν μια δραστηριό-



τητα που θα τους βοηθήσει να χαλαρώσουν σφίγγοντας και απελευθερώνον-
τας διαφορετικές μυϊκές ομάδες στο σώμα τους. Οι άνθρωποι μπορεί να κά-
θονται ή να ξαπλώνουν ανάσκελα (ανάλογα με τον χώρο). 

Δείξτε/μοντελίστε κάθε βήμα για τους νέους στην προετοιμασία για τη συμ-
μετοχή τους. Στη συνέχεια, διαβάστε και μοντελοποιήστε τις ακόλουθες οδη-
γίες στους μαθητές σας δύο φορές για κάθε κατεύθυνση:
• Σηκώστε τα φρύδια σας και ζαρώστε το μέτωπό σας. Προσπαθήστε να αγγί-
ξετε τη γραμμή των μαλλιών σας με τα φρύδια σας. Μείνετε για 5 δευτερόλε-
πτα…και χαλαρώστε.
• Κάνε ένα μουτράκι. Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε.
• Κλείστε τα μάτια σας όσο πιο σφιχτά μπορείτε. Σχεδιάστε τις γωνίες του στό-
ματός σας προς τα πίσω με τα χείλη σας κλειστά. Μείνετε για 5 δευτερόλε-
πτα…και χαλαρώστε.
• Ανοίξτε τα μάτια και το στόμα σας όσο πιο ανοιχτά μπορείτε. Μείνετε για 5
δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε. Νιώστε τη ζεστασιά και την ηρεμία στο πρό-
σωπό σας.
• Τεντώστε τα χέρια σας μπροστά σας. Κλείστε τη γροθιά σας σφιχτά. Μείνετε
για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε. Νιώστε τη ζεστασιά και την ηρεμία στα
χέρια σας.
• Τεντώστε τα χέρια σας στο πλάι. Προσποιηθείτε ότι πιέζετε έναν αόρατο τοίχο
με τα χέρια σας. Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε.
• Λυγίστε τους αγκώνες σας και κάντε έναν μυ στο άνω μέρος του βραχίονα
σας. Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε. Νιώστε την ένταση να φεύ-
γει από τα χέρια σας.
• Σηκώστε τους ώμους σας. Προσπαθήστε να κάνετε τους ώμους σας να αγγί-

ζουν τα αυτιά σας. Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε.
• Λυγίστε την πλάτη σας μακριά από το πίσω μέρος της καρέκλας σας (ή από
το πάτωμα). Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε.
• Στρογγυλέψτε την πλάτη σας. Προσπαθήστε να το πιέσετε στην πλάτη της
καρέκλας σας (ή στο πάτωμα). Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε.
Νιώστε την ένταση να φεύγει από την πλάτη σας.
• Σφίξτε τους μυς του στομάχου σας. Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλα-
ρώστε.
• Σφίξτε τους μύες του γοφού και των γλουτών σας. Μείνετε για 5 δευτερόλε-
πτα…και χαλαρώστε.
• Σφίξτε τους μύες των μηρών σας πιέζοντας τα πόδια σας όσο πιο κοντά μπο-
ρείτε. Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε.
• Λυγίστε τους αστραγάλους σας προς το σώμα σας όσο περισσότερο μπο-
ρείτε. Μείνετε για 5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε.
• Σύρετε τα δάχτυλα των ποδιών σας όσο περισσότερο μπορείτε. Μείνετε για
5 δευτερόλεπτα…και χαλαρώστε. Νιώστε την ένταση να φεύγει από τα πόδια
σας.
• Σφίξτε όλους τους μύες σε ολόκληρο το σώμα σας. Μείνετε για δέκα δευτε-
ρόλεπτα…και χαλαρώστε. Αφήστε ολόκληρο το σώμα σας να είναι βαρύ και
αχιβάδα. Καθίστε ήσυχα (ή ξαπλώστε ήσυχα) και απολαύστε αυτή την αίσθηση
χαλάρωσης για μερικά λεπτά. 

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα lκερδίστε βαθιά μυϊκή χαλάρωση ως μια εύκολη δραστη-
ριότητα για τη μείωση του στρες. 



–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί για όλα τα επίπεδα (εάν χρειάζεται,
τροποποιήστε την επιλογή και τον αριθμό των κατευθύνσεων).
Ασκήστε αυτή τη δραστηριότητα άλλες φορές για να βοηθήσετε τους νέους
να γίνουν ικανοί στην τεχνική. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να ηρεμήσετε
και να εστιάσετε τους νέους σε μεταβάσεις (π.χ. μετά από ένα διάλειμμα) χρη-
σιμοποιώντας μόνο μερικές από τις προτροπές. Ενθαρρύνετε τους νέους να
ασκήσουν αυτή τη δραστηριότητα μόνοι τους για να μειώσουν το άγχος. Ζη-
τήστε από τους νέους να μοιραστούν αυτήν τη δραστηριότητα με ένα μέλος
της οικογένειας ή/και να πάρουν εναλλάξ την καθοδήγηση των προτροπών πε-
ριοδικά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.   

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα είναι έμμεση, ο εκπαιδευτής θα προσπαθήσει να συλλέξει
δεδομένα για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας και τη μάθηση μέσα από
ένα μίνι ερωτηματολόγιο συγκεκριμένων ερωτήσεων για τη δραστηριότητα,
πώς ένιωσαν, τι βίωσαν, αν θα το επαναλάμβαναν, αν θα εφαρμόσουν στην
καθημερινότητά τους... κ.λπ.    

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
www.edutopia.org

Βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων των νέων με
προκλήσεις ψυχικής υγείας
Σκοπός αυτής της Λειτουργίας είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών και συναι-
σθηματικών δεξιοτήτων των νέων. Οι Σύμβουλοι Νέων θα καθοδηγήσουν
τους νέους στην κατανόηση του τι είναι οι κοινωνικές και συναισθηματικές
ικανότητες και τη διαδικασία ανάπτυξης αυτών των ικανοτήτων. Οι πρακτι-
κές δραστηριότητες σε αυτή τη Λειτουργία ενθαρρύνουν τον βαθύ προβλη-
ματισμό του μαθητή, οδηγώντας τον σε ένα στάδιο συνειδητοποίησης από
το οποίο μπορούν να κάνουν μόνιμες αλλαγές σχετικά με τη δική τους μά-
θηση. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτής της Λειτουργίας είναι η επίτευξη
συνειδητής μάθησης μεταξύ των νέων. 

Λειτουρ
γία4



Δραστηριό
τητα1Τίτλος 

Δραστηριότητα 1: Το παιχνίδι με ζάρια

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 60 λεπτά  

–––––––
Υλικά
• Flipchart • Χαρτί • Ψαλίδι • Στυλό • Ταινία-κασέτα • Κυβερνήτης 

–––––––
Διαδικασία
Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια
της (κοινωνικής και συναισθηματικής) ανάπτυξης ικανοτήτων και πώς αυτή λει-
τουργεί σε διαφορετικές μαθησιακές καταστάσεις. Αυτή η άσκηση θα επιτρέψει
επίσης στους συμμετέχοντες να βιώσουν οι ίδιοι τη διαδικασία ανάπτυξης ικα-
νοτήτων δημιουργώντας ένα ζάρι και απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που
θα αναλύσουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης ικανοτήτων.



Η ιδέα είναι ότι οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους από
την κατασκευή των δικών τους ζαριών ως μεταφορά της διαδικασίας ανάπτυξης
ικανοτήτων προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Επιπλέον, κάθε ερώ-
τηση θα αντιστοιχεί σε μια όψη του ζαριού, που αντιπροσωπεύει τη βαθμο-
λόγηση των βημάτων για τη διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Βήμα 1:
Ξεκινήστε τη δραστηριότητα με μια στρογγυλή συζήτηση σχετικά με την έννοια
της ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων. Κάθε συμμετέ-
χων καλείται να πει τι σημαίνει γι' αυτόν οι λέξεις «ανάπτυξη ικανοτήτων» και
να δώσει παραδείγματα κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων. Καθο-
δηγήστε τη συζήτηση για να βοηθήσετε την ομάδα να φτάσει σε έναν ευρύ
ορισμό που καλύπτει τις διάφορες πτυχές της ανάπτυξης κοινωνικών και συ-
ναισθηματικών ικανοτήτων.
Βήμα 2:
Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, μπορείτε να χωρίσετε τους συμμετέχοντες
σε δύο ή τρεις μικρές ομάδες. Ζητήστε από κάθε ομάδα να φτιάξει ένα χάρτινο
ζάρι χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα υλικά (χαρτί, στυλό, χάρακα, ψαλίδι και
ταινία). Οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να ζητήσουν βοήθεια εάν δυσκολεύον-
ται με οποιοδήποτε βήμα.
Βήμα 3:
Μόλις κάθε ομάδα φτιάξει τα χάρτινα ζάρια της, βοηθήστε την να σκεφτεί τη
διαδικασία κατασκευής της κάνοντας ερωτήσεις σχετικά με τον στόχο της δη-
μιουργίας ενός ζαριού, τα υλικά που χρειάζονται, εάν χρειάζονταν βοήθεια
από κάποιον, τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισαν και πώς μπορούν
να αποδείξουν ότι είναι πλέον σε θέση να φτιάξουν ένα χάρτινο ζάρι.

Βήμα 4:
Ζητήστε από κάθε ομάδα να σκεφτεί μια δεξιότητα που θα ήθελε να αποκτήσει
ή να βελτιώσει και δώστε της μια σειρά από ερωτήσεις που πρέπει να απαν-
τήσουν. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εξετάσουν την εμπειρία τους από
την κατασκευή ενός ζαριού ως παράδειγμα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής:
• Επιλέξτε μια δεξιότητα που θέλετε να αποκτήσετε/βελτιώσετε.
• Ποιος είναι ο σκοπός για την απόκτηση/βελτίωση αυτής της ικανότητας;
• Τι πόρους θα χρειαστείτε;
• Ποιος θα μπορούσε να σας βοηθήσει;
• Ποια εμπόδια θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε;
• Πώς θα μπορούσατε να αποδείξετε ότι έχετε επικυρώσει αυτήν την ικανότητα;
Η δραστηριότητα τελειώνει με κάθε ομάδα να παρουσιάζει τη διαδικασία ανά-
πτυξης των δεξιοτήτων που έχει επιλέξει. Ως συμπέρασμα, μπορείτε να συνο-
ψίσετε τα διάφορα βήματα στην ανάπτυξη κοινωνικών/συναισθηματικών
ικανοτήτων.  

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:
• Κατανοήσουν την έννοια των κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων
• Κατανοήσουν και βιώστε τα διαφορετικά βήματα στην ανάπτυξη κοινωνικών
και συναισθηματικών ικανοτήτων
• Αναλογιστούν τη διαδικασία ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων 



Δραστηριό
τητα2

–––––––
Πιθανές προσαρμογές 
Ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης των νέων, αυτή η άσκηση μπορεί να με-
τατοπιστεί από την ανάπτυξη ικανοτήτων στην επικύρωση ικανοτήτων. Εργα-
στείτε με νέους μέσω μιας λίστας κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων
και δώστε τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να αναγνωρίσουν τις δε-
ξιότητες που ήδη διαθέτουν, πώς αναπτύχθηκαν και πώς μπορούν να βελτιω-
θούν περαιτέρω.    

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Ερωτήσεις προβληματισμού που διευκολύνονται από τον εργάτη νέων:
• Πώς ένιωσες κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα;
• Τι έχετε μάθει για τον εαυτό σας;    

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
Έργο SCRIPT  http://scripteu.com/ - ΕΓΩ: 
Μια εργαλειοθήκη αυτοεπικύρωσης για νέους

Τίτλος 
Δραστηριότητα 2: Εμπειρία ζωής 

σε μια μεγάλη χάρτινη σακούλα
–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 45-60 λεπτά για τη δημιουργία της χάρτινης σακούλας 
• 40 λεπτά για να ρίξετε μια ματιά σε όλες τις χάρτινες σακούλες και για να
συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο
• 20 λεπτά για κάθε χάρτινη σακούλα: παρουσίαση σύμφωνα με ερωτήσεις

–––––––
Υλικά
• Μεγάλες άτυπες χάρτινες σακούλες • Διάφορες εφημερίδες και περιοδικά
• Μαρκαδόροι και στυλό • Ψαλίδι και κόλλα



–––––––
Διαδικασία
Για να κάνει αυτό το έργο, κάθε μαθητής παίρνει μια μεγάλη μη τυπωμένη χάρ-
τινη σακούλα, διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, μαρκαδόρους, ψαλίδι και
κόλλα. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να βάλουν τις χάρτινες σακούλες μπροστά
τους και ο δάσκαλος τους δίνει το καθήκον να αναλογιστούν και να σημειώσουν
εμπειρίες που μπορούν να αποκαλυφθούν σε όλα τα μέλη της ομάδας στο
εξωτερικό της χάρτινης σακούλας. Μέσα στη χάρτινη σακούλα δεν πρέπει να
υπάρχουν εμπειρίες που δεν θέλουν να μοιραστούν με άλλους.

Οι μαθητές θα πρέπει να ξεκινήσουν με το σχεδιασμό του εξωτερικού και στη
συνέχεια να προχωρήσουν στο εσωτερικό. Το σχέδιο γίνεται με τα υλικά που
αναφέρθηκαν. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το δημιουργικό βήμα, οι μαθητές θα
πρέπει να κλείσουν τη τσάντα σιωπηλά. 

Στη συνέχεια, όλες οι χάρτινες σακούλες παίρνουν ετικέτες ονομάτων και το-
ποθετούνται μαζί. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις
χάρτινες σακούλες και θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά
σε όλες τις τσάντες. Για αυτή τη διαδικασία οι μαθητές έχουν 40 λεπτά. Αφού
ρίξουν μια ματιά σε όλες τις μεμονωμένες χάρτινες σακούλες, οι μαθητές θα
πρέπει να τις σχολιάσουν. Αυτό γίνεται με βάση ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο
συντάχθηκε από τον εργάτη για νέους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερω-
τήσεις όπως:
• Τι έμεινε στη μνήμη μου; 
• Ποια τσάντα θα ήθελα να κοιτάξω μέσα; 

• Τι είναι παρόμοιο με την τσάντα μου; 
• Τι θα ήθελα να ρωτήσω ή για τι θα ήθελα να μάθω περισσότερα;
Στη συνέχεια, κάθε εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να εξηγήσει την προ-
σαρμοσμένη χάρτινη σακούλα του/του. Εδώ οι μαθητές δεν αναγκάζονται να
μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, οι οποίες βρίσκονται μέσα στη χάρ-
τινη σακούλα, καθώς αυτές συχνά συνδέονται με φόβους ή ανασφάλειες. Αν
θέλουν, μπορούν ωστόσο να μιλήσουν για τις εμπειρίες μέσα στην τσάντα. Για
να βοηθήσουν τους μαθητές να εξηγήσουν τις χάρτινες σακούλες τους, μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Τι είναι ιδιαίτερα σημαντικό/τι δεν είναι σημαντικό για μένα;
• Τι μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει πιο σημαντικό, τι θα έπρεπε να είναι λι-
γότερο σημαντικό και όχι τόσο σημαντικό;
• Τι έχω ήδη πετύχει;
• Ποιες είναι οι ευχές μου για το μέλλον; 
• Ποιες είναι οι πτυχές της ζωής μου με τις οποίες είμαι «συμφιλιωμένος»; 
• Γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για ορισμένα πράγματα;
• Σε ποια θέματα θα ήθελα να εργαστώ;.  

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:
• Γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και μοιραστείτε προσωπικές εμπειρίες
• Αναλογιστούν την προσωπική βιογραφία της ζωής κάποιου
• Αποφασίσουν βιογραφικές εμπειρίες θα μοιραστούν με την ομάδα και ποιες
εμπειρίες προτιμούν να κρατήσουν για τον εαυτό τους. 



Δραστηριό
τητα3

–––––––
Πιθανές προσαρμογές 
Το μοντέλο μπορεί να τροποποιηθεί όπως επιθυμείτε. Αντί για χάρτινη σακούλα
ένα οικόσημο της ζωής μου σε ένα flipchart ή η ζωή μου ως χάρτης ή ως τοπίο
σε έναν τοίχο κ.λπ.    

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Δύο ερωτηματολόγια σε χαρτί ή σε flipchart (οι ερωτήσεις βλέπε παραπάνω)

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
Toia, M., Bradley, J. (επιμ.) (2012) – Learning to learn for work and life, 
Artpress Publishing, Timisoara

Τίτλος 
Δραστηριότητα 3: Ομαδικές προκλήσεις 

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 1-2 ώρες

–––––––
Υλικά
• Πάγκοι
• Κρίκοι διαφόρων μεγεθών και παρωπίδες 



–––––––
Διαδικασία
Χωρίστε την ομάδα σε 2 ίσες ομάδες για να ολοκληρώσετε 3 προκλήσεις (ιδα-
νικά 4-6 in μια ομάδα):
1) Σταθείτε σε μια γραμμή κρατώντας τα χέρια. Η ομάδα πρέπει να μετακινήσει
ένα στεφάνι από ένα
τελειώνει με το άλλο ενώ διατηρείται πάντα σε επαφή μαζί του.
2) Η ομάδα στέκεται σε πάγκο. Πρέπει να μπείτε στη σειρά ύψους/ηλικίας /
μήνα γέννησης χωρίς να κατέβει από τον πάγκο.
3) Όλα τα μέλη της ομάδας στέκονται κοντά το ένα δίπλα στο άλλο άτομο πιά-
νει το χέρι του άλλου έτσι ώστε όλα να ενωθούν. Η ομάδα πρέπει να ξεμπερ-
δέψει τον κόμπο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:
• Κατανοήστε τη σημασία της εργασίας σε ομάδες
• Ενημερωθείτε για το πώς λειτουργεί η συνεργασία
• Αναγνωρίστε την προσωπική συμβολή στην επιτυχία της ομάδας 

–––––––
Πιθανές προσαρμογές 
• Για απλοποίηση – Μειώστε τα μεγέθη ομάδων ή χρησιμοποιήστε μεγαλύ-
τερα κρίκους/πάγκους.
• Για να προχωρήσετε - Ολοκληρώστε τις εργασίες σιωπηλά ή δέστε τα μάτια
σε 2 μέλη της ομάδας.     

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Αντανάκλαση:
• Τι ρόλο έπαιξες στο έργο; Πώς συνέβαλε αυτό στην επιτυχία της ομάδας;
• Επιλέξτε ένα άλλο μέλος της ομάδας και εξηγήστε πώς είχαν θετικά
αντίκτυπο στην εργασία.
• Αν επαναλαμβάνατε αυτή την εργασία, τι θα κάνατε διαφορετικά;
• Ποιος ήταν καλός επικοινωνιακός; Τι έκαναν που τους έκανε καλούς; 

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
Έργο ActiveGames4Change 
https://www.activegames4change.org/index.html 



Δραστηριό
τητα4Τίτλος 

Δραστηριότητα 4: Αυτοεικόνα – Ενδυνάμωση 
της αυτοεκτίμησης 

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 45 λεπτά για αυτοαξιολόγηση 
• 20 λεπτά για αξιολόγηση (κάθε μαθητής) 

–––––––
Υλικά
• Χαρτί Α4
• Flipchart
• Στυλό 

–––––––
Διαδικασία
Οι μαθητές χρειάζονται χαρτί και στυλό. Ένα φύλλο Α4 χωρίζεται στα δύο με
μια παχιά οριζόντια γραμμή στη μέση του φύλλου. Στο ένα μισό χαρτί οι μα-
θητές θα πρέπει να γράψουν «Τι μου αρέσει στον εαυτό μου;» και στο άλλο
μισό «Τι δεν μου αρέσει στον εαυτό μου;» Μετά από αυτό, οι μαθητές έχουν
λίγο χρόνο για να σκεφτούν αυτά τα σημεία και να καταγράφουν τις σκέψεις
τους σε κουκκίδες. Με τον ίδιο τρόπο οι μαθητές δημιουργούν ένα άλλο χαρτί.
Τώρα το καθήκον θα είναι να απαντήσετε "Γιατί σε άλλους αρέσω;" και «Γιατί
οι άλλοι δεν με συμπαθούν;» Το καθήκον του μαθητή είναι τώρα να βάλει τον
εαυτό του στη θέση των ανθρώπων που είναι σημαντικοί για αυτόν. Θα πρέπει
να αναλογιστούν τι εκτιμούν περισσότερο αυτά τα άτομα σε αυτούς και επίσης
τι εκτιμούν λιγότερο ή τι αντιπαθούν σε αυτούς. Αυτά τα σημεία πρέπει επίσης
να σημειωθούν στο προετοιμασμένο φύλλο με δύο μισά. Στη συνέχεια, η αυ-
τοεικόνα συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των φανταστικών εξωτερικών αντι-
λήψεων. Εάν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής
αξιολόγησης είναι διαφορετικά, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κάνουν στον
εαυτό τους τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Πώς νιώθω με αυτήν την αξιολόγηση; 
• Είναι αποδεκτό από εμένα; 
• Τι με δυσκολεύει να κατανοήσω αυτήν την αξιολόγηση;
Επιπλέον, οι μαθητές αναλαμβάνουν να δώσουν απαντήσεις στις ακόλουθες
ερωτήσεις: 
• Πώς λαμβάνω αυτήν την αξιολόγηση; 
• Από πού προέρχεται; 



• Από ποιον έχω πάρει κάτι; 
• Ποιες φράσεις ή λέξεις θυμάμαι από την οικογένειά μου, σχετικά με την αξία,
τις αρετές και τις δεξιότητές μου;
Στη συνέχεια η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει σε μικρές ομάδες (2-4 άτομα).
Κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να παρουσιάσει την εικόνα του εαυτού του και
τη φανταστική του εξωτερική αξιολόγηση. Οι ακροατές ακούν δίνοντας ιδιαί-
τερη προσοχή στις ακόλουθες πτυχές:
• Σε ποια περιοχή εντοπίζονται κυρίως οι αναφερόμενες ιδιότητες και τα πιο
αδύναμα σημεία (σώμα, χαρακτήρας, διάνοια); 
• Ποιες περιοχές δεν αναφέρονται; 
• Πώς βλέπεις τον εαυτό σου; 
• Πώς σε βλέπω; 

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:
• Κατανοούν τις διαφορές αξιολόγησης σχετικά με την εικόνα τους
• Προσδιορίζουν τις ιδιότητες και τους τομείς προς βελτίωση που έχουν στην
άποψή τους και στην αντίληψη των άλλων ανθρώπων
• Αποδέχονται τις πιο αδύναμες περιοχές τους και εκτιμούν τις ιδιότητες και
τις ευκαιρίες τους 

–––––––
Πιθανές προσαρμογές 
Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιείται καλύτερα μετά τη Δραστηριότητα 2:
Εμπειρία ζωής σε μια μεγάλη χάρτινη σακούλα     

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Χρησιμοποιήστε ένα ημερολόγιο μάθησης για να καταγράψετε τις σκέψεις του
μαθητή σχετικά με τη δραστηριότητα.  

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
Δομή ημερολογίου μάθησης:
ΤΙ
Οι μαθητές κάνουν σύντομες σημειώσεις για το τι έκαναν κατά τη διάρκεια της
πρακτικής συνεδρίας της ενότητας.
ΓΙΑΤΙ
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν σύντομες αναλυτικές σημειώσεις μετά την ολοκλή-
ρωση της ενότητας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρησιμότητα της μαθη-
σιακής τους δραστηριότητας και στη μέτρηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Γνωρίζοντας γιατί κάποιος κάνει κάτι θα βοηθήσει τους μα-
θητές να μεταβούν από παθητικός σε ενεργητικός μαθητής.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν σύντομες σημειώσεις σχετικά με τη συναισθημα-
τική τους ανταπόκριση στη δραστηριότητα: η επίδραση πάνω τους ως μαθη-
τευόμενος πρέπει να παρατηρηθεί. Αυτό θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν
μια εικόνα του εαυτού τους ως μαθητής και ως μαθητής.
Αυτός ο προβληματισμός επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρήσουν τι και
πώς τους αρέσει να μαθαίνουν: τα θέματα και τα θέματα που τους αρέσει –
και αυτά που δεν τους αρέσουν τόσο πολύ. είτε τους αρέσουν οι διαλέξεις είτε
το διάβασμα, είτε τους αρέσει η ομαδική εργασία είτε η ανεξάρτητη μελέτη.



Λειτουρ
γία5

ΕΜΑΘΑ
Οι μαθητές κάνουν σύντομες σημειώσεις για όλα όσα πιστεύουν ότι έχουν
μάθει από τη δραστηριότητα. Αυτό είναι το μέρος όπου οι εκπαιδευόμενοι κά-
νουν τη μάθησή τους συνειδητή, γεγονός που βελτιώνει τόσο την ποσότητα
όσο και την ποιότητα της μάθησής τους.
Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Οι μαθητές κάνουν σύντομες σημειώσεις για το τι θα κάνουν στη συνέχεια σε
σχέση με τη μάθησή τους. Σύνδεση των νέων με προκλήσεις ψυχικής υγείας στην κύρια κοινότητα

Οι δραστηριότητες αυτής της λειτουργίας ανήκουν στην εννοιολόγηση της κοι-
νότητας ως «όασης πόρων», όχι μόνο υλικού. Οι κοινότητες δεν είναι μόνο πα-
ράγοντες περιθωριοποίησης και στιγματισμού, αλλά είναι επίσης (συχνά
απροσδόκητες) πηγές βοήθειας, ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης. Ο Σύμβουλους
Νέων, με αυτή την έννοια, θα πρέπει, με τη σειρά του, να επεξεργάζεται τις δικές
του αρνητικές προκαταλήψεις για τις κοινότητες, τις γειτονιές και τους τόπους
συνήθους κοινωνικοποίησης και να ενεργεί ως «οδηγός» στην εξερεύνηση και
κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των ευκαιριών που υπάρχουν φυ-
σικά. στα εικονικά «εργαστήρια» των διαφόρων φυσικών κοινωνικών πλαισίων.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες στοχεύουν, αφενός, να παρακινήσουν τους
νέους να προβληματιστούν σχετικά με τις στάσεις, τις προτιμήσεις, τους στό-
χους, τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και αυτοέκφραση και, αφετέρου, να διευκο-
λύνουν την ένταξή τους στο κοινοτικό πλαίσιο ενθαρρύνοντας διαδικασίες
αποδοχής , αλληλεγγύη και πρωτοβουλίες που παρέχουν θετικά ερεθίσματα
και διεξόδους προς την «ιθαγένεια» των νέων και την αναγνώριση του ενερ-
γού και παραγωγικού τους ρόλου από τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.



Δραστηριό
τητα1Τίτλος 

Δραστηριότητα 1: Ice-breaker: Wool Friendship 

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• Από 20 έως 40 λεπτά

–––––––
Υλικά
• Καρέκλες (προτιμώμενες αλλά όχι απαραίτητες)
• Μια μπάλα μαλλί  



–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα: 
• εκπαιδεύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
• βιώσουν προορατική στάση και αίσθηση σκοπιμότητας
• εστιάσουν στους δικούς του πόρους 
• χρησιμοποιήσουν ενεργητική ακρόαση
• αποκτήσουν εμπειρία ομαδικής εργασίας, συνεργασίας και συνεργασίας 

–––––––
Διαδικασία
Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι ένα παγοθραυστικό με τίτλο «Wool
Friendship». 

Αυτή η δραστηριότητα χρησιμεύει για να «σπάσει ο πάγος» και επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους και να συγκρίνουν σημειώσεις
μέσω της χρήσης ενός αντικειμένου που λειτουργεί ως «μεσολαβητής», μιας
μπάλας νήματος, προσπαθώντας να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων
χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία όπως η ομιλία, η ακρόαση και η δημιουργι-
κότητα. Μέσω του Wool Friendship σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε μια διαδικα-
σία διαφάνειας και αμοιβαίας ανταλλαγής που μας επιτρέπει να
δημιουργήσουμε ένα χαλαρό και ελκυστικό περιβάλλον, ανοίγοντας έτσι το
πεδίο για μελλοντική ομαδική εργασία. 

Βήμα 1
Σε έναν αρκετά μεγάλο χώρο, οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο, όρ-
θιοι ή καθισμένοι σε κύκλο σε καρέκλες.

Βήμα 2 
Ο πρώτος συμμετέχων, κρατώντας τη μπάλα του νήματος στο χέρι του, συστή-
νεται στην ομάδα λέγοντας το όνομά του και το όνομα αυτού που θεωρεί ότι
είναι μια ποιότητα. Αφού κάνει το νήμα να περάσει γύρω από τον καρπό του,
πετάει τη μπάλα σε έναν άλλο συμμετέχοντα. 

Βήμα 3
Ο επόμενος συμμετέχων που θα πιάσει την μπάλα θα πρέπει να επαναλάβει
το όνομα και την ποιότητα του προηγούμενου συμμετέχοντα πριν συστηθούν.
Πριν πετάξει την μπάλα σε άλλον σύντροφο, θα τυλίξει επίσης την μπάλα γύρω
από τον καρπό του/της. Και ούτω καθεξής μέχρι να συστηθούν όλοι και να τυ-
λίξουν την κλωστή γύρω από τον καρπό τους. 
Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, θα σχηματιστεί ένας «ιστός αράχνης» στο κέντρο
του κύκλου, αντικατοπτρίζοντας το δίκτυο των συνδέσεων που δημιουργούνται
μέσα στην ομάδα.  

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Σε περίπτωση ντροπαλότητας ή αναστολής στην επικοινωνία, ένας ΝΕ θα έχει
το καθήκον να διατηρεί και να διευκολύνει την παρουσίαση και την ανταλλαγή
μεταξύ των συμμετεχόντων, ίσως ξεκινώντας ο ίδιος το παιχνίδι με μπάλα ή
ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να ανοιχτούν και να αφεθούν ελεύθεροι.
και δημιουργική ομαδική εργασία.



Δραστηριό
τητα2Εάν είναι δύσκολο για τους συμμετέχοντες να κρατήσουν κατά νου τα ονόματα

και τις ιδιότητες όλων των νέων που προηγήθηκαν, μπορούν να περιοριστούν
στο να επαναλάβουν αυτό του συντρόφου που προηγήθηκε.      

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στο τέλος της δραστηριότητας, θα ζητηθεί μια σύντομη ανατροφοδότηση, με
ορισμένες ερωτήσεις ερεθίσματος ανοιχτού τύπου, όπως: 
1) Σας άρεσε αυτή η δραστηριότητα; Αν ναι, γιατί.
2) Αν όχι, γιατί και τι θα αλλάζατε.   

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
N/A

Τίτλος 
Δραστηριότητα 2: Γειτονιά: ποιος είσαι;

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 1 ώρα και 30 λεπτά (45 λεπτά για τη δραστηριότητα συζήτησης και 45 λεπτά
για την ανατροφοδότηση της ολομέλειας)

–––––––
Υλικά
• Καρέκλες
• Στυλό
• Σημειωματάρια
• Flipchart 



–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• ακούστε και μοιραστείτε πληροφορίες και απόψεις
• Σκεφτείτε τους πόρους και τα όρια της δικής σας περιοχής
• να έρθει σε επαφή με τις δικές του ανάγκες, επιθυμίες, προσδοκίες
• εμπειρία συνεργασίας και ομαδικής εργασίας  

–––––––
Διαδικασία
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ομαδική εργασία με στόχο τη συλλογή
πληροφοριών για τον τόπο όπου ζουν οι νέοι, προκειμένου να ξεκινήσει ένας
προβληματισμός σχετικά με την περιοχή ως τόπος διαμονής και πού να βρουν
πόρους και ευκαιρίες, αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πόρων που διαθέτουν
και ανταλλαγή από αυτές τις πληροφορίες με άλλους. Δίνεται στους συμμετέ-
χοντες μια λίστα διεγερτικών ερωτήσεων για να τους βοηθήσουν στη συζήτηση
και να εστιάσουν την προσοχή τους σε εκείνους τους πόρους που είναι σημαν-
τικοί επειδή μπορούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
Δομημένη ομαδική δραστηριότητα: αν το απαιτεί το μέγεθος της ομάδας, μπο-
ρεί να χωριστεί σε μικρές ομάδες. Την υποδιαίρεση των ομάδων θα διαχειρί-
ζεται ο Youth Worker, ο οποίος θα έχει ως αποστολή να εξασφαλίσει μια
ετερογενή κατανομή των νέων τόσο ως προς την ηλικία όσο και ως προς το επί-
πεδο λειτουργίας. Τα γκρουπ θα αποτελούνται από 3, το πολύ 4 άτομα. 

Βήμα 1
Οι συμμετέχοντες, όλοι μαζί ή σε μικρές ομάδες, καλούνται να καθίσουν σε
κύκλο.
Βήμα 2
Οι συμμετέχοντες αρχίζουν να συζητούν ορισμένες ερωτήσεις (Παράρτημα Α)
σχετικά με τον τόπο διαμονής τους.
• Που μένεις?
• Τι πόρους προσφέρει η γειτονιά σας και ποιους χρησιμοποιείτε; Για παρά-
δειγμα: βιβλιοθήκη, κινηματογράφος, κέντρο νεότητας, κέντρο εργασίας...
• Τι θα βελτιώσατε στη γειτονιά σας;
• Πιστεύετε ότι είναι μια γειτονιά φιλική προς τους νέους;
• Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες ή ευκαιρίες που απευθύνονται ειδικά σε
νέους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές, συναισθηματικές ή/και σχεσιακές
δυσκολίες;
Βήμα 3
Μέχρι το τέλος αυτού του πρώτου βήματος της δραστηριότητας, οι συμμετέ-
χοντες θα πρέπει να επιλέξουν έναν εκπρόσωπο που θα έχει το καθήκον να
περιγράψει εν συντομία στην ολομέλεια τι προέκυψε σε κάθε υποομάδα. 

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Οι δραστηριότητες θα προσαρμοστούν ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής
των νέων.
Εάν υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία εντός της ομάδας, ένας Εργάτης
Νέων μπορεί να ενεργήσει ως συντονιστής κατά τη διάρκεια της συζήτησης
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων.       



–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω μιας σειράς ερωτήσεων που τέθηκαν
στο τέλος της δραστηριότητας:
• Σας άρεσε αυτή η δραστηριότητα;
• Πώς ένιωσες όταν έκανες αυτή τη δραστηριότητα;
• Πιστεύετε ότι αποκτήσατε νέες πληροφορίες για το πού μένετε και πού μέ-
νουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας;
• Πιστεύετε ότι αυτές οι πληροφορίες θα σας φανούν χρήσιμες;

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
N/A

Παράρτημα A
Μαζί με τα άλλα μέλη της ομάδας, σκεφτείτε τη γειτονιά σας και προσπα-
θήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Έχετε 30 λεπτά για να ολο-
κληρώσετε την εργασία.
Αποφασίστε ποιος από εσάς θα είναι ο εκπρόσωπος που θα μοιραστεί τις
απαντήσεις σας με τις άλλες ομάδες.
Απολαύστε τη δουλειά σας!

1. Πού μένεις;

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Ποιους πόρους προσφέρει η γειτονιά σας και ποιους χρησιμοποιείτε;
Για παράδειγμα: βιβλιοθήκη, κινηματογράφος, κέντρο νεότητας, κέντρο
εργασίας...

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

A



Δραστηριό
τητα33. Τι θα βελτιώσατε στη γειτονιά σας;

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Πιστεύετε ότι είναι μια γειτονιά φιλική προς τους νέους;

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Υπάρχουν υπηρεσίες ή ευκαιρίες που απευθύνονται ειδικά σε νέους που
αντιμετωπίζουν ψυχολογικές, συναισθηματικές ή/και σχεσιακές δυσκολίες;

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Τίτλος 
Δραστηριότητα 3: Γνωρίζοντας τη γειτονιά μου

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 2 ώρες
• εξερεύνηση και συνεντεύξεις (1 ώρα και 30 λεπτά)
• επανένωση (30 λεπτά) 

–––––––
Υλικά
• Κάμερα για φωτογραφίες ή/και βίντεο
• Χάρτες από χαρτί
• Σημειωματάριο
• τηλέφωνο (με χάρτες)
• σχηματικό πλέγμα για την παρατήρηση της γειτονιάς 



–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• εκπαιδεύσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, ξεκινώντας, διατηρώντας και τε-
λειώνοντας μια συνομιλία με νέα άτομα.
• εστιάσουν την προσοχή στις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες τους και
των άλλων
• ενισχύσουν την αίσθηση πρωτοβουλίας, αυτοαποτελεσματικότητας και αυ-
τονομίας τους
• χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητα για να δημιουργήσετε μια προσωπική
αφήγηση της γειτονιάς 

–––––––
Διαδικασία
Η δραστηριότητα στοχεύει στην αύξηση της γνώσης της γειτονιάς μέσα από
δύο διακριτές φάσεις:
Φάση 1: εξερεύνηση και συλλογή πληροφοριών 
Φάση 2: ανταλλαγή πληροφοριών που συλλέγονται

Στην πρώτη φάση, που θα διαρκέσει μιάμιση ώρα, οι μαθητές θα χωριστούν
σε μικρές ομάδες των τριών έως τεσσάρων ατόμων και θα τολμήσουν να εξε-
ρευνήσουν τη γειτονιά και τους κατοίκους της, χρησιμοποιώντας χαρτί ή δια-
δικτυακούς χάρτες και ένα πλέγμα παρατήρησης που θα επιτρέψτε τους να
συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες. 

Βήμα 1
Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες, παρέχοντάς τους χάρτες σε χαρτί (ή
συσκευές για να συμβουλευτούν ψηφιακούς χάρτες), ένα πλέγμα παρατήρη-
σης (π.χ. όπως αυτό που παρέχεται στο Παράρτημα Β) που λαμβάνει υπόψη
διάφορες πτυχές, π.χ.
• λίστα με τα μέρη που επισκέφθηκες
• άτομα και μέρη που φωτογραφήθηκαν/αποτυπώθηκαν ξανά
• κίνητρα που τους κάνουν φιλόξενους ή όχι
• προσωπικές προτιμήσεις, τι τους έκανε εντύπωση.
Αναθέστε σε κάθε ομάδα ένα τμήμα ή μερικούς δρόμους στη γειτονιά που θα
εξερευνήσει. 

Βήμα 2
Προσκαλέστε τα παιδιά να εξερευνήσουν τη γειτονιά, ενθαρρύνοντάς τα να
αλληλεπιδράσουν με άλλους πολίτες, παίρνοντας συνεντεύξεις από ανθρώ-
πους που τους έχουν κινήσει την περιέργεια, φωτογραφίζοντας τα μέρη που
τα έχουν εντυπωσιάσει, φτιάχνοντας σύντομα βίντεο και συλλέγοντας αντικεί-
μενα που συμβολίζουν τα μέρη που έχουν ανακαλύψει. Θυμηθείτε να ορίσετε
μια ώρα και ένα σημείο συνάντησης στο οποίο οι ομάδες θα συγκλίνουν και
στη συνέχεια θα συναντηθούν στην τελική σύνοδο ολομέλειας.

Στη δεύτερη φάση, η ομάδα θα συγκεντρωθεί για 30 λεπτά κατά την οποία θα
συζητηθούν τα μέρη που επισκέφτηκαν στην προηγούμενη εξερεύνηση. Οι
νέοι θα κληθούν να μοιραστούν τις απαντήσεις τους στις διάφορες περιοχές
του πλέγματος που είχαν συμπληρώσει προηγουμένως. Η κοινή χρήση θα επι-
κεντρωθεί στα μέρη που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και σε εκείνα για
τα οποία θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες. 



Η συγκέντρωση όλων θα είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε τι εντυπωσίασε
κάθε στοιχείο, γιατί και πάνω απ' όλα για να αποκτήσουμε μια περισσότερο ή
λιγότερο ολοκληρωμένη ιδέα για το σύνολο της γειτονιάς που παρατηρείται.
Θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν θέματα όπως οι δυσκολίες υλοποίησης
ορισμένων ενεργειών, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυξημένο ενδιαφέρον για
συγκεκριμένους χώρους, μνημεία, αντικείμενα ή άλλα πράγματα. Επιπλέον, η
συζήτηση θα επικεντρωθεί στους πόρους που βρέθηκαν, τι κέντρισε το ενδια-
φέρον και τι περίμεναν να βρουν και τι απουσίαζε.  

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Εάν δεν είναι δυνατό για τους νέους να εξερευνήσουν τη γειτονιά μόνοι τους,
θα μπορούσαν να συνοδεύονται από έναν Σύμβουλο Νέων ή άλλους εκπαι-
δευμένους εθελοντές. 
Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να δημιουργηθούν μικρές ομάδες με διαφο-
ρετικά επίπεδα λειτουργίας και αυτονομίας για να τονωθεί μια δυναμική υπο-
στήριξης από ομότιμους.
Εάν η δραστηριότητα απευθύνεται σε μερικούς νέους που δεν μπορούν να
βγουν έξω, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας
συσκευές και εφαρμογές που τους επιτρέπουν να αναζητούν και να βλέπουν
χάρτες στο διαδίκτυο.        

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στο τέλος της δραστηριότητας μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες ερωτήσεις
στους μαθητές, με τη μορφή ερωτηματολογίου ή ερωτήσεων ερεθίσματος σε
μια ομάδα εστίασης:

1) Πόσο χρήσιμες πιστεύετε ότι ήταν οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθη-
καν για τη γνωριμία της γειτονιάς; 
2) Δυσκολεύσατε να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητες; 
3) Η προηγούμενη αντίληψη σου για τη γειτονιά είναι ίδια με αυτή που έχεις
τώρα; Αν όχι, τι έχει αλλάξει;

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
N/A



Παράρτημα B
Γνωρίζοντας τη γειτονιά μου

Ομάδα αρ. ________________________

Λίστα με τα μέρη που εξερευνήθηκαν και ποιες δραστηριότητες/υπηρε-
σίες λαμβάνουν χώρα εκεί

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Άτομα που ερωτήθηκαν: ποιοι είναι, τι κάνουν;

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Τι ήθελα να βρω στα μέρη που επισκέφτηκα:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Τι με εξέπληξε για τα μέρη που επισκέφτηκα:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Πώς ένιωσα κατά την εξερεύνηση;

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

B



Δραστηριό
τητα4Τίτλος 

Δραστηριότητα 4: Με νοιάζει να φροντίζω

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις, κατανεμημένες σε δύο ημέ-
ρες και διαρκεί περίπου 4/6 ώρες:

Πρώτη φάση / ημέρα: 2/3 ώρες για την προετοιμασία και τη δημοσιότητα της
δραστηριότητας.
Φάση 2: 2/3 ώρες για τη δραστηριότητα αστικής ανάπλασης. 

Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί μια πρώτη φάση κατά την οποία μία ή περισ-
σότερες ημέρες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημοσιότητα της πρωτοβουλίας
και μια ημέρα δραστηριοτήτων ανάπλασης, που θα πραγματοποιηθεί λίγες
ημέρες μετά τη δημοσιότητα, προκειμένου να προωθηθεί η προσκόλληση των
πολιτών της γειτονιάς. 

–––––––
Υλικά
• Φυλλάδια για τη διαφήμιση της πρωτοβουλίας (μπορούν να αντικαταστα-
θούν ή να συμπληρωθούν από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
• Βασικά υλικά: Άνετα ρούχα και γάντια (κηπουρική).
• Άλλα συνιστώμενα υλικά: Ξύστρα; Γάντια (λάτεξ ή DIY)? Απολιπαντικό με ψε-
καστήρα. Εθυλική αλκοόλη; Μεταλλική βούρτσα; Πανιά σφουγγαριού από μι-
κροΐνες ή ελαφιού για καθαρισμό. Σακούλες σκουπιδιών; Σόργο και
ξεσκονόπανο. Βούρτσες. 

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• εκπαίδευσουν τις μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων προγραμματισμού και ορ-
γάνωσης
• εκπαιδεύσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, ξεκινώντας, διατηρώντας και τε-
λειώνοντας μια συνομιλία με νέα άτομα
• αποκτήσουν εμπειρία ομαδικής εργασίας για την επίτευξη ενός στόχου
• αποκτήσουν επίγνωση της σημασίας της βιωσιμότητας και της αστικής ευ-
πρέπειας για την προσωπική και την κοινοτική ευημερία
• βάλουν στο παιχνίδι πρακτικές και τεχνικο-χειρονακτικές δεξιότητες
• βιώσουν μια αλλαγή προοπτικής από το να είστε «αντικείμενο φροντίδας»
σε να φροντίζετε κάτι 
• αποκτήσουν εμπειρία για να γίνουν εκπρόσωποι ενός διαφορετικού οράμα-
τος για άτομα με ψυχική δυσφορία, φορείς πόρων και δεξιοτήτων 



–––––––
Διαδικασία
Η δραστηριότητα έχει διττό στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής και
της ιδιότητας του πολίτη των νέων αφενός και αφετέρου την ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας σε μια πιο συνειδητή και χωρίς στιγματισμό άποψη για
τις ψυχικές ασθένειες.
Για να γίνει αυτό, η προτεινόμενη δραστηριότητα σκοπεύει να δημιουργήσει
μια γέφυρα, ένα κοινό ενδιαφέρον που διευκολύνει τη συνάντηση μεταξύ των
νέων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα και των πολιτών: μια δράση ανά-
πλασης των αστικών χώρων της γειτονιάς της οποίας οι νέοι οι ίδιοι θα γίνουν
υποστηρικτές και διοργανωτές, με τη συμμετοχή των πολιτών της γειτονιάς.

Πρώτη φάση

Με βάση την ανάλυση των χαρακτηριστικών της γειτονιάς που πραγματοποι-
ήθηκε στην προηγούμενη δραστηριότητα Γνωρίζω τη γειτονιά μου, οι μαθητές
προσδιορίζουν μια τοποθεσία για τη δράση αστικής ανάπλασης. Αφού επι-
λεγεί η τοποθεσία, η ημερομηνία και η ώρα της επανάληψης, θα καθοριστούν
οι μέθοδοι για τη δημοσιοποίηση της εκδήλωσης (π.χ. εκτύπωση φυλλαδίων
που θα διανεμηθούν στη γειτονιά, δημοσιοποίηση της εκδήλωσης στα κοι-
νωνικά κανάλια κ.λπ.). Οι νέοι θα συμμετάσχουν προσωπικά στη δημιουργία
μιας αφίσας ή φυλλαδίου (παράδειγμα επισυνάπτεται, Παράρτημα Γ) και στη
δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας στη γειτονιά, στην ενημέρωση των κατα-
στηματαρχών, σχολείων, κοινωνικών κέντρων της γειτονιάς κ.λπ.

Δεύτερη φάση

Οι νέοι και οι πολίτες που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία και συναντήθηκαν
στον τόπο και την ημερομηνία συνάντησης χωρίζονται σε μικρές ετερογενείς
ομάδες που αποτελούνται από νέους, πολίτες και Σύμβουλους Νέων. Σε κάθε
ομάδα θα ανατεθεί μια εργασία αστικής ανάπλασης (π.χ. αφαίρεση απορριμ-
μάτων από το γκαζόν, αφαίρεση αυτοκόλλητων από φανοστάτες, βαφή πάγ-
κου, κ.λπ.) και τα εργαλεία που χρειάζονται για την εκτέλεσή της. Αυτές οι
εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σε αρμονία με το περιβάλλον και το στυλ
της γειτονιάς.

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μια στιγμή ανταλλαγής με όλους τους
συμμετέχοντες, κατά την οποία θα προωθηθεί ο προβληματισμός σχετικά με
τη σημασία του πολιτικού αισθήματος και την ευθύνη κάθε πολίτη να συμβάλ-
λει στην προστασία του κοινού καλού και της ευημερίας όλων εντός των κοι-
νοτήτων στην οποία ανήκουν.   

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Εάν είναι δύσκολο να οργανωθεί η δραστηριότητα ανάκτησης σε δημόσιους
χώρους, η πρωτοβουλία αναγέννησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε
πιο περιορισμένους χώρους όπως το κοινοτικό κέντρο, το κέντρο ημέρας, με
τη συμμετοχή των πολιτών στους χώρους όπου οι νέοι ασκούν συνήθως τις
δραστηριότητές τους. ή την εκ νέου ανάπτυξη εξωτερικών περιβαλλόντων
όπως το σχολείο ή το κέντρο ηλικιωμένων προσφέροντας βοήθεια.     



–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στο τέλος της δραστηριότητας θα ενθαρρυνθεί η αξιολόγηση της δραστηριό-
τητας, τόσο από τους νέους όσο και από τους πολίτες που συμμετείχαν στη
δραστηριότητα:

Ερωτήσεις προς τους νέους:
• Πιστεύετε ότι η βοήθειά σας ήταν χρήσιμη για τη βελτίωση της εμφάνισης
της γειτονιάς;
• Πώς ένιωσες για τη δραστηριότητα;
• Πώς δούλευε μαζί με τους πολίτες της γειτονιάς;
• Νιώθετε μεγαλύτερη συμμετοχή στην κοινοτική ζωή μετά από αυτή τη δρα-
στηριότητα; 

Ερωτήσεις προς τους πολίτες: 
• Πόσο χρήσιμη πιστεύετε ότι ήταν αυτή η δραστηριότητα για τη βελτίωση των
κοινόχρηστων χώρων; 
• Πιστεύετε ότι οι διοργανωτές πραγματοποίησαν τη δραστηριότητα αποτε-
λεσματικά;
• Πώς αισθανθήκατε κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα;
• Θα συμμετείχατε σε άλλες δραστηριότητες παρόμοιες με αυτήν;

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
https://activities.esn.org/causes/environmental-sustainability
https://retake.org/roma/ 

Παράρτημα Γ

«I care to take care»
The neighbourhood is everyone’s home

JOIN US TO TAKE CARE OF IT
when________________________

where_______________________

time_________________________

organizers_________________________

CLEAN
AND

GREEN

Γ



Δραστηριό
τητα5Τίτλος 

Δραστηριότητα 5: Δημόσια (σχέση)

–––––––
εικονίδια

–––––––
Διάρκεια
• 2 ώρες 

–––––––
Υλικά
Μεγάλα σεντόνια
Μαρκαδόροι, μολύβια, τέμπερες, πινέλα
Υλικά διακόσμησης
Πληροφορίες και φωτογραφίες που συλλέχθηκαν στην εξερεύνηση της γειτο-
νιάς σε έντυπη μορφή

Η:́
Μέσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ιστοσελίδα του οργανισμού

Προγράμματα γραφικών
Φωτογραφίες και βίντεο που συλλέγονται στην εξερεύνηση της γειτονιάς σε
ψηφιακή μορφή

–––––––
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα:
• εκφράζουν τη δική τους άποψη σεβόμενοι την άποψη των άλλων.
• εργασία σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου
• εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους, χρησιμοποιώντας θεωρητικές ή/και τε-
χνικές δεξιότητες 
• να αναγνωρίσουν τις δικές τους ανάγκες και να προσδιορίσουν ποιος/τι μπο-
ρεί να βοηθήσει στην κάλυψη αυτών των αναγκών
• μπαίνουν στη θέση των άλλων και μοιράζονται τις βιωματικές τους γνώσεις

–––––––
Διαδικασία
Στόχος της δραστηριότητας είναι να μοιραστεί με την κοινότητα, ιδιαίτερα με
τους συνομηλίκους, τους πόρους που υπάρχουν στη γειτονιά, δημιουργώντας
έναν χάρτη ομιλίας που συγκεντρώνει όλα όσα στη γειτονιά ανταποκρίνονται
στις ανάγκες και τις επιθυμίες των νέων, αυτά που αρέσει και τι πιστεύουν ότι
μπορεί να είναι χρήσιμο σε άλλους νέους που συμβουλεύονται τον χάρτη που
μιλάει.

Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν υλικά που έχουν συλλεχθεί κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας «Γνωρίζω τη γειτονιά μου» για να δημιουργή-
σουν αυτόν τον προσωπικό και πρωτότυπο χάρτη.



Βήμα 1

Επιλογή του υλικού που θεωρείται πιο ενδεικτικό και προορίζεται να χρησιμο-
ποιηθεί στη φάση της δημοσιότητας. Κάθε άτομο πρέπει να φέρει μαζί του τα
υλικά που έχει συγκεντρώσει και τα οποία θεωρεί ότι είναι τα πιο σημαντικά
και αντιπροσωπευτικά της γειτονιάς.
Στην ομάδα μοιράζονται τα υλικά, εξηγώντας τους λόγους που τους οδήγησαν
να επιλέξουν αυτό το υλικό (τι τους εντυπωσίασε και γιατί). Στη συνέχεια, η
ομάδα επιλέγει ποιους πόρους θα ήθελε να αντιπροσωπεύονται στον χάρτη
ομιλίας.

Βήμα 2

Ένας μεγάλος χάρτης δημιουργείται χρησιμοποιώντας φύλλα χαρτιού περιτυ-
λίγματος ή χαρτονιού και πάνω του σχεδιάζεται το περίγραμμα της γειτονιάς,
που αποτελείται από τους κεντρικούς δρόμους, τους παράδρομους, τις πλα-
τείες και τα τετράγωνα. Σε κάθε αγόρι ή ζευγάρι αγοριών ανατίθεται μια πε-
ριοχή του χάρτινου χάρτη για να εργαστεί.
Αυτή η περιοχή μπορεί να συμπληρωθεί με φωτογραφίες, υλικά που συλλέ-
γονται, κείμενα που γράφτηκαν από τους μαθητές, σχέδια, κολάζ, ξεκινώντας
από τα υλικά που είχαν συγκεντρώσει οι μαθητές στη δραστηριότητα «Γνωρίζω
τη γειτονιά μου» ή/και δημιουργώντας και προσθέτοντας νέα.

Στο τέλος κάθε ενότητα θα είναι το προσωπικό και ιδιαίτερο προϊόν κάθε αγο-
ριού/ζευγάριου και ο ομιλητής χάρτης θα είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς
όλης της ομάδας.    

–––––––
Πιθανές προσαρμογές
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διαμορφωθεί είτε με τη δημιουργία ενός με-
γάλου χαρτιού «ομιλώντας» ή, εάν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, με τη συμ-
μετοχή νέων στη δημιουργία ενός προϊόντος πολυμέσων, για παράδειγμα ενός
βίντεο ή μιας παρουσίασης σχετικά με τους πόρους της γειτονιάς για κοινή
χρήση μέσω των social media.

–––––––
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Μπορείτε να συλλέξετε σχόλια σχετικά με τη δραστηριότητα μέσω μιας ομάδας
εστίασης με ορισμένες ερωτήσεις ενεργοποίησης:

• Αισθανθήκατε άνετα εκτελώντας τις δραστηριότητες; 
• Συναντήσατε δυσκολίες; Αν ναι, τι είδους δυσκολίες;
• Τα υλικά που συγκεντρώσατε ήταν κατάλληλα για τη δημιουργία ενός ομι-
λούντος χάρτη της γειτονιάς;
• Πιστεύετε ότι ο χάρτης ομιλίας θα μπορούσε να είναι χρήσιμος για νέους
που χρειάζονται απαντήσεις στις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες με εσάς; 

–––––––
Περαιτέρω Πηγές / Αναφορές
N/A 
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