
 
 

                                                                
   

 
 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αρκαδίας  

µε τη συµµετοχή του  

Προγράµµατος  Κοινωνικών ∆ράσεων «Γέφυρες Παντού»  

του  Εργαστηρίου ∆ιερεύνησης Ανθρω̟ίνων Σχέσεων 

∆ιοργανώνει ηµερίδα µε θέµα: 

«Σ΄ έναν κόσµο ̟ου αλλάζει, βάζουµε τη δική µας ̟ινελιά» 
 

 
Σάββατο 23 Ιουνίου 2012, ώρα 18.00 µ.µ. 

Αίθουσα Εκδηλώσεων 4ου Λυκείου Τρί̟ολης, Ακαδηµίας 18 
 

 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΟΚΑΝΑ 



        

 

Πρόγραµµα Ηµερίδας  

 

18.00- 18.30: Έγγραφή - ∆ήλωση Συµµετοχής στα 

βιωµατικά εργαστήρια  

18.30 – 18.45 : Χαιρετισµοί 

18.45 -19.15 : «Μ̟ροστά στα µάτια µου αλλάζει µια 

ε̟οχή… Ανάµεσα σε α̟ώλειες και νέες δυνατότητες»  

 Χάρις Κατάκη, Ψυχολόγος - Πρόεδρος Εργαστηρίου 

∆ιερεύνησης Ανθρω̟ίνων Σχέσεων 

19.15 -19.30: ∆ιάλειµµα  

19.30 - 20.45:  Εργασία σε οµάδες – Βιωµατικά εργαστήρια  

20.45  - 21.30 : Παρουσίαση εργαστηρίων (το κάθε 

εργαστήριο θα ̟αρουσιάσει το α̟οτέλεσµα της οµαδικής 

εργασίας) –  

Κλείσιµο  εργασιών 

 

 

 

          

 

 

 



 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 

«ΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ∆ΟΧΕΙΑ»  ΣΕ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» 

(ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΤΙΣΟΥΜΕ  ΤΑ «ΑΝΘΗ» ΤΗΣ ΖΩΗΣ;) 

Με αφορµή ένα κινέζικο ̟αραµύθι, µε τη βοήθεια του θεατρικού 
̟αιχνιδιού, και µέσα α̟ό την οµαδική διεργασία θα 
συνοµιλήσουµε για τις «ρωγµές» µας, θα µοιραστούµε τους 
φόβους µας, τις αγωνίες µας και τις α̟ώλειες ̟ου ζούµε 
καθηµερινά σε έναν αβέβαιο και ταραγµένο κόσµο. Στη 
συνέχεια θα διερευνήσουµε µαζί τρό̟ους, δυνατότητες και 
̟ροο̟τικές ώστε να ̟άρουµε κουράγιο και δύναµη για να 
συνεχίσει να «ανθοφορεί» ζωή η δική µας αλλά και των γύρω 
µας.   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΠΠΑ, Οικογενειακή Θερα̟εύτρια, Σύµβουλος 

Σταδιοδροµίας  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ  

ΤΕΡΕΛΛΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Ψυχολόγος, Σύµβουλος Οικογένειας 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΛΕΤΖΙ∆ΟΥ,  Συστηµική Σύµβουλος  

 

 

 

 

 

    

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 

«…ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ ΕΝΤΟΣ ΜΟΥ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ…» 

 

Η ανά̟τυξη του ανθρώ̟ου συνοδεύεται α̟ό συνεχείς αλλαγές και 

µεταβάσεις. Τις αλλαγές στη ζωή µας, ̟αρότι ̟ολλές φορές τις 

̟εριµένουµε µε ελ̟ίδα και τις σχεδιάζουµε, ταυτόχρονα µ̟ορεί να 

νιώθουµε ότι µας α̟ειλούν,  µας φοβίζουν και  µας  ̟ροκαλούν και 

άγχος.  Στο εργαστήριο αυτό οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να αναγνωρίσουν το δικό τους τρό̟ο αντιµετώ̟ισης των αλλαγών 

στη ζωή τους και θα αναζητήσουµε µαζί τρό̟ους ̟ροσέγγισης της 

αλλαγής ως ανα̟όφευκτης φυσιολογικής διαδικασίας, ως µια 

ευκαιρία για ̟ροσω̟ική εξέλιξη, ως το µόνο σίγουρο στη ζωή.  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΝΤΕΒΗ, Κοινωνιολόγος, Σύµβουλος Σχέσεων και 

Οικογένειας, Ε̟ιστηµονικά Υ̟εύθυνη Κέντρου Πρόληψης Ν. 

Αρκαδίας 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ  

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ,  Κοινωνιολόγος, Σύµβουλος  

ΜΑΡΙΝΟΣ ∆ΕΛΗΣ,  ∆ιοικητικό Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Ν. 

Αρκαδίας,  Ερασιτέχνης Ηθο̟οιός 

 

 



 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 

 

«ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 

Οι ευτυχέστεροι άνθρω̟οι δεν είναι α̟αραιτήτως αυτοί ̟ου έχουν τα 

καλύτερα στη ζωή τους. Α̟λώς κάνουν το καλύτερο ̟ου µ̟ορούν µε 

αυτά ̟ου συµβαίνουν στη διαδροµή τους. Σ΄αυτό το εργαστήριο θα 

διερευνήσουµε µαζί ̟ώς έχει ε̟ηρεαστεί η ̟ροσω̟ική οικογενειακή 

ζωή α̟ό τις µεταβολές ̟ου βιώνουµε και ̟ώς, µέσω της αυτογνωσίας, 

µ̟ορούµε να ανακαλύψουµε τις δυνάµεις και να δούµε το δρόµο µας 

µέσα στις αντιξοότητες τις ε̟οχής µας. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, Ψυχο̟αιδαγωγός - Στέλεχος Κέντρου 

Πρόληψης Ν.  Αρκαδίας 

ΤΡΑΧΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Κοινωνιολόγος - Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης 

Ν.  Αρκαδίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 

 

«ΧΡΩΜΑ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΜΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ 

ΚΟΙΤΑΝΕ» 

Μ̟ορεί ένα τριαντάφυλλο να µας αλλάξει τον τρό̟ο ̟ου βλέ̟ουµε τα 

̟ράγµατα ; Σ΄αυτό το εργαστήρι, µέσα α̟ό την αφήγηση µιας 

̟ραγµατικής ιστορίας, θα διερευνήσουµε ̟οια είναι για τον καθένα 

µας αυτά τα «τριαντάφυλλα», ̟ου είναι εξίσου σηµαντικά για τη ζωή 

µας τόσο όταν τα ̟ροσφέρουµε, όσο και όταν µας τα ̟ροσφέρουν. 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ, Ψυχολόγος, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης 

Ν. Κορινθίας 


