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ΚΟΙΝ.: 

   

                          Βιωματικά Εργαστήρια για μαθητές από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» 

                      σε συνεργασία με την Αγωγή Υγείας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας    

 
             ΣΧΕΤ.: H υπ΄  αριθμ.  Φ20.1/223690/Δ2/30-12-2016 έγκριση  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

    

Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για έναν άλλο τρόπο ζωής, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στον 

τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων, της ψυχικής υγείας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

διαπολιτισμικότητας, έχει προγραμματίσει σε συνεργασία με την Αγωγή Υγείας της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπ/σης Αχαΐας την υλοποίηση Βιωματικών Εργαστηρίων για μαθητές, με την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

Τα Βιωματικά εργαστήρια για τους μαθητές εντάσσονται στο έργο «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» (ΠΡΟ-τείνω 

γιατί ΝΟΙΑ-ζομαι), το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, 

αποσκοπώντας στην πρόληψη των σύγχρονων απειλών όπως η ανασφάλεια, η απομόνωση, η 

παθητικότητα, η βία, οι εξαρτήσεις, ο ρατσισμός, η φτώχεια, που ελλοχεύουν στη σύγχρονη εποχή, 

ιδιαίτερα για τα παιδιά. 

Το έργο «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του προγράμματος «ΠΛΟΥΤΟΣ» 

(Παιδαγωγική Λειτουργία Ομάδων ένα Υποδειγματικό Ταξίδι στην Ουσιαστική Συνύπαρξη) που 

υλοποιήθηκε από τον 0κτώβριο 2014 μέχρι τον Απρίλιο 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», του οποίου τον γενικό συντονισμό στην Ελλάδα είχε το Ίδρυμα 

Μποδοσάκη και   χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το ΕΕΑ Grants (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).  

 

Το θέμα των Βιωματικών Εργαστηρίων για τους μαθητές είναι: «Ξαναχτίζοντας την  γειτονιά 

του χθες μέσα από την αποδοχή της διαφορετικότητας». Οι εκπαιδευτικοί με ομάδες 
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μαθητών κατά τμήμα, μπορούν να επισκέπτονται τους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 

της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» (Σαρανταπόρου 20, Πάτρα), πρωινές ώρες καθημερινά από αρχές 

Φεβρουαρίου έως τέλος Απριλίου 2017 και να συμμετέχουν στα βιωματικά εργαστήρια για 

δύο ώρες.  

Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εμψύχωση και ενδυνάμωση της 

προσωπικότητας των εφήβων, καθώς από το 1993 λειτουργεί ομάδες παιδιών στο Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.). Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο σεβασμού και αποδοχής 

στις ομάδες, με βιωματικούς τρόπους και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι μαθητές 

εκφράζουν συναισθήματα και απόψεις, αναδεικνύουν και ενισχύουν προσωπικές και 

κοινωνικές δεξιότητες, αναλαμβάνουν ρόλους ευθύνης, δημιουργούν σχέσεις, αλληλεπιδρούν 

με τους συνομηλίκους, ενδυναμώνονται. 

Τα Εκπαιδευτικά αυτά Προγράμματα, τα οποία παρέχονται δωρεάν, αξιοποιούν 

παιδαγωγικές πρακτικές και μεθόδους συμμετοχικού και βιωματικού χαρακτήρα και 

αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των εφήβων ως προς την ψυχική ανθεκτικότητα, την κριτική 

στάση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης, γενικότερα στην 

προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. 

Οι  επιμορφωτές – εκπαιδευτές – εμψυχωτές στα παραπάνω προγράμματα είναι 

στελέχη του φορέα, επαγγελματίες και εθελοντές, ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί και 

ψυχολόγοι.     

               

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα βιωματικά εργαστήρια για μαθητές μπορείτε να αποστείλετε 

συμπληρωμένο το σχετικό  έντυπο  εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται   

      με fax στο: 2610-451790 ή στα  e-mail: protasi@pat.forthnet.gr, health-promotion@dide.ach.sch.gr 

 

Συν.: 1.  Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Βιωματικά Εργαστήρια για μαθητές    

         2.  Αφίσα Βιωματικών Εργαστηρίων για μαθητές 
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