
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

& ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Α΄ Κύκλος: Ψυχολογικές μεταβολές κατά την εφηβική περίοδο: Ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών 

Εισηγητής: Άκης Γιοβαζολιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Τμήμα 

Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αναπτυξιακή φάση της 

εφηβείας, με συνηθισμένες αλλά και πιο ιδιαίτερες συναισθηματικές δυσκολίες κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο αλλά και ενδυνάμωση του ρόλου τους ως φορείς ‘ψυχολογικής’ 

αλληλεπίδρασης με τους μαθητές τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον προσωπικό 

αναστοχασμό κατά την επικοινωνία με τον άλλο, ως μέσο βελτίωσης της διαπροσωπικής 

αλληλεπίδρασης εντός του σχολικού πλαισίου.  

Θα χρησιμοποιηθούν τόσο οπτικό υλικό όσο και βιωματικές ασκήσεις για την καλύτερη 

αφομοίωση του περιεχομένου του σεμιναρίου. 

 

1η Συνάντηση: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, ώρες 18:30 – 20:30 

Η Εφηβεία ως Μεταβατική Φάση 

Η φύση της εφηβείας, το πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία, στάδια εφηβικών 

αντιδράσεων, η αυτοεκτίμηση στους εφήβους. 

Συναισθηματικές Διαταραχές κατά την εφηβική ηλικία 

Άγχος, κατάθλιψη, φοβίες: Συμπτωματολογία, αιτιοπαθογένεια, «αντιμετώπιση» εντός του 

σχολικού πλαισίου  

 

2η Συνάντηση: Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, ώρες 18:30 – 20:30 

Επικοινωνώντας αποτελεσματικά με τους εφήβους: 

Η «θεραπευτική» σημασία της σχέσης καθηγητή-μαθητή.  

Κανόνες αποτελεσματικής επικοινωνίας, τα συνηθισμένα σφάλματα στην επικοινωνία  

       

3η Συνάντηση : Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, ώρες 18:30 – 20:30 

Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης 

Ανοιχτή πρόσκληση σε συζήτηση, ελάχιστη ενθάρρυνση, παράφραση, αντανάκλαση 

συναισθήματος, περίληψη, ανατροφοδότηση. 

Ολοκλήρωση του σεμιναρίου –  Αξιολόγηση  

 

Β΄ Κύκλος: Εφηβεία και εξαρτήσεις 

Εισηγητής: Στέλιος Μακρής, Kλινικός ψυχολόγος, Εγκληματολόγος, MSc 

 

Η θεματική αυτή στοχεύει, αφενός στην ψυχοδυναμική επισκόπηση του πολύπλοκου 

φαινομένου της εξάρτησης και αφετέρου στην εμβάθυνση σε σημαντικά ζητήματα που 



 

αφορούν τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες και καθιστούν έναν έφηβο ευάλωτο στις διάφορες 

εξαρτητικές ψυχικές «λύσεις». 

Το σεμινάριο θα έχει άξονα την θεωρητική ανάλυση και την παρουσίαση κλινικών 

περιπτώσεων. 

 

1η Συνάντηση: Τρίτη 14 Νοεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30    

Οι ρίζες της εξάρτησης. Από την παιδική ηλικία στην εφηβική κρίση. 

Οι ρίζες της εξάρτησης σε ιστορικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.  

Επισκόπηση της αναπτυξιακής διαδικασίας από την παιδική ηλικία στην εφηβεία ώστε να 

κατανοηθεί η εφηβική ‘‘κρίση’’ που οδηγεί στην τοξική ‘‘λύση’’   

 

2η Συνάντηση: Τρίτη 21 Νοεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30 

Δόμηση της ταυτότητας και διαφορές φύλου.  

Αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ εφήβων αγοριών και κοριτσιών.  

Οι δυσκολίες στο πεδίο της ταυτότητας φύλου που συναντούμε στην κλινική της εφηβείας.  

Οι ιδιαιτερότητες της θηλυκής εξάρτησης.  

Χρήση ουσιών και διατροφικές διαταραχές.  

Παρουσίαση κλινικού υλικού.  

Συζήτηση   

 

3η Συνάντηση: Τρίτη 28 Νοεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30 

Ουσίες και θεραπεία - Η διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας – Το σχολείο. 

Τι συμβαίνει σήμερα με τις ουσίες? Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση?  

Πώς συμβάλλει η μονάδα απεξάρτησης στην αλλαγή των νέων θεραπευόμενων;  

Η εμπειρία του Τμήματος Εφήβων-Νέων του 18 ΑΝΩ.  

Ο ρόλος του σχολείου, η πρόληψη.  

Πώς ένα λειτουργικό σχολείο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υγιή κοινωνικοποίηση και 

στήριξη των εφήβων μαθητών; 

Συζήτηση     

 

Σημείωση: Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό από το σεμινάριο σε ηλεκτρονική μορφή και 

εκτενής  βιβλιογραφία.   

 

 

Γ΄ Κύκλος: Κακοποίηση ανηλίκων : ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαχείριση σχετικών 

περιστατικών και στην προστασία της ανηλικότητας 

Εισηγήτρια: Όλγα Θεμελή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Στόχος του θεματικού κύκλου είναι η ενδυνάμωση της γνώσης των εκπαιδευτικών στην 

αναγνώριση των ενδείξεων των διαφορετικών μορφών κακοποίησης και η 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών περιστατικών.  



 

Η διδακτική διαδικασία θα ακολουθήσει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Παράλληλα με τη χρήση παρουσιάσεων, άρθρων και βίντεο, οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλακούν 

σε βιωματικές δραστηριότητες. 

 

1η Συνάντηση: Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30 

Γνωριμία – Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η ιδιαίτερη 

σημασία της.  

Η Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού. 

Μορφές, είδη και ενδείξεις κακοποίησης   

 

2η Συνάντηση: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30 

Συνέπειες Σεξουαλικής κακοποίησης:  

Μύθοι & Αλήθειες- Χαρακτηριστικά – Επιπτώσεις.    

Η αποκάλυψη της κακοποίησης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο κρίσιμο αυτό στάδιο   

 

3η Συνάντηση: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών & του/της Διευθυντή/τριας στη διαχείριση  περιστατικών  

κακοποίησης.  

Βασικές αρχές  - Σημαντικές δεξιότητες  

Ολοκλήρωση του σεμιναρίου – Συζήτηση – Αξιολόγηση   

 

Δ΄ Κύκλος: Παραβατικότητα Ανηλίκων 

Εισηγήτρια: Εύα Κογιαννάκη, Νομικός-Επιμελήτρια Ανηλίκων, Προϊσταμένη Υπηρεσίας  

Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας 

                                                                   

Στόχος του συγκεκριμένου θεματικού κύκλου αποτελεί η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 

συμμετεχόντων σε ζητήματα σχετικά με την προπαραβατική και παραβατική συμπεριφορά 

των ανηλίκων, τα αίτια, την έκταση και τις μορφές του φαινομένου, το θεσμικό πλαίσιο της 

ποινικής μεταχείρισης και τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και τα ιδιαίτερα ζητήματα που 

ανακύπτουν για την προστασία της νεότητας. 

 

1η Συνάντηση: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30  

Η εμπλοκή των εφήβων με το ποινικό σύστημα, θεωρητικές προσεγγίσεις: 

Αίτια, έκταση και μορφές του φαινομένου. 

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για ανήλικους παραβάτες.  

Ποινική μεταχείριση παραβατικών ανηλίκων     

 

2η Συνάντηση: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, ώρες 17:30 – 19:30  

Δικαστήριο Ανηλίκων και Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. 

Παρουσίαση περιστατικών παραβατικών ανηλίκων  από την σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα. 

Συζήτηση -  Αξιολόγηση σεμιναρίου   

 



 

 


