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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συμμετοχή όλων των παιδιών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και 

αγωγής που προωθούν την προσωπική τους ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και ισότιμη κοινωνική 

ένταξη, θεμελιώνει το βασικό δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση. Η ανταπόκριση 

των κοινωνιών σε θεμελιώδες αυτό δικαίωμα των παιδιών και των νέων, περιλαμβάνει τόσο τις 

θεσμοθετημένες πολιτικές και προγράμματα εκπαίδευσης, όσο και τις δράσεις και προγράμματα 

άτυπης εκπαίδευσης. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων ΕΝΤΌΣ#ΕΚΤΟΣ (Πρώην Σύλλογος 

Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ), από το 1998 έως σήμερα, εφαρμόζει συστηματικά το Πρόγραμμα 

άτυπης εκπαίδευσης ή μη τοπικής μάθησης, ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά, εποπτευόμενων 

της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανήλικων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα 

Άτυπης Εκπαίδευσης, αφορά την υλοποίηση Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και 

Εκπαίδευσης των Ανηλίκων, ποικίλων θεματικών περιεχομένων, σε συνάρτηση με το προφίλ και τα 

ενδιαφέροντα των ομάδων ανηλίκων.  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που εφαρμόζεται υιοθετεί τα πρότυπα και τις αρχές της ολιστικής 

προσέγγισης της μάθησης και συγκεκριμένα  

 Την ενθάρρυνση  της  ενεργητικής συµµετοχής και ενεργητικής μάθησης, μέσω της 

δράσης των παιδιών  
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 Την αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, των κλίσεων, των δεξιοτήτων και των 

εμπειριών των συμμετεχόντων,  

 Την σύνδεση της γνώσης µε τα ενδιαφέροντα του/των μαθητή/των .  

 Την ανάπτυξη της συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε οµάδες, με όρους 

ισοτιμίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.  

 Την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της  αυτονοµίας των ατόµων και την καλλιέργεια 

αξιών.  

 Την διεύρυνση και διασύνδεση διαφορετικών μαθησιακών τομέων και χώρων. 

Ποιο συγκεκριμένα οι θεματικές που επιλέγονται   καθώς και η μεθοδολογία η οποία διέπει την 

λειτουργία των Εργαστήριων Δημιουργικής Απασχόλησης, έχει τους εξής οριζόντιους στόχους:  

1. Συμμετοχικότητα. Εργασία σε ομάδες, με το συντονισμό ειδικών συνεργατών και έμπειρων 

εθελοντών, με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, ισοτιμίας και σεβασμού. 

2. Ενθάρρυνση συναισθηματικής έκφρασης και ενδυνάμωση της αποδοχής του εαυτού και 

την ενσυνάισθησης των ανηλίκων. 

3. Αναδόμηση και βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και συνδέσεων των ανηλίκων με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

4. Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων και δημιουργική διαχείριση και αναπλαισιώση, σε ένα 

περιβάλλον αποδοχής αλλά και κανόνων και ορίων συμπεριφοράς. 

5. Δημιουργική διαχείριση ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων και ανάδειξη νέων δεξιοτήτων, 

κλίσεων και ενδιαφερόντων. 

6. Ενδυνάμωση μαθησιακών δεξιοτήτων και δημιουργία μαθησιακών κινήτρων και κινήτρων 

σύνδεσης ή επανασύνδεσης με εκπαίδευση, κατάρτιση κλπ 

 

  



 

ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ Ε. Αμβροσίου 5 54630 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310-811078, Email : info@entos-ektos. com, URL: www.entos-ektos.com 

https://www.facebook.com/entosektosvolunteersassociation/ 

 

3 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2017  

Τίτλος Εργαστηρίου Ημέρα Ώρες 
 

Εργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης  & 
Επικοινωνίας 

Τετάρτη 16.00-18.00 

 

 
 

Ειδικοί Στόχοι 
1. Εξερεύνηση και ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων των 

παιδιών για την επικοινωνία συναισθημάτων, ιδεών 
και εμπειριών 

2. Ανάπτυξη, μέσω της δραματοποίησης,  ατομικών και 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων, όπως αυτοεκτίμηση, 
αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό και επικοινωνία, ώστε 
να αναπτύξουν  την ικανότητα ενεργού πολίτη. 

3. Αυτοαντίληψη, δημιουργική εκτόνωση και χρήση του 
σώματος τους και του αυτοσχεδιασμού,  για να 
επικοινωνήσουν με τον άλλο,  να κατασκευάσουν 
διάφορα νοήματα και σύμβολα  και να αφηγηθούν ή 
ανα-αφηγηθούν ιστορίες.  

4. Εξάσκηση  κοινωνικών ρόλων αποδοχής και ισοτιμίας, 
σε μια πραγματικότητα που πλάθεται από όλα τα μέλη 
μιας κοινότητας. 

 
Δυναμικότητα Εργαστηρίου: 5-10 άτομα 
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Εργαστήρι Κατασκευής Κοσμήματος & 
Μεταλλικών Κατασκευών 

Τρίτη 16.00-18.00 

  
 

 
 
 
\ 
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Εργαστήρι Ξύλινων Κατασκευών Δευτέρα 17.00-19.00 
  Ειδικοί Στόχοι 

1. Ενδυνάμωση αισθητηριακής ανάπτυξης, 
ενσυναίσθησης και αυτοαντίληψης των παιδιών μέσω 
της επαφής, επεξεργασίας και δημιουργίας νέων 
μορφών και συμβολισμών, από φυσικά υλικά (ξύλο, 
μέταλλο, ύφασμα, χαρτί, νήμα, πλαστικό κλπ) 

2. Ενθάρρυνση της δημιουργικής και καλλιτεχνικής 
έκφρασης και φαντασίας των παιδιών και ενδυνάμωση 
της αυτοπεποίθησης, μέσω της επίτευξης τιθέμενων 
στόχων και αποτελεσμάτων. 

3.  Δημιουργική έκφραση και διαχείριση αρνητικών 
συναισθημάτων των παιδιών, μέσα από καλλιτεχνικές 
μορφές και σχήματα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δυναμικότητα Εργαστηρίου: Έως 8  άτομα  
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Εργαστήρι Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

Παρασκευή 16.00-18.00 

 

 

Ειδικοί Στόχοι 
1. Οικοδόμηση εννοιών, κατανόηση σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων ανθρώπου -περιβάλλοντος, 
ανθρώπινης συμπεριφοράς- περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, μέτρων προστασίας κ.α. 

2. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δημιουργικής 
προσέγγισης και μελέτης θεμάτων που αφορούν το 
φυσικό και κοινωνικό των παιδιών και 
αυτοπροσδιορισμός τους μέσα σε αυτό. 

3. Ενδυνάμωση της σχέσης με τη φύση και άσκηση όλων 
των αισθήσεων αντίληψης του χώρου 

4. Εκπαίδευση στην αναζήτηση και συλλογή 
πληροφοριών και πηγών γνώσης και έρευνας. 

5. Εκπαίδευση, εξοικείωση και ανάπτυξη γνωστικών 
δεξιοτήτων και τεχνικών γνώσεων σε θέματα 
ανακύκλωσης, μείωσης παραγωγής αστικών 
αποβλήτων και επαναχρήση υλικών, τομείς με 
δυναμική ανάπτυξης ευκαιριών απασχόλησης. 

 
Δυναμικότητα Εργαστηρίου: 5-10 άτομα 
 

 


