ής &
υτικ
ε
λ
υ
µ βο
ής
γωγ
ία Συ
Α
σ
ε
ς
ού
ρ
ή
τικ
ιτισµ
Υπ η
α
λ
µ
ο
λ
Π
γγε
ς&
Επα
ιδεία
α
Π
ίου
υργε
Υπ ο

Στόχος Προγράµµατος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΕΝΔ∆ΥΝΑΜΩΩΣΗ”

Η “ΕΝΔ∆ΥΝΑΜΩΩΣΗ” είναι ένα σχολικό πρόγραµµα συµβουλευτικής που στοχεύει:
ü

στην ενίσχυση της ψυχικής ενδυνάµωσης και ανθεκτικότητας του µαθητή,

ü

στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων,

ü

στην αποδοχή του διαφορετικού,

ü

στη µείωση της έντασης και της αντιδραστικότητας,

ü

στην ανάπτυξη του πνεύµατος αλληλοστήριξης, ενσυναίσθησης και οµαδικότητας.

Πρόγραµµα
“ΕΝΔ∆ΥΝΑΜΩΩΣΗ”

o Το πρόγραµµα βασίζεται στο υλικό και στη δοµή του
προγράµµατος SAP (Student Assistance Program) της
Αµερικανίδας Cheryl Watkins και είναι εγκεκριµένο από
το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α.
o Εφαρµόζεται µε επιτυχία σε χώρες όλων των ηπείρων
(Η.Π.Α., Η.Β., Αυστραλία, Αφρική κ.α.)
o Έχει αξιολογηθεί επιστηµονικά από εκπαιδευτικά
ιδρύµατα ως προς την προσφορά στήριξης προς
µαθητές. Το πρόγραµµα έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία,
ένα εκ των οποίων είναι και η βράβευση καλών
πρακτικών της SAMHSA (The Substance Abuse and
Mental Health Services Administration).

Ø Το πρόγραµµα “ΕΝΔ∆ΥΝΑΜΩΩΣΗ” εντάσσεται στα πλαίσα
των ψυχοεκπαιδευτικών παρεµβάσεων συµβουλευτικής προς
τους µαθητές.

Εφαρµογές και
Περιεχόµενο
Εκπαίδευσης

Ø Το πρόγραµµα µπορεί να εφαρµοστεί ανάλογα µε τις ανάγκες
των µαθητών και του Σχολείου. Μέρος του προγράµµατος
αφορά παρεµβάσεις στήριξης προς εκπαιδευτικούς και
γονείς.
Ø Μέσα από τις διαδικασίες των δραστηριοτήτων (Αυτογνωσία,
Αυτοεκτίµηση, Συνύπαρξη κ.α.) του “ΕΝΔ∆ΥΝΑΜΩΩΣΗ”,
αναπτυσσονται επικοινωνιακές δεξιότητες και ενισχύονται οι
δεσµοί µε άτυπο αλλά ταυτόχρονα δυναµικό τρόπο.

Πληθυσµιακός Στόχος
Ø Η προσέγγιση είναι οµαδική και ψυχοεκπαιδευτική.
Ø Οι συναντήσεις οργανώνονται και προσφέρονται από
τον Καθηγητή Σ.Ε.Α. σε χώρο και χρόνο του Σχολείου.
Ø Δ∆ιεξάγονται ολόχρονα ανάλογα µε τις θεµατικές
ανάγκες του Σχολείου, καλύπτοντας όλο το φάσµα
των

ηλικιακών

οµάδων

των

µαθητών

Μέσης

Εκπαίδευσης. Η συνήθης προσφορά είναι σε οµάδες

Θεµατολογία Προγράµµατος “Ενδυνάµωση”
v Νέος Μαθητής (θέµατα µετάβασης, συνύπαρξης και
αποδοχής)
v Δ∆ιαχείριση Θυµού
v Θύµατα και Θύτες
v Δ∆ιαχείριση Απώλειας
v Δ∆ιαχείριση Κρίσης (θέµατα κρίσης και θανάτου)
v Στήριξη Γονέων
v Στήριξη Προσωπικού

ΕΝΔ∆ΥΝΑΜΩΩΣΗ

12 µαθητών για 8 δίωρες, εβδοµαδιαίες συναντήσεις.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις

ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
v Σπάζω τον κύκλο του Εκφοβισµού
v Κινητοποίηση
v Επίγνωση (θέµατα χρήσης ουσιών)
v Υγιείς σχέσεις εφήβων (θέµατα
αυτοεκτίµησης και αποδοχής)
v Προχωρώ! (θέµατα µετάβασης µε την
αποφοίτηση, ενίσχυση αυτογνωσίας και
διαδικασίας λήψης απόφασης)
v Δ∆άκρυα λύπης (θέµατα πένθους και
απώλειας)

