
Εναλλακτικές πρακτικές στην εκπαίδευση
Παραδείγματα από το δημόσιο σχολείο

Yπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Λασιθίου και με την Υποστήριξη του Περιφερειακού

Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες: 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

sitia@selfhelp.gr
28430 29620

Tο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας αναπτύσσει
στην πόλη της Σητείας ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με 
στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος 
της εξάρτησης και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 με πρωτοβουλία μιας 
τοπικής κίνησης πολιτών, της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρίας «Κόντρα». Xρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας 
και λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των 
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
προγράμματος είναι ο Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, τ. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

α) Η υποστήριξη ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από 
νόμιμες ή παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες και από 
συμπεριφορικές εξαρτήσεις καθώς και των μελών των 
οικογενειών αυτών των ανθρώπων.

β) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης των 
εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στη 
σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα.



Κυριακή 15/05/2022

10:00 - 11:15  Εργαστήριο «Τι νέα; Ένας τόπος έκφρασης και επικοινωνίας»

11:15 - 13:15  Εργαστήριο «Η συνέλευση των παιδιών»

13:15 - 14:00  Απολογισμός διημέρου και ανοιχτή συζήτηση 

∆ίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων για την παιδαγωγική Φρενέ

Κυριακή 22/05/2022

10:00 - 13:15  Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα – Παράσταση θεάτρου φόρουμ
                                   «Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας»

13:15 - 14:00  Απολογισμός διημέρου και ανοιχτή συζήτηση

Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Σάββατο 14/05/2022

10:00 - 11:00  Προβολή της ταινίας «Εκπαίδευση με ερωτήσεις» και ανοιχτή συζήτηση

11:00 - 12:45  Εργαστήριο «Ελεύθερα κείμενα – Η ελεύθερη έκφραση στην πράξη»

12:45 - 14:00  Εργαστήριο «Το ραδιόφωνο των παιδιών»

∆ίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων για την παιδαγωγική Φρενέ
Εκπαιδευτικοί και μέλη του ∆ικτύου Συνεργατικών Σχολείων Χανίων για την παιδαγωγική Φρενέ:
∆ημοπούλου Φωτεινή, Γεωργαντά Μαριλένα, Βελίγγου Μαρία, Χριστοφορίδου Σιρμαλού

∆ημοτικό Σχολείο Φρε Χανίων
∆ιευθυντής ∆ημοτικού Σχολείου Φρε Χανίων: Μιχελάκης Στέλιος

17:00 - 18:00  Παρουσίαση ∆ημοτικού Σχολείου Φρε Χανίων:
                                 «Ένα σχολείο που ταιριάζει σε όλους και όλες»

18:00 - 20:00  Συμμετοχικό εργαστήριο «Παθητική ασφάλεια»

Σάββατο 21/05/2022

17:00 - 17:30  Παρουσίαση ∆ικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

17:30 - 21:00  Πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» - Βιωματικό εργαστήριο 

Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί και μέλη του Πανελλήνιου ∆ικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση:
Χριστίνα Κρίθαρη, Αγλαΐα Νάκα, Κατερίνα Κούρκουλου, Νεκτάριος Ξανθουδάκης, Χρήστος Ραχιώτης

Το ∆ίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων με την Παιδαγωγική 
Φρενέ είναι μία ομάδα εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και 
βαθμίδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε 
καθημερινό διάλογο, ανταλλαγή και συναλλαγή με το περιβάλλον του. Η 
εμπειρία των ανθρώπων μέσα στο ∆ίκτυο γίνεται με τους όρους της 
Παιδαγωγικής Freinet και της Θεσμικής Παιδαγωγικής, με προσπάθεια 
για τη συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε 
μια διαρκή άσκηση στη ∆ημοκρατία και τις δημοκρατικές αρχές 
οργάνωσης. Σκοπός του ∆ικτύου είναι να δημιουργήσουμε μια «μικρή 
κιβωτό» ιδεών και παιδαγωγικών αντιλήψεων για ένα σχολείο ελεύθερο, 
ανοικτό και συνεργατικό. Το ∆ίκτυο βρίσκεται σε συνεργασία με την 
Παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο. Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα 
σχολείο της κοινότητας».

Το «Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση» είναι 
επιστημονική ένωση για την προώθηση της έρευνας και της πράξης του 
θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος, του θεατρικού παιχνιδιού και 
των άλλων παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση (τυπική και μη 
τυπική). Τον Φεβρουάριο του 2015 το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση ξεκίνησε το πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» σε 
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ένα 
πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με την 
αξιοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων και τεχνικών θεάτρου και 
εκπαιδευτικού δράματος.


