Τίτλοσ: Βιωματικό εργαςτιριο προςωπικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ (Γυμνάςιο)
Συντονιςμόσ - Επιςτημονική ευθφνη: Καλοφρθ Ουρανία, κακθγιτρια Παιδαγωγικοφ
Τμιματοσ ΑΣΠΑΙΤΕ, Διευκφντρια ΠΕΣΥΠ Ακινασ και ΠΜΣ ΣυΕΠ, και Δόλγυρα Κωνςταντινιά,
επιςτθμ. ςυνεργάτιδα ςτο ΠΕΣΥΠ τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ
Ειςήγηςη: Μποζμθ Νάγια, εκπαιδευτικόσ κεάτρου ςτθν τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ,
απόφοιτοσ ΠΕΣΥΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ
Υπεφθυνη επικοινωνίασ: Καλοφρθ Ουρανία, κακθγιτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, rkalouri@aspete.gr
Εμψφχωςη: Καλοφρθ Ουρανία, Δόλγυρα Κωνςταντινιά, Μποζμθ Νάγια, Τηανοποφλου
Κυριακι, Aντωνοποφλου Αλίκθ, Κατςίπθσ Μιχάλθσ, Κοντηίνου Ιωάννα, Κωςτοποφλου
Γεωργία, Μακρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Πατρικάκου Άννα, Χανιϊτθ Μαροφςω.
Χϊροσ διεξαγωγήσ: Στο χϊρο του ςχολείου ςε ςχολικι αίκουςα ι αίκουςα εκδθλϊςεων
Κόςτοσ: Μθδενικό. Παρζχεται εκελοντικά από τουσ προαναφερόμενουσ ςυντονιςτζσ,
ειςθγθτζσ, εμψυχωτζσ.
Διάρκεια: 4 διδακτικζσ ϊρεσ με ενδιάμεςο διάλειμμα
Περιγραφή του βιωματικοφ εργαςτηρίου
Η Ανϊτατθ Σχολι Παιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, τόςο μζςω του
Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ Συμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό
Προςανατολιςμό (ΠΜΣ ΣυΕΠ) του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ, όςο και του Προγράμματοσ
Ειδίκευςθσ ςτθν Συμβουλευτικι και τον Προςανατολιςμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) επιδιϊκει, εκτόσ των
άλλων τθ δθμιουργία πρωτοποριακϊν μοντζλων εφαρμογισ του κεςμοφ Συμβουλευτικισ
και Προςανατολιςμοφ ςτουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ ϊςτε οι μακθτζσ/ μακιτριεσ να
αναπτφςςουν δεξιότθτεσ και να ανταποκρίνονται ςτισ προκλιςεισ ενόσ μεταβαλλόμενου
κοινωνικοφ, επαγγελματικοφ και εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ. Σφμφωνα με το παραπάνω
πλαίςιο προτείνεται θ υλοποίθςθ βιωματικοφ εργαςτθρίου προςωπικισ και κοινωνικισ
ανάπτυξθσ για μακθτζσ/μακιτριεσ Γυμναςίου.
Η δομι του κάκε εργαςτθρίου, ςε όλα τα ςτάδια που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, κα
διαμορφωκεί βάςει τθσ επιλεγόμενθσ κεματικισ από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ/τμιματοσ.
Κάκε ςυνάντθςθ κα υλοποιθκεί από 3-4 εμψυχωτζσ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΣΥΠ,
φοιτθτζσ ι απόφοιτοι του ΠΜΣ ΣυΕΠ και των οποίων ακολουκοφν τα βιογραφικά.
1. Προετοιμαςία: αςκιςεισ και παιχνίδια για α) τθν δθμιουργία τθσ ομάδασ, β) τθν
καλλιζργεια τθσ εμπιςτοςφνθσ, γ) τθ ςωματικι ενεργοποίθςθ, δ) τθν ανάπτυξθ τθσ
ενεργθτικισ ακρόαςθσ, ε) τθν ανακάλυψθ κοινωνικϊν ςτερεοτφπων.
2. Κφριο μζροσ: βιωματικι επεξεργαςία μίασ κεματικισ που κα ζχει επιλεχκεί εκ των
προτζρων από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ/τμιματοσ. Θα εφαρμοςτοφν τεχνικζσ
ςυμβουλευτικισ και εφαρμοςμζνου κεάτρου, όπωσ: παιχνίδι χαρακτιρων (ταφτιςθ,
αναγνϊριςθ, αντιςτροφι, εςωτερικόσ μονόλογοσ, αντιπαρακζςεισ), προςομοίωςθ,
κοινωνικζσ μάςκεσ και τελετουργίεσ, κακρζφτθσ, κζατρο εικόνων (αναπαράςταςθ
μζςω του ςϊματοσ ιδεϊν, ςκζψεων, ςχζςεων, ςυναιςκθμάτων).
Θεματικζσ:
α. διαχείριςθ ςχζςεων – μακθτζσ/ γονείσ/ εκπαιδευτικοί
β. αναγνϊριςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων
γ. πρακτικζσ επικοινωνίασ και διαλόγου

δ. ςτρατθγικζσ ενδυνάμωςθσ ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο
3. Αναςτοχαςμόσ: πλαιςίωςθ, ερμθνεία και αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ που προζκυψε
από το βιωματικό εργαςτιριο μζςω ςυηιτθςθσ και εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν.
4. Κλείςιμο: αποφόρτιςθ και χαλάρωςθ, μετάβαςθ ςτο «ζξω» από τθν ομάδα.
5. Αξιολόγηςη: ςε ςυνεργαςία με τον/ τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ/τμιματοσ με τθν
ομάδα υλοποίθςθσ του εργαςτθρίου μετά τθν λιξθ του.
Στόχοι
Η εφθβεία αποτελεί μία ζντονθ περίοδο ςθμαντικϊν αλλαγϊν, που χαρακτθρίηεται από τθν
αναηιτθςθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ, τισ κοινωνικζσ απαιτιςεισ, τισ διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ, τθν ζντονθ ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων. Το ςθμερινό ςχολείο οφείλει να παρζχει
τόςο γνωςτικι όςο και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτουσ/ςτισ εφιβουσ. Μζςα ςε αυτό το
πλαίςιο, προτείνεται θ υλοποίθςθ ενόσ βιωματικοφ εργαςτθρίου προςωπικισ και
κοινωνικισ ανάπτυξθσ που αφορά ςε όλο τον μακθτικό πλθκυςμό του Γυμναςίου και
λειτουργεί προλθπτικά και παρεμβατικά.
Το εργαςτιριο ςχεδιάςτθκε από τθν
προαναφερόμενθ επιςτθμονικι ομάδα και αποςκοπεί να παρζχει εργαλεία που προάγουν
τθν αυτογνωςία και τθν καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων που αποτελοφν εφόδια ηωισ.
Συγκεκριμζνα το βιωματικό εργαςτιριο ςτοχεφει ϊςτε οι μακθτζσ/ μακιτριεσ:
 Να εκφραςτοφν ςωματικά και ςυναιςκθματικά, προκειμζνου να καλλιεργθκεί
κετικό κλίμα μζςα ςτθν ομάδα και ζνα πλαίςιο ςεβαςμοφ και αποδοχισ, που κα
ζχει αντίκτυπο ςτθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα
 Να ενιςχφςουν τθν αυτογνωςία και τθν αυτοεκτίμθςθ τουσ
 Να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τα ςυναιςκιματά τουσ και να κατακτιςουν
ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ τουσ
 Να εξαςκθκοφν ςε κοινωνικζσ δεξιότθτεσ προκειμζνου να τισ εφαρμόςουν ςτισ
κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ
 Να καλλιεργιςουν τθ δθμιουργικότθτα και ειδικότερα τθν φανταςία, τθν
πρωτοτυπία, τθν ευελιξία τουσ
 Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ αναφορικά με τθν ευρφτερθ κοινωνικι
πραγματικότθτα (οικογζνεια, ςχολείο, γειτονιά)
 Να αναπτφξουν τθν ενςυναίςκθςθ, ϊςτε να οδθγθκοφν ςτθν κατανόθςθ
ςυμπεριφορϊν και κινιτρων των άλλων ατόμων.
Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του προτεινόμενου εργαςτθρίου αξιοποιοφν τα δεδομζνα
από
τισ
ςφγχρονεσ
τάςεισ
και
τισ
κεωρθτικζσ
προςεγγίςεισ
ςτθ
ςυμβουλευτικι/προςανατολιςμό, ςτθ ςχολικι ψυχολογία, ςτθν κριτικι παιδαγωγικι και το
εφαρμοςμζνο κζατρο.

