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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 
 

Α.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
 

 
1. 
 
Τίτλος:  ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Μία Πολυσυστημική – Διαλεκτική 
Καταξιωτική Προσέγγιση 

Εισηγητές:    
Δαυίδ Δάφνη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια 
Καρποδίνη Μαρία, ΜΑ, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια,  
Παναγόπουλος Γιάννης, Ψυχοθεραπευτής και Εκπαιδευτής Ενηλίκων,  
Τοδούλου Ειρήνη, ΜΑ, Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Οργανισμών και Επικοινωνίας 
Συντονίζουν: Γιώργος Γουρνάς, PhD, Ψυχίατρος, και  Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, PhD, 
Ψυχολόγος, Συνεργάτες του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου. 
 

Περίληψη 
Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει βασικές αρχές και μεθοδολογία 
της Συστημικής-Διαλεκτικής Πολυεπίπεδης Προσέγγισης στη δουλειά με τον άνθρωπο και 
τις ομάδες του, αξιοποιώντας την εμπειρία από παρεμβάσεις σε σχολικές κοινότητες.  
Πυξίδα της θεώρησης - όπως διαμορφώθηκε από τους Γ. και Β. Βασιλείου και αναπτύσσεται 
από τους συνεργάτες του ΑΚΜΑ - αποτελούν οι βασικές αρχές και αξίες που 
επικεντρώνονται: στη σχέση και στη παρουσία στο «εδώ και τώρα», στην ανάπτυξη και 
συνεξέλιξη διεργασιών, και στην ανάδειξη της χρησιμότητας των διαφορετικών φωνών 
που αλληλοσυμπληρούμενες συνθέτουν το «όλον» και επομένως την δύναμη του κάθε 
συστήματος να αυτορρυθμίζει την αλλαγή του προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Η 
αλληλουχία νοημάτων και επικοινωνίας που χτίζεται σε κάθε επίπεδο ξεκουράζει, εμπνέει 
και εμψυχώνει, «δίνοντας ιδιαίτερη αξία» σε κάθε ξεχωριστή συμμετοχή. 
Στο εργαστήριο θα εστιάσουμε  στη συνομιλία δύο συστημάτων: σύστημα σε κρίση - πχ 
σχολική κοινότητα     σύστημα υποστήριξης - πχ δίκτυο ΑΚΜΑ. Οι δυνάμεις της 
κοινότητας ενθαρρύνονται μέσα από δραματοποίηση της συνομιλίας, αξιοποιώντας το 
συγκινησιακό υπόβαθρο και τις εσωτερικές φωνές εντός και μεταξύ των συστημάτων.  
Θα αναστοχαστούμε πώς, ενεργοποιώντας το «διάλογο των φωνών»  δίνεται η ευκαιρία 
στη κοινότητα να  αναπλαισιώνει προτεραιότητες και αξίες αντλώντας τις δυνάμεις για την 
αντιμετώπιση της κρίσης.   
 

2. 
 
Τίτλος: Ρωγμές που μπαίνει το φως… 
“There is a crack in everything, 
that’s how the light gets in..” Λ. Κοέν. 
Θέμα: Συστημική Καταξιωτική Εποπτεία: Πώς δημιουργείται ένα πλαίσιο προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης στην εποπτεία επαγγελματιών και υπηρεσιών υγείας, ψυχικής 
υγείας και πρόνοιας  
 

Συντονίστρια: Σμάρω Μάρκου, Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, 
Επόπτρια και Εκπαιδεύτρια, ιδρύτρια του Κέντρου Συστημικής Θεραπείας.  
 
 



 2 

Περίληψη 
Η εποπτική διεργασία στηρίζεται στο υλικό μιας εμπλοκής την οποία φέρνει ο 
εποπτευόμενος και η οποία προσεγγίζεται ως το σημείο σύνδεσης του εποπτευόμενου με 
τον εξυπηρετούμενο. Ξεκινώντας λοιπόν από μια πρώτη υπόθεση ‘ό,τι μας εμπλέκει μας 
συνδέει’ συμμετέχουμε σε μιαν αφήγηση στην οποία μέσα στην περιγραφή του 
προβλήματος αναζητάμε ‘τις ρωγμές που μπαίνει το φως’. Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση 
με την οποία δουλεύουμε, αναζητάμε δηλαδή τις ρωγμές που θα φέρουν στο φως και 
άλλες ιστορίες, θεωρώντας δηλαδή τις ρωγμές ως ευκαιρίες νέας γνώσης και εμπειρίας. 
Η τρίτη υπόθεση με την οποία εργαζόμαστε είναι ότι στο δίκτυο των εποπτικών σχέσεων 
‘είμαστε όλοι συνδεδεμένοι’ και πως τα θέματα αυτής της διαδικασίας που αποκτούν 
ιδιαίτερη σημασία είναι εκείνα που αφορούν εξίσου θεραπευτές, συμβούλους, επόπτες και 
πελάτες. Τα θέματα αυτά γίνονται τα σημεία σύνδεσης του εποπτευόμενου με τον πελάτη, 
με τους συμμετέχοντες στη εποπτική διαδικασία και με τον επόπτη. Οι συνηχήσεις 
αναδύονται  στην πολλαπλότητα των αφηγήσεων ακολουθώντας τις λέξεις, κάποιες ρωγμές 
στην αφήγηση και τις αλλαγές στα συναισθήματα. 
 

Οι εφαρμογές της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης έχουν κοινές θεωρητικές βάσεις 
που διευρύνονται και εμπλουτίζονται από τις γνώσεις και την εμπειρία των επαγγελματιών. 
Η συστημική καταξιωτική εποπτεία αξιοποιεί βασικές αποδοχές της συστημικής 
προσέγγισης στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, όπως 
διατυπώθηκε από την H. Anderson και τον H. Goulishian στη δεκαετία του ‘80 και 
συνεχίστηκε από τον  P. Rober, τον Tom Andersen, τον M. White, τονPeter Lang και την 
Elspeth McAdam. Στην προσέγγιση αυτή η έμφαση δίνεται στην ισότιμη συγκατασκευή της 
θεραπευτικής και συμβουλευτικής σχέσης, αποδομώντας την ιεραρχία που ως τότε ίσχυε. Η 
γλώσσα είναι στο προσκήνιο όχι ως περιγραφή αλλά ως δημιουργός της πραγματικότητας 
που ζουν οι άνθρωποι.  
Στο εργαστήριο αυτό θα συν-κατασκευαστεί ένα εποπτικό θέμα προκειμένου να γίνει η 
ανάλογη επεξεργασία.  
 
 
3.  
 
Τίτλος:  “Appreciative Dialogues”                                                                                                                                    
Oι άνθρωποι που ονειρεύονται μαζί, δημιουργούν και μαζί* 
 

Συντονιστής: Νίκος Τζάνος Συστημικός Καταξιωτικός Σύμβουλος, ιδρυτής της iDealogy: 
Συμβουλευτική & Στρατηγική  για την ηγεσία, τη συνεργασία και τη δημιουργία / Μέλος της 
EFTA, HCA και EMCC.  
 

Περίληψη 
Οι “καταξιωτικοί  διάλογοι”** είναι μια συστημική μέθοδος η  οποία συνδέει  τις βασικές 
φιλοσοφικές αρχές της γέννησης της πόλης, των  τεχνών και των ηθικών αρετών (Πλάτων 
και Αριστοτέλης ) με τη λογική του Appreciative Inquiry (Cooperrider and Srivastva, 1987; 
Cooperrider and Whitney, 1999 ) και τη τεχνική του Ability Spotting (Lang  and  McAdam, 
1993, 2007)  για να τα ενσωματώσει στις θεωρίες της διοικητικής τέχνης (Drucker, 1954, 
2003; Clarke, 1987), της κουλτούρας  (Handy, 1993; Schein, 2010; Oliver, 2005) και της 
ηγεσίας για τις οργανωτικές αλλαγές  (Duck, 1993; Kotter, 1996). Η μέθοδος “Appreciative 
Dialogues” προσφέρεται  κυρίως για έργα οργανωτικής ανάπτυξης και καλλιέργειας 
κουλτούρας αλλά και για τη δημιουργία κοινού οράματος και ανάδειξη κοινών αξιών σε 
οργανισμούς με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ανθρώπων. Η μέθοδος 
προσφέρει τα ψυχικά (Lang, 2007) και νοητικά εφόδια στους συμβούλους για να 
υποστηρίξουν ολιστικά τις ηγετικές ομάδες, και τους ανθρώπους  των ευρύτερων 
συστημάτων, να ονειρευτούν και να κρατήσουν το όνειρο τους ζωντανό, δημιουργώντας 
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μαζί το μέλλον που επιθυμούν για τους οργανισμούς τους, αλλά και για να υποστηρίξουν 
τις κοινότητες που επηρεάζουν να ακολουθήσουν το δικό τους όνειρο για πρόοδο. Το 
εργαστήριο θα είναι διαδραστικό και καταξιωτικό. Οι συμμετέχοντες θα περάσουν 
ευχάριστα και θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν  τις βασικές 
έννοιες  που συνδέονται με την κουλτούρα των οργανισμών και την οργανωτική ανάπτυξη, 
αλλά και τη  συστημική καταξιωτική προσέγγιση “Appreciative Dialogues”. Θα έχουν  επίσης 
την ευκαιρία  να αξιοποιήσουν το εργαλείο Ability Spotting  για την ανάδειξη των 
επαγγελματικών τους αξιών (Values Spotting) 
  
*Μια  πιθανή συνέχεια  ενός αποφθέγματος του Charles Handy : όταν οι άνθρωποι μιλάνε μαζί  προχωράνε και 
μαζί  
** η μεθοδολογία  “Appreciative Dialogues” έχει παρουσία  στο 20ο  συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου 
Mentoring και Coaching (EMCC) το 2013, στη γιορτή για την ακαδημαϊκή συμβολή του Πήτερ Λανγκ στο 
Πανεπιστήμιο του Bedfordshire, το 2015  και στο 9ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Οικογενειακών 
Θεραπευτών (EFTA), το 2016. 

 
 
4.  
 
Τίτλος Εργαστηρίου:  Καταξιωτικό Αφηγηματικό Γενεόγραμμα Τοπίου 
 

Υπότιτλος: Συν-κατασκευάζοντας τον ενδιάμεσο μεταβατικό χώρο ανάμεσα στην 
Διερεύνηση και την Επαναδιατύπωση του προβλήματος  και στην Ανακάλυψη των 
Ικανοτήτων 
Εισηγητές: Εκπαιδευτική ομάδα Οργανισμού Κατά Των Ναρκωτικών  

Γκότσης Ηλίας: Κοινωνιολόγος, Συστημικός- Οικογενειακός  Ψυχοθεραπευτής.  
Άννα  Κιαπόκα:  Κοινωνική  Λειτουργός – Ψυχολόγος  επί  πτυχίω,  με  Μεταχυπτιακό  στην  
Εκπαίδευση.  Οικογενειακή  - Συστημική Θεραπεύτρια 
Φωτεινή Μπέη, Ψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, συστημική- υπαρξιακή 
ψυχοθεραπεύτρια.  
 

Περίληψη 
Το εργαστήριο εντάσσεται στις Καταξιωτικές Συστημικές Πρακτικές, στις Πολυφωνικές 
ιδέες, στην Αφηγηματική προσέγγιση και στην Συνεργατική Στάση. Μπορεί να έχει 
εφαρμογή στην Ψυχοθεραπεία, στη Συμβουλευτική, την Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και 
στελεχών ψυχικής υγείας. Οι ιδέες για τις ασκήσεις γεννήθηκαν μέσα από τις συνομιλίες με 
τα Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης, που συμμετείχαν  στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά 
και από  την συνάντηση με τη σκέψη του Peter Lang «Κάθε Πρόβλημα είναι ένα 
Ματαιωμένο Όνειρο». Σύμφωνα με την οποία, είναι σημαντικό να φωτιστούν παράπλευρα 
σημεία από εκείνα που φωτίζει ένα κεντρικό φως. Σε αυτές κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν 
οι εναλλακτικές αφηγήσεις που «φωτίζουν», με ένα πολυφωνικό τρόπο διαφορετικά 
σημεία της ιστορίας των ανθρώπων και των συστημάτων.   
Το Καταξιωτικό Γενεόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια να συν-κατασκευαστεί μια 
εναλλακτική αφήγηση  για την οικογενειακή ιστορία, η οποία θα διευκολύνει την εστίαση 
και την σύνδεση με όλες εκείνες τις πλευρές της οικογενειακής ιστορίας που συνδέονται με 
τα αποθέματα, τις ικανότητες, τις αξίες  και την ανθεκτικότητα του οικογενειακού 
συστήματος.  
Θεωρούμε ότι το εργαστήριο, το οποίο έχουμε εμπνευστεί από την μακροχρόνια 
θεραπευτική αξιοποίηση του Γενεογράμματος Τοπίου (J. Pluymaekers), εμπλουτίζει το 4D, 
(Appreciative Inquiry, David Cooperider) ενώ παράλληλα, ενδυναμώνεται το θεωρητικό 
υπόβαθρο της Προσέγγισης, με την αξιοποίηση των Αφηγηματικών (M. White) και 
Πολυφωνικών Προσεγγίσεων (M. Bakhtin). 
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5. 

Τίτλος Εργαστηρίου:   Ομάδες Βιογραφικής Ανασυγκρότησης: «Διαχείριση της κρίσης 
μέσω της Αυτενέργειας και της Σύνδεσης. Μια καταξιωτική προσέγγιση» 
 

Συντονίστρια:  Άννα Σολωμού,  ψυχολόγος Msc – ψυχοθεραπεύτρια, υποψήφια διδάκτωρ 
του τμήματος ΤΕΕΑΠΗ  της σχολής ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 

Περίληψη 
Οι ομάδες Βιογραφικής Ανασυγκρότησης προσκαλούν σε μια  επιστημονική απόπειρα 
συγκερασμού του πλαισίου ψυχοεκπαίδευσης με το έντονο κοινωνικό αίτημα για τη 
δημιουργία κοινωνικών  δομών καταξιωτικής διαχείρισης της κρίσης. Έχουν ως τώρα 
δουλευτεί με συμβουλευόμενους / θεραπευόμενους που ήδη έχουν εκπαιδευτεί και 
δοκιμαστεί σε  διεργασίες θεραπευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.    
Η ομάδες βιογραφικής ανασυγκρότησης  επιχειρούν να εγγράψουν με τη σειρά τους στο  
βιογραφικό απόθεμα της θεραπείας και της συμβουλευτικής, μια συνθήκη προσωπικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης  που παράγεται μέσα από τις αφηγηματικές και ρηματικές 
στρατηγικές που ακολουθούν οι άνθρωποι: 

 προκειμένου να επεξεργαστούν τα ρήγματα και τις ασυνέχειες των 
ιστοριών ζωής τους,  

 να εξομαλύνουν τα αντιφατικά και χαοτικά στοιχεία και  

 να εγκιβωτίσουν τις ανατρεπτικές και απρόσμενες εμπειρίες στο βίο τους.   
 

Κι όπως λέει και ο Ανατόλ Φρανς : «Μέσα από τα γενναιόδωρα όνειρα γεννιούνται 
αγαθοποιές πραγματικότητες. Η ουτοπία αποτελεί την αρχή της όλης προόδου και την 
απόπειρα για ένα καλύτερο μέλλον» 
 

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε θεραπευτές και συμβούλους που ασχολούνται με τη 
δόμηση δικτύων και ομάδων με σκοπό την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.  
 

6. 

Τίτλος: Αυτοσχεδιαστικό Βιωματικό Θέατρο: Ένα εργαλείο ανάπτυξης του εαυτού και της 
ομάδας – Ο ρόλος του καταξιωτικού συντονιστή. 
 
Παρουσιάστρια: Ιουλία Μπαλάσκα, Συστημική Θεραπεύτρια – Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ 
 

Περίληψη: 
Το Αυτοσχεδιαστικό Βιωματικό Θέατρο πραγματώνεται με τη μέθοδο που ανέπτυξε η 
υπογράφουσα και εφαρμόζεται από το 1995, στο θέατρο του Κέντρου Γέναθλον. Γεννιέται 
μέσα από Εργαστήρια, που περιλαμβάνουν Θεατρικούς Αυτοσχεδιασμούς, Αυθόρμητη 
Γραφή και Θεατρική Παράσταση.  
Καθώς το έναυσμα είναι ένα θέμα που επιλέγουν τα μέλη, το Εργαστήρι μπορεί να – και 
έχει – εφαρμοστεί σε ποικίλα πλαίσια: πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, θεραπευτικό, 
επαγγελματικό, με ομάδες όλων των ηλικιών και των επαγγελμάτων. Ο επαγγελματίας έχει 
τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη μέθοδο με οποιαδήποτε ομάδα κάθε ηλικίας, ολόκληρο ή 
τμηματικά, ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες της ομάδας. 
Στη διάρκεια των Εργαστηρίων, σκέψεις και συναισθήματα ξετυλίγονται και 
καταγράφονται, και ο λόγος του ενός προστίθεται στον λόγο του άλλου, ως νέο Άρμα 
Θέσπιδος, μέχρι την τελική σύνθεση ενός έργου – μιας νέας αφήγησης συλλογικής, 
πολυφωνικής γύρω από ένα θέμα.  
Σε όλη την πορεία, ο/η συντονιστής/τρια λειτουργεί από τη θέση του μη γνωρίζοντος, όντας 
ανοιχτός/ή να ακολουθήσει την κατεύθυνση που τα μέλη επιλέγουν. Στο πλαίσιο της 
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Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης ο/η  συντονιστής/τρια εστιάζοντας στις δυνάμεις 
του καθενός, μπορεί να συνθέσει το θετικό και το αρνητικό όντας ως μέρος του ίδιου 
συνόλου, μπορεί επίσης να χωρέσει το διαφορετικό και να το σεβαστεί. Έτσι αναδύεται ο 
πλούτος που κρύβει μέσα του ο κάθε άνθρωπος και γίνεται δημιουργία και τέχνη.  
Το Εργαστήρι δεν είναι απλώς θέατρο, είναι στάση ζωής και ο καθένας ανακαλύπτει έναν 
προσωπικό καταξιωτικό τρόπο ζωής, μαζί με τον άλλο κι έτσι κάνει την καθημερινότητά του 
Τέχνη. Στο τέλος της πορείας, ο εαυτός γίνεται πολύτιμος, άξιος προστασίας και σεβασμού. 
Κι ο Άλλος απαραίτητος σύντροφος, γιατί και η ζωή είναι ένα μεγάλο θέατρο, όπου ο ρόλος 
του καθενός επηρεάζει τον ρόλο των άλλων, αλλά και το συλλογικό αποτέλεσμα.   
 

Στο Εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί στο Συμπόσιο, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές 
και τα βήματα της μεθόδου και θα προβληθούν αποσπάσματα από θεατρικές παραστάσεις, 
ως ερεθίσματα για να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε μαζί πώς ο καθένας μας μπορεί 
να γίνει καλλιτέχνης. 
 
 
7.  

Τίτλος: Εφαρμογή της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης στη διοίκηση και ηγεσία 
διεθνών επιχειρηματικών ομάδων 
 
Συντονιστής: Αχιλλέας Κοτρόζος, Μηχανολόγος-Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντικός στέλεχος 
πολυεθνικών οργανισμών 
 
Περίληψη: 
Σε ένα διαρκώς πιο διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα 
στελέχη θα χρειαστεί όλο και περισσότερο να συνεργαστούν ως μέλη ή/και σε ηγετικούς 
ρόλους με ανθρώπους από άλλα κράτη, πολιτισμούς με διαφορετικές συνήθειες και 
επαγγελματικές πρακτικές 
 

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των συμμετεχόντων σε 
αντίστοιχες καταστάσεις, με έμφαση 

 στη σύσταση και κινητοποίηση ομάδων από διαφορετικά αντικείμενα, χώρες, 
ρόλους  

 στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων  

 στη διαχείριση του χάους και των αβεβαιοτήτων που προκύπτουν από το ρευστό 
περιβάλλον 

Μέθοδος 

 Πρόκειται για ένα διαδραστικό βιωματικό εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες θα 
βιώσουν επιλεγμένες καταστάσεις  και θα συζητηθούν πρακτικά παραδείγματα 
εφαρμογής Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης και ΑΙ (Appreciative Inquiry) από 
την εμπειρία του εισηγητή σε Ευρώπη, Αφρική, Τουρκία, Ρωσία  

 Απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και εταιριών καθώς σε όποιον εργάζεται με 
ανθρώπους σε διαπολιτισμικές συνθήκες.  
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8.  
 
Τίτλος:   
Το νόημα του Δώρου με Ιστορίες υπερηφάνειας μέσα από τον επαγγελματικό ρόλο. 
*Το περιεχόμενο του εργαστηρίου είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Τμήμα 
Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ 
Συντονίστριες: 
Αρχοντούλα Αλεξάκη – Αναστασοπούλου: Κοινωνική Λειτουργός – Ψυχοθεραπεύτρια – 
Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου  Πρόληψης Δήμου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ». 
Ερασμία Φείδη: Ψυχοπαιδαγωγός, στέλεχος πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων «Σχεδία» Ν. Ιωαννίνων από το 1994 ως σήμερα, συστημική ψυχοθεραπεύτρια. 
 

Περίληψη 
Το βιωματικό εργαστήριο,  διάρκειας 2 ωρών, εντάσσεται στις Καταξιωτικές Συστημικές 
Πρακτικές, στην Αφηγηματική και Συνεργατική στάση. Είναι ένα εργαστήριο που στοχεύει 
στη δημιουργία του δεσμού και της σύνδεσης των μελών της ομάδας μέσα από την 
αφήγηση ιστοριών αξιοπρέπειας για τις ικανότητες και τα αποθέματα του κάθε μέλους. 
Η σύνδεση, η σχέση και η δημιουργία ενός πεδίου ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη 
συνθήκη προκειμένου να προσκαλέσουμε ανθρώπους σε περιόδους πολύπλευρων 
κρίσεων, να αντιπαλέψουν με τα συναισθήματα παραίτησης και ματαίωσης και να 
συνδεθούν με πεδία ικανοτήτων και εσωτερικών επιθυμιών. Στόχος του εργαστηρίου είναι 
η δημιουργία μιας τράπεζας ικανοτήτων μέσα από την επαγγελματική μας ζωή και τα δώρα 
– αξίες των «σημαντικών άλλων». Το βιωματικό εργαστήρι επικεντρώνεται στην 
Ανακάλυψη αποθεμάτων και αξιών κάθε επαγγελματία και καταλήγει μέσα από την 
σύνδεση της ομάδας, στον Οραματισμό και την έκφραση επιθυμιών για το Σχεδιασμό και 
την Δράση δίνοντας στον κάθε επαγγελματία – συμμετέχοντα το προσωπικό του νόημα. 

 
9. 
 

Τίτλος: Τα σπίτια ως ασφάλεια και καταφύγιο. Η σύνδεσή τους με το παρόν, το παρελθόν 
και το μέλλον. 
Συντονίστρια: Κωστούλα Μάκη, Ψυχολόγος, Μ.Α, Ph.D.   
Σε συνεργασία με το Τμήμα  Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
ΟΚΑΝΑ.  
 

Περίληψη: 
Στο εργαστήριο θα συνδεθεί βιωματικά η έννοια του σπιτιού με την  Καταξιωτική Συστημική 
Διερεύνηση. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα προσκληθούν να εξετάσουν τα δικά τους 
ερμηνευτικά ρεπερτόρια για το σπίτι και να το χρησιμοποιήσουν ως ταυτοτικό υλικό, το 
οποίο κινητοποιεί τη διαδικασία του ονείρου και της αλλαγής. Στο εργαστήριο θα δοθεί η 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξετάσουν τις δικές τους θέσεις υποκειμένου απέναντι 
στις εκδοχές σπιτιού που έχουν βιώσει. Έτσι θα αναστοχαστούν κριτικά πώς το σπίτι 
συνομιλεί με την ατομική και συλλογική μνήμη, την κοινότητα, το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον, καθώς και με τα αποθέματα και τις ικανότητες. Μέσα από τη συναισθηματική 
επένδυση στο σπίτι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα συνδέσουν τον ιδιωτικό με τον 
δημόσιο χώρο και θα σχεδιάσουν με όρους ρεαλιστικούς ποια χαρακτηριστικά του σπιτιού  
θα διασφαλίσουν στο μέλλον ένα ασφαλές πλαίσιο ζωής. 
Η σύνδεση των σπιτιών με την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, μας προσφέρει 
δυνατότητες να  δουλέψουμε το 4D μοντέλο δημιουργώντας πεδία ασφάλειας. Ταυτόχρονα 
στο εργαστήριο προσκαλούνται οι συμμετέχοντες να συνδεθούν με τα αποθέματα, τις 
ικανότητες και τις δεξιότητες που τους έχουν επιτρέψει στο παρελθόν να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά τις δυσκολίες τους.  
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10.  

 
Τίτλος Εργαστηρίου:  Η δυναμική του οργανισμού μέσα από τον οικογενειακό καθρέφτη  
 
Εισηγητές: οι Συνεργάτες του ΑΚΜΑ 
Δημήτρης Τσούχλος, Master Executive Coach & Organizational Developer 
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Group & Family Therapist 
Μαριάνθη Καρατζά, Senior Learning Consultant & Facilitator 
 
Περιγραφή Εργαστηρίου  
Μέσα από τη δουλειά μας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ερχόμαστε σε επαφή όλο και 
περισσότερο με πλαίσια που εμφανίζουν χαρακτηριστικά αποξένωσης, έλλειψης σύνδεσης 
και εμπιστοσύνης. Αυτό οδηγεί τους ανθρώπους να χάνουν τη ζωντάνια και το ενδιαφέρον 
τους, το νόημά τους, τις ομάδες να λειτουργούν μέσα από τον ανταγωνισμό και τους 
οργανισμούς να μειώνουν συνεχώς τα αποτελέσματα και τις επιτεύξεις τους. Μπορεί η 
Καταξιωτική Προσέγγιση να έχει εφαρμογή σε ένα τέτοιο επιχειρηματικό περιβάλλον; Έχει 
θέση στο Business Coaching, που υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους; Σε ένα περιβάλλον 
υψηλών απαιτήσεων μπορεί ένας ηγέτης να εφαρμόσει την Καταξιωτική Προσέγγιση, χωρίς 
να χάνεται στην κριτική όταν έρχονται τα δύσκολα; Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούμε να 
απαντήσουμε στην καθημερινή μας πρακτική με τους οργανισμούς, τις ομάδες, τους 
ανθρώπους τους.  
Mέσα από μια αποκαλυπτική βιωματική δράση που θα μας συνδέσει με τις οικείες μας 
σχέσεις μέσα στην οικογένεια, εκεί που η καρδιά μας δρα και εκφράζεται, θα έχουμε την 
ευκαιρία να κατανοήσουμε σε βάθος τη δυναμική του οργανισμού και τη λειτουργία της 
ιεραρχίας.  
Έχοντας την κατανόηση αυτή θα διερευνήσουμε ποια είναι η θέση της Καταξιωτικής 
Προσέγγισης σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ποιες είναι οι προκλήσεις στην εισαγωγή και εφαρμογή 
της καθώς και τι αποτελέσματα βλέπουμε μέσα από αυτή στους οργανισμούς. 

 
 
 

 
 

Β.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  
 
 
1. 

Τίτλος Παρουσίασης:  
Η εμπειρία της αξιοποίησης της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης σε Ξενώνα 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 
Συνονίστρια:  Ευγενία Τσοχατζίδου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων 
των δήμων Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου «ΗΛΙΟΣ». 
 
Περίληψη 
Η εμπειρία της αξιοποίησης της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης σε Ξενώνα 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Η αξιοποίηση της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης για την 
ενίσχυση της ταυτότητας και της αυτοεκτίμησης των εφήβων, τη σύνδεση με τις ικανότητες, 
τα αποθέματα, τις αξίες τους ώστε να μετουσιώσουν τη δυσκολία σε επιθυμία και όραμα.  
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2.  
 
Τίτλος: Παρέμβαση στην σχολική κοινότητα από την ΚΜΨΥ Νομού Φωκίδας - Μια 
εξελισσόμενη διεργασία. 
Συγγραφική ομάδα:  Σταυρίδη Δήμητρα - Κοινωνική Λειτουργός, Καλλία Ιωάννα - 
Ψυχολόγος, Παπαϊωάννου Δέσποινα - Ψυχολόγος, Φραγκούλη Αθηνά – Λογοπεδικός 
Παρουσιάστρια: Σταυρίδη Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός. Εταιρία Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας, Φωκίδα 
 

Περίληψη: Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας νομού 
Φωκίδας πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης 
της σχολικής κοινότητας. Η μεθοδολογία που ακολουθείται αποσκοπεί στην εκτίμηση των 
αναγκών και των επιθυμιών των εφήβων, των εκπαιδευτικών και των γονέων, όπως αυτές 
εκφράζονται από τους ίδιους.  

Οι ομάδες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης (αποτροπή 
εμφάνισης διαταραχών, μείωση της βαρύτητάς τους) σύμφωνα με τις αρχές της συστημικής 
θεραπείας. Σκοπός των ομάδων εφήβων είναι η αυτογνωσία, η συζήτηση, η 
αλληλεπίδραση, το μοίρασμα συναισθημάτων, η επικοινωνία, ο προβληματισμός σε 
θέματα που αφορούν τους εφήβους σε ένα χώρο που επικρατεί κλίμα αποδοχής, 
ασφάλειας και εχεμύθειας με την παρουσία θεραπευτών της μονάδας μας, παράλληλα με 
τον εμπλουτισμό της θεωρητικής τους κατάρτισης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική 
εξέλιξη των ομάδων εφήβων στον χρόνο όπου ακολουθούν 3 φάσεις. Η πρώτη αφορά το 
1981-2000, η δεύτερη από το 2001-2014 και η τρίτη από το 2015-2017. Από τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας της Κ.Μ.Ψ.Υ. υπήρξε διάλογος με τους εκπαιδευτικούς και η δημιουργία 
των πρώτων ομάδων εφήβων. Στην πορεία εξελίχθηκε σε μια σταθερή συνεργασία και 
αλληλεπίδραση μαζί τους.  

Αυτή η συνεργασία κορυφώθηκε με την διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων εφήβων με 
διαφορετική θεματολογία και τίτλο. Για την επιλογή της θεματολογίας γινόταν επεξεργασία 
κατά την διάρκεια του σχολικού έτους με τους εφήβους με εργαλείο τις βιωματικές 
ασκήσεις και τον διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Ο τρόπος προσέγγισης 
στις ομάδες εφήβων αλλά και στις ημερίδες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των 
εφήβων σχετίζεται με την ανάδειξη θετικών στάσεων ή συμπεριφορών.  

 
3.  
 
Τίτλος: Η αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων στην Καταξιωτική διερεύνηση δουλεύοντας 
με ομάδα της Κοινότητας:  «Το πέταγμα της πεταλούδας & η μεταμόρφωση» 
 
Συντονιστές:  Σπύρος Στογιάννης, Κοινωνικός Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης 
Μαρία Φτάκα, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης 
Από Κέντρο Πρόληψης "Δίοδος" (Περιφερειακής ενότητας Ν. Δωδεκανήσου) 
 
Περίληψη 
H παρουσίαση αυτή αφορά στο Βιωματικό εργαστήριο που υλοποιήθηκε σε ομάδα της 
Κοινότητας στην πόλη της Ρόδου, σε συνεργασία με εξωτερικές συνεργάτιδες, την κ. Χάρις 
Κόντου (Φιλόλογο με ειδίκευση στη Δημιουργική γραφή) και την κ. Ραφαέλα Καβάσιλα 
(Εκπαιδευτικό με ειδίκευση στο art therapy) με τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης 
«Δίοδος». Ολοκληρώθηκε σε πέντε (5) τρίωρες  εβδομαδιαίες συναντήσεις.  
Επιθυμία μας είναι να παρουσιαστεί συνοπτικά η δράση εκείνη,  να τονιστεί η δύναμη των 
εκφραστικών μέσων στη διερεύνηση πηγών και αποθεμάτων καθώς και η σημασία τους στη 
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διαδικασία  του ονειρέματος (“Dreaming”), αξιοποιώντας την εκπαίδευση που λάβαμε  από 
τον κ. Γκότση, Υπεύθυνο του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ. Επιδιώκουμε τέλος να 
μοιραστούμε την εμπειρία αυτή και να αποτελέσουμε  μέρος μιας ανοιχτής διαδικασίας 
που προάγει την ανατροφοδότηση και ενός δικτύου που αφουγκράζεται τις αρχές και το 
βλέμμα της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης στη δουλειά με την Κοινότητα.   
 
 
4.  
 

Τίτλος: Η φροντίδα  
 

Παρουσιάστρια: Σκαρλή Πέπη, Ανθρωπιστικός Επιστήμονας – Δημοσιογράφος – 
Συγγραφέας 
Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Φωκίδας "Διαδρομή" 
 
Περίληψη  
Τον Ιούνιο του 2017, προσπάθησα να υιοθετήσω μία γλώσσα νοημάτων και ερμηνειών για 
τους συνομιλητές μου ( 15 Νοσηλεύτριες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας) με σκοπό τη 
διερεύνηση των δυνάμεων, των αποθεμάτων, των αξιών και των ικανοτήτων τους ώστε να 
υιοθετήσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στον εαυτό και την εργασία τους.  
Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία  η οποία πυροδότησε μία σειρά παρεμβάσεων και σε άλλους 
εργασιακούς χώρους ( είναι σε εξέλιξη) όπως στην Αντιπεριφέρεια Φωκίδας, στο Μουσείο 
Δελφών, στο ΙΚΑ, σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 
γυναίκες που δεν εργάζονται, σε γονείς κλπ). 
Επί μήνες μετά την παρέμβαση μου στις νοσηλεύτριες, προσπαθούσα να αποδώσω λεκτικά  
και με σαφήνεια τον όρο της ΣΚΔ. 
Τι είναι; Ρωτούσα τον εαυτό μου ...και κατέληξα στο εξής :  
Η Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση είναι μία πνευματική δεξιότητα.  
Τι είναι πνευματική δεξιότητα ;  
Είναι η ικανότητα να μετακινούμε την επίγνωση μας από την απτή και συμβατική 
πραγματικότητα στην υπερβατική αποδέσμευση. 

 
 

5.  
 

Προφορική ανακοίνωση για το Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ταξίδι στ’ Όνειρο». 
 

Υλοποιείται από το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας, μια συνεργασία 
της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Β΄Αθήνας, της Εκπαιδευτικής Ομάδας A.I. 
OKANA, του Κ.Π. «ΑΡΓΩ» Αγ. Παρασκευής & Χολαργού-Παπάγου, του Κ.Π. «ΠΡΟΝΟΗ» 
Κηφισιάς & του Κ.Π. «ΙΡΙΔΑ» Νέας Ιωνίας.  
Παρουσιάστρια: Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, 
Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων "ΑΡΓΩ" Δήμου Αγ. Παρασκευής & 
Χολαργού-Παπάγου - ΟΚΑΝΑ  
 

Περίληψη: Η προφορική ανακοίνωση αφορά  
Το Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ταξίδι…. στ’ ‘Ονειρο…», συνολικής 
διάρκειας 20 ωρών απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Π.Ε. Β΄Αθήνας, 
Νηπιαγωγούς, Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντές και Συλλόγους 
Διδασκόντων Δημοτικών Σχολείων. 
 

Οι εκπαιδευτικοί κύκλοι, για την κάθε ομάδα στόχο, ξεκινούν με ένα τριήμερο βιωματικό 
σεμινάριο που έχει ως βασικό σκοπό την σύνδεση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τα μέλη 
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της εκπαιδευτικής ομάδας, ώστε να συγκατασκευαστεί μια κοινότητα που θα ενθαρρύνει 
τα μέλη της στην συν-δημιουργία νέων νοημάτων, στην συν-εξέλιξη και στην 
αλληλουποστήριξη. Επίσης είχε ως στόχο να ενθαρρύνει την διαφορετικότητα, την 
αυτονομία, παράλληλα με την συλλογικότητα της ομάδας. Ακολουθούν 3 δίωρες 
Συναντήσεις Συνομιλιών ανά δίμηνο. 
 

Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο, η δημιουργία πεδίων διαλόγου, η συνάντηση και η σύνδεση των 
συμμετεχόντων  μέσα σε ένα πλαίσιο συνομιλιών που διευκολύνει την δημιουργία δεσμών 
και την εστίαση στα αποθέματα, στις ικανότητες, στην κουλτούρα και στα αξιακά πλαίσια 
των σχολικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα προσκαλεί τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να 
μοιραστούν τις ιδέες τους, τις ανάγκες τους και τους οραματισμούς τους για ένα σχολείο 
που να ενισχύει την συμμετοχικότητα, τη δημιουργικότητα και τις αξίες.  
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής 
της Υγείας με τίτλο «Το σχολείο ως χώρος μνήμης, παράδοσης, δημιουργίας και 
οραμάτων». 
 
Συντονιστές Εκπαιδευτικής Δράσης : Αλεξάκη Αρχοντούλα, Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, 
Ελένη Πλεξίδα, Σιαφαρίκα Ευαγγελία. 
 


