
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

          Eργαστήρια Εκπαίδευσης Στελεχών & Πολιτών  

της 1ης Συνδιάσκεψης Πόλης Χανίων-3ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου «Κρήτη-Χανιά, 2017» 

 

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: 

Στην Γραμματεία του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) 

info@cretaadulteduc.gr . Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, τηλέφωνο και μέιλ 

Στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Κρήτη-Χανιά, 2017»: 1η
 Συνδιάσκεψη Πόλης για 

τον Εθελοντισμό, την Κοινοτική Ενδυνάμωση/Δράση με θέμα: ‘Η Πόλη Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο 

Συνάνθρωπο και στη Ζωή’ (Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 12-14/05/2017) που διοργανώνεται από 

το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ), συνδιοργανώνεται με την 

Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων, το Παν/μιο Κρήτης, τον Ιατρικό 

Σύλλογο Χανίων, την Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων & τον Σύλλογο Ορίζοντα και με την  

συνεργασία των περιαστικών δήμων Πλατανιά, Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων, Κισάμου και 

πολλών άλλων φορέων του τόπου πρόκειται να  πραγματοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια 

εκπαίδευσης στελεχών δομών και οργανώσεων αλλά και πολιτών. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2017 

16.00-18.00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΟΡΟΦΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

16.00-17.30 Εργαστήριο 1 για Στελέχη & εθελοντές Κοινωνικών Δομών  «Νικώντας 

τους φόβους μας!!! Στην Πράξη» (Συρμαλένια Μαζανάκη, Ψυχολόγος, Κατερίνα 

Στεργίου, Κοιν. Λειτουργός-Εκπ/τρια Ενηλίκων, Άννα Τσίγκου Εκπαιδεύτρια 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων)  

16.00-17.00 Εργαστήριο 2 για Στελέχη & εθελοντές Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Μονάδων «Εικαστική και Παραστατική/Θεατρική ματιά. Η Τέχνη της Σύνθεσης». ( 

Ελένη Μωραϊτη, πρ. Διδάσκουσα ΑΣΚΤ-Δρ Piet Convents) 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ 2017  

17.00 -19.00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  



ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΟΡΟΦΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

17.00-19.00 Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΥΓΕΙΑ & ΔΒΜ «Λέμε ΟΧΙ σε 

ότι μας ρυπαίνει, σε ό,τι μας πεθαίνει. Ανάληψη πρωτοβουλίας!» (Δρ. Χρύσα Τερεζάκη 

με: Δρ. Παρασκευή Ορφανουδάκη, Δρ. Στέφανο Ντουκάκη, Ελίνα Ζωιδάκη, Γιώργο 

Κανδαράκη. Κ.Ε ΕΔΕΕΚ)  

17.00-19.00 Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &  ΔΒΜ «Λέμε 

ΝΑΙ στη ζωή. Η Αντιπρόταση…πώς να μην χαθούμε όλοι εμείς;» (Δρ. Μάρκος Περράκης-

Μαρία Μιχαήλ με: Ευγενία Παπαδομαρκετάκη, Ελπίδα Βαρβαντάκη, Στέλλα Χαριστού, 

Στέλλα Χαριτάκη. Κ.Ε ΕΔΕΕΚ) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2017  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ   

10.15-12.15 Εργαστήριο 5 για Στελέχη Εθελοντικών Οργανώσεων «Κοινές Αξίες 
στους οργανισµούς: πραγµατικότητα ή ουτοπία», (Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, 

Επικ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μέλος ΕΔΕΕΚ)  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Περιλήψεις Εργαστηρίων  

Εργαστήριο 1 για Στελέχη & εθελοντές Κοινωνικών Δομών  «Νικώντας τους φόβους 

μας!!! Στην Πράξη» (Συρμαλένια Μαζανάκη, Ψυχολόγος, Κατερίνα Στεργίου, Κοιν. 

Λειτουργός-Εκπ/τρια Ενηλίκων, Άννα Τσίγκου Εκπαίδευτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων) 

«Φοβάμαι…» μια παρεξηγημένη φράση, 

«φόβος» ένα παρεξηγημένο συναίσθημα. Κι 

όμως είναι αναπόφευκτος  ο φόβος ασφαλώς 

μέχρι του σημείου εκείνου που δεν μας 

εμποδίζει  να λειτουργήσουμε 

αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές/εμψυχωτές 

ή  συντονιστές ομάδων. 

Το συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε 

εργαζομένους/εθελοντές σε κοινωνικές/εκπαιδευτικές δομές που εξυπηρετούν 

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους, 

κακοποιημένες γυναίκες, ρομά, φυλακισμένους και αποφυλακισμένους, μετανάστες, 

κ.τ.λ. Σκοπός του είναι να εντοπίσει τους φόβους και τις προκαταλήψεις που όλοι 

αντιμετωπίζουμε στην επικοινωνία με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και μέσα από 



βιωματικές ασκήσεις  και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, να βρούμε μαζί τρόπους 

για να τους νικήσουμε! 

 

Εργαστήριο 2 για Στελέχη & εθελοντές Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Μονάδων 

«Εικαστική και Παραστατική/Θεατρική ματιά. Η Τέχνη της Σύνθεσης» Δρ. Ελένη 

Μωραϊτη, πρ. Διδάσκουσα ΑΣΚΤ-Dr. Piet Convents, Religion &Theatre Studies 

Πριν συνθέσεις μία νέα πραγματικότητα πρέπει να 

είσαι σε θέση να αναλύσεις με ακρίβεια τα 

συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν την 

πραγματικότητα που ζεις. Η ζωή είναι τέχνη. 

Ασκούμενοι οι συμμετέχοντες μέσω της τέχνης στο 

πώς στοιχεία από το θέατρο και τα εικαστικά 

δένονται μεταξύ τους, στην πραγματικότητα 

δομούν μία νέα σύνθεση μέσω μιας διαδικασίας 

που μεταγνωστικά αξιοποιείται και στην 

καθημερινή τους πρακτική. Η διαδικασία-βίωμα 

στο πλαίσιο του παρόντος εργαστηρίου αναμένεται 

να ψυχαγωγήσει τους εμψυχωτές ομάδων 

(ενηλίκων-ανηλίκων) και τα στελέχη οργανώσεων 

και, ταυτόχρονα, να τους αποκαλύψει πολλά από τα μυστικά του "συνθέτω" 

δημιουργικά.  Μια σειρά από θεατρικές ασκήσεις εμπιστοσύνης θα χτίσουν σταδιακά 

μία εικαστική σύνθεση….Μην το χάσετε!!!  

 

Εργαστήριο 3 Συμμετοχικού Διαλόγου ‘Υγεία-Φροντίδα & ΔΒΜ’ «Λέμε ΟΧΙ σε ότι 

μας ρυπαίνει, σε ό,τι μας πεθαίνει. Ανάληψη πρωτοβουλίας!». Δρ. Χρύσα Τερεζάκη με: 

Δρ. Παρασκευή Ορφανουδάκη, Δρ. Στέφανο Ντουκάκη, Ελίνα Ζωιδάκη, Γιώργο 

Κανδαράκη. Κ.Ε ΕΔΕΕΚ  

&  

Εργαστήριο 4 Συμμετοχικού Διαλόγου ‘ Εκπαίδευση-Πολιτισμός & ΔΒΜ’ «Λέμε ΝΑΙ 

στη ζωή. Η Αντιπρόταση…πώς να μην χαθούμε όλοι εμείς;». Δρ. Μάρκος Περράκης & 

Μαρία Μιχαήλ με: Ευγενία Παπαδομαρκετάκη, Ελπίδα Βαρβαντάκη, Στέλλα Χαριστού, 

Στέλλα Χαριτάκη, Κ.Ε ΕΔΕΕΚ) 



Τα εργαστήρια 3 και 4 είναι εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των 

οποίων οι συμμετέχοντες θα επιχειρήσουν την μεταξύ τους δικτύωση, την κατάστρωση 

σχεδίων δράσης και την σύναψη διεπιστημονικών συνεργασιών και την δημιουργία 

έργου σε πραγματικό και εικονικό πλαίσιο στο πεδίο «Πόλη».  

Απευθύνονται σε στελέχη 

οργανώσεων και δομών που θα 

εργαστούν με την εκτιμητική 

προσέγγιση (appreciative inquiry) και 

την μέθοδο των Σχεδίων Δράσης, ενώ 

τα όποια αποτελέσματα των 

εργαστηρίων αυτών θα 

παρουσιαστούν στην Ολομέλεια της 

Συνδιάσκεψης Πόλης-Κλείσιμο του 

Συνεδρίου παρουσία του Προεδρείου 

της κι  αναμένεται να αποτελέσουν τη 

βάση συνεργειών με το ΕΔΕΕΚ αλλά 

και τις αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου σε σύντομο χρόνο.     

 

Εργαστήριο 5 για Στελέχη Εθελοντικών Οργανώσεων «Κοινές Αξίες στους 

οργανισμούς: πραγματικότητα ή ουτοπία», Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Επικ. 

Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μέλος ΕΔΕΕΚ  

Πρόκειται για ένα εργαστήριο που απευθύνεται σε στελέχη οργανώσεων και δομών 

αλλά και σε απλούς πολίτες που ηγούνται σε ομάδες κι αφορά στην άσκησή τους σε 

κοινωνικές δεξιότητες αλλά και σε δεξιότητες αξιοποίησης της ηθικής και 

συναισθηματικής διάστασης των πραγμάτων στο πλαίσιο της συνεργατικής δράσης. 

Μέσα από πολύ συγκεκριμένες ασκήσεις-βήματα εργασίας οι συμμετέχοντες κάνουν το 

αθέατο ορατό κι αναδεικνύονται οι ποιοτικές διαστάσεις της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς. Τα παραγόμενα αυτού του εργαστηρίου μπορούν να αξιοποιηθούν από 

την επόμενη κιόλας στιγμή που 

οι συμμετέχοντες θα 

επιστρέψουν στο χώρο εργασίας 

ή κοινωνικής δράσης τους.  

 


