ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Έκθεση για την παρακολούθηση της επιμόρφωσης ACT/ Μικροί Μεγάλοι Μαζί
Εναντίον της Βίας του ΣΕΨ στο Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & Αγωγής.
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού του
Ζαννείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας και Αγωγής, το διάστημα Φεβρουάριος
– Απρίλιος 2009, μία ομάδα που αποτελείτο από 10 παιδαγωγούς, 1 Κοιν.Λειτουργό
και το Δ/ντη του Ιδρύματος (σύνολο 12 άτομα), παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα
πρόληψης της Βίας για την προστασία των μικρών παιδιών με τον τίτλο : ACT/ Μικροί
Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας (ACT/MMME – Βίας). Η Ομάδα που μας έκανε
την επιμόρφωση από το Σ.Ε.Ψ. αποτελείτο από τους Παντελή Πρώϊο, την Αλίκη
Γεωργακοπούλου και την Δρ. Άρτεμις Γιώτσα.
Για την διεπιστημονική ομάδα του Ζαννείου, το πρόγραμμα συνέπεσε σε μία περίοδο
όπου οι σχέσεις με την ομάδα κυρίως των εφήβων που φιλοξενούμε ήταν σε πολύ
κρίσιμο στάδιο. Οι αντιδράσεις σε κανόνες συμπεριφοράς, η αμφισβήτηση, η βίαιη
συμπεριφορά, τα μαθησιακά προβλήματα και οι ζημιές στο ίδρυμα, ήταν καθημερινά
φαινόμενα που μας είχαν προβληματίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφαρμόζοντας τα
στάνταρ ποιότητας «Quality for Children»1, ήμασταν απολύτως πεπεισμένοι, πως πρέπει
να επενδύσουμε συνεχώς στην ενίσχυση και αποδοχή των παιδιών, στην κατανόηση
της συμπεριφοράς, στο χτίσιμο «σχέσης» των παιδαγωγών με τα παιδιά και σε τεχνικές
βελτίωσης της αρνητικής εικόνας που έδιναν προς τα έξω. Χρειαζόμασταν όμως
επιπλέον εργαλεία προκειμένου να ενδυναμώσουμε την διεπιστημονική ομάδα και να
αντιμετωπίσουμε όλα τα παραπάνω προβλήματα. Η επιμόρφωση του προγράμματος
ACT/MMME – Βίας, ήρθε την κατάλληλη στιγμή και συνέβαλλε τα μέγιστα
προκειμένου η ομάδα να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της με τον πλέον ιδανικό τρόπο.
Η ομάδα των επιμορφωτών, κατάφερε να προσαρμόσει το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο,
που έμοιαζε να έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα δικά μας ζητήματα και ο βιωματικός τρόπος
του σεμιναρίου μας βοήθησε να κατανοήσουμε απολύτως τα ζητήματα που έχουμε
να αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα μας έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία αντιμετώπισης
κρίσεων, τα οποία αυτομάτως υιοθετήσαμε στις ομάδες μας, πράγμα που μας βοήθησε σε
μεγάλο βαθμό στις αποφάσεις μας και στους τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων που
έχουν σχέση με τα παιδιά.
Επίσης θέλω να αναφέρω ότι η αμεσότητα και η κατανόηση των ζητημάτων μας από
τους επιμορφωτές καθώς και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος λειτούργησε και
σε κάποια μορφή ως ομαδική ψυχανάλυση, που για την ομάδα μας τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο είχε ευεργετικές επιπτώσεις.
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www.quality4children.info Στάνταρ ποιότητας που αναφέρονται σε διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται σε παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
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Το αποτέλεσμα της ευεργετικής παρακολούθησης του προγράμματος φάνηκε στη
θεαματική βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών που ήταν αποτέλεσμα της δικής
μας προσαρμογής στα ζητήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Σχεδόν άμεσα με την
υιοθέτηση των γνώσεων που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα σε συνδυασμό και με
άλλες πρακτικές που ακολουθήσαμε, «άλλαξε το τοπίο» στο Ζάννειο Ίδρυμα και πλέον
μπορούμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν με διαφορετικό τρόπο,
με παρεμβάσεις που έχουν θετικό αποτέλεσμα.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά την προσωπική μου άποψη το
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδανικό για επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά
αλλά και για γονείς, είναι απολύτως επικεροποιημένο και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο
αντιμετώπισης δυσκολιών στη συμπεριφορά των παιδιών. Επισυνάπτονται ενδεικτικές
απόψεις παιδαγωγών του Ζαννείου που παρακολούθησαν το πρόγραμμα.
Με εκτίμηση,
Μενέλαος Τσαούσης
Δ/ντης Ζαννείου Ιδρύματος Παιδικής
Προστασίας & Αγωγής
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ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα πρόληψης της βίας για την προστασία των μικρών
παιδιών υπήρξε άκρως εποικοδομητική για δύο κυρίως λόγους. Πρωτίστως, οφείλω να
αναφερθώ στη τεράστια σημασία που είχε το πρόγραμμα στην εξέλιξη της δουλειάς
μου δεδομένου ότι διεισδύει με καταλυτικό τρόπο στη διαχείριση του θυμού, του
άγχους, του φόβου και άλλων παραγόντων της ανθρώπινης ψυχολογίας και από τη
πλευρά του ενήλικα και από τη πλευρά του παιδιού με τη βοήθεια του ενήλικα. Επίσης
είναι αξιόλογη η προσωπική –ατομική εμπειρία που αποκτά κάποιος από αυτού του
είδους το σεμινάριο διότι η πρόληψη της βίας εναντίον των παιδιών είναι κάτι που
αφορά όλους μας εξατομικευμένα σε όλο το φάσμα της ζωής μας, αν λάβουμε υπόψη
μας ότι συναναστρεφόμαστε συνεχώς με την νέα γενιά. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα
να επισημάνω ότι εντυπωσιάστηκα από τη πρακτική πλευρά του προγράμματος(role
playing), κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για μένα όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι με
παιδιά.
ΟΝΟΜΑ; ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Το σεμινάριο πρόληψης της βίας για την προστασία των παιδιών υπήρξε πολύτιμο
εργαλείο τόσο για την δουλειά μου όσο και για την προσωπική μου ζωή. Ήταν πολύ
οργανωμένο από τρεις έμπειρους επιστήμονες και παράλληλα ζεστούς ανθρώπους.
Ήταν κατανοητό καθώς χωριζόταν σε θεματικές ενότητες οι οποίες εμπεριείχαν πάντα
βιωματικές ασκήσεις. Το σημαντικό όμως για μένα είναι ότι το σεμινάριο αυτό με
βοήθησε στο να συνειδητοποιήσω την παρουσία της βίας στην καθημερινότητα μας και
τις επιπτώσεις της ,μικρές ή μεγάλες καθώς και να αντιλαμβάνομαι, να προλαμβάνω και
να διαχειρίζομαι τον θυμό μου.
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