
Πρωτοβουλίες εθελοντισμού στο πεδίο της Υγείας – 
Κοινωνικής Φροντίδας στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας – Η περίπτωση των «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΝτ@ξη»  

Μανόλης Μέντης 

3o Forum ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ – ΠΑΤΡΑ  



«Εθισμός» στο Διαδίκτυο 

1. Υπό εξέταση μορφή εξάρτησης. 
 

2. Ενασχόληση του ατόμου με το Διαδίκτυο για άντληση 

του αισθήματος της ικανοποίησης. 
 

3. Εκτεταμένη χρήση του. 
 

4. Δημιουργία προβλημάτων που έχουν επιπτώσεις στην 

προσωπική, οικογενειακή και στην επαγγελματική ζωή. 

 
  

 



«Η ανικανότητα του ατόμου να ελέγξει τη χρήση του 

Διαδικτύου, η οποία τελικά προκαλεί ψυχολογικές, 

κοινωνικές, σχολικές ή/και επαγγελματικές δυσκολίες 

στη ζωή του» 

Davis (2001) 



«Εθισμός» στο Διαδίκτυο - Σημάδια 

Διάγνωση του «εθισμού» στο Διαδίκτυο      >3 συμπτώματα 

για διάστημα >12 μήνες (Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση) 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Ψυχολογικά Συμπτώματα 

• Αδυναμία του ατόμου να σταματήσει τη δραστηριότητα 

• Επέκταση χρόνου  

• Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου 

• Συναισθηματικό κενό, ή αίσθημα ύφεσης – Αίσθημα ευεξίας, εφορίας 

• Προβλήματα σε σχολείο ή εργασία 

 

Σωματικά Συμπτώματα 

• Ημικρανίες, πονοκέφαλοι και πόνοι στη μέση 

• Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής 

• Διαταραχές του ύπνου 

• Διατροφικές ατασθαλίες  

• Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα - Ξηροφθαλμία 



«Εθισμός» στο Διαδίκτυο – Επιρρεπείς Ομάδες 

 Παιδιά & Έφηβοι 
 

Έρευνα Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(897 έφηβοι ηλικίας 15 ετών στην Αττική) 

 1/2 χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο >1 έτος 

 1/4 δήλωσαν καθημερινή χρήση 

 Τα αγόρια περισσότερη χρήση από τα κορίτσια 

 1/5 παρουσιάζουν περιοδικά συμπεριφορές κατάχρησής του  

 Λόγος χρήσης: τα διαδικτυακά παιχνίδια - επικοινωνία  

 

 



Εθελοντική ομάδα «Κοινωνικοί 
Λειτουργοί Εντάξη» 

 

1. Ομάδα πρωτοβουλίας, ιδρυθείσα το 2011 
 

2. Εμπνευστές της ομάδας: Κοινωνικοί λειτουργοί  

εκπαιδευμένοι στο πρόγραμμα κατάρτισης «Αριάδνη» 

του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

3. Επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί 
 

4. Σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας   

 

  



Σκοπός δράσης (1) 

1. Η ενημέρωση - «πρωτογενής πρόληψη» της 

σχολικής κοινότητας σε θέματα «εθισμού» στο 

Διαδίκτυο και ασφαλούς πλοήγησης  

 

2. Η μελέτη της διαδικτυακής συμπεριφοράς και της 

γνώσης για τους κινδύνους του Διαδικτύου των 

μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 



Σκοπός δράσης (2) 

3. Η ανάδειξη της Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας 

 

4. Η χάραξη πολιτικών και δημόσιων συζητήσεων 

πάνω σε κοινωνικά θέματα, όπως η ασφαλής 

χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά 

 



       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
&  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 Η οργάνωση,  ο σχεδιασμός, αλλά και η εφαρμογή της δράσης 

υλοποιήθηκε χάρη στη στήριξη τόσο της τοπικής κοινότητας όσο 

και των τοπικών επιχειρήσεων που προσέφεραν αφιλοκερδώς 

υλικά, γνώσεις και χρήματα.  

 Η εθελοντική ομάδα δε ξόδεψε καθόλου χρήματα από τον κρατικό 

προϋπολογισμό με οποιαδήποτε μορφή. (Xορηγοί μας: Εκδοτική 

«ΛΙΘΟΣ», Πυλώνες Αλληλεγγύης, ΤΙΤΑΝ, 3Ε, Ζαχαροπλαστείο 

«ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ», ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΑΣ, ΚΑΒΑ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΚΟΚΩΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΟ ΩΔΕΙΟ», 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΓΝΩΣΗ») 

 Τεχνικές ομάδας: (θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα, εμπλουτισμένες 

εισηγήσεις, παιχνίδια ρόλων,  εργασία σε υποομάδες και συζήτηση). 



Παρουσίαση έργου έως σήμερα (1) 

Περίοδος 2011 - 2012 

 Έγκριση πρότασης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Επιλογή σχολείων 

 Στόχος: Ενημέρωση των μαθητών Δ΄ και Ε΄ τάξεων δημοτικού 

Περίοδος 2012 - 2013 

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση στους ίδιους μαθητές 

 Στόχος: Η καλύτερη κατανόηση και η αξιολόγηση της προηγούμενης 

παρέμβασης  

Περίοδος 2013 - 2014 

 Στόχος: Ολιστική προσέγγιση της σχολικής κοινότητας σε έξι 

Δημοτικά σχολεία (ένα σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και δύο σχολεία στο 

πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής) 

 Μελέτη της διαδικτυακής συμπεριφοράς και της γνώσης των 

διαδικτυακών κινδύνων πριν και μετά την ενημέρωση  

 Ανάπλαση της οδού Φλέμινγκ  με επαγγελματίες GRAFFITI 



Παρουσίαση έργου έως σήμερα (2) 

Περίοδος 2014 -2015 

 Πλαίσιο δράσης ο θεσμός του «κοινωνικού σχολείου» 

 Παρέμβαση στα σχολεία  στο πλαίσιο συνέχειας της 
ευαισθητοποίησης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 

 Αντικείμενο ευαισθητοποίησης: «Τα δικαιώματα του παιδιού στο 
Διαδίκτυο» μέσα από την ανάδειξη του τρίπτυχου: ανάγκη – 
δικαίωμα – υποχρέωση 

 Ενδυνάμωση των μαθητών της Ε τάξης με στόχο τη δημιουργία 
μαθητών πολλαπλασιαστών 

 Εισαγωγή της τεχνικής των «μπλε ιστοριών» για την καλλιέργεια 
της δημιουργικής και κριτικής σκέψης  

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 -2016 

 Ενεργοποίηση των πολλαπλασιαστών μαθητών της ΣΤ τάξης σε 
συνεργασία με εθελοντές της ομάδας, ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να 
αναλάβουν να εμβαθύνουν σε ένα θέμα σχετικό με την ασφαλή 
χρήση του Διαδικτύου  το οποίο θα παρουσιαστεί σε όλη τη σχολική 
Κοινότητα στο τέλος της χρονιάς 

 Θα αξιοποιηθεί η «αλληλοδιδακτική» μέθοδος διδασκαλίας 

 Θα τεθούν οι βάσεις για δημιουργία σεναρίων με την αξιοποίηση 
εθελοντών, τα οποία θα αποτελέσουν μικρά αυτοτελή έργα μικρών 
θεατρικών παραστάσεων μέσω των οποίων θα θίγονται ζητήματα 
συμπεριφορών στις σχέσεις γονέων – παιδιών, δασκάλων – 
μαθητών και μαθητών μεταξύ τους , ώστε μέσα από διασκεδαστικό 
τρόπο και στη συνέχεια διάλογο αφενός να αναδεικνύονται 
πραγματικά προβλήματα και να αναδεικνύονται τρόποι 
αντιμετώπισης των συγκρούσεων 

 



Δημοτικά Σχολεία που συμμετείχαν στην ενημέρωση 2011-
2012 στο πλαίσιο του προγράμματος: 

 «ΒηματίΖΩντας με τους μικρούς μας φίλους στα μονοπάτια του Διαδικτύου» 

 

 46
ο  

Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 15
ο
Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 14ο  Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 36
ο 
Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 45ο  Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 62
ο
 Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 42ο Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 2
ο
 Δημοτικό σχολείο Οβρυάς 

 1ο  Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 Δημοτικό σχολείο Άνω Αλισσού 

 65οΔημοτικό σχολείο Πατρών 

 Εκπαιδευτήρια « Αναγέννηση»  Πατρών 

 17ο Δημοτικό σχολείο Πατρών 

 Δημοτικό σχολείο Καλλικώμου - Ηλείας  

 



Παρουσίαση έργου έως σήμερα (1) 

Κύρια συμπεράσματα μαθητών - Έρευνα 2013 - 2014 

 9/10 μαθητές διέθεταν Η/Υ- Μη κοινόχρηστος χώρος  

 1/3 χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθημερινά  

 7/10 κατά την πλοήγηση τους στο Διαδίκτυο είναι μόνοι τους 



 Η πλειοψηφία των 

μαθητών κατανόησε 

την ενημέρωση, 

γνώρισε τους 

βασικούς κινδύνους 

που επιφυλάσσει 

καθώς και τρόπους 

αποφυγής τους 

Παρουσίαση έργου έως σήμερα (2) 

Κύρια συμπεράσματα μαθητών - Έρευνα 2013 - 2014 



 1/2 είναι καθημερινοί 

χρήστες του Διαδικτύου. 

 

 3/4 δεν έχουν λάβει την 

απαιτούμενη εκπαίδευση 

πάνω στη σωστή χρήση 

του. 

 

Παρουσίαση έργου έως σήμερα (3) 

Κύρια συμπεράσματα γονέων - Έρευνα 2013 - 2014 



 Μέσω της ενημέρωσης οι 

γονείς απέκτησαν νέα 

γνώση. 

 

 Θεώρησαν σημαντική την 

ενσωμάτωση 

αντίστοιχων δράσεων 

ενημέρωσης στη 

σχολική κοινότητα. 

 

Παρουσίαση έργου έως σήμερα (4) 

Κύρια συμπεράσματα γονέων - Έρευνα 2013 - 2014 



 

Παρουσίαση έργου έως σήμερα (5) 

Κύρια συμπεράσματα εκπαιδευτικών - Έρευνα 2013 - 2014 

 6/10 ασχολείται με το 

Διαδίκτυο σε καθημερινή 

βάση. 

 

 1/2 έχει εκπαιδευθεί στη 

σωστή χρήση του 

Διαδικτύου. 

 



Παρουσίαση έργου έως σήμερα (6) 

Κύρια συμπεράσματα εκπαιδευτικών - Έρευνα 2013 - 2014 

 1/3 εκπαιδευτικούς έχει εντοπίσει συμπτώματα στους 

μαθητές του, όπως χαμηλή σχολική επίδοση, 

επιθετικότητα και εκνευρισμό, τα οποία θεωρεί ότι 

οφείλονται στην υπέρμετρη χρήση του Διαδικτύου. 
 

 9/10 μετά την ενημέρωση δήλωσαν πιο 

συνειδητοποιημένοι και θεώρησαν πολύ σημαντική την 

ένταξη αντίστοιχων προγραμμάτων ενημέρωσης στα 

δημοτικά σχολεία. 

 

 



Extra Slides 

 Δράσεις στην κοινότητα 

 Πρεσβευτές «safer internet» την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο 

Διαδίκτυο (11/02/2014) – street-work 

 Ενημέρωση στα παιδικά τμήματα της Ένωσης Αθλητικών Παιδιών 

Πάτρας (15-2-2014) 

 Επίσκεψη στο συγκρότημα δημοτικών σχολείων Γλαράκη στην Πάτρα 

στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας (18-3-2014)  

 Πρόσκληση από το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Αχαΐας (26-3-2014) 

 Απολογιστική δράση της εθελοντικής ομάδας με τίτλο «Με γέφυρα την 

ενημέρωση, ταξιδεύουμε με @σφ@λeια στον κόσμο του Διαδικτύου» 

(08/05/2014 ) 

 Ενημέρωση στην ακαδημία ποδοσφαίρου «Dias» (28-6-2014). 

 



Extra Slides 



Έντυπο Υλικό για γονείς και μαθητές 













Συνεργασίες  την περίοδο 2011 -2015 

• Αντιδημαρχία Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας 

Φύλων και Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πατρέων 

 Αντιδημαρχία Παιδείας, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διαβούλευσης Δήμου Πατρέων 

1. Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας  - Γραφείο Υποστήριξης του 

Πολίτη 

2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας  

 

 



1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  

2. Πρωτοβάθμια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

3. 6η Υγειονομική Περιφέρεια  

2014-2015 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 



ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

 

  blog: http://diadiktyopatra.blogspot.gr/ 

 

  e-mail:diadiktyopatra@gmail.com 

 

 

  facebook: 

https://www.facebook.com/KoinonikoiLeitourgoiEnTaxe  

 

http://diadiktyopatra.blogspot.gr/
mailto:diadiktyopatra@gmail.com
https://www.facebook.com/KoinonikoiLeitourgoiEnTaxe
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… αλλά τι έκανες ΕΣΥ για 

την Πατρίδα!  

«Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η 

χώρα σου για σένα… 

αλλά τι μπορείς να κάνεις ΕΣΥ για τη 

χώρα σου» 

Τζων Κέννεντυ 


