
Δεκηνπξγηθά Εξγαζηήξηα Νέωλ 

 

Τα Δεκηνπξγηθά Εξγαζηήξηα γηα λένπο πξαγκαηνπνηνύληαη από ην «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» 

ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο επαγγεικαηίεο ή εζεινληέο όπσο ν Σύιινγνο Φίιωλ-

Εζεινληώλ ηεο Εηαηξίαο Πξνζηαζίαο Αλειίθωλ Θεζζαινλίθεο (Ε.Π.Α.Θ.)  

 

Τα εξγαζηήξηα απεπζύλνληαη ζε λένπο 13-15 ρξνλώλ πνπ επηζπκνύλ λα 

κάζνπλ έλα λέν αληηθείκελν θαη λα βξεζνύλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο γλσζηνύο θαη 

άγλσζηνπο. Οη λένη θαινύληαη λα δνπιέςνπλ καδί ζε κηα νκάδα εξγαζίαο κε 

πξνθαλή ζηόρν ηελ εθκάζεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ όπσο θόζκεκα, 

θεξί, ζεαηξηθή εθθξαζε , κνπζηθή. Οη ζπλαληήζεηο ηνπο είλαη  10-15 ζηον 

απιθμό, με διάπκεια δύο ώπερ κάθε εβδομάδα θαη πινπνηνύληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Κέληξνπ Πξόιεςεο. 
 

Η θηινζνθία ηνπ εξγαζηεξίνπ: 
Η θαηαζθεπή θνζκήκαηνο θαη θεξηνύ, ε ζεαηξηθή θαη κνπζηθή έθθξαζε σο κνξθή 

ηέρλεο θαη δεκηνπξγίαο, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ επγαλεία πος να διεςκολύνοςν 

ηην έκθπαζη ηων ζςναιζθημάηων, ηην καλλιέπγεια ηηρ θανηαζίαρ, ηη ζςνύπαπξη 

και ζςνεπγαζία, ηην ενίζσςζη ηηρ αςηοεκηίμηζηρ, ηην ανάπηςξη ηηρ 

δημιοςπγικόηηηαρ.  
  

Σηόρνο είλαη λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο εθήβνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο αξρέο 

απηέο πνπ απνηεινύλ θάπνηνπο από ηνπο παξάγνληεο πξνζηαζίαο ηόζν από ηε 

ρξήζε θαη εμάξηεζε από νπζίεο, όζν θαη από θάζε άιιε βιαπηηθή ζπκπεξηθνξά, 

κέζα ζε έλα εξγαζηήξη αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ζπλνκειίθνπο. Επηπξόζζεηα, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

βηώζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ δίλεη ε πξνζθνξά ζηνπο άιινπο αθνύ θάπνηα από 

ηα έξγα ηνπο ζα πνπιεζνύλ ζε παδάξηα ελίζρπζεο ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπιιόγνπ 

Φίισλ-Εζεινληώλ Ε.Π.Α.Θ.. (Σηήξημε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ λέσλ).  
  

Η κοινωνική πποζθοπά εληζρύεη ηελ απηνεθηίκεζε, ελδπλακώλεη ηνπο θνηλσληθνύο 

δεζκνύο, θαη ηειηθά απνκαθξύλεη ην άηνκν από ηελ πηζαλόηεηα πηνζέηεζεο  

βιαπηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ.  

 
Σηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ ηα παηδηά έρνπλ επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα ελεκεξωζνύλ γηα ην ξόιν ηωλ εμαξηήζεωλ ζηε δωή καο 

θαη ηνπο ηξόπνπο πξνζηαζίαο από ηηο κνξθέο εθείλεο ηεο εμάξηεζεο πνπ 

καο βιάπηνπλ.  
 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 4 δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα ζηα νπνία 

ζπκκεηείραλ 40 λένη ηεο πεξηνρήο καο.  
 

Η δξάζε απηή ζπλερίδεηαη…. 
 

Επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ην Σύιινγν Φίιωλ-Εζεινληώλ ηεο Εηαηξίαο 

Πξνζηαζίαο Αλειίθωλ Θεζζαινλίθεο πνπ ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

απνηειέζεη ην βαζηθό καο ζπλεξγάηε θαη ζύκκαρν ζ’ απηή ηε δξάζε. 
 


