
 

Έναρξη Θεματικών Εργαστηρίων

για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της Κοινότητας Ρομά

του Δήμου Αμπελοκήπων

 

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων 

υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων 

των Ρομά του Δήμου.  

 

Η φιλοσοφία και το «σημείο εκκίνησης» 

Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά

Η υλοποίηση των Θεματικών Εργαστηρίων αποτελεί μέρος του

Κέντρου Κοινότητας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 

αποτελέσει το Παράρτημα Ρομά «πόρτα ανοιχτή» για την κοινότητα

Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των Ρομά, όχι έξωθεν ή άνωθεν, αλλά εκ 

των έσω. Με την κινητοποίηση των ιδίων και την υ

προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού. 

Ο σχεδιασμός των Θεματικών Εργαστηρίων έχει γίνει σε επίπεδο τριμήνου, με το σκεπτικό της συνεχούς 

καταγραφής των αναγκών των ωφελούμενων και τον επανασχεδιασμό των Εργασ

Η υλοποίηση των Θεματικών εργαστηρίων, προσαρμοσμένων στις 

αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στις εξατομικευμένες Συνεδρίες που ήδη υλοποιούν τα Στελέχη 

και να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια του Παραρτήματος Ρομά σ

Στόχοι:  

� Η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της τοπικής Κοινότητας

� Η βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και

� Η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στα τοπικά και κοινωνικά δρώμενα 

 

Ωφελούμενοι: Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται στους 

κάθε Εργαστήριο απευθύνεται σε συγκεκριμένη Ομάδα

 

Τόπος: Η υλοποίηση των Θεματικών Εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί 

χρήσεων της  Δομής.  

Θεματικές: Πιο συγκεκριμένα, τα Εργαστήρια 

� Εκπαίδευσης  

� Απασχόλησης 

� Ψυχοκοινωνικής στήριξης 

� Ενεργού πολιτειότητας  

 

 

Θεματικών Εργαστηρίων - Κύκλων Εκπαίδευσης 

για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της Κοινότητας Ρομά

του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

 

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων – Κύκλων Εκπαίδευσης με στόχο τη στήριξη και την

Η φιλοσοφία και το «σημείο εκκίνησης» των Θεματικών Εργαστηρίων και του Σχεδίου Δράσης 

Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 

Η υλοποίηση των Θεματικών Εργαστηρίων αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 

για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και προέκυψε από την αν

αποτελέσει το Παράρτημα Ρομά «πόρτα ανοιχτή» για την κοινότητα και ενεργό κομμάτι της ζωής 

Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των Ρομά, όχι έξωθεν ή άνωθεν, αλλά εκ 

Με την κινητοποίηση των ιδίων και την υλοποίηση δράσεων και εργαστηρίων, 

προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού.  

Ο σχεδιασμός των Θεματικών Εργαστηρίων έχει γίνει σε επίπεδο τριμήνου, με το σκεπτικό της συνεχούς 

καταγραφής των αναγκών των ωφελούμενων και τον επανασχεδιασμό των Εργασ

Η υλοποίηση των Θεματικών εργαστηρίων, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού, 

αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στις εξατομικευμένες Συνεδρίες που ήδη υλοποιούν τα Στελέχη 

και να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια του Παραρτήματος Ρομά στην τοπική κοινωνία.

Η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της τοπικής Κοινότητας 

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και 

Η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στα τοπικά και κοινωνικά δρώμενα 

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται στους κατοίκους της Κοινότητας Αγίου Νεκταρίου και 

κάθε Εργαστήριο απευθύνεται σε συγκεκριμένη Ομάδα- στόχο.  

Η υλοποίηση των Θεματικών Εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα πολλαπλών 

Πιο συγκεκριμένα, τα Εργαστήρια αφορούν σε θεματικές που καλύπτουν τους τομείς της: 

Ψυχοκοινωνικής στήριξης  

  

 

 

για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της Κοινότητας Ρομά 

Μενεμένης ξεκινάει την 

τη στήριξη και την ενδυνάμωση 

του Σχεδίου Δράσης του 

ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του 

προέκυψε από την ανάγκη και το όραμα να 

ενεργό κομμάτι της ζωής της. 

Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των Ρομά, όχι έξωθεν ή άνωθεν, αλλά εκ 

λοποίηση δράσεων και εργαστηρίων, 

Ο σχεδιασμός των Θεματικών Εργαστηρίων έχει γίνει σε επίπεδο τριμήνου, με το σκεπτικό της συνεχούς 

καταγραφής των αναγκών των ωφελούμενων και τον επανασχεδιασμό των Εργαστηρίων.  

ανάγκες του πληθυσμού, 

αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στις εξατομικευμένες Συνεδρίες που ήδη υλοποιούν τα Στελέχη 

την τοπική κοινωνία. 

Η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στα τοπικά και κοινωνικά δρώμενα  

κατοίκους της Κοινότητας Αγίου Νεκταρίου και 

την Αίθουσα πολλαπλών 

αφορούν σε θεματικές που καλύπτουν τους τομείς της:  



  

Τα Θεματικά Εργαστήρια πρόκειται να υλοποιούντ

Δομής, ενώ προσφέρονται και διεπιστημονικά Εργαστήρια.

Ημερομηνία Ώρα Τίτλος Εργαστηρίου 

1
η 

Εβδομάδα  
 

 

Τετάρτη 

01/03/2023 

 

11:00 - 13:00 
Άγχος και Κρίσεις Πανικού: Τρόποι 

διαχείρισης και αντιμετώπισης 

 

13:00 - 14:00 

 

Έκδοση και τρόποι αρχειοθέτησης 

εγγράφων 

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Α - Γ Δημοτικού 

Παρασκευή 

03/03/2023 

 

 

12:00 - 14:00 

 

Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας Ι: 

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες  

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Δ - ΣΤ Δημοτικού 

2
η
 Εβδομάδα  

 

Τετάρτη 

08/03/2023 

 

 

12:00 - 14:00 

Συμβουλευτική για την Εκπαίδευση και 

την Απασχόληση Ι 

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Α - Γ Δημοτικού 

Παρασκευή 12:00 - 14:00 Συμβουλευτική για την Εκπαίδευση και 

   

 

ται δύο ημέρες την εβδομάδα με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων των Στελεχών της 

Δομής, ενώ προσφέρονται και διεπιστημονικά Εργαστήρια. Για τον Μάρτιο, το πρόγραμμα των Θεματικών Εργαστηρίων 

Περιεχόμενο 

 

Άγχος και Κρίσεις Πανικού: Τρόποι 

Βιωματικό εργαστήριο στο οποίο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι 

έννοιες του Άγχους και των Κρίσεων πανικού. Θα μελετηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο δημιουργείται το άγχος, πώς αυτό εγκαθιδρύεται και αποκτά ένα 

χαρακτήρα επανάληψης καθώς και η ενεργός συμμετοχή του ίδιου του ατόμου 

στη δημιουργία και επίλυση του 

Εργαστήριο εκπαίδευσης των ωφελούμενων για την έκδοση και αρχειοθέτηση 

εγγράφων 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας 

Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας Ι: 
Εργαστήριο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 

αναζήτησης εργασίας, με έμφαση στη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας  

 

Συμβουλευτική για την Εκπαίδευση και 
Εργαστήριο συμβουλευτικής για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

μετά το Γυμνάσιο (χρήση εργαλείων επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών και 

αποφάσεων) 

Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας 

Συμβουλευτική για την Εκπαίδευση και Εργαστήριο συμβουλευτικής για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

δύο ημέρες την εβδομάδα με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων των Στελεχών της 

, το πρόγραμμα των Θεματικών Εργαστηρίων διαμορφώνεται ως εξής:   

Ομάδα Στόχος Θεματική 

 
 

Βιωματικό εργαστήριο στο οποίο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι 

πανικού. Θα μελετηθεί ο τρόπος με τον 

χαρακτήρα επανάληψης καθώς και η ενεργός συμμετοχή του ίδιου του ατόμου 

Ενήλικες 
Ψυχοκοινωνικής 

στήριξης 

Εργαστήριο εκπαίδευσης των ωφελούμενων για την έκδοση και αρχειοθέτηση 
Ενήλικες 

Ενεργού 

Πολιτειότητας 

Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας Μαθητές/ 

τριες 7-9 ετών 
Εκπαίδευσης 

ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 

αναζήτησης εργασίας, με έμφαση στη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού Ενήλικες Απασχόλησης 

Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 
Μαθητές/ 

τριες 10-12 

ετών 

Εκπαίδευσης 

 
 

συμβουλευτικής για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

μετά το Γυμνάσιο (χρήση εργαλείων επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών και 

Μαθητές/ 

τριες 

Γυμνασίου και 

γονείς 

μαθητών 

Εκπαίδευσης 

Απασχόλησης  

Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 
Μαθητές/ 

τριες ηλικίας 7-

9 ετών 

Εκπαίδευσης 

Εργαστήριο συμβουλευτικής για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές Μαθητές/ Εκπαίδευσης 



  

10/03/2023 

 

την Απασχόληση ΙΙ 

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Δ - ΣΤ Δημοτικού 

3
η
 Εβδομάδα  

 

Τετάρτη 

15/03/2023 

 

 

11:00 - 13:00 

Γονέας: Πώς να επικοινωνώ καλύτερα 

με το παιδί μου 

 

 

13:00 - 14:00 

 

Συναλλαγές με Δημόσιες Υπηρεσίες

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Α - Γ Δημοτικού 

Παρασκευή 

17/03/2023 

 

 

12:00 - 14:00 

 

Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας Ι: 

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες  

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Δ - ΣΤ Δημοτικού 

4
η
 Εβδομάδα  

 

Τετάρτη 

22/03/2023 

 

 

11:00 - 13:00 

Συμβουλευτική γονέων - Ενημέρωση σε 

θέματα εκπαίδευσης των παιδιών τους

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Α - Γ Δημοτικού 

   

 

μετά το Γυμνάσιο (χρήση εργαλείων επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών και 

αποφάσεων)  

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας  

 

Γονέας: Πώς να επικοινωνώ καλύτερα 

Βιωματικό σεμινάριο το οποίο θα εστιάσει στο γονεϊκό ρόλο και στη 

συνθετότητα που αυτός έχει. Θα συζητηθούν οι σχέσεις μεταξύ γονέων και 

παιδιών και μέσα από βιωματικές ασκήσεις θα αναζητηθούν τρόποι ομαλής 

συμβίωσης 

Συναλλαγές με Δημόσιες Υπηρεσίες 
Εργαστήριο εκπαίδευσης των ωφελούμενων για τις συναλλαγές με Δημόσιες 

Υπηρεσίες 

Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας 

Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας Ι: 
Εργαστήριο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 

αναζήτησης εργασίας, με έμφαση στη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας  

 

Ενημέρωση σε 

θέματα εκπαίδευσης των παιδιών τους 

Εργαστήριο συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των  γονέων σε 

θέματα εκπαίδευσης των παιδιών τους 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας 

μετά το Γυμνάσιο (χρήση εργαλείων επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών και τριες και 

απόφοιτοι ΣΔΕ 

και ενήλικες, 

ΝΕΕΤs   

Απασχόλησης 

Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 
Μαθητές/ 

τριες 10-12 

ετών 

Εκπαίδευσης 

 
 

συνθετότητα που αυτός έχει. Θα συζητηθούν οι σχέσεις μεταξύ γονέων και 

ομαλής 
Ενήλικες 

Ψυχοκοινωνικής 

στήριξης 

Εργαστήριο εκπαίδευσης των ωφελούμενων για τις συναλλαγές με Δημόσιες 
Ενήλικες 

Ενεργού 

Πολιτειότητας 

Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 
Μαθητές/ 

τριες ηλικίας 7-

9 ετών 

Εκπαίδευσης 

Εργαστήριο συμβουλευτικής για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 

αναζήτησης εργασίας, με έμφαση στη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού Ενήλικες Απασχόλησης 

Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 
Μαθητές/ 

τριες 10-12 

ετών 

Εκπαίδευσης 

 
 

Εργαστήριο συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των  γονέων σε 

Γονείς με 

παιδιά 

σχολικής 

ηλικίας 

Εκπαίδευσης 

Ψυχοκοινωνικής 

στήριξης  

Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 
Μαθητές/ 

τριες ηλικίας 7-

9 ετών 

Εκπαίδευσης 



  

Παρασκευή 

24/03/2023 

 

 

12:00 - 14:00 
Εκπαίδευση ενηλίκων  - Άρση εμποδίων 

 

14:00 - 15:00 

 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη 

παιδιών Δ - ΣΤ Δημοτικού 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 

Οδυσσέως Ανδρούτσου 2, Οικισμός Αγίου Νεκταρίου

Τηλέφωνα: 2310771607 & 2310771480 

Ώρες: 08:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Άρση εμποδίων  
Εργαστήριο συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων για την 

επανένταξη τους στην εκπαίδευση 

Παιδαγωγική και Μαθησιακή στήριξη Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας  

περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο: 

Οδυσσέως Ανδρούτσου 2, Οικισμός Αγίου Νεκταρίου 

Εργαστήριο συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων για την 

Ενήλικες, που 

δεν έχουν 

ολοκληρώσει 

την 

υποχρεωτική 

εκπαίδευση/ ή 

επιθυμούν να 

επανενταχθούν 

Εκπαίδευσης 

Ψυχοκοινωνικής 

στήριξης 

Λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα της Νέας 
Μαθητές/ 

τριες 10-12 

ετών 

Εκπαίδευσης 


