
Πεζοπορία στα βουνά

Μια ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στέγασης με τη χρήση 
του προγράμματος σπουδών

Ενότητα 1: Ενότητα 5

Βασικός τομέας: στεγαστικοί πόροι 

Αφήγηση ιστοριών

http://www.housing-project.eu/index.php/el/civic


Ο Vincenzo είναι ψυχολόγος στο Κέντρο
Ψυχικής Υγείας ASL ROMA2.

Ο Vincenzo συμμετέχει ενεργά στο
πρόγραμμα Erasmus+ ΗERO

Θα ήθελε να δοκιμάσει πιλοτικά μια
εκπαιδευτική ενότητα με ορισμένους
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Αλλά πότε; Δεν είναι εύκολο να βρεις την
κατάλληλη στιγμή.

Ο Vincenzo έχει μια ιδέα...



Ο Vincenzo λατρεύει την πεζοπορία και
πηγαίνει συχνά για πεζοπορία με λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συναδέλφους.

Είναι όλοι μέλη της "Ομάδας Πεζοπορίας
Eucalipty".

Είναι Νοέμβριος 2020

Το επόμενο ταξίδι στο Tagliacozzo θα είναι η
κατάλληλη περίσταση για την δοκιμής της
εκπαιδευτικής ενότητας



Πρώτα απ' όλα, ο Vincenzo μελετά την
Ενότητα 1 του Προγράμματος Σπουδών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από
4 ενότητες, οι οποίες απευθύνονται σε 4
ομάδες-στόχους, οι οποίες είναι δυνατόν να
συμμετέχουν στα στεγαστικά έργα:

1. Λήπτες υπηρεσιών και οικογένειες

2. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας

3. Επαγγελματίες από άλλους δημόσιους
φορείς (σχολείο, κοινωνικές υπηρεσίες
του Δήμου κ.λπ.)

4. Πολίτες (εθελοντές, γείτονες, κάτοικοι
της περιοχής, καταστηματάρχες κ.λπ.)

http://www.housing-project.eu/index.php/el/hero-housing-resources-gk


Ο Vincenzo γνωρίζει 
καλά τους φίλους 
του στην πεζοπορία 

Ορισμένοι από 
αυτούς θα ήθελαν να 
ζήσουν πιο 
ανεξάρτητα, χωρίς 
τις οικογένειές τους.

Σκέφτονται μια 
αυτόνομη στέγαση



Μέρη υποενότητας: 

ορισμός, προκλήσεις, οφέλη, καλές 

πρακτικές, δραστηριότητες, ας 

εξασκηθούμε

σελίδες 35-38 

Ο Vincenzo ρίχνει μια ματιά στις 6 ενότητες
και στους συσχετιζόμενους βασικούς
τομείς της ενότητας 1 "Λήπτες υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και οικογένειες", - σελίδα
11

Επιλέγει ένα από αυτά, το πέμπτο, που
επικεντρώνεται στους πόρους στέγασης

Ο Vincenzo διαβάζει την ενότητα μερικές
ημέρες πριν από την πεζοπορία και ελέγχει
τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσει το
ζήτημα της στέγασης με έναν πρωτότυπο
και πρακτικό τρόπο.

Διαβάζει τα τμήματα της ενότητας 5 στη
Ρώμη - σελίδες 35-38

Μόνο μερικές σελίδες!

και αποφασίζει ...

Μπορεί να διεξαχθεί ένα παιχνίδι ρόλων! -
σελίδα 36

Ενότητα 1. Υποενότητα 5. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΊ 

ΠΌΡΟΙ.

Η ύπαρξη και τα είδη της υποστήριξης που 

διατίθενται από τους φορείς ψυχικής υγείας, 

συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 

υπάρχει διαθέσιμος ειδικός. 

σελίδα 35



Στην ενότητα προτείνονται επίσης 
τρία βίντεο. 
Ο Vincenzo σκέφτεται: "Θα ήταν 
ωραίο να τα δούμε μαζί με τους 
λήπτες, αλλά ... μια άλλη φορά!"

Βίντεο 
Γιώργος 
Γιάννης

Βίντεο 
Wendy

Βίντεο 
Διάλειμμα 
για καφέ https://youtu.be/6tEXfRzGJxE

https://youtu.be/FhKT8WrZscs
https://youtu.be/mVnW5KkBMnU
https://youtu.be/6tEXfRzGJxE


Ο Vincenzo έχει οργανώσει μια
διανυκτέρευση στο ξενώνα, οπότε
πρέπει να πάρει μαζί του το υλικό
για την πιλοτική εφαρμογή από τη
Ρώμη.

Γνωρίζει ότι υπάρχει μια στιγμή,
μετά την πεζοπορία και αφού
ξεκουραστούν, που οι λήπτες
υπηρεσιών θέλουν να
χαλαρώσουν με τους οδηγούς
βουνού και να συζητήσουν σε
χαλαρή ατμόσφαιρα.



Η ημέρα της πεζοπορίας 
έφτασε

12 λήπτες υπηρεσιών και 4 
οδηγοί βουνού είναι 
έτοιμοι να ξεκινήσουν την 
πεζοπορία

Προορισμός "Rocca di 
Tagliacozzo.  Όρος Civita 
(998 μ.)" , πεζοπορία στη 
φύση στο μονοπάτι Mulini 
(ανεμόμυλοι).

Είναι μια ηλιόλουστη 
μέρα, αρκετά κρύα και 
υγρή. Μέτρια δυσκολία 
λόγω του ολισθηρού 
εδάφους.

Κουρασμένοι αλλά 
χαρούμενοι, φτάνουν στον 
προορισμό τους μετά από 
1 ώρα και 15 λεπτά.

και 

Ο στόχος επιτυγχάνεται ...



Οι λήπτες και οι 
οδηγοί βουνού 
έκαναν μια ωραία 
βόλτα μέσα σε δάση 
και λόφους και 
φτάνουν επιτέλους 
στον ξενώνα όπου θα 
διανυκτερεύσουν.

Και τώρα "ας 
ξεκουραστούμε!"



Πριν από το δείπνο ο
Vincenzo μοιράζεται την
πρότασή του.

Σε συμφωνία με τους
συναδέλφους του, ο Vincenzo
προτείνει στην ομάδα να
μοιραστούν ορισμένες πτυχές
της στέγασης.

Ο Vincenzo παρουσιάζει τις
εργασίες που πρέπει να
γίνουν, σύμφωνα με την
υποενότητα 5, εστιάζοντας σε
αυτό που θεωρεί πιο
κατάλληλο για τα
χαρακτηριστικά των ληπτών.

Οι λήπτες υπηρεσιών και οι 
συνάδελφοι δείχνουν 
ενδιαφέρον 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ M1, Unit5
Μαθησιακά αποτελέσματα
Η ενδυνάμωση των ληπτών υπηρεσιών και των μελών των
οικογενειών τους, ώστε να είναι σε θέση να ζητούν και να
λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με
τις διαθέσιμες υπηρεσίες στέγασης όταν επισκέπτονται μια
υπηρεσία/οργανισμό κ.λπ.
Παιχνίδι ρόλων
Ο Ιωάννης, ένας λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η Μαρία,
η μητέρα του, επισκέπτονται έναν κοινωνικό λειτουργό σε ένα
κέντρο ψυχικής υγείας και επιθυμούν να μάθουν ποιες είναι οι
διαθέσιμες υπηρεσίες στέγασης. Ο Γιάννης βιώνει (εκτός από την
ψυχική διαταραχή) φόβους σχετικά με αυτή την πιθανή αλλαγή
στη ζωή του: Θα γίνει αποδεκτός σε μια στεγαστική δομή; Θα
λάβει την απαραίτητη υποστήριξη; Η Μαρία έχει επίσης πολλές
ανησυχίες: Θα γίνει δεκτός ο Γιάννης σε μια στεγαστική δομή;
Θα είναι το προσωπικό ευγενικό και καλό μαζί του;
Ένας από τους συμμετέχοντες θα παίξει το ρόλο του Γιάννη,
ένας της Μαρίας και ένας του κοινωνικού λειτουργού. Μετά
το παιχνίδι ρόλων κάθε συμμετέχων θα μοιραστεί τις
σκέψεις και τα συναισθήματά του/της. Επιπλέον, όλοι οι
θεατές θα συζητήσουν τι συνέβη. Πρόγραμμα σπουδών
Σελίδα 36

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας,
ο Vincenzo προτείνει να ξεκινήσουν με
ένα παιχνίδι ρόλων για να
διευκολυνθεί η συζήτηση.

Ο Vincenzo δίνει οδηγίες 
ακολουθώντας τις οδηγίες 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ που περιγράφονται 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη 
διεύθυνση

M1, Υποενότητα 5

Σιωπή και αμφιβολίες…. στην αρχή 

Τότε ...

Δύο άτομα προσφέρονται εθελοντικά 
να συμμετέχουν στο παιχνίδι ρόλων 



Εδώ είναι οι συμμετέχοντες στο 
παιχνίδι ρόλων: 

Vincenzo

Vincenzo, ψυχολόγος 
στο Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας ASL ROMA2, στο 
ρόλο του κοινωνικού 

λειτουργού

Fabrizio

ένας άνδρας, 
λήπτης, στο 

ρόλο του 
Τζιοβάνι, του 

γιου της 
Μαρίας

Angela 

μια κυρία, 
λήπτρια, στο 

ρόλο της Μαρίας, 
της μητέρας του 

Τζοβάνι

Οι υπόλοιποι λήπτες και οι οδηγοί βουνού παίζουν ως κοινό. 



Ένα κοινό που δείχνει
ενδιαφέρον και
περιέργεια.

Το θέμα φαίνεται να
είναι πολύ συγκινητικό

Έρχεται αντιμέτωπο με
πολλά ευαίσθητα
ερωτήματα.

Έχουν δοθεί
πληροφορίες σχετικά
με τις υπηρεσίες
στέγασης για τους
λήπτες υπηρεσιών
ψυχικής υγείας ASL
ROMA2.

Οι λήπτες και οι
οδηγοί βουνού έμαθαν
κάτι καινούργιο.



Τέλος χρόνου!

Ο Vincenzo
ευχαριστεί τους
συμμετέχοντες και
κλείνει το παιχνίδι
ρόλων

Πριν από το
κλείσιμο της
συνάντησης, ο
Vincenzo, σύμφωνα
με την υποενότητα 5
της ενότητας 1,
ενημερώνει τους
συμμετέχοντες.



Υπάρχει ευχάριστη
ατμόσφαιρα.

Όλοι αισθάνθηκαν
ότι συμμετείχαν και
εκτίμησαν την
ενδιαφέροντα
τρόπο συζήτησης
ενός τόσο
σημαντικού
θέματος.

Το παιχνίδι ρόλων
τους συγκίνησε και
τους έδωσε
σημαντικές
πληροφορίες.



Εδώ είναι το βίντεο, με τον Vincenzo, 
τον Fabrizio και την Angela κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης μετά το 

παιχνίδι ρόλων 

.

Τα ακόλουθα συνέβαλαν στην 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 
συνάντησης: 

1. Συζήτηση σχετικά με την  
ανεξάρτητη διαβίωση 

2. Μη λεκτική επικοινωνία 

3. Η χρήση της μυθοπλασίας (το 
παιχνίδι ρόλων) 

4. Ενημέρωση σχετικά με τις 
διαδικασίες για την ένταξη σε μια 
στεγαστική δομή 

Η ανατροφοδότηση στο
ερωτηματολόγιο μετά τη υποενότητα 5
ήταν θετική και οι λήπτες ζήτησαν να
επαναλάβουν παρόμοιες εμπειρίες.

Ο στόχος επετεύχθη ... για δεύτερη
φορά!

.

https://www.youtube.com/watch?v=u0L9dwhCX7A&t=38s

