
ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΕπίΔΡΑΗ ΖΩΗ 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ αηνκηθνχ πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή 

ζηνρεπκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλε πξνιεπηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε 
1
. Σν έξγν ζα 

εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε πξνιεπηηθψλ δεμηνηήησλ.) κε γλψκνλα ηελ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε 

θαη ηελ ζσξάθηζε ηνπ αηφκνπ έλαληη ζηηο εμαξηήζεηο θαη αθνξά εθήβνπο θαη γνλείο ηεο 

επαξρίαο Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ.  

Σν πξφγξακκα αθνξά: 

 αηνκηθέο ζπλαληήζεηο γηα εθήβνπο,  

 εκπινθή ζε πγηείο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θνηλφηεηα επηρνξεγεκέλεο απφ ην 

πξφγξακκα 

 θνηλέο ζπλαληήζεηο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε γνλείο.  

 

Σν πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί ζηελ βάζε ηνπ κνληέινπ Θεξαπείαο Απνδνρήο θαη 

Γέζκεπζεο (ΘΑΓ; Hayes et al., 1999) θαη ηνπ κνληέινπ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ (Cornelius 

& Faire 2006).  

 

Οη θνξείο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην θαη ην Center of Interdisciplinary Science 

Promotion & Innovative Research (InSPIRE) ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ θαζνδήγεζεο 

αθαδεκατθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ UCLan, Cyprus θαη ηνπ Θδπύμαηορ Μεζόγειορ – 

Ππόλητη & Τγεία. Δμάιινπ, ην πξφγξακκα είλαη εγθεθξηκέλν θαη επηρνξεγεκέλν απφ ηελ 

Απσή Ανηιμεηώπιζηρ Εξαπηήζευν Κύππος (ΑΑΕΚ). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα Έιελα 

Γεκνζζέλνπο ζηελ ΑΑΔΚ (ηει. 22442960) 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

1. Ζ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ζθέςεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (πρ, 

ζπκφο, επηζεηηθφηεηα, άγρνο) 

2. Ζ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ παξνξκεηηζκνχ.  

3. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζπκπφληαο ηνπ εαπηνχ, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ 

δχζθνινπ. 

4. Ζ αλάπηπμε ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο (ε ηθαλφηεηα λα παξαηεξεί θαλείο ηελ εκπεηξία 

ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηθξίλεη ή λα αληηδξάζεη άκεζα ζηελ ζσκαηηθή, 

ςπρνινγηθή ή πεξηβαιινληηθή ηνπ εκπεηξία). 

5. Ζ αχμεζε ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ε αιιεινυπνζηήξημε, ε ζπλεξγαζία, ε ζπληξνθηθφηεηα). 

6. Ζ εκπινθή ζε πγηείο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο λα πεγάδνπλ ζε πξνζσπηθά 

επηιεγκέλα ελδηαθέξνληα θαη αμίεο. 

7. Αλάπηπμε ελδν-νηθνγελεηαθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ελζπλαίζζεζεο. 

8. Αλάπηπμε θνηλήο γιψζζαο επηθνηλσλίαο θαη θνηλψλ ζηφρσλ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο. 

9. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

Σν πξφγξακκα ζα εζηηάζεη ζηελ αθφινπζε ειηθηαθή νκάδεο ζηφρν:  

 Μέζε εθεβεία (12- 17)  

                                                           
1
  άτομα τα οποία θα προζρχονται από ομάδεσ υψηλοφ ρίςκου για ανάπτυξη προβλημάτων με ουςίεσ 

εξάρτηςησ 



 Γνλείο – νηθνγελεηαθή ζπλάληεζε 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζε θάζε ζπλεδξία) ζα δίλνληαη θάπνηα ζχληνκα 

εξσηεκαηνιφγηα κε γλψκνλα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνο ηνλ θνξέα επηρνξήγεζεο, ηελ ΑΑΔΚ αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Σο ππόγπαμμα μποπεί να εθαπμοζηεί ζηην κοινόηηηα ζε αηομική μοπθή ζε ππυινό 

ή απογεςμαηινό σπόνο. Η αηομική πποληπηική παπέμβαζη για εθήβοςρ θα αποηελείηαι 

από δύο θάζειρ: 

(1) Εξαηομικεςμένη αξιολόγηζη και αναγνώπιζη παπαγόνηυν πίζκος και 

πποζηαηεςηικών παπαγόνηυν και ανάπηςξη αηομικού πλάνος παπέμβαζηρ (μέσπι 4 

ζςνεδπίερ).   

(2) Τλοποίηζη αηομικού πλάνος παπέμβαζηρ ενηόρ ηος μονηέλος ΘΑΔ (μέσπι 16 

ζςνεδπίερ).  

 

Σο οικογενειακό ππόγπαμμα θα αναπηςσθεί ζε 12 ζςνεδπίερ ηυν 90 λεπηών με 10 λεπηά 

διάλλειμα. 

 

Πώρ μποπώ να ππουθήζυ ηο ππόγπαμμα ώζηε να επυθεληθούν πεπιζζόηεπα άηομα;   
Μπνξψ λα δψζσ απηφ ην δηαθεκηζηηθφ έληππν ή λα ελεκεξψζσ γηα ηελ ζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην Facebook.  

  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε:  

Χξηζηφδνπινο Μνλνγηφο  

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ζηελ Γηθαληθή Ψπρνινγία 

Γηαρεηξηζηήο πξνγξάκκαηνο ΔπίΓΡΑΖ Εσήο 

Σει. 99516898 

CMonogios@uclan.ac.uk 

 

ηαχξε Αληξένπ  

Δγγεγξακκέλε Γηθαληθή Ψπρνιφγνο 

Γηαρεηξίζηξηα πξνγξάκκαηνο ΔπίΓΡΑΖ Εσήο 

Σει. 99353224 

epidrasi@uclancyprus.ac.cy 

 

Γξ Βαζηιηθή Χξηζηνδνχινπ 

Δγγεγξακκέλε πκβνπιεπηηθή Ψπρνιφγνο 

πληνλίζηξηα πξνγξάκκαηνο ΔπίΓΡΑΖ Εσήο 

Σει. 97796179 

VChristodoulou2@uclan.ac.uk  

 

 

  

 


