TRIGS
Κατάρτιση για την αντιμετώπιση του ψηφιακού στρες υπό
μορφή διαδικτυακής εφαρμογής
Κωδικός σχεδίου: 2019-1-DE02-KA204-006117

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ –
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
Παραδείγματα από το πεδίο στο πρότζεκτ:

«Κατάρτιση για την αντιμετώπιση του ψηφιακού στρες
υπό μορφή διαδικτυακής εφαρμογής»

Το πρότζεκτ «TRIGS- Κατάρτιση για την αντιμετώπιση του ψηφιακού στρες υπό μορφή διαδικτυακής εφαρμογής»
είναι μια κοινοπραξία από έξι Ευρωπαίους εταίρους, που ειδικεύονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στη διάρκεια του
πρότζεκτ αυτοί θα αναπτύξουν επαγγελματική ικανότητα διαχείρισης, η οποία θα αντικατοπτρίζεται στα
αποτελέσματα του TRIGS σε μορφή πολύγλωσσης διαδικτυακής εφαρμογής για την αντιμετώπιση του ψηφιακού
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συγκεκριμένες πτυχές στο ψηφιακό στρες των ανθρώπων.

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ψηφιακό άγχος είναι στις μέρες ένα ζήτημα υπαρκτό που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.
Από την επιβάρυνση της εργασιακής ζωής, πχ όντας στο σπίτι αλλά πάντοτε προσβάσιμος για
τους προϊσταμένους, μέχρι το FOMO (ο φόβος του να χάσουμε κάτι που συμβαίνει ονλάιν) στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το βίντεο στο ίντερνετ, το οποίο αν το δούμε λίγο πριν τη
βραδινή κατάκλιση, μας δυσκολεύει στον ύπνο.
Οι επιπτώσεις σε σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο είναι πολλαπλώς όμοιες με τα
συμπτώματα του κλασικού, «αναλογικού», στρες. Έτσι, πολλές σωματικές λειτουργίες μοιάζουν
με εκείνες που λάμβαναν χώρα, όταν ακόμα ο άνθρωπος των σπηλαίων αντίκριζε έναν
σμιλόδοντα (εξαφανισμένο πλέον γένος μεγάλων αιλουροειδών), ενώ σήμερα αφορούν απλώς
αντιδράσεις μας ενώπιον της ρητορικής μίσους ή απλώς ένα email από την εργοδότριά μας.
Προστίθενται επίσης νέες κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές, όπως ψυχικά και σωματικά
συμπτώματα, όπως για παράδειγμα το αυχενικό λόγω κινητού (το συνεχές βλέμμα στην οθόνη
του τηλεφώνου επιβαρύνει σοβαρά τους μύες του λαιμού) όπως και η ψηφιακή διάσπαση.
Στο πλαίσιο του πρότζεκτ TRIGS πρέπει να δημιουργηθεί μία εφαρμογή, η οποία θα στηριχθεί
σε υπάρχουσες και δοκιμασμένες προτάσεις και θα θέτει στη διάθεση του κοινού νέες μεθόδους
και εργαλεία, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες για τη διαχείριση του ψηφιακού στρες
και την αντίστοιχη εκπαίδευση. Ως ένα πρώτο βήμα κάθε οργάνωση που συμμετέχει στο
πρόγραμμα διερεύνησε, έλεγξε και περίγραψε ένα τύπο σεμιναρίου αντιμετώπισης του στρες.
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2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως υπόδειγμα για τη συνεχιζόμενη εργασία στο πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε μια συνολική έρευνα
μέσω ίντερνετ, ώστε η κάθε συμμετέχουσα οργάνωση συνόψισε παραδείγματα.
Η δεξιότητα να διαχειρίζεται κανείς το ψηφιακό στρες προϋποθέτει διαφορετικά μέσα. Το
πρόγραμμα προβλέπει να συλλέξει τις διαφορετικές μεθόδους και να τις θέσει στη διάθεση του
κοινού. Αυτή η σύνοψη δείχνει καλά δοκιμασμένα προγράμματα, τα οποία μπορούν να
εφαρμοστούν αμέσως στις συμμετέχουσες χώρες.

2.1

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Το βασικό μέλημα της ανασκόπησης εργασίας είναι να εμβαθύνει την προπαρασκευαστική
ανάλυση αναγκών και να «φιλτράρει» τα παραδείγματα καλών πρακτικών από την εκάστοτε
χώρα. Προ πάντων επιδιώκουμε να μπορέσουμε να συνδέσουμε την εν εξελίξει εργασία με
υπάρχουσες εμπειρίες και να βρούμε μεθόδους, μέσω των οποίων θα κατορθώσουμε να
βελτιώσουμε πανευρωπαϊκά τις δεξιότητες στην αντιμετώπιση του ψηφιακού στρες. Οι
αναλύσεις των παραδειγμάτων θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη μεθόδων
εκπαίδευσης άνευ διδασκάλου.

2.2

ΜΕΘΟΔΟΣ

Εκ των προτέρων έγινε επεξεργασία ενός οδηγού για την εφαρμογή της μελέτης των βέλτιστων
πρακτικών. Αυτός ο οδηγός παρουσιάστηκε από τους επικεφαλής τους πρότζεκτ σε κάθε χώρα.
Για την εργασία στην εκάστοτε χώρα συστάθηκε μια κοινή μεθοδολογία, η οποία θα επιτρέπει
αφενός η κάθε χώρα να μπορεί να δουλεύει αυτόνομα και εξειδικευμένα, αφετέρου τα
αποτελέσματα
μέσα
στην
κοινοπραξία
να
είναι
συγκρίσιμα.
Τα σημαντικότερα σημεία είναι:
•

Όλοι/ όλες οι εταίροι στο πρότζεκτ συμμετείχαν στην εκπόνηση μιας εις βάθος έρευνας

•

Το διαθέσιμο υλικό συλλέχθηκε και εξασφαλίστηκε στις χώρες- εταίρους

•

Οι εταίροι διερευνούσαν το υλικό προς μελέτη τόσο στο επίπεδο των ρεαλιστικών,
σύγχρονων αναγκών όσο και σε επίπεδο προσφερόμενων βέλτιστων πρακτικών στις
χώρες τους.

•

Σε αυτή τη φάση οι εταίροι εργάζονταν σε μικρές ομάδες εντός των οργανισμών τους για
τη διασφάλιση της ποιότητας. Ανέλυαν τις υπάρχουσες προσφορές και έψαχναν ένα
παράδειγμα για τις βέλτιστες πρακτικές στις χώρες τους.

•

Τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν και αρχειοθετήθηκαν.

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2.3

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως βάση εργασίας τέθηκε ένας οδηγός για την εφαρμογή της ανασκόπησης, ο οποίος
περιλαμβάνει πέντε προτεραιότητες:
1. Διατύπωση και διαπίστωση των σχετικών με την ανάπτυξη δεδομένων της έρευνας.
2. Συστηματική έρευνα βιβλιογραφίας και διαδικτυακή σε κάθε χώρα- εταίρο: σε ποιο
σημείο βρίσκεται η έρευνα και η προσφορά πρακτικών λύσεων. Ποιες είναι οι
σημαντικότερες πτυχές των αναγκών; Τι προσφορά επιμορφωτικών προγραμμάτων
υπάρχει ήδη;
3. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, γραπτή
περίληψη και διεθνική επεξεργασία των πληροφοριών: εξασφάλιση ποιότητας, σύνοψη,
ανταλλαγή εμπειριών και επεξεργασία αποτελεσμάτων.
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων/ μετάφραση:
Κάθε οργάνωση- εταίρος εκπονεί ένα σύντομο απολογιστικό κείμενο όπως και μία
παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη γλώσσα κάθε χώρας και στα γερμανικά, που είναι
η γλώσσα του πρότζεκτ. Τα αποτελέσματα έπρεπε να παρουσιαστούν στη δεύτερη
συνάντηση του πρότζεκτ στη Σλοβενία, το οποίο, επειδή ακολουθήσαμε τις οδηγίες για
ακύρωση των ταξιδιών λόγω του κορωνοϊού, μετατέθηκε, τελικά η αξιολόγηση της
ανάλυσης έγινε γραπτά. Σε μια τηλεδιάσκεψη, που έλαβε χώρα αργότερα, όλοι οι εταίροι
επιβεβαίωσαν το αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη του
περιεχόμενου για την εφαρμογή.
5. Ο εταίρος PCO συνέταξε μια περίληψη των αποτελεσμάτων από τις βέλτιστες πρακτικές
από το πρότζεκτ των χωρών. Στη συνέχεια όλοι οι εταίροι μετέφρασαν στη γλώσσα τους
και στα αγγλικά την περίληψη αυτή.
6. Στη διάρκεια της έρευνας επετεύχθη μια πρώτη δικτύωση με φορείς, που ασχολούνται
τη δεδομένη στιγμή με την εν λόγω θεματική, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι
προτάσεις τους. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στη μετά-έρευνα θέτουν τις
βάσεις για την εξέλιξη του πρότζεκτ.
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3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η ψηφιοποίηση ρυθμίζει εκ νέου τη συνύπαρξη των ανθρώπων και θέτει έτσι νέους κανόνες και
συμβάσεις. Μια από αυτές είναι για παράδειγμα η προσδοκία ότι ο εργαζόμενος θα διαβάζει
σχεδόν αμέσως αυτόματα τα mail μετά τη λήξη του ωραρίου του. Αυτό οδηγεί στο στρες, το
ψηφιακό στρες. Στόχος και σκοπός του πρότζεκτ TRIGS είναι το να εξασκείται κανείς στην
ψηφιακή διαχείριση του στρες σε ένα προστατευμένο περιβάλλον εφαρμογής και έτσι σιγά σιγά
να μυείται σε μια φιλοσοφία διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό τον λόγο είναι τα παρακάτω
παραδείγματα, τα οποία υφίστανται ήδη στην πράξη, ένα σημαντικό υπόδειγμα, ώστε να
εξελίξουμε τη δουλειά μας επί των υπαρχουσών εμπειριών και της υφιστάμενης γνώσης.
Οι οργανώσεις- εταίροι βρήκαν πλείστα παραδείγματα στις χώρες τους και επέλεξαν ορισμένα,
τα οποία μοιάζουν ιδιαίτερα καινοτόμα και στοχευμένα.
Το πρότζεκτ „Generazioni Connesse“ είναι ένα εθνικό πρόγραμμα, που απευθύνεται κυρίως σε
γονείς και νέους και τους εκπαιδεύει ως να διαχειρίζονται το άγχος, που προκαλεί στην
οικογενειακή ζωή το ίντερνετ και τα ψηφιακά μέσα. Καθώς οι γονείς συχνά είναι
υπερφορτωμένοι λόγω του ψηφιακού στρες, μπορούν εδώ να λάβουν χρήσιμες οδηγίες και
ιδέες, ώστε να δώσουν μια χείρα βοηθείας στους εφήβους σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο.
Η εκπαίδευση «Διαχείριση του στρες και υγεία» διευκολύνει τους συμμετέχοντας να
διευρύνουν τις γνώσεις τους στο θέμα στρες, τις επιπτώσεις του αλλά και τα μέσα που μπορούν
να το μειώσουν. Βάσει αυτής της γνώσης γίνεται ευκολότερο στους συμμετέχοντες να
βοηθήσουν τους άλλους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το στρες και να τονώσουν τη δική
τους υγεία. Καθώς με την κατάλληλη γνώση είναι εφικτό να προσφέρουν συμβουλευτική για την
ορθή διαχείριση του στρες, το πρότζεκτ αποκτά πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
Με ερωτήσεις γνώσεων προ πάντων στον τομέα της εκπαίδευσης ασχολείται επίσης το πρότζεκτ
«πάντα ονλάιν- ποτέ ξανά μόνος;», το οποίο βοηθά τους νέους και τους εκπαιδευτικούς να
καταλάβουν, πώς το ίντερνετ και τα μέσα γενικώς προσπαθούν να τους δελεάσουν για τη χρήση
και να τους αποσπάσουν τα στοιχεία. Το να είσαι ασφαλής στο ίντερνετ μπορεί να γίνει τόσο
δύσκολο και στρεσογόνο για όλες τις ηλικίες, που η παροχή βοήθειας να είναι συχνά
ευπρόσδεκτη.
Ίσως όχι επαγωγικά αλλά ως πρόληψη του στρες έχουν σχεδιάσει το «Παιχνίδι Υγιής Ομάδα»,
το οποίο στη διάρκεια του παιχνιδιού προκαλεί συνειδητά μια προσομοίωση εργασιακού στρες,
ώστε να προωθήσει τις κατάλληλες αντιδράσεις και τον υποστηρικτικό τρόπο σκέψης. Μετά την
τεχνητή πρόκληση στρες υποστηρίζεται μέσω της συζήτησης να συνεχίσουν οι συμμετέχοντες
τις αντιδράσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του στρες.
Όλες οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν δημιουργηθεί για την πρόληψη του στρες
σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Ούλοι ασχολούνται με το στρες σε συγκεκριμένες
συγκυρίες. Οι δύο επόμενες εφαρμογές διαχειρίζονται αντίθετα τις αντιδράσεις στο στρες και

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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την απελευθέρωση από το στρες γενικά. Και οι δύο διακρίνονται επειδή δημιουργήθηκαν από
ψυχολόγους και συνδυάζουν διαφορετικές ψυχολογικές προσεγγίσεις.
Η εφαρμογή «μέντορας του στρες» αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Καϊζερσλάουτερν και
προσφέρει έναν παιγνιώδη τρόπο βοήθειας για τη μείωση του στρες. Με τη μορφή ενός
παιχνιδιού η σοβαρότητα του προβλήματος αποκτά μια ελαφρότητα. Το παιχνίδι δείχνει
δελεαστικό, καλλιεργεί ένα έντονο δέσιμο με τους παίκτες και είναι ταυτόχρονα
αποτελεσματικό. Με ασκήσεις χαλάρωσης και παρατήρηση του εαυτού μας μπορεί ο χρήστης
να μειώσει αποτελεσματικά το στρες, προκείμενου να κατορθώσει να έχει έναν καλύτερο τρόπο
ζωής, όσον αφορά τη διατροφή και τις συνήθειες ύπνου.
Το «ΑΝΙΜΑ» είναι εξίσου μια εφαρμογή, η οποία δημιουργήθηκε από μια κλινική ψυχολόγο, με
στόχο είτε συνδυαστικά με άλλη θεραπεία είτε αυτόνομα να συμβάλει στη μείωση του στρες.
Οι τεχνικές αυτοβοήθειας που αναπτύσσει η εφαρμογή είναι εύκολα κατανοητές και προσιτές,
ώστε ακόμα και ψυχικά ασθενείς να μπορούν να τις αξιοποιήσουν εν είδη παροχής βοήθειας.
Όπως δείχνουν τα παραδείγματα, υπάρχουν πολλοί τρόποι βοήθειας στην καταπολέμηση του
στρες. Όλες αυτές οι διαδικασίες που αναφέρουμε ασχολούνται μόνο λίγο ή έμμεσα με το
ψηφιακό στρες. Το φαινόμενο είναι προφανώς τόσο καινούριο που έχει ελάχιστα μελετηθεί και
γι'αυτό δεν υπάρχει καμία παροχή βοήθειας σχετικά με τον συγκεκριμένο στρεσογόνο
παράγοντα. Γι'αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να δημιουργηθεί το
κατάλληλο υλικό, που θα βοηθήσει τους χρήστες στην καταπολέμηση του ψηφιακού στρες.
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Παρακάτω, παρουσιάζει η κάθε χώρα- εταίρος τις βέλτιστες πρακτικές της. Στη διάθεσή σας για
περαιτέρω πληροφορίες ο εκάστοτε υπεύθυνος επικοινωνίας.

4.1 ΠΑΝΤΑ ΟΝΛΑΙΝ – ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΜΟΝΟΣ // ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ // ΨΗΦΙΑΚΑ CAMPS ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ,
ΨΗΦΙΑΚΑ CAMPS ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Το «Πάντα ονλάιν- ποτέ ξανά μόνος;» είναι ένα πρότζεκτ για την αντιμετώπιση του ψηφιακού στρες.
Στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας των νέων ανθρώπων, που συχνά «αφήνονται» στον
ψηφιακό κόσμο, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα μέσα και στην ενδυνάμωση της συνειδητής
τους επαφής με τα ψηφιακά μέσα.
Ομάδα- στόχος:

Μαθητές και Μαθήτριες ηλικίας από έξι έως δέκα ετών, διευθυντές
σχολείων, διδακτικό προσωπικό και γονείς.

Διάρκεια:

Για τους μαθητές: τρεις μέρες/ για το διδακτικό προσωπικό: μία μέρα

Τύπος εκπαίδευσης: Μη τύπικος
Οργάνωση:

BARMER

Μέθοδοι και
εργαλεία εργασίας:

Το πρόγραμμα πραγματοποιεί στο σχολείο δύο ψηφιακά camps, ένα
ολοήμερο εργαστήριο για το διδακτικό προσωπικό και ένα τριήμερο
εργαστήριο για τις μαθήτριες και τους μαθητές

Μεταδοτικότητα:

Το περιεχόμενο ήταν κατάλληλο για όλους τους χρήστες των ψηφιακών
μέσων

Επίδραση:

Προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων για την υγεία των εκπαιδευτικών,
μαθητών και γονέων μέσα από εργαστήρια

Ιστοσελίδα:

https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/praevention-undvorsorge/immer-online-nie-mehr-allein-131810
και
file:///C:/Users/Imke%20Hoheisel%20SMOS/Documents/Drives/TRIGS%20
-%20Partner/6%20%20Ergebnisse/2_O1/P1_SMOS/broschüre-schülerdigi-camps.pdf

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4.1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα έχει διαιρεθεί χωριστά σε δύο ομάδες- στόχους: τους μαθητές και τους καθηγητές.
Σε συνάρτηση με τα ψηφιακά μέσα οι μαθητές οφείλουν:
•

να μάθουν να έχουν μια λελογισμένη σχέση

•

να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και να μαθαίνουν πώς να τις αξιοποιούν θετικά για τους
ίδιους

•

να μάθουν τα ρίσκα και τους κινδύνους, ιδιαίτερα αναφορικά με τη δική τους πνευματική
υγεία

•

να βρουν και να εσωτερικεύσουν την ισορροπία ανάμεσα στην υγιή διατροφή, τα μέτρα
για την καταπολέμηση του ψηφιακού άγχους και την τακτική ατομική άσκηση

Το διδακτικό προσωπικό πρέπει:
• να είναι ευαισθητοποιημένο για έναν συνειδητά υγιεινό τρόπο ζωής- ψηφιακή
καταπολέμηση άγχους, διατροφή, κίνηση- σε έναν ψηφιακό κόσμο
•

να διαφυλάττει τα ερεθίσματα, ώστε να εντάσσει στη σχολική καθημερινότητα τα
ψηφιακά μέσα με τρόπο επαρκώς υγιή.

•

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν ως «πολλαπλασιαστές» να γίνουν υπεύθυνοι για την
πρόληψη του ψηφιακού στρες στα σχολεία, για παράδειγμα αναφορικά με την
προαγωγή υγείας στον τομέα της καταπολέμησης του στρες

Οι γονείς θα ενημερωθούν και θα ευαισθητοποιηθούν μεταξύ άλλων σε συζητήσεις με γονείς
και καθηγητές σχετικά με τη χρήση των μέσων από τα παιδιά και με τα μέτρα πρόληψης στο
πλαίσιο της ανατροφής.
4.1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Ψηφιακή υγεία και πρόληψη του ψηφιακού στρες προτάσσονται στο πρόγραμμα πρόληψης
«πάντα ονλάιν- ποτέ ξανά μόνος;»
Τα ψηφιακά μέσα δεν μπορούν πλέον να νοηθούν εκτός της ζωής των νέων ανθρώπων- αλλά
μπορούν να προκαλέσουν και μεγάλη όχληση. Στο πλαίσιο του πρότζεκτ «πάντα ονλάιν- ποτέ
ξανά μόνος;» μαθήτριες, μαθητές και διδακτικό προσωπικό αντιπαρατίθενται σε εργαστήρια ή
ημερίδες με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των ψηφιακών μέσων, για έναν συνειδητά υγιή
τρόπο ζωής σε αρμονία με τον ψηφιακό κόσμο. Βασική ιδέα είναι η ενίσχυση της ικανότητας
διαχείρισης των μέσων, προκειμένου να στηρίξουμε μια συνειδητή και υγιή αλληλεπίδραση με

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σελίδα 10 από 42

TRIGS
Κατάρτιση για την αντιμετώπιση του ψηφιακού στρες υπό
μορφή διαδικτυακής εφαρμογής
Κωδικός σχεδίου: 2019-1-DE02-KA204-006117

Εικόνα 1: Φωτογραφία της μπροστινής σελίδας του φυλλαδίου για το πρόγραμμα πρόληψης «πάντα ονλάιν- ποτέ
ξανά μόνος;»

τα ψηφιακά μέσα. Το περιεχόμενο του πρότζεκτ αποσκοπεί ταυτόχρονα στο να οδηγήσει τους
συμμετέχοντες στην ισορροπία ανάμεσα στην υγιή διατροφή, στα μέσα για την καταπολέμηση
του ψηφιακού άγχους και στην τακτική ατομική άσκηση σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιακών
μέσων.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει μεταξύ άλλων να αποκτήσουν την ικανότητα να λειτουργούν ως ενεργοί
πολλαπλασιαστές στην πρόληψη του ψηφιακού στρες στα σχολεία. Τα συμμετέχοντα στο
πρόγραμμα σχολεία εξελίσσονται σε καταλύτη για τα θέματα «ικανότητα διαχείρισης των
ψηφιακών μέσων» και «ενδυνάμωση για την καταπολέμηση του ψηφιακού στρες». Το πρόγραμμα
πρόληψης ξεκινά στο σχολικό περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους- ακόμα
και οι γονείς των μαθητριών και μαθητών συμμετέχουν στο πρότζεκτ.
Παιδαγωγική προσέγγιση/ μέθοδος
•

Το πρότζεκτ- μονάδα μέτρησης DIGI CAMPS

Εικόνα 2: Εκπαιδευτικό υλικό με το οποίο ενημερώνονται οι μαθητές

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Στα τριήμερα εργαστήρια ζωντανά στο σχολείο
μαθήτριες,
μαθητές
και
εκπαιδευτικοί
αντιπαρατίθενται με τις ευκαιρίες και τους
κινδύνους του ψηφιακού κόσμου. Έμπειροι
εκπαιδευτές και ομιλητές μεταδίδουν γνώση και
επεξεργάζονται μαζί με τους συμμετέχοντες και τις
συμμετέχουσες πρακτικά ζητήματα. Έτσι, για
παράδειγμα, σταρ του YouTube και influencers
μυούν τα παιδιά στον ορθό τρόπο «συνδιαλλαγής»
με το διαδίκτυο. Όποιος γνωρίζει τις παγίδες,
μπορεί να τηρεί ένα ισορροπημένο μέτρο στην Εικόνα 3: Διαφημιστική φωτογραφία για τα εργαστήρια
κατανάλωση και την δημοσίευση πληροφοριών- των εκπαιδευτικών
και να αξιοποιεί για τον εαυτό του τα πλεονεκτήματα. Το DIGI CAMPS διαχειρίζεται τομείς όπως
το ΥouΤube, Ιnstagram, blogs, δημοσιογραφία στα ψηφιακά χρόνια κ.α. Οι μαθήτριες και οι
μαθητές δημιουργούν μεταξύ άλλων τα δικά τους ρεπορτάζ- για παράδειγμα υπό τη μορφή YouTubeclips, Instagram-Φωτογραφίες, blogs ή σε καθαρά δημοσιογραφική μορφή.
Περιεχόμενο/ Θέματα που διδάσκονται:
- Πώς λειτουργούν πλατφόρμες όπως Snapchat, Instagram κ.ο.κ.;
- Πώς μπορώ να βελτιώσω τον ψηφιακό μου εαυτό;
- Πώς αναγνωρίζω ότι κάποιος είναι εξαρτημένος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
- Τι μπορώ να κάνω για να αντιμετωπίσω το ψηφιακό στρες;
- Πώς μπορεί κανείς να γίνει σταρ του
YouTube ή μπλόγκερ;
- Πώς κόβει κανείς βίντεο και επεξεργάζεται εικόνες;
•

Το πρότζεκτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤA DIGI CAMPS

Στις ημερίδες οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πολύτιμο παλμό σχετικά με την ψηφιακή υγεία, την
πρόληψη στη χρήση των μέσων και στο σύγχρονο μάθημα. Σε ένα μείγμα από εισηγητές
εξειδικευμένων ομιλητών και εργαστηρίων με αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές από το
πεδίο της πρακτικής των μέσων διερευνώνται όλες οι ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα του
μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται επεξεργασία θεμάτων όπως η πρόληψη στρες στο ψηφιακό
περιβάλλον, η διαδικτυακός εκφοβισμός, η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια (GDPR ή
ΓΚΠΔ) όπως και η ψηφιακή διδασκαλία και μάθηση. Εκτός από τη σκοπιά της πρόληψης και της
προαγωγής υγείας, στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει κατανόηση για έναν
συνειδητά υγιή τρόπο ζωής σε αρμονία με τις επιρροές που επιφέρει η ψηφιακή ζωή και
πιθανώς να τα επικοινωνήσουν όλα αυτά στους γονείς τους.
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Θέματα προς συζήτηση:
Σε πέντε διδακτικά επεξεργασμένες κάρτες αλιεύουν οι εκπαιδευτικοί διαφορετικές ιδέες και
ερεθίσματα για τα μαθήματά τους. Θέματα είναι:
- η χρήση του «έξυπνου κινητού»
-

μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο ενεργοποίησης του στρες

-

φυσική άσκηση έναντι «πιασιμάτων»

-

η σωστή διατροφή για καλύτερη συγκέντρωση

Επιρροή και αποτελέσματα:
Το περιεχόμενο του DIGI CAMS αποσκοπεί στο να φέρει τους συμμετέχοντες και τις
συμμετέχουσες πιο κοντά σε έναν ισορροπημένο και υγιή τρόπο ζωής σε συνάρτηση με τη χρήση
των ψηφιακών μέσων.
Τα συμμετέχοντα σχολεία μπορούν να εξελιχθούν σε εκείνους που δίνουν τον παλμό σε θέματα
διαχείρισης των μέσων και καταπολέμησης του στρες.
Μεταδοτικότητα
Το πρόγραμμα πρόληψης που παρουσιάστηκε προσφέρει μια ευρεία προσέγγιση στην
ικανότητα διαχείρισης των μέσων και ενδυνάμωση της υγείας, με στόχο επίσης τη μείωση του
ψηφιακού στρες για μαθήτριες, μαθητές και διδάσκοντες.
Επισημάνσεις/ ιδέες/ οδηγίες
Τα σχολεία στη Γερμανία μπορούν να κλείσουν το τριήμερο σεμινάριο DIGI CAMP.
Υποστηρίζεται από το ασφαλιστικό ταμείο BARMER. Αυτό είναι από κοινού με την Υπηρεσία
BG3000 GmbH και τον εμπνευστή και οργάνωση TÜV Rheinland Akademie GmbH, όπως και
υποστηρικτή του προγράμματος πρόληψης «πάντα ονλάιν- ποτέ ξανά μόνος;»
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Barmer GEK,
Κυρία Eckhoff, tina.Eckhoff@barmer.de
Τηλέφωνο: 04131 2465401

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι:
Πρότζεκτ:
www.barmer.de/g100718
Αίτηση:
https://www.bg3000.de/thema/kontakt/
Φυλλάδια του πρότζεκτ:
https://www.bg3000.de/images/brosch%C3%BCre-sch%C3%BCler-digi-camps.pdf
https://www.barmer.de/blob/177590/098b8a82f35cae868205455de85f8660/data/barmer---digi-camps60760.pdf
https://www.bg3000.de/projekte/digi-camps/
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/praevention-und-vorsorge/immer-online-nie-mehr-allein-131810
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τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ- «ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ»
Ο μέντορας του στρες είναι μια εφαρμογή, που δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα ενός
πανεπιστημίου, που επιθυμεί να βοηθήσει με τρόπο παιγνιώδη, ώστε να διαχειριζόμαστε
περισσότερο συνειδητά το στρες, να χαλαρώνουμε τακτικά και να ακολουθούμε έναν υγιεινό
τρόπο ζωής. Στόχος, λοιπόν, είναι οι συμμετέχοντες να εξασκηθούν στην προσοχή και τη
χαλάρωση.
Ομάδα- στόχος:

Ενήλικες που βιώνουν στρες

Διάρκεια:

5 με 45 λεπτά καθημερινά, για περίπου τρεις μήνες

Είδος εκπαίδευσης:

μη τυπικός

Οργάνωση:

Τεχνικό Πανεπιστήμιο (ΤΕΙ) Καϊζερσλαουτερν

Μέθοδος και
εργαλεία μάθησης:

Εφαρμογή

Μεταδοτικότητα:

Κατάλληλο για όλα τα άτομα, που βιώνουν στρες. Βελτιώνεται η
δεξιοτεχνία στο παιχνίδια, η χρησιμότητα και η δέσμευση των παικτών με
την εφαρμογή

Επίδραση:

Προώθηση ενός συνειδητού τρόπου ζωής μέσα από ένα «ημερολόγιο
στρες», εξοικείωση με διαφορετικές ασκήσεις χαλάρωσης, προώθηση
τακτικής χαλάρωσης μέσα από παιγνιώδη μέσα

Ιστοσελίδα:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=
de
https://www.uni-kl.de/gesundheit/angebote/

4.2.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέσα από το πρόγραμμα του ΤΕΙ Kaiserslautern οφείλει ο «μέντορας του στρες» να
επικοινωνήσει τρόπους καταπολέμησης του στρες με τα παρακάτω μέσα:
–

παρατήρηση του εαυτού μας: σε ένα ημερολόγιο μπορούμε να καταγράφουμε τον ύπνο,
την άσκηση, τη διατροφή κ.α. Και να τα εξετάζουμε μακροπρόθεσμα.

–

διαδικασία χαλάρωσης

–

γνωστική λειτουργία και διαχείριση χρόνου

–

μετάδοση γνώσεων

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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–

ασκήσεις σε μορφή κουίζ για την εμπέδωση όσων
διδάχτηκαν

Στο πλαίσιο μιας λίστας που τσεκάρει το στρες κάθε εβδομάδα θα
ζητείται η διαμόρφωση των σωματικών και συναισθηματικών
ενδείξεων στρες. Σε αυτό στηριζόμενο επιλέγεται από την
εφαρμογή σειρά των στρατηγικών καταπολέμησης του στρες.
Μέσω της δέσμευσης του παίκτη και της ικανότητας του να παίζει
επιδιώκεται να καθιερωθεί μια μεγάλη συχνότητα στις ώρες της
άσκησης: «Στόχος μας είναι να μεταδώσουμε πώς να διαχειρίζεται
κανείς περισσότερο συνειδητά το στρες και να προετοιμάζουμε
τους χρήστες έτσι ώστε να κάνουν τις ασκήσεις αυτόνομα και μετά
το πέρας της χρήσης της εφαρμογής».

4.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εικόνα 4: Παράδειγμα ενός δείκτη
του στρες

Εφαρμογή «μέντορας του στρες»
Ο «μέντορας του στρες» είναι μια ψυχοεκπαιδευτική εφαρμογή για
τη μείωση του στρες μέσα από ασκήσεις χαλάρωσης και
παρατήρηση του εαυτού μας: «Ο μέντορας του στρες' προτείνει μια
σειρά ασκήσεων, που διαρκούν από πέντε έως σαρανταπέντε
λεπτά. Σε αυτές προσμετρώνται ασκήσεις διαλογισμού και κίνησης,
όπως και διατάσεις. Η εφαρμογή μας υπενθυμίζει καθημερινά στον
χρήστη να χαλαρώνει και τον βοηθά να εφαρμόζει ατομικά τις
μεθόδους διαχείρισης του στρες που του μεταδώσαμε».
Παιδαγωγική προσέγγιση/ μέθοδος
«Το κόνσεπτ του 'μέντορας του στρες' θέτει έναν συγκερασμό
γνώσεων από τη συμπεριφορική θεωρία, τη μελέτη για το στρες και
για τα online games (Christmann et al., 2017,2018,2019).» «Δώσαμε
παιγνιώδη μορφή στην εφαρμογή προκειμένου να ενθαρρύνουμε Εικόνα 5: Screenshot μιας σελίδας
του «μέντορα του στρες»
τη συστηματική χρήση της. Στο πλαίσιο αυτού του παιγνιώδους
κόνσεπτ εντάξαμε για παράδειγμα αυτό το μικρό μυθικό πλάσμα που θυμίζει πτηνό, τον
Ελβέτρις που κατάγεται από τη Ρηνανία και μιλάει τη διάλεκτο της περιοχής. Ο χρήστης
φροντίζει το εν λόγω πτηνό, με το να κάνει καθημερινά μέχρι και τρεις ασκήσεις και να κρατά
ημερολόγιο. Το ημερολόγιο βοηθά στο να παρατηρεί καλύτερα το στρες στη δική του
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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καθημερινότητα. Παράλληλα συνυπάρχουν και άλλες πτυχές στην εφαρμογή που αφορούν τη
διαχείριση στρες και των δεξιοτήτων του παιχνιδιού». Έτσι, «σημεία που για παράδειγμα
μπορούμε να ανταλλάξουμε σε εικονικά ζητήματα, […] τη λειτουργία κάμερας, που καταγράφει
την εξέλιξη του μυθικού πλάσματος, όπως μια σοφή κουκουβάγια, που στηρίζει τον χρήστη με
ιδέες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής και το θέμα στρες».

Επίδραση και αποτελέσματα
«Ο 'μέντορας του στρες' δημιουργήθηκε προκειμένου να
παρουσιάσει στο πλαίσιο μιας εφαρμογής με αλληλεπίδραση τις
υπάρχουσες θεωρίες για την καταπολέμηση του στρες, που κατά
κανόνα εμπεριέχονται σε βιβλία αυτοβοήθειας ή Audio-CD . Η
δημιουργία της εν λόγω εφαρμογής χρηματοδοτήθηκε από το
ομοσπονδιακό υπουργείο παιδείας και έρευνας στο πλαίσιο των
μέτρων 'Διεπιστημονική ανάπτυξη ικανοτήτων με έμφαση στην
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την τεχνολογία για τη
δημογραφική μεταβολή'. Πριν από τη δημοσιοποίηση δοκιμάσαμε
τον μέντορα του στρες στην καρδιά και τα νεύρα πάνω από 1.200
συμμετεχόντων σε οκτώ μελέτες και βάση της ανταπόκρισης που
είχαμε το βελτιώναμε συνεχώς». (Πηγή: https://www.uni-kl.de/ge- Εικόνα 6: «μέντορας του στρες»
sundheit/angebote/).
παραδείγματα χαλάρωσης
Μέσω της επιστημονική πλαισίωσης υποθέτουμε ότι ο 'μέντορας του
στρες' παρουσιάζει ένα καλό επίπεδο επίδρασης. Η εφαρμογή έχει στο μεταξύ «κατέβει» πάνω
από χίλιες φορές από το play store και έχει λάβει σχεδόν μόνο καλές αξιολογήσεις (αρνητικές
αξιολογήσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων, προπάντων στην αρχική φάση).
Μεταδοτικότητα
Αν και ο 'μέντορας του στρες' δεν σχετίζεται ευθέως με την υποστήριξη στο ψηφιακό στρες,
υπάρχουν πολλά σημεία τομής στο υλοποιούμενο σχέδιο: η προσέγγιση, μέσω παιγνιώδους
επεξεργασίας του περιερχομένου να επιτυγχάνεται ένα καλό «δέσιμο» των παικτών, μπορεί να
αποδειχθεί βοηθητική για παράδειγμα στην ανάπτυξη της εφαρμογής για το ψηφιακό στρες.
Επίσης, στοιχεία, τα οποία μοιάζουν στο ημερολόγιο του στρες στην εφαρμογή 'δείκτης στρες',
ελήφθησαν υπόψιν κατά την προετοιμασία του πρότζεκτ. Στις ασκήσεις χαλάρωσης, που
μαθαίνει κανείς μέσω της εφαρμογής, ενυπάρχουν εξίσου επικαλύψεις με διάφορα άλλα
σεμινάρια για την καταπολέμηση του στρες. Μια μεγάλη διαφοροποίηση εντοπίζεται από τη μία
στη στόχευση του προγράμματος μας στο ψηφιακό στρες, η διαχείριση του οποίου
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προϋποθέτει αυτοπειθαρχία σε άλλους τομείς και έχει ισχυρότερα κοινωνικά στοιχεία από το
«κλασικό» άγχος, στο οποίο η εφαρμογή μας εστιάζει κυρίως στο σωματικό επίπεδο.
Επισημάνεις/ Ιδέες/ οδηγίες
Μια άλλη πτυχή της εφαρμογής υγείας, την οποία οι δημιουργοί του «μέντορα του στρες» έχουν
σεβαστεί υποδειγματικά είναι η προστασία των δεδομένων. «Κατά τη δημιουργία της
εφαρμογής προσέξαμε ώστε τα στοιχεία σας να διασφαλίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο.
Σε αντίθεση με πολλές άλλες εφαρμογές υγείας η δική μας εφαρμογή ενσωματώνει τις οδηγίες
της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεν μεταφέρει με κανέναν τρόπο
δεδομένα υγείας των χρηστών σε άλλους. Τα στοιχεία σας θα αποθηκεύονται μόνο εσωτερικά
στο δικό σας έξυπνο κινητό».
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο ΤΕΙ Kaiserslautern από την ομάδα AG wearHEALTH (με
χρηματοδότηση από το ομοσπονδιακό υπουργείο παιδείας και έρευνας, με διακριτικό αριθμό
16SV7115)
ΤΕΙ Kaiserslautern
Τμήμα επιστήμης υπολογιστών
Ταχυδρομική θυρίδα 3049
67653 Kaiserslautern
Ομάδα εργασίας wearHEALTH
Δρ. Gabriele Bleser
Κινητό: +49 175 5113584, Τηλέφωνο: +49 631 205 3327
Διαδικτυακοί σύνδεσμοι:
Πρότζεκτ:

https://www.uni-kl.de/gesundheit/angebote/
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι μια εκπαίδευση σε μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις στον
χώρο της υγείας, αποκτώντας νέα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή
μεθόδων διαχείρισης του στρες. Εκπαιδεύσεις τέτοιου είδους για την αντιμετώπιση του στρες και
την διαχείριση της υγείας είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν πιο υγιεινό τρόπο
ζωής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως.

Εικόνα 7: Διαφημιστική φωτογραφία για το πρόγραμμα «Διαχείριση του στρες και υγεία»

Ομάδα- στόχος:

Ιατροί και επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων, ψυχολόγους,
κοινωνικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Ταυτόχρονα, επιτρέπει την παρακολούθηση σε απόφοιτους σχολών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλο επαγγελματία και άτομο,
που επιθυμεί να εκπαιδευτεί αποτελεσματικά σε μία από τις πλέον
σημαντικές προκλήσεις στον χώρο της υγείας, αποκτώντας νέα θεωρητικά
και πρακτικά εφόδια

Διάρκεια:

4 μήνες (105 ώρες)

Είδος εκπαίδευσης:

τυπικό/ Πιστοποιημένη εκπαίδευση με πιστοποιητικό Europass

Οργάνωση:

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Ε.Κ.Π.Α. Ιατρική Σχολή

Μέθοδος
και Διδασκαλιία εξ αποσταάσεως μεάσω του διαδικτυάου
• Εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται μέσω ειδικά ηλεκτρονικών τάξεων ή
εργαλεία μάθησης:
σε ηλεκτρονική μορφή (e-book)
• Χρονοδιάγραμμα υποβολής ασκήσεων, οδηγός μελέτης, τελική
εργασία, ανακοινώσεις αναρτώνται σε σχετικό link
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από
τους εκπαιδευόμενους είναι: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Κατοχή
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Μεταδοτικότητα:

Επίδραση:

προσωπικού e-mail, Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών
Γίνεται ανάλυση των επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και των
δεξιοτήτων για να εκπαιδεύσει κανείς τους ασθενείς ή και τον εαυτό
του, ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικά το στρες.
Τέλος, παρατίθενται παραδείγματα καλής πρακτικής από την εφαρμογή
τεχνικών διαχείρισης σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς.
•
•

Ιστοσελίδα:

Επίδραση στα πλαίσια της εργασίας, του σχολείου και της
εκπαίδευσης, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες
γίνεται ειδική αναφορά στο οικονομικό και κοινωνικό στρες

https://elearningekpa.gr/courses/diaxeirish-tou-stres-kai-ygeia

4.3.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος είναι να μεταδοθεί μια υψηλή εξειδίκευση
στο επιστημονικό πεδίο και πρακτικές δεξιότητες
στο πεδίο της διαχείρισης του στρες.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την εξειδίκευση να
μεταδώσουν τις γνώσεις τους και συνεπώς να
εξασφαλίσουν κατάλληλες και επαρκείς οδηγίες και
συμβουλές.
Εικόνα 8: Παράδειγμα της πιστοποίησης

4.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διαχείριση του στρες και υγεία
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση του στρες και υγεία» προσφέρει υψηλού επιπέδου
εξειδίκευση και πρακτικές δεξιότητες στο πεδίο της διαχείρισης του στρες. Αρχικά αποσαφηνίζει
τον όρο «στρες», περιγράφει τους ψυχονευρο-ενδοκρινολογικούς μηχανισμούς του Συστήματος
του Στρες και τη φυσιολογική διαδικασία ανταπόκρισης του σώματος σε αυτό. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται τα εργαλεία για την ορθή μέτρηση του στρες και αναλύεται η σχέση του με τα
κύρια νοσήματα και τον τρόπο ζωής. Ακολούθως, αναλύεται η διαφορετική επίδρασή του στα
πλαίσια της εργασίας, του σχολείου και της εκπαίδευσης, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες, και γίνεται
ειδική αναφορά στο οικονομικό και κοινωνικό στρες. Κατόπιν, γίνεται ανάλυση των επιστημονικά
τεκμηριωμένων τεχνικών και των δεξιοτήτων για να εκπαιδεύσει κανείς τους ασθενείς ή και τον
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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εαυτό του, ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικά το στρες. Τέλος, παρατίθενται παραδείγματα καλής
πρακτικής από την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς.
Παιδαγωγική προσέγγιση / μέθοδος
Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν από τους καθηγητές τους μέσω διαδικτυακών διαλέξεων. Το
εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τέσσερα μαθήματα.
Μάθημα 1 – Εισαγωγή στο Στρες
•
•
•
•

Γενικές Αρχές, Ορισμοί, Φυσιολογία, Μοντέλα
και Μέτρηση του Στρες
Στρες και Συναισθηματικές Διαταραχές. Αρχές
Κλινικής Πρακτικής
Στρες και Παθολογία
Στρες και Τρόπος Ζωής

Μάθημα 2 – Το Στρες σε ειδικούς Πληθυσμούς
•
•
•
•
•

Στρες και Οικογένεια
Στρες και Σχολικό-Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
Στρες και Ευπαθείς Ομάδες του Πληθυσμού
Εργασιακό Στρες
Κοινωνικό, Οικονομικό Στρες

Μάθημα 3 – Μέθοδοι Διαχείρισης του Στρες
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εικόνα 9: Ηλεκτρονικό έντυπο
Συμβουλευτική - Δεξιότητες Επαγγελματιών
Διαχείριση του Χρόνου
Διαφραγματικές Αναπνοές και Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση
Γνωσιακή Αναδόμηση (Cognitive Behaviour Therapy)
Διαχείριση Εαυτού και Αυτογνωσία, Θετική Σκέψη, Ημερολόγιο
Καθοδηγούμενος Οραματισμός / Guidery Imagery
Mindfulness Based Meditation και Άλλες Νοητικές Τεχνικές
Αυτογενής Εκπαίδευση και Relaxation Respone
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) και Εmotional Free Technique
(EFT)

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μάθημα 4 – Εφαρμογές στη Διαχείριση
•
•
•

Εφαρμογή Προγραμμάτων σε Ασθενείς με Χρόνια Νοσήματα
Εφαρμογή Προγραμμάτων στον Χώρο Εργασίας
Εφαρμογή Προγραμμάτων στην Κοινότητα, το Σχολείο, την Οικογένεια

Απόκτηση δεξιοτήτων
Το παρόν πρόγραμμα έχει δομηθεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να προσφέρει υψηλού βαθμού
εξειδίκευση, γνώση και πρακτικές δεξιότητες στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης του στρες.
Επίδραση και αποτελέσματα
Αρχικά, δια των ενοτήτων του μαθήματος “Εισαγωγή στο Στρες” αποσαφηνίζει τον ίδιο τον όρο
στρες, ο οποίος εσφαλμένα συγχέεται και ταυτίζεται με άλλους παρεμφερείς, όπως το άγχος, και
περιγράφει εύληπτα και ολοκληρωμένα τους ψυχονευρο-ενδοκρινολογικούς μηχανισμούς του
Συστήματος του Στρες, και την φυσιολογική διαδικασία ανταπόκρισης του σώματος σε αυτό,
δίδοντας στον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τι πραγματικά συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό
υπό συνθήκες στρες.
Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται τα εργαλεία που τεκμηριώνουν την ορθή μέτρηση του στρες, και
γίνεται ανάλυση της σχέσης του στρες με όλα τα κύρια σύγχρονα νοσήματα και τον τρόπο ζωής,
όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
Ακολούθως, μέσα από τις ενότητες του μαθήματος “Το στρες σε ειδικές ομάδες πληθυσμού” γίνεται
ανάλυση της διαφορετικής επίδρασης του στρες στα πλαίσια της εργασίας, του σχολείου και της
εκπαίδευσης, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι, μετανάστες, χρόνια πάσχοντες και
οι φροντιστές τους, ενώ τέλος γίνεται ειδική αναφορά στο οικονομικό και κοινωνικό στρες, το οποίο
έχει ενταθεί στην Ελλάδα της κρίσης.
Στη συνέχεια, στα πλαίσια των ενοτήτων του μαθήματος “Μέθοδοι διαχείρισης του στρες” γίνεται
εκτενής ανάλυση των επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και των δεξιοτήτων που πρέπει να
έχει κάποιος προκειμένου να εκπαιδεύσει τους ασθενείς του ή και τον εαυτό του ώστε να ελέγξουν
αποτελεσματικά το στρες. Τέλος, το μάθημα “Εφαρμογές διαχείρισης” περιλαμβάνει
παραδείγματα καλής πρακτικής από την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης σε διαφορετικά πλαίσια
και πληθυσμούς, όπως στον χώρο εργασίας, στο σχολείο, στην κοινότητα.
Μετάδοση
Η λέξη στρες, είναι μία εκ των πλέον διαδεδομένων, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι την
χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την ένταση, την εξάντληση και την πίεση που νιώθουν στην
καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα, όπως μαρτυρά η πλούσια επιστημονική έρευνα και
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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βιβλιογραφία, το επιβλαβές μακροχρόνιο στρες, έχει λάβει “επιδημικού” χαρακτήρα
διαστάσεις, συνδεόμενο με όλο το σύγχρονο φάσμα νοσολογίας και παθολογίας, το οποίο στις
δυτικές κοινωνίες κύρια διακρίνεται από την επικράτηση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων,
όπως η υπέρταση η τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, ο καρκίνος κα. Είναι σημαντικό, ότι όλα τα
προαναφερθέντα νοσήματα ενισχύονται από την υιοθέτηση ενός ανθυγιεινού τρόπου ζωής, με
κακή διατροφή, καθιστική ζωή, κατάχρηση αλκοόλ, καπνού κτλ, συμπεριφορές που η
βιβλιογραφία δείχνει ότι επίσης συνδέονται με την αναποτελεσματική διαχείριση του στρες.
Ταυτόχρονα, έχει καταδειχθεί ότι κάθε προσπάθεια τροποποίησης της συμπεριφοράς για την
πρόληψη των ανθυγιεινών συμπεριφορών, εμποδίζεται όταν το στρες δεν ελέγχεται, κάνοντας
επιτακτική την αποτελεσματική διαχείριση όταν επιδιώκεται η πρόληψη της ασθένειας ή
βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής.
Το αναφερόμενο εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει θεωρητική και πρακτική
βοήθεια για την αντιμετώπιση του στρες σε πολλούς κλάδους στον τομέα της υγείας,
προκειμένου να μπορούμε να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε το άγχος πιο αποτελεσματικά.
Στόχος του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «TRIGS» (digistress.eu) είναι να δώσει στους
χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα να
είναι αυτοκαθοριζόμενοι, σε επαγρύπνηση και υπεύθυνοι για τις δικές τους συνήθειες στην
αντιμετώπιση ψηφιακών μέσων και την ανάπτυξη κατάλληλης αυτοπειθαρχίας".
Ο ξεκάθαρος στόχος του προγράμματος Erasmus + «TRIGS» είναι να μεταδώσει στους χρήστες
του ίντερνετ την ικανότητα, «να στέκονται ώριμα, υπεύθυνα και με αυτοδιάθεση έναντι των
δικών τους συνηθειών στην επαφή τους με τα ψηφιακά μέσα, όπως και να αναπτύξουν την
απαιτούμενη αυτοπειθαρχία».
Τα ερεθίσματα από το πρόγραμμα επιμόρφωσης και τις τεχνικές του στη διαχείριση του στρες
θα υποστηρίξουν τους χρήστες της εφαρμογής TRIGS να αποκτήσουν αυτοπειθαρχία ενάντια
στο ψηφιακό στρες, να ξεκουράζονται από τη φθορά του ψηφιακού στρες και να στρέψουν την
προσοχή τους σε μια ωφέλιμη, προσωπική και ανθρώπινη κατεύθυνση.
Επισημάνσεις/ιδέες/οδηγίες
Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και στο
Διαδίκτυο), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του
ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 700 ευρώ.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το
συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, οδηγεί στη χορήγηση
Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης για το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης
«Διαχείριση του Στρες και Υγεία» συνοδευόμενου από το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.
Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν τα βασικά
κείμενα και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του εκπαιδευτικού
υλικού σε e-learning μορφή.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
Ε.Κ.Π.Α. Ιατρική Σχολή
Γραμματεία
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Abteilung Weiterbildungsprogramme
Εικόνα 10: Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι
Σωράνου Εφεσίου 4
Αθήνα 11527
Τηλ. +30 210 65 97 644
FAX:+30 210 65 97 644
Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι:
• Ο κ. Γεώργιος Π. Χρούσος
• η κα. Δαρβίρη Χριστίνα
Διαδικτυακοί σύνδεσμοι:
Πρόγραμμα:

https://elearningekpa.gr/courses/diaxeirish-tou-stres-kai-ygeia
Αίτηση:
https://elearningekpa.gr

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ANIMA
Η πρώτη εφαρμογή στη βουλγαρική γλώσσα, η οποία δημιουργήθηκε από μια κλινική
ψυχολόγο, χρησιμεύει ως παροχή βοήθειας σε ανθρώπους με συμπτώματα έντονου στρες,
κούρασης, αποθάρρυνσης, κατάθλιψης κ.α. Προ πάντων γιατί το κινητό τηλέφωνο αποτελεί
έναν από τους κατεξοχήν στρεσογόνους παράγοντες της εποχής μας.
Ομάδα στόχος:

Χρήστες κινητών τηλεφώνων

Διάρκεια:

Ατομικήl

Είδος εκπαίδευσης:

Μη τυπική

Οργάνωση:

Κλινική Ψυχολόγος Petya Stoycheva Krivitski

Μέθοδοι και
εργαλεία δουλειάς:

Τεχνικές αυτοβοήθειας στην καθημερινότητα. Πνευματικές ασκήσεις σε
πλήθος κατηγοριών που υποδιαιρούνται- γαλήνη, αντιμετώπιση,
κινητοποίηση, σχέσεις και σωματική άσκηση.

Μεταδοτικότητα

Μεταδοτικό σε πολλά επίπεδα και χρήσιμο ως ερέθισμα για το δικό μας
πρόγραμμα

Επίδραση:

Η ΑΝΙΜΑ βοηθά στο να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, να ηρεμήσουμε
και να τα βγάλουμε πέρα

Ιστοσελίδα:

https://www.petyastoycheva.com/
https://animabulgaria.com/

4.4.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η βασική θέση της εφαρμογής είναι ότι οι νέες τεχνολογίες, πλάι στα πλεονεκτήματα που
προσφέρει στους χρήστες, συμβάλλουν στην άνοδο των συναισθημάτων φόβου και στρες στην
καθημερινή μας ζωή. Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες, emails, τηλεφωνικές κλήσεις,
νέα κλπ μπορεί να είναι στρεσογόνα. Αυτό είναι ένας από τους κύριος λόγους της δημιουργίας
της ΑΝΙΜΑ. Γι' αυτό στόχος της εφαρμογής είναι να μετατρέψει το κινητό τηλέφωνο από
σημαντική πηγή στρες σε βοηθό στη διαχείριση του στρες.
Διεθνώς αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης κατάθλιψης. Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας κάνει
λόγο για μια αόρατη επιδημία, μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες θανάτου. Μια από τις
γενεσιουργίες αιτίες της κατάθλιψης μπορεί να είναι και το στρες.

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Οι επενδύσεις στην ψυχική υγεία έχουν μια πολύ βαθιά οικονομική σημασία. Συνολικά το
πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, καθώς η κατάθλιψη μπορεί να αποτελέσει αιτία για προβλήματα
υγείας και αναπηρίες. Ο φόβος του στίγματος, η ανικανότητα των ανθρώπων να αναγνωρίσουν,
ότι πάσχουν από κατάθλιψη, οι ελλιπείς πληροφορίες ή πηγές συγκαταλέγονται μεταξύ των
λόγων, που σταματούν τους ανθρώπους από το να ζητήσουν βοήθεια.
Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για μια ευρεία ομάδα- στόχο. Τόσο για ανθρώπους, που
αντιμετωπίζουν το άγχος και θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην εργασιακή ή
αθλητική τους καθημερινότητα όσο και για εκείνους, που έχουν αποφασίσει να κάνουν
ψυχοθεραπεία ή να πάρουν φάρμακα.
4.4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η κλινική ψυχολόγος, Petya Stoycheva
Krivitsky, δημιούργησε το 2019 την πρώτη
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στη
βουλγαρική γλώσσα σχετικά με την ηρεμία
και την ψυχική υγεία. Η εφαρμογή παρέχει
πνευματικές ασκήσεις με την φωνή της
ψυχολόγου να καθοδηγεί τον χρήστη στη
χαλάρωση, την κινητοποίηση και την
αυτοβοήθεια σε περιπτώσεις υψηλού στρες,
κούρασης, αποθάρρυνσης, κατάθλιψης,
εμμονικών σκέψεων, κρίσεων πανικού,
καταστάσεις πανικού, φοβίες και άλλες
καταστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά
την ποιότητα ζωής.
Εικόνα 11: Η κυρία Petya Stoycheva Krivitsky παρουσιάζει
την εφαρμογή της

«Ο καθένας μας έχει βιώσει στιγμές στρες,
φόβου, μειωμένου κινήτρου και ορισμένοι άνθρωποι χάνουν ακόμα και την ικανότητα να
απολαμβάνουν τη ζωή τους. Δεν αναγνωρίζουν πάντοτε οι άνθρωποι εγκαίρως, ότι έχουν πάθει
υπερκόπωση, ότι το υποσυνείδητό τους βρίσκεται σε καθεστώς στρες ή ότι κινδυνεύουν από το
λεγόμενο burnout. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πάνω από 300 εκατομμύρια
άνθρωποι πάσχουν από κατάθλιψη και περισσότεροι από 260 εκατομμύρια από διάφορες ψυχικές
ασθένειες. Σε αυτούς τους αριθμούς δεν συγκαταλέγονται οι άνθρωποι που βιώνουν συχνά κρίσεις
πανικού, που έχουν βαρεθεί τη ζωή τους, εργάζονται σε καθεστώς στρες ή βιώνουν δύσκολες
συνθήκες ζωής. Στην ουσία μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο δημιούργησα
την ΑΝΙΜΑ- οι τεχνικές αυτοβοήθειας, που είναι προσβάσιμες στους ανθρώπους, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη συμβουλευτική ενός ψυχιάτρου ή ενός ειδικού γιατρού για
κλινικές ψυχικές ασθένειες», εξηγεί η Petya Stoycheva Krivitsky.
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παιδαγωγική Προσέγγιση/ Μέθοδος
Οι ασκήσεις συνδυάζουν δοκιμασμένες ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές χαλάρωσης.
Έχουν συνταχθεί για να χρησιμοποιούνται εύκολα από τους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να
καθησυχάσουν το πνεύμα τους και θέλουν να τα βγάλουν πέρα με μια συγκεκριμένη κατάσταση
ζωής ή με μια συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση.

Το περιεχόμενο και τα θέματα που επικοινωνούνται
Οι ασκήσεις ΑΝΙΜΑ χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες- γαλήνη, αντιμετώπιση,
κινητοποίηση, σχέσεις και σωματική άσκηση. Ο/ η χρήστης μπορεί να επιλέξει τις αγαπημένες
του συνεδρίες ή θέματα και ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε να έχει πρόσβαση σε επιλεγμένο
σύνολο δεδομένων. Κάθε συνεδρία διαρκεί μερικά λεπτά και μπορεί να την ακούει ο χρήστης
όσο συχνά χρειάζεται.

Εικόνα 12: Παραδείγματα της εφαρμογής

Επίδραση και Αποτελέσματα
Η ΑΝΙΜΑ βοηθά να ελέγχετε τα συναισθήματα, να ηρεμείτε και να βρίσκετε νέους τρόπους
διαπραγμάτευσης.
Η ΑΝΙΜΑ είναι η εφαρμογή για γαλήνη, αντιμετώπιση και κινητοποίηση, στην οποία μπορούμε
να έχουμε πρόσβαση μέσω του τηλεφώνου μας και η οποία μπορεί να αποβεί για όλους την
κατάλληλη στιγμή πρακτική και χρήσιμη.
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Πολλές έρευνες έχουν δείξει, ότι τέτοιες ασκήσεις χαλάρωσης βοηθούν το σώμα να αυξήσει την
παραγωγή σεροτονίνης και αυξητικής ορμόνης, οι οποίες επιδιορθώνουν τα κύτταρα και τους
ιστούς. Η καρδιαγγειακή απόδοση βελτιώνεται, το ανοσοποιητικό ενδυναμώνεται και συνολικά
όλος ο οργανισμός αναγεννάται. Σε ήρεμη κατάσταση του πνεύματος και του σώματος
ενεργοποιούνται φυσικές διεργασίες, που βοηθούν στην καταπολέμηση φλεγμονών και
προστατεύουν το σώμα από ασθένειες. Οι ασκήσεις χαλάρωσης βοηθούν στους πόνους από
αρθριτικά, κάνουν ευκολότερη γενικότερα τη διαχείριση πόνων, βελτιώνουν την ορμονική
ισορροπία και την αρτηριακή πίεση.
Η εφαρμογή ΑΝΙΜΑ διδάσκει πώς να ηρεμεί το πνεύμα με αυτοβοήθεια, πώς να βελτιωθεί η
διαχείριση του στρες και να αντιμετωπίζεται καλύτερα η δουλειά και η καθημερινότητα.
Όταν απαιτείται ψυχολογική βοήθεια, δεν μπορεί μια εφαρμογή αυτοβοήθειας για κινητά να
αποτελέσει υποκατάστατο, μπορεί όμως να υποστηρίξει μια τέτοια θεραπεία. Οι ασκήσεις είναι
πολύτιμες για όλους, όσους έχουν στιγμές δυσφορίας, απώλειας, αρνητικών συναισθημάτων
και διαταραχών ύπνου. Τέτοια συναισθήματα και κρίσεις είναι μέσα στη ζωή και ο καθένας
μπορεί σε μια συγκεκριμένη φάση ζωής να έρθει αντιμέτωπος με καταστάσεις, που προκαλούν
κορεσμό και απελευθερώνουν τέτοια συναισθήματα.
Μεταδοτικότητα
Χάρη στη χρήση μέσω του κινητού
η ΑΝΙΜΑ προσεγγίζει μια ευρεία
ομάδα- στόχο ανθρώπων, που
χρειάζονται βοήθεια για να
αντιμετωπίσουν
συγκεκριμένες
καταστάσεις. Η εφαρμογή τους
δίνει τη δυνατότητα, να βοηθήσει
κανείς τον εαυτό τους μέσα από τις
ασκήσεις που περιλαμβάνει, πχ τις
τεχνικές χαλάρωσης. Είναι ένα
προστατευμένο πλαίσιο για όλους,
όσους νιώθουν άβολα να ζητήσουν
απευθείας βοήθεια για τα
συναισθήματα τους, όπως το
στρες,
η
αποθάρρυνση
ή
ψυχοσωματικές οχλήσεις.
Εικόνα 13: Περιγραφή της εφαρμογής στα App Store
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ολοι οι άνθρωποι βιώνουν εποχές, κατά τις οποίες νιώθουν φοβισμένοι και τσιτωμένοι. Γι'αυτό
ο καθένας και η καθεμία βρίσκει κάτι για τον εαυτό του στην εφαρμογή ΑΝΙΜΑ, υπάρχει πχ μια
ειδική κατηγορία για ευκολότερη χαλάρωση και καλύτερο ύπνο. Η ειδική κατηγορία «σχέσεις»
ειναι για ανθρώπους που θέλουν μια καλύτερη σχέση με τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω
τους.
Η ποικιλία των προς διαχείριση θεμάτων όπως και η προσβάσιμότητά του είναι πτυχές, που
εμείς στο TRIGS συλλέγουμε και θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως ερεθίσματα.
Επισημάνσεις/ιδέες /οδηγίες/
Ο εγκέφαλος μπορεί να ηρεμήσει με τις τεχνικές χαλάρωσης, που προτείνονται στην εφαρμογή
ΑΝΙΜΑ. Είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική για να θωρακίσουμε τον εγκέφαλο έναντι κάθε
ερεθίσματος, να ηρεμήσουμε και να «γεμίσουμε μπαταρίες».
Hinweise/Tipps/Richtlinien
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Petya Stoycheva Krivitski
Οδός 10 Todor Burmov
Plovdiv
Τηλέφωνο: 0885996467
Διαδικτυακοί σύνδεσμοι:
Πρότζεκτ!

https://www.petyastoycheva.com/singlepost/2019/09/06/%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90--%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7
%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8
%D0%B5
https://animabulgaria.com/
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη:

https://apps.apple.com/bg/app/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D
0%BC%D0%B0/id1454340067

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4.5 GENERAZIONI CONNEESSE - SEFE INTERNET CENTER ITALY
Το Generazioni Connesse είναι ένα πρότζεκτ που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Connecting Europe Facility- CEF»
Ομάδα- στόχος:

Χρήστες του ίντερνετ

Διάρκεια:

Μεμονωμένα

Είδος εκπαίδευσης:

Μη τυπική

Οργάνωση:

MUIR

Μέθοδος και
εργαλεία δουλειάς:

Ιστοσελίδες, που είναι προσιτές σε διαφορετικές ομάδες- στόχους, η
μέθοδος είναι για κάθε ομάδα διαφορετική

Μεταδοτικότητα

Γλώσσα και γραφικά, όπως και η εύκολη διαθεσιμότητα δημιουργούν
εγγύτητα στο κοινό- στόχο

Επίδραση:

Μετάδοση γνώσης και υποστήριξη σχετικά με την εικονική
πραγματικότητα και με στρεσογόνα χαρακτηριστικά της

Ιστοσελίδα:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

4.5.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία υπηρεσιών με πρωτοποριακό περιεχόμενο και υψηλή
ποιότητα.
Ο στόχος είναι να μεταδώσουμε γνώσεις για τα μέσα στους νέους, που χρησιμοποιούν το
ίντερνετ. Ταυτόχρονα, είναι μια επένδυση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη συνολικά
της κοινότητας. «Generazioni Connesse» αποτελείτα από μια πλατφόρμα με εύκολα κατανοητό
και με παιδαγωγικό τρόπο παρουσιασμένο υλικό.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε όλους, ωστόσο είναι προσαρμοσμένη στην ομάδα- στόχο του
σχολείου και ειδικά των διδασκόντων.
Η ιστοσελίδα ασχολείται με θέματα, όπως για παράδειγμα:
• Να ταυτοποιούμε τους διαδικτυακούς «πειρασμούς» και να μάθουμε να αντιστεκόμαστε
σε αυτές
•

Διαδικτυακός εκφοβισμός

•

Διαδικτυακή εξάρτηση: να αναγνωρίζουμε τις συνθήκες στο ίντερνετ που μας προκαλούν
εξάρτηση και να μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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•

«Όχι ρητορική μίσους» να μάθουμε και διαδικτυακά να επικοινωνούμε με σεβασμό

•

Διαδικτυακή παιδική πορνογραφία, τα νόμιμα πλαίσια και πώς μπορεί κανείς να
εμπλακεί

•

«Ιδιωτικότητα», προστασία δεδομένων στο σχολείο, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων

•

Διαδικτυακές σχέσεις: όταν οι εικονικές σχέσεις υποκαθιστούν τις πραγματικές σχέσεις

•

Sexting: όσα οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να γνωρίζουν σχετικά

•

Λογική επαφή με το ίντερνετ: μαθαίνουμε πώς να χρησιμοποιούμε συνειδητά και με
ασφάλεια το διαδίκτυο

Εικόνα 14: Ανάλογα δομής ανάλογα με τον χρήστη

Το σκέλος ειδικά για τους νέους ασχολείται με:
• Διαδικτυακοί πειρασμοί: τι κάνουμε για να μην πέσουμε στην παγίδα
•

Πώς μπορώ να βοηθήσω τους φίλους μου σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο
ίντερνετ

•

Αναγνωρίζουμε τα ακατάλληλα περιεχόμενα και τα διαχειριζόμαστε σωστά

•

Διαδικτυακός εκφοβισμός

•

Διαδικτυακή εξάρτηση: πόσο πολύ είναι το πάρα πολύ;

•

Διαδικτυακές ετικέτες, Ιντερνετικοί φίλοι και συναισθήματα: οι δέκα κανόνες, ώστε να
βιώσετε το διαδίκτυο στην καλύτερη μορφή του

•

Sexting: ένα επικίνδυνο παιχνίδι

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η σελίδα παρέχει για τους γονείς πληροφορίες στα θέματα:
• Διαδικτυακοί πειρασμοί: πώς βοηθώ το παιδί μου να τους διαχειριστεί
• Επικοινωνήστε με το παιδί σας: συμβουλές, ώστε να βελτιώσετε τον διάλογο.
• Ακατάλληλο περιεχόμενο: πώς το αναγνωρίζει κανείς και που το καταγγέλλει.
•

Διαδικτυακός εκφοβισμός, τί είναι και πώς κανείς μαθαίνει να τον αναγνωρίζει και να
τον διαχειρίζεται.

•

Η εξάρτηση από βιντεοπαιχνίδια και διαδικτυακό τζόγο, πώς κανείς την αναγνωρίζει και
πώς την διαχειρίζεται.

•

Εξάρτηση από το διαδίκτυο, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά μου στο ίντερνετ;

•

Τυχερά παιχνίδια, ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτυακού
τζόγου.

•

Ιδιωτική σφαίρα, πώς εσείς μπορείτε να σεβαστείτε το δικαίωμα των παιδιών σας στην
ιδιωτικότητα.

•

Η συνήθεια του «μοιράσματος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η προστασία
δεδομένων.

•

Κακόβουλο λογισμικό και «ψάρεμα», πώς τα αναγνωρίζει κανείς και πώς αποφεύγει
τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά.

•

Γονικός έλεγχος: προστασία για τα παιδιά σας, τι χρειάζονται και πώς μπορείτε για
παράδειγμα να ενεργοποιήσετε λογισμικά προστασίας

•

Διαδικτυακή παιδική πορνογραφία, πώς κανείς καταγγέλλει το διαδικτυακό υλικό και
ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν.

•

Sexting: οι κίνδυνοι για τα παιδιά σας και πώς θα τους αναγνωρίσετε.

Θεματική που απευθύνεται σε όλες τις ομάδες- στόχο: Σχολεία? (ή μαθητές), νέους, διδακτικό
προσωπικό και γονείς
• Ψευδείς ειδήσεις: πως τις αναγνωρίζουμε και πώς τις χειριζόμαστε στο μάθημα

4.5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρότζεκτ «Generazioni Connesse» - Safe Internet Center Italy, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Connecting Europe Facility», είναι
ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου η Επιτροπή προωθεί στρατηγικές, που κάνουν πιο ασφαλές
το διαδίκτυο για τους νεότερους χρήστες και προάγουν τη θετική και λογική χρήση του.
Το πρότζεκτ απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς: τις τάξεις της τετάρτης
και πέμπτης Δημοτικού και όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εικόνα 15: - Ταξίδια Λάθη στο Δίκτυο

Οι δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν στο πρότζεκτ τον φορέα τους. Το πρότζεκτ
προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα εγχειρίδιο, το οποίο τους διευκολύνει, να σκεφτούν τις
ανησυχίες τους και τα ζητήματα ασφάλειας, ορθής χρήσης του ίντερνετ και ένταξη των
ψηφιακών τεχνολογιών στο μάθημα.
Προτείνεται μια διαδικτυακή σειρά, η οποία πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να αναλογιστούν
σχετικά με τη σύνδεση τους με τον κόσμο, τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες,
που θα μπορούσαν να συμβούν κάθε μέρα. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν διεξοδικές μελέτες
για τους διαδικτυακούς κινδύνους (πχ στο θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού) και μια
«ετικέτα» για τη διαδικτυακή συμπεριφορά.
Θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή για τις δυνατότητες του διαδικτυακού κόσμου και τους
«εχθρούς», που μπορεί να είναι κρυμμένοι στο διαδίκτυο. Ενδιαφέρουσα είναι η μεταφορά των
«σούπερ λαθών»: επτά ήρωες, που βοηθούν τα παιδιά και τους εφήβους, να καταλάβουν
καλύτερα τους κινδύνους του δικτύου και να τους αναγνωρίσουν και οι οποίοι τους διδάσκουν
μέσω των καθημερινών αποβολών τους πώς θα μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες απειλές, αν
χρησιμοποιούν τις πηγές του διαδικτύου με λογική και γνώση.
Μητέρα και πατέρας μπορούν να βρουν χρήσιμες οδηγίες, για να στηρίξουν τα παιδιά τους στη
χρήση του διαδικτύου, αρχικά, όταν είναι μικρά, προκειμένου να τα συνοδεύουν κατά την
εξερεύνηση των άπειρων δυνατοτήτων του διαδικτύου και να τα βοηθούν, να αναγνωρίζουν και
να αποφεύγουν τους κινδύνους. Αλλά και όταν πλέον δείχνουν να έχουν γίνει ειδικοί στην
τεχνολογία και το ίντερνετ και έρχονται αντιμέτωποι με ακανθώδη ερωτήματα, για τις σχέσεις,
τα συναισθήματα και την εικόνα τους στην παρέα.
Σε αυτή την ενότητα, που είναι αφιερωμένη στους γονείς, μπορείτε να συμβουλευτείτε την
ονλάιν έκδοση του Vademecum, η οποία καθοδηγεί τους γονείς για το πώς να αναγνωρίσουν
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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μέσω των παιδιών μερικά προβλήματα σε συνάρτηση με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
και πώς να προσανατολιστούν σε αυτά.

Εικόνα 16: Παράδειγμα θεμάτων, στα οποία αναφέρεται η ιστοσελίδα

Επιπλέον, στην πλατφόρμα προσφέρεται μια τηλεφωνική γραμμή sos για τη συλλογή και
επεξεργασία ανώνυμων καταγγελιών για παράνομο/ επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.
Μια τηλεφωνική γραμμή και το chat 'Telefono Azzurro' συμβουλεύει παιδιά, εφήβους και
ενήλικες, που έχουν βιώσει δυσάρεστες καταστάσεις στο διαδίκτυο.
Η υπηρεσία Helpline είναι δωρεάν και ασφαλής και είναι καθορισμένη για νέους ανθρώπους
και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επιθυμούν να συνομιλήσουν διαδικτυακά, να στείλουν email
ή να μιλήσουν στο τηλέφωνο με εξειδικευμένους επιστήμονες για αμφιβολίες, ερωτήσεις και
προβλήματα αναφορικά με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τη διαδικτυακή
ασφάλεια.
Παιδαγωγική προσέγγιση / Μέθοδος
Η ιστοσελίδα „Generazioni Connesse' μπορεί να καθοδηγεί νέους ανθρώπους για διάφορα
ζητήματα, που προκαλούν σε αυτή την ηλικία στρες και ανισορροπία. Η διδακτική προσπαθεί,
να τους καταστήσει κατανοητό, πώς ορισμένες συμπεριφορές, που σήμερα στην
πραγματικότητα είναι διαδεδομένες, μπορούν να είναι προβληματικές. Για να επιτευχθεί αυτό,
το πρόγραμμα χρησιμοποιεί λέξεις και γραφήματα, που είναι οικεία στις ομάδες- στόχο, χωρίς
ποτέ να κρίνουν τη συμπεριφορά, αλλά με το να προσπαθούν να υποδείξουν διέξοδο από
«φαύλους κύκλους» και παγίδες, που κρύβονται πίσω από τετριμμένες συνήθειες.

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Οι ικανότητες που διδάσκει:
Η ιστοσελίδα διδάσκει, πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει
επικίνδυνες συμπεριφορές, τόσο για τα παιδιά όσο και για
τους γονείς και δασκάλους.
Εμβαθύνει στα παρακάτω θέματα:
Διαδικτυακοί πειρασμοί, διαδικτυακός εκφοβισμός,
εξάρτηση από το διαδίκτυο, ρητορική μίσους, διαδικτυακές
ετικέτες, διαδικτυακή παιδική πορνογραφία, προστασία
δεδομένων στο σχολείο, τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την
προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, διαδικτυακές σχέσεις και
sexting, ασφαλής και λογική χρήση του ίντερνετ.
Επιπλέον δίνονται ιδέες για την επικοινωνία με τα παιδιά
και τη βελτίωση του διαλόγου όπως και για την καταγγελία
ανάρμοστου περιεχομένου.

Επίδραση και αποτελέσματα
Στο μεταξύ το πακέτο πληροφοριών καλύπτει τα σχολεία
πέντε εκατομμυρίων μαθητών.
Οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία, να
αναλύσουν τη δική τους συμπεριφορά και να
αντιπαρατεθούν με έναν συνομιλητή. Αν δε νιώθουν άνετα Εικόνα 17: Παραδείγματα λειτουργίας
με αυτό, αυτές τις ερωτήσεις να τις συζητήσουν με το κοντινότερό τους πρόσωπο, είχαν και
έχουν την ευκαιρία, να εμπιστευτούν την εξειδικευμένη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Οι
παρακάτω πτυχές αντικατοπτρίζονται στις συζητήσεις.
• Η επάρκεια σχετικά με τα νέα μέσα σε σχέση με τη διαδικτυακή ασφάλεια και τη θετική
γνώση των ψηφιακών τεχνολογιών.
•

Γνώσεις σχετικά με μοτίβα συμπεριφορών και διαδικασίες για τη χρήση των τεχνολογιών
ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Μεταδοτικότητα
Αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να εμπνεύσει πολύ το πρόγραμμα TRIGS. Βασικά το
πρόγραμμα 'Generazioni Connesse', που αναλύσαμε παραπάνω, είναι πολύ ολοκληρωμένο και
μοιάζει να επιτυγχάνει τους διαφορετικούς του στόχους.
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ανάλογο σημείο, το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθεί στο πρόγραμμα TRIGS είναι
ότι για την επίλυση ενός προβλήματος δεν αρκεί να το αντιμετωπίζει κανείς μεμονωμένα.
Επιλύεται, με το να απευθύνεται κανείς στους εμπλεκόμενους και όλο το περιβάλλον τους:
δασκάλους, συμμαθητές, φίλους, γονείς ακόμα και ειδικούς, που δρουν έξω από την
καθημερινή ζωή του πληττόμενου προσώπου.
Αυτό που λείπει είναι ορισμένες ιδέες για την καταπολέμηση του στρες και όσα απευθείας το
στρες προκαλεί, εγκεφαλικά και συναισθηματικά: φυσιολογικές αντιδράσεις.
Επισημάνσεις /ιδέες/οδηγίες

Το πρότζεκτ έχει ως αφετηρία μια ενδιαφέρουσα και συχνά υποτιμημένη άποψη. Ορισμένες
ρυθμίσεις μπορούν να προκαλέσουν ψηφιακό στρες. Βασικά αυτές οι ρυθμίσεις είναι τόσο
εγγενείς στη σημερινή νέα γενιά, που η ίδια δεν τις αναγνωρίζει. Σε αυτή τη βάση το πρόγραμμα
θέλει να αφυπνίσει το κοινό έναντι αυτής της προβληματικής.
Έφηβοι και ενήλικες ενθαρρύνονται να κοιτάξουν πέρα από το κινητό τους και να αξιοποιήσουν
τον κύκλο των πραγματικών τους φίλων. Για τον σκοπό αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει βίντεο
και εκπαιδευτικά κιτ, που βοηθούν ακόμα και τους ενήλικες, να έρθουν πιο κοντά στον άγνωστο
κόσμο των εφήβων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Καθώς πρόκειται για ένα κρατικό πρόγραμμα του ιταλικού υπουργείου παιδείας, δεν υπάρχει
κανένας υπεύθυνος επικοινωνίας.
Διαδικτυακοί σύνδεσμοι:
Πρόγραμμα:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4.6 ΥΓΕΊΣ ΟΜΑΔΑ
Το παιχνίδι «Υγιής ομάδα» είναι ένα παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί στη Δανία, το οποίο με ένα
ηλεκτρονικό παιχνίδι μάθησης και επικοινωνίας με case study μέσα από πρακτική μάθηση και
συζήτηση μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη και τη μείωση του στρες.

Διάρκεια:

Εργαζόμενοι σε εταιρίες και όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν
να αναγνωρίζουν διαφορετικές καταστάσεις στρες και να αντιδρούν
σε αυτές

Είδος εκπαίδευσης:

Όχι τυπικός

Οργάνωση:

Team building lab

Μέθοδος και
εργαλεία μάθησης:

Παιχνίδι

Μεταδοτικότητα

Πρόληψη

Επίδραση:

Μέσω της γνωριμίας με διαφορετικές καταστάσεις και πιθανές
επιπτώσεις σε λύσεις, μπορεί κανείς να προετοιμαστεί έναντι
στρεσογόνων καταστάσεων

Ομάδα στόχος:

Ιστοσελίδα:

2-3 Ώρες

http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanjestresa/

4.6.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επιχειρηματική προσομοίωση για την
πρόληψη του στρες
Στόχος του παιχνιδιού (ηλεκτρονικό
παιχνίδι μάθησης και επικοινωνίας)
είναι να καταλάβει ο παίκτης πώς το
στρες εμφανίζεται και πώς μπορεί να
εμποδιστεί.
Ταυτόχρονα, εξασκείται ο παίκτης στη
δικτύωση και την εργασία της
οργάνωσης, για να αποφεύγει
αποτελεσματικά το στρες στον
Εικόνα 18: Συμμετέχοντες στο παιχνίδι
εργασιακό του χώρο και να
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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καλλιεργήσει μια κουλτούρα και μια δομή, που θα εμποδίζει το στρες στον εργασιακό χώρο.
Θεωρητικό υπόβαθρο του παιχνιδιού είναι οι τελευταίες γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες
σχετικά με το στρες και την πρόληψή του.
4.6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η «υγιής ομάδα» είναι ένα δανέζικο serious
game. Οδηγεί τους συμμετέχοντες στην
ιστορία μιας φανταστικής ομάδας, η οποία
αντιμετωπίζει μια σειρά από οχλήσεις στον
εργασιακό της χώρο. Μέλημα των
συμμετεχόντων είναι να λάβουν εκείνα τα
μέτρα, που θα εξασφαλίσουν ότι θα
εργάζονται
όσο
το
δυνατόν
πιο
αποτελεσματικά και ταυτόχρονα ότι θα
δημιουργούν σχέσεις και οργάνωση, ώστε
Εικόνα 19: Παίζοντας το παιχνίδι
να αποφεύγουν δραστικά το στρες στην
εργασία τους.
Στη διάρκεια της προσομοίωσης οι συμμετέχοντες αναλογίζονται συνεχώς, πώς μπορούν να
μεταφέρουν τη γνώση που εμπέδωσαν στο παιχνίδι στην ίδια τους τη ζωή. Η προσομοίωση λήγει
με μια συζήτηση σχετικά με το ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν, ώστε να
καλλιεργηθεί μια κουλτούρα και μια δομή, που θα εμποδίζει το στρες στην εργασία τους.
Παιδαγωγική προσέγγιση / μέθοδος:
Η προσομοίωση «υγιής ομάδα» είναι μια μορφή «συμβούλου στρες σε ένα κουτί»- ένα εργαλείο,
που εξηγεί πώς οι ομάδες μπορούν να ενεργούν προληπτικά, όταν οι συνάδελφοι διατρέχουν
κίνδυνο στρες. Το παιχνίδι μπορεί να αγοραστεί σχετικά φθηνά και να εφαρμοστεί εύκολα σε όλη
την εταιρεία. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκπαιδευτεί στις διαφορετικές διαστάσεις του
στρες, δοκιμάζοντας μια προσομοιωμένη πραγματικότητα, στην οποία οι λάθος αποφάσεις δεν
έχουν συνέπειες. Το παιχνίδι έχει έτσι σχεδιαστεί, ώστε να δημιουργήσει μια κοινή, ωφέλιμη
«γλώσσα» σκέψης και ευθύνης στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του
άγχους.
Δεξιότητες που διδάσκονται:
Στο παιχνίδι οι συμμετέχοντες καλούνται προ πάντων να εκφράζουν τον τρόπο σκέψης τους και
να αντιπαρατίθενται με τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους. Σε αυτά βοηθάει το παιχνίδι:
1. Το παιχνίδι εκτυλίσσεται σε ένα εικονικό περιβάλλον, στο οποίο οι συμμετέχοντες
βιώνουν, ό,τι μπορούν και που είναι τα σημεία βολής τους.
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2. Το παιχνίδι αναζωπυρώνει ένα τελετουργικό μετάδοσης γνώσης και ανταλλαγής
εμπειριών μεταξύ των συναδέλφων. Έτσι συζητούνται σοβαρά θέματα σε μια ευχάριστη
ατμόσφαιρα.
3. Μέσω της δημιουργίας ενός φανταστικού αλλά κοντά στην πραγματικότητα κόσμου,
μπορούμε να εξασκηθούμε σε στρεσογόνες καταστάσεις.
4. Έχει αποδειχθεί ότι μαθαίνουμε πολύ καλύτερα όταν βιώνουμε μια έννοια, όχι μόνο
όταν την ακούμε ή την βλέπουμε. Ως εκ τούτου το παιχνίδι είναι ένα αποτελεσματικό
εργαλείο εκπαίδευσης για τη συνεργασία στην ομάδα.
Επίδραση και αποτελέσματα
Η ομάδα- στόχος για την προσομοίωση είναι ολόκληρη η εταιρεία. Από αυτό επωφελούνται
τόσο η διοίκηση όσο και οι συνεργάτες. Το παιχνίδι είναι αυτονόητο και δεν απαιτεί καμία
πολύωρη εκπαίδευση για τους παίκτες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό ή
εξωτερικούς εργολάβους για σύσφιξη της ομάδας, εργαστήρια, σεμινάρια και μαθήματα. Το
παιχνίδι διαρκεί περίπου δύο ώρες και περιλαμβάνει ενημέρωση στο τέλος. Παίζεται σε ομάδες
των τριών έως έξι ατόμων και μπορεί να παιχτεί από περισσότερες ομάδες παράλληλα.
Πρέπει προ πάντων να βοηθήσει να βρεθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
• Πώς μπορεί να εξισορροπιστεί η κούραση της ομάδας από τη δουλειά;
•

Ποια σημάδια κορεσμού υπάρχουν στην ομάδα, και τι μπορεί να γίνει ενάντια σε αυτήν;

•

Πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια κουλτούρα και δομή για την πρόληψη του στρες;

Μεταδοτικότητα
Προκειμένου να μπορεί κανείς να διαχειριστεί το στρες είναι καλό, να αντιμετωπίσει στρεσογόνους
παράγοντες σε ένα προστατευμένο πλαίσιο. Αυτό γίνεται εύκολο για τους συμμετέχοντες, να
αντιπαρατίθενται προσωπικά, χωρίς να εμπλέκονται, όπως σε μια πραγματική κατάσταση.
Μπορούν να αναζητηθούν λογικές λύσεις και να βρεθούν συγκεκριμένες και δομημένες
διαδικασίες.
Για το πρότζεκτ και την εφαρμογή αυτό προσφέρει μια καλή δυνατότητα να δούμε, ποιοι
στρεσογόνοι παράγοντες χρησιμοποιούνται και ποιες αντιδράσεις προτείνονται.
Το παιχνίδι μπορεί να γίνει πηγή έμπνευσης, οι στρεσογόνες καταστάσεις μπορούν να
λειτουργήσουν ως παράδειγμα στην εφαρμογή και αυτή να χρησιμεύσει στα πλαίσια μιας
εκπαίδευσης για την πρόληψη του στρες.
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Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Επισημάνσεις/ιδέες /οδηγίες
Το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί για οικονομικές εταιρείες και όχι για ιδιωτική χρήση. Για τις
εταιρείες λοιπόν είναι ένα καλό εργαλείο για τη σύσφιξη της ομάδας, ή για να εξυψώσει και να
εκπαιδεύσει τους συνεργάτες να αντιστέκονται στο στρες.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Team Building Lab
Žiga Novak
Τηλέφωνο: 00386 (0)31 834 513
Mail: info@ziganovak.com
Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι:
http://teambuildinglab.si/
Πρότζεκτ:
http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/
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5. Το Συμπερασμα
Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην πρόληψη του
στρες και τη μείωσή του, οι οποίες είναι αξιόλογες, πολυεπίπεδες και αποτελεσματικές. Τα
παραδείγματα που εμείς διερευνήσαμε αποτελούν μόνο ένα μικρό σκέλος της προσφοράς. Τα
καλύτερα παραδείγματα μεμονωμένων χωρών δείχνουν ξεκάθαρα, πόσοι πολλοί διαφορετικοί
παράγοντες στρες υπάρχουν (ψηφιακό, εργασιακό, καθημερινό...) και πόσα πολλά διαφορετικά
μέτρα πρόληψης και μείωσης του φαινομένου είναι εφικτά. Επιπλέον, οι δυνατότητες για τη
μείωση του στρες στους ανθρώπους μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την ψυχολογική
κατάσταση και τον τρόπο ζωής.
Σε πολλές περιπτώσεις οι μέθοδοι που παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούν να αποβούν πολύ
βοηθητικές, αλλά ταυτόχρονα πολύ εξειδικευμένες. Γι'αυτό τον λόγο δεν μπορούν οι
προσεγγίσεις να έχουν γενική ισχύ ούτε να μπορούν να εφαρμοστούν διεθνώς. Για να
προετοιμαστούμε για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, που να μειώνει το
ψηφιακό στρες και να είναι χρήσιμη σε ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ κοινό ανθρώπων, είναι
όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις ως ερεθίσματα πολύ βοηθητικές και χρήσιμες.
Μεταξύ αυτών όμως δεν θα βρείτε καμία πρόταση που να εξειδικεύεται στο ψηφιακό στρες
μεμονωμένων ατόμων, όπως σχεδιαζόταν στο δικό μας πρόγραμμα. Ωστόσο, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε ως ερεθίσματα για την υπό κατασκευή εφαρμογή πολλές πτυχές και
μεθόδους, όπως τη Gamification ή τη χρήση ενδεικτικών καταστάσεων.
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