
 
 
 
 

 

Θέλετε να γίνετε Συνεργοί  Εφήβων στο Πρόγραμμα Νεανικής Συμμετοχής YES για την Ψυχική Υγεία; 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

-Να προτείνετε σε ένα μικρό αριθμό μαθητών – μαθητριών σας, 13-17 ετών, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα 

και να κάνουν αίτηση για να γίνουν μέλη μιας εφηβικής συμβουλευτικής ομάδας, που θα συζητούν, θα λένε τη  

γνώμη τους και θα αναλαμβάνουν δράσεις για την ψυχική υγεία. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εφήβων στις  

ομάδες είναι η δέσμευση τους για φυσική παρουσία σε μία συνάντηση κάθε μήνα (Σάββατο απόγευμα) και η 

διάθεση εθελοντικού χρόνου για συμμετοχή σε διαδικτυακές συζητήσεις και δράσεις που θα συμφωνούνται στις  

ομάδες. 

Εφόσον επιλεγεί μαθητής – μαθήτριά σας: 

 
-Να έχετε συχνή επικοινωνία με το παιδί που συμμετέχει στη Συμβουλευτική Εφηβική Ομάδα για να μοιράζεται την 

εμπειρία και τις σκέψεις του. 

-Να οργανώσετε μαζί τους στη διάρκεια της χρονιάς μία ή περισσότερες δράσεις στο σχολείο σας ή σε άλλο χώρο 

ενδιαφέροντος, σχετικές με τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η ομάδα. 

 

-Συζητήσεις για επιλεγμένα επίκαιρα θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία. 

-Διερεύνηση απόψεων για υλικά ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μελών της σχολικής κοινότητας που θα 

δημιουργηθούν από το πρόγραμμα. 

-Ενέργειες ευαισθητοποίησης, όπως προβολές, εκθέσεις, παραστάσεις, εικαστικές δημιουργίες, κ.α. 

-Ελεύθερες δράσεις για να κινητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα σε μια πιο ενεργή στάση απέναντι σε 

προκλήσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των εφήβων. 

 

- Επαφή με ειδικούς ψυχικής υγείας και με υλικά που θα ετοιμασθούν. 

- Αφορμές για ποιοτική επικοινωνία με μαθητές – μαθήτριές σας. 

- Ανταλλαγή εμπειριών με άλλους εκπαιδευτικούς συνεργούς σε 5 πόλεις. 

- Συμμετοχή σε συναντήσεις που θα διεξαχθούν, πιθανά και σε άλλη πόλη από τον τόπο διαμονής 

σας (με κάλυψη εξόδων μετακίνησης). 

- Βεβαίωση από την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://camhi.gr/el/ 

 

Τι χρειάζεται να κάνετε; 

Τι δράσεις μπορεί να οργανώσετε: 

Τι θα αποκομίσετε από την από τη συμμετοχή σας ως Συνεργοί εφήβων στο 
πρόγραμμα YES 
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