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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
“Η νυχτερινή διασκέδαση είναι για τους ανθρώπους η ώρα που κοινωνικοποιούνται και περνάνε καλά....
υπάρχει πάντα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τη βελτιώσουμε για όλους: να την κάνουμε ασφαλέστερη.
Είμαστε χαρούμενοι που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα.”
DJ της Λισαβώνας (περίοδος εκπαίδευσης από
το Club Health 2010)
Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο συμμετοχής και εμπλοκής στη νυχτερινή διασκέδαση και στις
ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανά τον κόσμο έχει αυξηθεί σημαντικά, ειδικά ανάμεσα στους νέους
ανθρώπους. Οι βραδιές των Σαββατοκύριακων, τα καλοκαιρινά φεστιβάλ και οι συναυλίες έχουν γίνει
σημαντικά κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες.
Έχουν γίνει ο χρόνος και ο τόπος όπου οι φίλοι συναντιούνται, εκεί που μπορείς να βρεις σεξουαλικούς
συντρόφους, χορό, κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικά και να εμπλακείς και σε άλλες συμπεριφορές που
εμπεριέχουν ρίσκο (Καλαφάτ 2010).
Σε μία μελέτη IREFREA (1999) βρέθηκε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι βρίσκονται μακριά από το σπίτι από 4 εώς 7
ώρες κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. ο χρόνος αυτός αφιερώνεται σε ψυχαγωγικές
δραστηριότητες σε παμπ, μπαρ και ντίσκο. Επισκέπτονται τουλάχιστον 2 ή 3 στέκια κάθε βράδυ του
Σαββατοκύριακου. Η μέθη και η χρήση παράνομων ναρκωτικών είναι οι ριψοκίνδυνες συμπεριφορές
που σχετίζονται περισσότερο με τη νυχτερινή διασκέδαση αλλά υπάρχουν στοιχεία και για άλλες
ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, όπως: σεξ κάτω από την επήρρεια αλκοόλ και/ή την επήρρεια παράνομων
ναρκωτικών (ενδεχομένως ριψοκίνδυνο, μη ασφαλές και ακούσιο σεξ), οδήγηση υπό την επήρρεια
αλκοόλ και/ή την επήρρεια παράνομων ναρκωτικών, βία, κοινωνική παρενόχληση (π.χ. ηχορύπανση),
κατανάλωση αλκοόλ στους δρόμους και βανδαλισμός (Καλαφάτ 2010).
Η νυχτερινή διασκέδαση σε πολλά μέρη του κόσμου έχει αποκτήσει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, παρ’
όλο που κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά έχουν χρησιμοποιηθεί
από τον IREFREA για να δημιουργήσει ένα “μοντέλο διασκέδασης” που είναι ευρέως παρατηρήσιμο σε
συνθήκες πραγματικής ζωής και έχει ανακηρυχθεί ως: “Ηγεμονικό Μοντέλο Ψυχαγωγίας και Νυχτερινής
Διασκέδασης” (HRNM) (Καλαφάτ et al. 2010).
Σύμφωνα με τον IREFREA (Καλαφάτ 2010) το HRNM (Ηγεμονικό Μοντέλο Ψυχαγωγίας και Νυχτερινής
Διασκέδασης) έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 1)εξαπλώνεται πολύ γρήγορα 2)η παρουσία
του κάνει την τοπική ύπαρξη άλλων μοντέλων διασκέδασης πολύ δύσκολη 3) πολλά διαφορετικά
ενδιαφέροντα διευκολύνουν την ύπαρξή, την επέκταση και την εδραίωσή του 4) η χρήση αλκοόλ
και παράνομων ναρκωτικών αντιμετωπίζεται σαν κάτι που κάποιος “πρέπει να κάνει” εξαιτίας των
προσδοκιών, της έντασης και της μεγάλης διάρκειας μιας νυχτερινής εξόδου 5) έχει μια ποικιλία σχετικών
ρίσκων-οι ατομικές
διασυνδέσεις, ωστόσο, μπορεί να μην είναι καλά εδραιωμένες, επομένως, παρά τα ρίσκα, το Ηγεμονικό
Μοντέλο HRNM μπορεί να είναι ευρέως αποδεκτό από το γενικό πληθυσμό, 7) το περιβάλλον (φυσικό και
πολιτισμικό) γίνεται υπερβολικά σημαντικό.
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Τα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας και νυχτερινής διασκέδασης παίζουν ένα βασικό ρόλο στη μοντέρνα ζωή. Είναι
μια καίρια διάσταση της ψυχαγωγίας των νέων και, όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο, είναι μια βασική
πηγή εργασίας, οικονομικής ανάπτυξης και τουρισμού για τις κοινότητες, τις κωμοπόλεις και τις μεγαλουπόλεις.
Οι δραστηριότητες της νυχτερινής διασκέδασης, ωστόσο, δημιουργούν και μια ευρεία γκάμα κοινωνικών
προβλημάτων και προβλημάτων υγείας στα οποία συμπεριλαμβάνονται η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, η
αντικοινωνική συμπεριφορά και το έγκλημα.
Η ανάπτυξη ασφαλών περιβάλλοντων νυχτερινής διασκέδασης είναι ένα μέλημα και μία όλο και αυξανόμενη
προτεραιότητα σε όλη την Ευρώπη. Καθώς ο διεθνής τουρισμός αυξάνεται στην Ευρώπη, οι περιφερειακές,
καθώς και οι τοπικές αρχές μιας πόλης, πρέπει να διαχειριστούν όχι μόνο τις συνήθειες ψυχαγωγίας των νέων της
εμβέλειάς τους, αλλά και τις συνήθειες ψυχαγωγίας των τουριστών. Η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που έχει
σχέση με τη νυχτερινή διασκέδαση είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία της υγείας των νέων και,
επίσης, για τη μείωση των διαφορετικών προβλημάτων (π.χ. όσες προέρχονται από νυχτερινές και αντικοινωνικές
συμπεριφορές) που μπορούν να δημιουργήσουν σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. υγείας και δικαιοσύνης) και στην
ευρύτερη κοινωνία.
Το Πρόγραμμα “Club Health- Υγιής και ασφαλέστερη νυχτερινή διασκέδαση των νέων” σχεδιάστηκε για να
συνεισφέρει μία καλύτερη κατανόηση αυτού του φαινομένου και για να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.
Προτείνεται από την Ευρωπαική Επιτροπή, μέσα από τον Εκτελεστικό Φορέα για την Υγεία και τους Καταναλωτές
(EAHC) ως κομμάτι της δημόσιας υγείας και άλλων σχετικών στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές αποσκοπούν στο
να μειώσουν τα κοινωνικά κόστη και τις βλάβες που σχετίζονται με τις νεανικές ριψοκίνδυνες συμπεριφορές στη
νυχτερινή διασκέδαση. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να διευκολύνει με έναν πιο συνεπή τρόπο την εφαρμογή
στρατηγικών και νόμων στον τομέα των νεανικών ριψοκίνδυνων συμπεριφορών, και στην αύξηση της ευαισθησίας
των μέσων επικοινωνίας και της βιομηχανίας διαφήμισης με την εμπλοκή ηθοποιών σχετικών με την πολιτική.
Το πρόγραμμα, επίσης, αποσκοπεί στο να μειώσει τα ατυχήματα, τους τραυματισμούς, τη βία και τις ασθένειες
ανάμεσα στους νέους με το να εστιάζει συγκεκριμένα σε περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης. Ένας από τους
σκοπούς του προγράμματος του Club Health ήταν να αναπτύξει και να παράγει ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης
για τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό (π.χ. δημόσιες σχέσεις, μπάρμαν, επόπτες εισόδου) των ντισκοτέκ, των
νυχτερινών κλαμπ, των μπαρ, των παμπ και άλλων περιβάλλοντων ψυχαγωγίας προκειμένου να αυξήσουν τις
γνώσεις τους και να τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν διαφορετικές ριψοκίνδυνες καταστάσεις. Άρα και να τους
βοηθήσουν να δημιοργήσουν πιο αποτελεσματικές, ασφαλείς και υγιείς στρατηγικές για θέματα που σχετίζονται με
τη νυχτερινή διασκέδαση.
Όχι πάντα, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν θεωρηθεί ως πιθανοί συντελεστές πρόληψης ή έχουν
αξιολογηθεί για τη δουλειά τους ως συνεργάτες σε αυτό το σύνθετο πρόγραμμα. Εντούτοις, εάν θέλουμε να
προωθήσουμε και να εξασφαλίσουμε υγιέστερη και ασφαλέστερη νυχτερινή διασκέδαση για τους νέους, τότε θα
πρέπει να παρέχουμε επαρκή εκπαίδευση για το προσωπικό που εργάζεται σε ντισκοτέκ και νυχτερινά κλαμπ. Αυτό
θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο όταν θα απαιτούνται μέτρα που αφορούν την πρόληψη και τη μείωση των ατυχημάτων
για να διαχειριστεί κάποιος τις προβληματικές και/ή έκτακτες καταστάσεις. Η εκπαίδευση θα βοηθήσει το
προσωπικό να βελτιώσει τις δεξιότητες επίλυσης σύγκρουσης και επικοινωνίας, να αυξήσει την επιβολή του και
να βοηθήσει στην κατανόηση του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Μια ειδική
εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί για την αναγνώριση ειδικών καταστάσεων που σχετίζονται με την υγεία και την
ασφάλεια. Βασισμένα σε τοπικές καταστάσεις και συγκεκριμένες ανάγκες διαφορα θέματα μπορούν να
καλυφθούν. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει την ενασχόληση με θέματα πρώτων βοηθειών, σεξουαλικών
επιθέσεων, καθώς και αποτελεσματική διαχείριση επιθετικότητας στη νυχτερινή διασκέδαση.
Το εγχειρίδιο αυτό έχει δημιουργηθεί για να αποτελέσει ένα πρακτικό και χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση
στη νυχτερινή διασκέδαση και για άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ψυχαγωγία. Αποσκοπεί
στο να ενδυναμώσει το προσωπικό και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες και ικανότητες έτσι
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες και σοφότερες αποφάσεις για να μειώσουν και να αποτρέψουν
προβληματικές καταστάσεις. Για την πετυχημένη εφαρμογή αυτού του εργαλείου πρόληψης είναι απαραίτητο (και
προτεραιότητα δική μας) να εμπλακεί η κοινότητα, άνθρωποι που θα αναλάβουν δράση (δημόσια και ιδιωτικά),
πολιτικοί και άνθρωποι-κλειδιά σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μόνο με το μοίρασμα και την εμπλοκή
κι άλλων συμμετεχόντων από την κοινότητα, μπορεί αυτό το εγχειρίδιο και η σχετική εκπαίδευση, να έχουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
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Από την αρχή αυτού του προγράμματος οργανώσαμε την δουλειά μας σε τέσσερις ευδιάκριτες
φάσεις. Αρχικά, συλλέξαμε δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικές πόλεις και χώρες όσον
αφορά υπάρχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλέκουν το προσωπικό νυχτερινών στεκιών
και νόρμες (τυπικές και άτυπες) που σχετίζονται με θέματα νυχτερινής διασκέδασης. Στη συνέχεια,
αναπτύξαμε ένα πρωτόκολλο, βασισμένο στην ανάλυση των πληροφοριών που συλλέξαμε στην
πρώτη φάση, για την εφαρμογή της εκπαίδευσης. Ως μέρος της ανάπτυξης του πρωτοκόλλου, και
προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα και να συζητηθούν βασικές ιδέες για την εκπαίδευση,
κατά τη διάρκεια του 2010 οργανώσαμε εκπαιδευτικές συναντήσεις σε έξι ευρωπαικές πόλεις (Κοίμπρα,
Λουμπλιάνα, Βουδαπέστη, Λισσαβώνα, Πάτρα και Κολονία) για τοπικούς φορείς (κυρίως επαγγελματίες
που σχετίζονταν με την ψυχαγωγία). Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται
στην εκπαίδευση επαγγελματιών που σχετίζονται με την ψυχαγωγία της νύχτας, αυτό το εγχειρίδιο
προτίθεται να καταπιαστεί με ευρύτερα θέματα και τις διασυνδέσεις τους με την τρέχουσα κατάσταση.
Για παράδειγμα, ενσωματωμένη μέσα στο εγχειρίδιο, εφιστάται η προσοχή στην σημαντικότητα
της ιδέας “των περιβαλλοντικών στρατηγικών ως στρατηγικών πρόληψης”. Σε αυτήν την περίπτωση
οι περιβαλλοντικές στρατηγικές εστιάζουν στην αλλαγή απόψεων του περιβάλλοντος στο οποίο
συνεισφέρουν, και το οποίο διευκολύνει τη χρήση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών (π.χ. περισσότερη
ρύθμιση και έλεγχος) αλλά μπορούν εξίσου να εφαρμοστούν και σε άλλες προβληματικές καταστάσεις.
Συγκεκριμένα, οι περιβαλλοντικές στρατηγικές αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών συνεπειών και
των συνεπειών στην υγεία από την κατάχρηση ουσιών με την περιορισμένη πρόσβαση σε ουσίες και την
αλλαγή των κοινωνικών κανόνων που είναι χαλαροί και αποδέχονται την κατάχρηση ουσιών.
Για να δημιουργήσουμε το εγχειρίδιο διεξήγαμε μία λεπτομερή έρευνα στη βιβλιογραφία που σχετίζεται
με τη νυχτερινή διασκέδαση και τα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας, όπως 1) τις βασικές περιοχές και τα κύρια
προβλήματα που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση και τα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας 2) νόμιμη
και παράνομη χρήση ναρκωτικών- αποτελέσματα και συνέπειες, και 3) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο
προσωπικό και παρεμβάσεις που στοχεύουν στα νυχτερινά στέκια και σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας.
Στο Παράρτημα υπάρχουν περιλήψεις κάποιων θεμάτων που θεωρούμε πιο σχετικά.
Αυτά τα κεντρικά θέματα θα μπορούσαν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν από εκπαιδευτές πριν
ξεκινήσει η διαδικασία εκπαίδευσης.
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1.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Θέλουμε το εγχειρίδιο αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο για τους εκπαιδευτές.
Αυτό θα επιτρέψει στους τελικούς αποδέκτες (μέλη του προσωπικού) να αναλογιστούν πάνω στις
τρέχουσες πρακτικές τους και στο πώς μπορούν να τις βελτιώσουν. Το εγχειρίδιο αυτό θα βοηθήσει στο
να προωθηθεί το μοίρασμα εμπειριών και γνώσεων,στο να δημιουργηθεί μια αυξημένη ενημέρωση για
στρατηγικές πρόληψης και στο να γίνουν οι άνθρωποι πιο ενήμεροι για τις καταστάσεις που μπορεί να
ενέχουν κίνδυνο. Οι βασικοί στόχοι αυτού του εκπαιδευτικού εγχειριδίου είναι:
hh Να ενδυναμώσουν το προσωπικό με δεξιότητες και ικανότητες για να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις
που θα βοηθήσουν στην πρόληψη ή τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης προβληματικών
καταστάσεων σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας.
hh Να συζητηθούν τα ρίσκα που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση (π.χ. η κατανάλωση νόμιμων
και παράνομων ναρκωτικών, η βία, η οδήγηση και τα ατυχήματα), οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
εμφανίζονται και οι πιθανές τους συνέπειες, (πώς τα θέματα νυχτερινής διασκέδασης επηρεάζουν
τους νέους και άλλου πελάτες στεκιών μέσα στα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας).
hh Να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τις διαφορετικές στρατηγικές που έχουν αποδειχτεί
αποτελεσματικές στην πρόληψη ή τη διαχείριση ρίσκων που συνδέονται με ιδιαίτερα στέκια ή
περιστατικά.
hh Να διδάξει και να παρέχει εκπαίδευση για στρατηγικές (π.χ. τοπικός έλεγχος, διαπροσωπική
επικοινωνία, διαχέιριση σύγκρουσης, απονομή ευθυνών για το αλκοόλ, πρώτες βοήθειες) που έχουν
φανεί αποτελεσματικές κατά τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων που εμπεριέχουν ρίσκο.
hh Να αυξήσουν την ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων (άτομα κι εταιρείες/οργανισμοί) για το
νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με μία γκάμα συμπεριφορών (π.χ. διαχείριση περιστατικού/στεκιού,
πώληση αγαθών και υπηρεσιών, κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών (PAS) και τις συνέπειές τους.)
hh Να γενικευτεί ένας “συνασπισμός” διαφορετικών εταίρων με τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες
επιδιώξεις που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα.
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1.1 Ομάδα στόχου
Το εγχειρίδιο αυτό έχει ειδικά δημιουργηθεί για επαγγελματίες και ανθρώπους που έχουν κάποια ευθύνη
για δραστηριότητες ψυχαγωγίας καθώς και για εκείνους τους επαγγελματίες που έχουν σχέσεις με
περιβάλλοντα ψυχαγωγίας, και στους οποίους περιλαμβάνονται:
• Ιδιοκτήτες, διαχειριστές, προσωπικό που εργάζεται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας ξενοδοχείων,
προσωπικό που εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις και άλλοι εργαζόμενοι που σχετίζονται με
περιβάλλοντα ψυχαγωγίας (π.χ. αυτούς που διοργανώνουν διακοπές)
• σερβιτόροι και χορηγοί ποτών (αλκοολούχων και μη)
• Προσωπικό ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης (επόπτες εισόδου και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας)
• Χορηγοί και διευκολυντές πολιτιστικών δρώμενων
• (π.χ. ντισκ τζόκει και διασκεδαστές)
• ΜΚΟ που εργάζονται στο σχετικό τομέα
• Τοπικές ή περιφερειακές εταιρείες με μπαρ, κλαμπ και άλλα στέκια νυχτερινής διασκέδασης
Για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της εκπαίδευσης σκεφτόμαστε ότι είναι χρήσιμο να
ενσωματώσουμε τον τομέα νυχτερινής διασκέδασης με τους επαγγελματίες από άλλες περιοχές και
υπηρεσίες (και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα-π.χ. κλάδοι υγείας και δικαιοσύνης) όποτε είναι
δυνατό.

Μερικές ενότητες αυτού του εγχειριδίου έχουν καθορισμένο περιεχόμενο και θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως βασική εκπαίδευση για όλους τους επαγγελματίες. Άλλες ενότητες σχετίζονται
περισσότερο με συγκεκριμένες καταστάσεις και ρόλους. Εντούτοις, η γνώμη μας είναι ότι όλο το
προσωπικό θα μπορούσε να εκπαιδευτεί σε όλες τις ενότητες και να μοιραστεί τη γνώση και τις
εμπειρίες μέσα από το εγχειρίδιο, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη αποτελεσματικότητα των
απαντήσεων και της συνοχής της ομάδας.
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1.2 Μεθοδολογία
“Η γνώση είναι δύο ειδών: αυτή που απορροφάται και αυτή που ακούγεται. Η γνώση που ακούγεται
δεν έχει κανένα ώφελος αν δεν απορροφηθεί”
Ali Ibn Abi Talib
Η παιδαγωγική μεθοδολογία θα έπρεπε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε κατάστασης και ομάδας
εκπαίδευσης και θα έπρεπε να θεμελιώνεται κυρίως σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. Η μεθοδολογία αυτού
του εγχειριδίου αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα αυτά που ήδη ξέρουν,
αυτά που χρειάζεται να μάθουν καθώς και το πώς και πού μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις απαιτούμενες
νέες πληροφορίες.
Υποτίθεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν γνώση κι εμπειρία να προσφέρουν και να μοιραστούν. Πρόθεσή μας
είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι συμπληρωματικές στην ενεργή συζήτηση. Δυναμικές
δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια παίζουν ένα βασικό ρόλο στην απόκτηση γνώσης. Ιδανικά, ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης θα έπρεπε να παρέχει ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ατομικές και συλλογικές
ανάγκες, μειώνει τις άμυνες και αφήνει χώρο στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
Είναι αναγνωρισμένο ότι κάποιοι επαγγελματίες της νυχτερινής διασκέδασης μπορεί να μην είναι δεκτικοί στην
εκπαίδευση πέρα από αυτό που οι ίδιοι θεωρούν ως λειτουργία τους, ειδικά αν η εκπαίδευση αποσκοπεί στη
μείωση κατάχρησης αλκοόλ (και άλλων ουσιών). Αυτή η απόρριψη ως προς την εκπαίδευση μπορεί να σχετιστεί
τόσο με την πεποίθηση ότι τα ποτά είναι απαραίτητα για να διασκεδάσεις, όσο και με το συχνά χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης που οι επαγγελματίες αυτοί έχουν. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες της νύχτας μπορεί να ισχυριστούν
ότι το να έχουν το προσωπικό τους ενήμερο για την ανάγκη ρύθμισης της κατανάλωσης αλκοόλ των πελατών, θα
τους χαμηλώσει το εισόδημα. Σε μερικές καταστάσεις το υψηλό επίπεδο μεταβολής του προσωπικού (εξαιτίας μιας
ποικιλίας διαφορετικών αιτιών) δε διευκολύνει την αυξημένη δέσμευση των εργοδοτών και των ιδιοκτητών ως
προς την εκπαίδευση.
Για αυτούς τους λόγους η εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι απλή, χρήσιμη και εστιασμένη στις ανάγκες των
επαγγελματιών, λαμβάνοντας υπόψη και το καθεστώς που ισχύει σε κάθε στέκι. Η εκπαίδευσή μας προωθεί την
αντανάκλαση για τις τρέχουσες πρακτικές των επαγγελματιών.
Ο εκπαιδευτής που προτίθεται να αναπτύξει την εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικά για να μετατρέψει ή να βελτιώσει
την επαγγελματική πρακτική, πρέπει να γίνει ένας διευκολυντής στη διαδικασία μάθησης, π.χ. να κινητοποιήσει
τους ανθρώπους να αναλογιστούν πάνω στις τρέχουσες πρακτικές τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μπορεί
να αναγνωρίσει το ρόλο των συναισθημάτων στη μάθηση, και να μάθει καινούριες αποτελεσματικές τεχνικές
που σχετίζονται με την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το μοντέλο
μας εκπαίδευσης αποδίδει λιγότερη έμφαση στη συσώρρευση πληροφοριών και αυξημένη έμφαση στον
κριτικό τρόπο σκέψης, στην επίλυση προβλημάτων, στην καινοτομία και στη δημιοργικότητα.
Η μάθηση επιτυγχάνεται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάποιου και, επομένως, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
σχεδιάζει τις δραστηριότητες κάθε διδακτικού περιοεχομένου με τέτοιον τρόπο ώστε να προωθεί μια θετική,
συνεργατική και βιωματική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να διευκολύνει το άνοιγμα, την ευελιξία,
την ενσυναίσθηση και μια αίσθηση άνεσης και συναισθηματικής νοημοσύνης. Το να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις
και να βοηθάς, σημαίνει το να δράττεις και να οικειοποιείσαι νέες ιδέες και αντιλήψεις, καθώς και το να γνωρίζεις
διαφορετικές πραγματικότητες και να επιστρατεύεις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Γενικές και ειδικές δεξιότητες
μπορεί να ενεργοποιηθούν και να αναπτυχθούν όταν επιτραπεί στο προσωπικό να γνωρίσει, να κατανοήσει, να
εφαρμόσει, να μετασχηματίσει και να επικοινωνήσει μέσω της γλώσσας ή νέων δεξιοτήτων.
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Μερικές βασικές αρχές πρέπει να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση για να εξασφαλιστεί ότι είναι
εναρμονισμένες με τις προτιμήσεις αυτού που εκπαιδεύεται, συμπεριλαμβανομένων: 1)να παρέχεται
αληθινή και με νόημα εκπαίδευση, 2)η εκπαίδευση πρέπει να διευκολύνει τη δημιουργία παρά την
κατανάλωση της πληροφορίας, 3)η εκπαίδευση πρέπει να είναι μοναδική και 4)η εκπαίδευση πρέπει να
είναι πλούσια και πολυαισθητηριακή.
Διατηρώντας την εκπαίδευση αληθινή. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινάει με μία δυναμική
παρουσία και ένα σημαντικό σπάσιμο πάγου έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αρχίσουν να νιώθουν
ζεστά και ενσωματωμένοι μέσα στη διαδικασία (αυτό είναι δουλειά του συντονιστή). Προκειμένου να
εφαρμοστούν ισχυροί ποιοτικοί σύνδεσμοι,όταν οι επιδιώξεις της εκπαίδευσης παρουσιάζονται στους
εκπαιδευτές, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν αληθινά και προσωπικά ωφέλη
για όλους τους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά για να επιτρέψει την
καθαρή διατύπωση των στόχων μάθησης.
Η εκπαίδευση είναι για να προωθήσει τη δημιουργία νοήματος. Η εκπαίδευση δε μπορεί να
εξαρτάται μόνο από τον εκπαιδευτή, με τους εκπαιδευόμενους να είναι παθητικοί ή απλοί αποδέκτες
της γνώσης. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι ενεργή και εποικοδομητική και να επιδιώκει ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία παραγωγικών μαθητών. Ένας δυναμικός χώρος που κινητοποιεί τις πηγές όλων των
υποκειμένων και των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία θα πρέπει να αξιοποιείται.
Αυτή η αντίληψη για τη μάθηση υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται
όλο και πιο εύκολη. Δεν υπάρχει ανάγκη να συσωρρεύονται όλες οι πληροφορίες από κάθε άτομο. Με
εκπαιδευτικούς όρους γνωρίζουμε πως σήμερα ο καθένας μαθαίνει από τον άλλον, ο καθένας έχει κάτι να
συνεισφέρει και να μοιραστεί, εάν δημιοργήσουμε τις συνθήκες για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό υπονοεί
έναν νέο τρόπο εκπαίδευσης ο οποίος χρησιμοποιεί στρατηγικές που ενισχύουν αυτήν την ανταλλαγή
γνώσης.
Η εκπαίδευση πρέπει να είναι μοναδική. Η διαδικασία προσωπικής κατασκευής της πραγματικότητας
εμπεριέχει όχι μόνο γνωστικά στοιχεία, αλλά και συναισθηματικά (π.χ. ενδιαφέροντα, συναισθήματα,
αντιλήψεις για τον εαυτό μας και ανησυχίες) όπως και ηθικά (αξίες, κανόνες). Όλα αυτά είναι πιθανοί
ενεργοποιητές ή παρεμποδιστές της διαδικασίας. Επομένως, η εκπαίδευση πρέπει να έχει ένα νόημα για
τον κάθε εκπαιδευόμενο, τέτοιο που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των εκπαιδευόμενων και
θα είναι σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου.
Πλούσια, πολυαισθητηριακή εκπαίδευση. Μεθοδολογικές απαιτήσεις θεωρούνται βασικές για την
ανανέωση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Έτσι, η ανάπτυξη καθαρών γραμμών επικοινωνίας μεταξύ των
επαγγελματιών είναι βασική προκειμένουν να ενθαρρυνθεί η ερμηνεία, η αντιπαράθεση γνωμών και
η σύγκρουση των ιδεών τους καθώς και η διερεύνηση ευρύτερων υπαινιγμών. Η εκπαίδευση πρέπει
να προωθεί την ενημέρωση πάνω σε εναλλακτικές προοπτικές προκειμένου να προωθεί μια κριτική
ανάλυση της γνωστικής διαδικασίας του εκπαιδευτή και να επιτρέπει μεταγενέστερη αναδιάρθρωση
και σημαντική οικειοποίηση της γνώσης και της κριτικής σκέψης. Οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες πρέπει,
επομένως, να βασίζονται σε προτεινόμενες δραστηριότητες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
προσωπικά προγράμματα από τους εκπαιδευτές. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες
επίλυσης προβλημάτων που επιτρέπουν: 1)την ανάπτυξη της προγνωστικής δύναμης της στρατηγικής
επίλυσης προβλημάτων και την κατασκευή ενός αριθμού πιθανών λύσεων σε ένα δεδομένο πρόβλημα
και 2)τη σύγκριση, αναθεώρηση και επιλογή εναλλακτικών που έχει αποδεχτεί η εκπαιδευτική ομάδα
(περιλαμβανομένου και του εκπαιδευτή).
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Ένας από τους βασικούς ρόλους του εκπαιδευτή είναι να χτίσει ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης.
Θεωρώντας δεδομένο ότι ο ενήλικας/επαγγελματίας μαθαίνει μόνο με το να συμμετέχει στην
εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρούμε ότι:
• Το περιεχόμενο πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτή. Η εκπαίδευση
πρέπει να τους βοηθήσει να πετύχουν τους στόχους τους ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους
πρακτική.
• Η εκπαίδευση πρέπει να είναι συναρπαστική και ελκυστική όσο το δυνατό περισσότερο, και να
περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα αληθινών πρακτικών και περιβάλλοντων. Αυτό θα αυξήσει τα κίνητρα
για μάθηση, ειδικά σε ανεπίσημα περιβάλλοντα.
• Όλες οι αξιολογήσεις πρέπει να σχετίζονται με αληθινές πρακτικές και περιβάλλοντα.
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζεται στην τεχνική Μάθηση Βασισμένη σε Προβλήματα
που αναπτύχθηκε από το McMaster Πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 1960. Είναι μία μαθητική/επαγγελματική
παιδαγωγική στην οποία οι μαθητές/επαγγελματίες μαθαίνουν για ένα θέμα σε ένα πλαίσιο σύνθετων,
πολύπλευρων και ρεαλιστικών προβλημάτων. Δουλεύοντας σε ομάδες οι μαθητές/επαγγελματίες αναγνωρίζουν
αυτά που ήδη ξέρουν, αυτά που χρειάζεται να μάθουν και το πώς και πού μπορούν να αποκτήσουν νέες
πληροφορίες που μπορούν να τους οδηγήσουν σε μία επιτυχή επίλυση προβλήματος. Ο ρόλος του εκπαιδευτή
είναι αυτός του διευκολυντή μάθησης που παρέχει τα κατάλληλα εφόδια για τη διαδικασία (για παράδειγμα) του
να ρωτάει κατάλληλες ερωτήσεις, να παρέχει κατάλληλες πηγές και να καθοδηγεί τις συζητήσεις στην τάξη, καθώς
και να σχεδιάζει αξιολογήσεις που αναλαμβάνουν οι μαθητές/επαγγελματίες. Αντίθετα από την παραδοσιακή
καθοδήγηση, η “Μάθηση Βασισμένη σε Προβλήματα” εμπλέκει ενεργά τους μαθητές/επαγγελματίες να δομήσουν
μόνοι τους τη γνώση και καταπιάνεται με πολλά από τα ελλείμματα της παραδοσιακής γνώσης.
Χαρακτηριστικά της “Μάθησης βασισμένης σε Προβλήματα” περιλαμβάνουν: 1) προκλήσεις, ανοιχτήολοκληρωμένη διεργασία, καθοδήγηση για την αναγνώριση λάθος διατυπωμένων ή λάθος δομημένων
προβλημάτων 2) οι εκπαιδευόμενοι γενικά εργάζονται σε συνεργαζόμενες ομάδες και 3) οι εκπαιδευτές
αναλαμβάνουν το ρόλο του “διευκολυντή” μάθησης. Η “μάθηση βασισμένη σε προβλήματα” χρησιμοποιεί ένα
συνδυασμό στρατηγικών μάθησης που ανακαλύπτουν τη φύση ενός προβλήματος και επιτρέπουν την κατανόηση
των περιορισμών και των απαιτήσεων που είναι απαραίτητη για μια πετυχημένη επίλυση. Αυτό ορίζει τις
απαιτούμενες πηγές κα παρέχει μια κατανόηση διαφορετικών οπτικών γωνιών. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να
διαπραγματεύονται τη σύνθετη κοινωνιολογική φύση ενός προβλήματος και πώς διαφορετικές προοπτικές μπορεί
να κατατοπίσουν τη λήψη αποφάσεων. Οι υπερασπιστές της “Μάθησης βασισμένης σε προβλήματα” ισχυρίζονται
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει το περιεχόμενο της γνώσης, ενώ, ταυτόχρονα, προάγει την
ανάπτυξη της επικοινωνίας, την επίλυση προβλήματος και τις αυτο-κατευθυνόμενες δεξιότητες μάθησης.
Η απόκτηση και δόμηση της γνώσης στη “Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα” θεωρείται ότι δουλεύει μέσα
από τα παρακάτω γνωστικά αποτελέσματα (Schmidt 1993): 1) η αρχική ανάλυση του προβλήματος και η
ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης γίνεται εφικτή μέσα από μια συζήτηση σε μικρή ομάδα 2) η επεξεργασία
προηγούμενης γνώσης μέσα από την ενεργή διαδικασία νέων πληροφοριών, 3)η αναδόμηση της γνώσης και η
δόμηση εννοιολογικού δικτύου, 4) η δόμηση κοινωνικής γνώσης, 5)η μάθηση μέσα σε πλαίσιο και 6)η διέγερση της
περιέργειας.
Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας στα εκπαιδευτικά μας θέματα οδήγησε στο σχεδιασμό των διαφορετικών
ενοτήτων. Ο πιο σημαντικός ρόλος που έχει ο εκπαιδευτής είναι να προδιαθέσει τους συμμετέχοντες να εμμείνουν
στην πρόληψη και στη μείωση των ατυχημάτων που μετριούνται σε περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης. Για να
επιτευχθεί αυτό οι εκπαιδευτές πρέπει να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους και, επίσης,
να επιτραπεί στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν τη
σωστή πηγή δράσης σε κρίσιμες καταστάσεις.
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Η μεθοδολογία αυτή βελτιώνει το περιεχόμενο της γνώσης ενώ την ίδια στιγμή προάγει την ανάπτυξη της
επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και των αυτο-κατευθυνόμενων δεξιοτήτων. Η εκπαίδευσή μας
έχει σκοπό να τοποθετήσει τους συμμετέχοντες σε ένα σενάριο με ηθικά
προβλήματα που πρέπει να κατανοηθούν και να επιλυθούν για να δημιουργηθεί ένα πετυχημένο
αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα προυποθέτει να εργαστεί κανείς μέσω μιας πολιτικής αποφάσεων και
εφαρμογής τους σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Αναγνωρίζοντας και συζητώντας μία γκάμα στρατηγικών
μάθησης, η φύση και η ρίζα ενός προβλήματος μπορούν να ανακαλυφθούν. Με το να γίνει κατανοητό
το ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιες οι εναλλακτικές κάθε πιθανής λύσης και να οριστούν καθαρά οι
μεταβλητές, μια εκτίμηση μιας γκάμας διαφορετικών οπτικών γωνιών είναι εφικτή. Έτσι οι μαθητές/
επαγγελματίες μαθαίνουν να διαπραγματεύονται τη σύνθετη κοινωνιολογική φύση του προβλήματος και
πώς διαφορετικές προοπτικές μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη μιας απόφασης.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της “Μάθησης βασισμένη σε προβλήματα” είναι η ανάπτυξη of selfdirected μαθησιακές δεξιότητες. Η “Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα” μπορεί να οριστεί ως μία
διαδικασία στην οποία τα άτομα παίρνουν πρωτοβουλίες στο να διαγνώσουν τις μαθησιακές τους
ανάγκες, να διατυπώσουν στόχους, να αναγνωρίσουν ανθρώπινες και υλικές πηγές, να διαλέξουν και
να εφαρμόσουν κατάλληλες στρατηγικές μάθησης και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα
(Wood 2008). Με το να προσκαλούνται στη μαθησιακή διαδικασία, οι συμμετέχοντες προσκαλούνται,
επίσης, να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, η οποία οδηγεί σε μια αύξηση των αυτοκατευθυνόμενων μαθησιακών δεξιοτήτων.
Στην εκπαίδευση δραστηριότητες όπως τα “παιχνίδια ρόλων” είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για
την αύξηση της επίγνωσης, τη βελτίωση της ανάλυσης των field situations από τους συμμετέχοντες
και την οικειοποίηση των συμμετεχόντων με τους ρόλους, τους σκοπούς, τις προοπτικές και τις
θέσεις των ανθρώπων τους οποίους θα συναντήσουν στο πεδίο. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων οι
συμμετέχοντες μπορούν να βιώσουν και να ανακαλύψουν τα συναισθήματα και τα πιθανά αποτελέσματα
μιας προσωπικής, κοινωνικής ή επαγγελματικής κατάστασης χωρίς να υποστούν τις πραγματικές
συνέπειες των αποφάσεών τους. Μέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα του “παιχνιδιού ρόλων”
η απορρόφηση της γνώσης είναι μεγαλύτερη, πιο συγκεντρωμένη και ολοκληρωμένη. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να υπάρχουν υψηλά ποσοστά διατήρησης της γνώσης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
γνωρίζουν πώς να εργαστούν σε μικρές ομάδες και να εξοικειωθούν με τη λήψη αποφάσεων μέσα από
κάποια βήματα. Το παιχνίδι ρόλων ταιριάζει ιδανικά σε μικρές ομάδες. Αυτό ταιριάζει καλά και με το
μοντέλο εκπαίδευσής μας.
Το Παιχνίδι ρόλων παρέχει μία ευκαιρία για:
•
•
•
•
•

Τη διεύρυνση προσωπικών δεξιοτήτων
Πρακτική και ενίσχυση νέων δεξιοτήτων χωρίς το φόβο της αποτυχίας ή της επίκρισης
Γενίκευση λύσεων σε καταστάσεις σύγκρουσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον
Αντανάκλαση μιας γκάμας απαντήσεων σε συγκεκριμένες καταστάσεις
Πειραματισμό με άλλους ρόλους και προσωπικότητες σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον και βίωμα
των συναισθημάτων που μπορεί να συνοδεύουν τις αποφάσεις
• Ενσυναίσθηση και νοιάξιμο για τα δικαιώματα, τις αξίες και τα συναισθήματα των άλλων.
Για τον εκπαιδευτή, το παιχνίδι ρόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση του επιπέδου
των συμπεριφορών, αξιών και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, και επίσης, ως ένα εργαλείο
αξιολόγησης για να αξιολογεί τις αλλαγές μέσα στην πάροδο του χρόνου.
12

Club Health – “Πρόγραμμα για την υγιή και ασφαλέστερη νυχτερινή διασκέδαση των νέων” - Εκπαίδευση προσωπικού για στέκια νυχτερινής διασκέδασης

Το παιχνίδι ρόλων εμπεριέχει την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, οπτικής γωνίας ή
τοποθέτησης αξίας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι απαραίτητο ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν
το σκοπό του παιχνιδιού ρόλου. Η καλή ενσυναίσθηση στην ομάδα, οι κανόνες που εφαρμόζονται και η
εμπειρία στην ομαδική εργασία και στη συνεργασία θα συνεισφέρει στην επιτυχία των δραστηριοτήτων
των παιχνιδιών ρόλων. Για να είναι το παιχνίδι ρόλων παραγωγικό θα πρέπει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να ενθαρρύνει και τα κοινωνικώς αποδεκτά και τα μη αποδεκτά σενάρια-αυτό θα εξασφαλίσει τη διερεύνηση
μιας ευρείας γκάμας πραγματικής ζωής και επαγγελματικών πιθανοτήτων.
Να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς εξηγήσεις-οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς.
Να περιλαμβάνει διασφαλίσεις-για παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευτής εκτιμά ότι οι συμμετέχοντες είναι ανήσυχοι
ή ενοχλημένοι τότε θα πρέπει να διακόψουν την άσκηση.
Να χρησιμοποιεί διαλείμματα που διακόπτουν το παιχνίδι ρόλων-επιτρέποντας να εστιάζεται η προσοχή ή να
επανεστιάζεται στη δραστηριότητα ή σε ειδική κατάσταση.
Να χρησιμοποιεί σύντομα σενάρια-κι έτσι να κρατάει τους συμμετέχοντες εστιασμένους στο αποτέλεσμα κι όχι
στο παίξιμο.
Να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να δημιουργούν τα δικά τους σενάρια που αντανακλούν την πραγματική
ή την επαγγελματική ζωή και οποτεδήποτε μπορεί να γίνει χρήση αληθινών ιστοριών από την εμπειρία των
εκπαιδευόμενων.
Να χρησιμοποιούνται παιχνίδια ρόλων σε μικρές ομάδες για να μεγιστοποιείται η συμμετοχή και να
αποφεύγεται η πίεση του να υπάρχει κοινό.
Αποτίναξη ρόλων των συμμετεχόντων μετά το παιχνίδι ρόλων ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ανησυχία ή άλλα
συναισθήματα που έχουν εγκατασταθεί, τελικά έχουν καταλαγιάσει.
Να παρέχει τη δυνατότητα για ασκήσεις χαλάρωσης πριν και μετά το παιχνίδι ρόλων.
Συνεχώς να ενισχύει την ιδέα της εμπιστευτικότητας κατά τη διάρκεια των συνεδριών των παιχνιδιών ρόλων.

Παρά την ποικιλία των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη διαδικασία, τα
επανεμφανιζόμενα χαρακτηριστικά αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι:
•
•
•

Η μάθηση καθοδηγείται από την πρόκληση, την ανοιχτή-ολοκληρωμένη διεργασία και τα λάθος διατυπωμένα
και λάθος δομημένα προβλήματα.
Οι επαγγελματίες γενικά δουλεύουν σε ομάδες που συνεργάζονται μεταξύ τους.
Οι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν το ρόλο του “διευκολυντή” στη μάθηση.

Σύμφωνα με το “Οδηγός εκπαίδευσης δεξιοτήτων ζωής για νέους ανθρώπους “(UN 2003), τα κύρια
χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτή είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μια ζεστή και ανοιχτή προσωπικότητα με την ικανότητα να δείχνει στους εκπαιδευόμενους επιδοκιμασία και αποδοχή. Οι
εκπαιδευτές πρέπει να είναι προσιτοί.
Να έχουν βαθιά γνώση του θέματος.
Καλές κοινωνικές, πνευματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβανομένης και της ικανότητας να συμφιλιώνουν μια
ομάδα και να διατηρούν τον έλεγχο χωρίς να προκαλούν τα αντίθετα αποτελέσματα.
Την ικανότητα να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις ιδέες, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους.
Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες που μεγιστοποιούν όλες τις διαθέσιμες πηγές.
Την ικανότητα να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να επιλύουν τα προβλήματα,τα θέματα και τις καταστάσεις των
συμμετεχόντων.
Γνήσιο ενθουσιασμό για το θέμα και την ικανότητα να παρουσιάζουν υλικό με έναν ενδιαφέροντα και καινοτόμο τρόπο.
Ευελιξία ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των συμμετεχόντων.
Υψηλή ικανότητα για εμπιστευτικότητα.
Την ικανότητα να ενισχύουν την ικανότητα ανάπτυξης “κριτικού τρόπου σκέψης” των συμμετεχόντων.
να αναπτύξουν “κριτικό τρόπο σκέψης”.
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1.3 Οι ενότητες
Υπάρχουν έξι ενότητες οι οποίες μπορεί να προγραμματιστούν με έναν ευέλικτο τρόπο (σε περιεχόμενο,
χρόνο και σειρά), αλλά εμείς συνιστούμε τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι ενότητες σε αυτό το
εγχειρίδιο. Κάθε ενότητα έχει θεωρητικά και πρακτικά
στοιχεία. Η μεθοδολογία αυτή είναι διαδραστικής φύσης (παιχνίδια ρόλων, επίλυση προβλήματος
συζητήσεις περιπτώσεων). Κάθε ενότητα περιγράφεται χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη μορφή, η
οποία πιστεύουμε ότι περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για όλες τις απαραίτητες μεταβλητές για τον
εκπαιδευτή προκειμένου να εξασφαλίσει επιτυχημένη εφαρμογή. Περιλαμβάνεται, επίσης, στο εγχειρίδιο
μία λίστα ερωτήσεων/προτάσεων για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτή να αυξήσει την παραγωγικότητα της
μαθησιακής διαδικασίας.
Όλες οι ενότητες στο σύνολο έχουν την αναμενόμενη διάρκεια των περίπου 15 ωρών (Δες Πίνακα
1). Εντούτοις, οι ενότητες των Πρώτων Βοηθειών και των Επειγόντων μπορεί να προαπαιτούν μία
διευρυμένη σε χρόνο συνεδρία που θα κρατήσει 1,5 ώρα παραπάνω.Η οργάνωση της διαδικασίας
(διάρκεια και ενότητες) είναι διαπραγματεύσιμη και εξαρτάται από τη συγκρότηση κάθε ομάδας
και κάθε ατόμου. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες θα πρέπει να γίνονται σε μικρές ομάδες (μάξιμουμ
20 συμμετέχοντες). Είναι πιθανό να προσφερθούν υποστηρικτικές υπηρεσίες και μία συνεχής
παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης σε εταιρείες ή επαγγελματίες που το ζητήσουν μετά την
εκπαίδευση.

Σημαντική σημείωση
Η εκπαίδευση που σχετίζεται με τις Πρώτες Βοήθειες και τα Επείγοντα θα πρέπει να παραδίδεται
από έναν καταρτισμένο επαγγελματία εκπαιδευτή. Οι διεργασίες και η καλή πρακτική ποικίλλει
ανάμεσα στις χώρες και τα άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν το τι θεωρείται καλή πρακτική μέσα
στις τοπικές κοινωνίες τους. Η καλύτερη πρακτική στις Πρώτες Βοήθειες είναι κάτω από μια
συνεχή διαδιακασία αναθεώρησης και βελτίωσης. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει πάντα να ελέγχουν
με την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία το ποια είναι η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική πρακτική.
Η ενότητα αυτή προτίθεται να λειτουργήσει σαν ένας οδηγός για έναν επαγγελματία
εκπαιδευτή απέναντι σε εκείνα τα στοιχεία των πρώτων βοηθειών τα οποία είναι σημαντικά
για να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε εκπαίδευση για αυτούς που εργάζονται σε περιβάλλοντα
νυχτερινής διασκέδασης.
Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει το πρότυπο εκπαίδευσης να αυτο-ελέγχεται ή να ελέγχεται από
κάποιον που δεν έχει επαγγελματική ειδίκευση στος Πρώτες Βοήθειες.
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1.4 Συμβουλές για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των ενοτήτων
Χώρος εργασίας. Αφήστε

Πριν ξεκινήσετε.

αρκετό χώρο για την ομάδα
για να είναι άνετα, έτσι ώστε να
είναι εφικτό να γίνει επίδειξη
τεχνικών και η ομάδα να μπορεί
να στοχάζεται με άνεση.

Αναθεωρήστε τους κανόνες
των ομάδων εργασίας
(δραστηριότητες και χρόνος)

Ομάδες εργασίας. Οργανώστε

Να είστε ξεκάθαροι.

τους εκπαιδευόμενους σε
μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα θα
πρέπει να είναι έτσι δομημένη
ώστε άνθρωποι από κάθε
στέκι/οργανισμό/εταιρεία να
είναι διασκορπισμένοι κι έτσι
να επιτυγχάνεται η αυξημένη
ποικιλία στη
μάθηση.

Μεταδώστε καθαρές
πληροφορίες και δώστε απλές
οδηγίες.

Διαφορετικές μέθοδοι
αξιολόγησης είναι πιθανές.

Η εκπαιδευτική διαδικασία ως
ένα σύνολο (και κάθε ατομική
ενότητα) μπορεί να αξιολογηθεί
και ποιοτικά και ποσοτικά.

Κάντε τη μάθηση
διασκεδαστική.

Η διασκεδαστική μάθηση είναι
αποτελεσματική μάθηση.
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Πίνακας 1: Μία σύντομη περίληψη του περιεχομένου κάθε ενότητας και η αναμενόμενη διάρκειά
τους.
Ενότητα

Περιεχόμενο

Χρόνος/
διάρκεια

1

Ταξινόμηση ψυχοδραστικών ουσιών, ορισμοί,
αντιλήψεις, αποτελέσματα και σχετικά ρίσκα

2h20m

2

Επικοινωνία. Επίλυση συγκρούσεων και
στρατηγικές πρόληψης.

3h30m

3

Πρώτες Βοήθειες (και επείγοντα*)

2h (1h30m)

4

Εκπαίδευση για την υπεύθυνη χορήγηση
αλκοολούχων ποτών

2h30m

5

Διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

2h20m

6

Νομοθεσία

2h20m

*Προεραιτική εκπαίδευση για επείγοντα

Μέρα 1

Μέρα 2

Μέρα 3

15h or *16h30m

Ένα τελικό σχόλιο που σχετίζεται με αυτό το εγχειρίδιο. Αν και είναι ένα προιόν του Club Health
Project και είναι ελεύθερα διαθέσιμο, η προσδοκία μας είναι ότι οι άνθρωποι που σκοπεύουν να
χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο θα πρέπει να λάβουν μια εκπαίδευση πριν μπουν στη διαδικασία να
το χρησιμοποιήσουν. Κακή χρήση ή ατελής χρήση του υλικού μπορεί να αλλάξει τους στόχους και
τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
επισκόπηση
Τα τελευταία χρόνια η κατάχρηση νόμιμων και παράνομων ναρκωτικών έχει σημαντικά αυξηθεί. Αυτό έχει επιφέρει
ως αποτέλεσμα έναν αριθμό κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας των κοινωνιών
μας και έχει γίνει μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα της υγείας. Έχουμε μάθει να ζούμε με ναρκωτικά στις
κοινότητές μας. Οι απόψεις της κοινωνίας για το ποια ναρκωτικά θα έπρεπε να είναι νόμιμα ή παράνομα αλλάζουν
κατά καιρούς και εξαρτώνται από οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει
σημαντικές αλλαγές στις τάσεις της χρήσης ουσιών.
Νέες τάσεις έχουν εμφανιστεί. Τώρα υπάρχουν διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης/κατάχρησης και νέες ομάδες
καταναλωτών έχουν προκύψει, π.χ. περισσότερες γυναίκες έχουν εισαχθεί στο δημογραφικό και η ηλικία εκκίνησης
έχει μειωθεί. Στην επιστημονική βιβλιογραφία είναι πιθανό να βρεις μια καθαρή σχέση μεταξύ συγκεκριμένων
περιβάλλοντων νυχτερινής διασκέδασης και ψυχαγωγίας και χρήσης συνθετικών ουσιών, καθώς και αποδείξεις
υψηλής διάδοσης χρήσης ουσιών (π.χ. Bellis et al. 2000, Calafat et. al. 1999, Forsyth et al. 1997, Tossmann et al.
1999). Νόμιμα και παράνομα ναρκωτικά μπορεί να προκαλέσουν φυσικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές
ζημιές όχι μόνο στο άτομο αλλά και σε οικογένειες και στην ευρύτερη κοινωνία. Η γλώσσα της εξάρτησης,
εντούτοις, είναι συχνά μπερδεμένη. Διαφορετικές αντιλήψεις υπάρχουν για τους όρους, τους ορισμούς και
τις αντιλήψεις κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι συχνά το ίδιο υποκείμενο/όρος έχει διαφορετικές/πολλαπλές
ερμηνείες. Για αυτό το λόγο είναι βασικό να χτιστεί μία “κοινή γλώσσα”. Αυτό θα δημιουργήσει έναν αριθμό
πλεονεκτημάτων. Πρώτα, θα βοηθήσει σε μία καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας της χρήσης/κατάχρησης
ουσιών και δεύτερον, θα διευκολύνει το μοίρασμα γνώσεων και αντιλήψεων. Με τη ρύθμιση μιας κοινής γλώσσας
, οι αντιλήψεις και οι ορισμοί για το σκηνικό των ναρκωτικών θα επιφέρουν πολλαπλά ωφέλη, ενώ την ίδια
στιγμή οι ενασχολούμενοι πρέπει να διδάσκουν και να μοιράζονται γνώση, πληροφορίες και αποδείξεις που
αφορούν τρέχοντα ζητήματα. Όταν η εκπαίδευση αναλαμβάνεται με αυτήν την προοπτική, η ενότητα αυτή γίνεται
αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, καθώς είναι πρωταρχικό το ότι παρέχουμε στους επαγγελματίες αξιόπιστες
πληροφορίες που καλύπτουν τις ανάγκες τους όσον αφορά τις ουσίες, τα αποτελέσματα και τις συνέπειές τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
•
•
•
•
•
•
•

Χρήση/κατάχρηση ναρκωτικών
Ψυχοδραστικές ουσίες;Ταξινόμηση
Nόμιμες και παράνομες
Ανεκτικότητα
Εξάρτηση: φυσική και ψυχολογική
Αποτελέσματα και συμπτώματα
Μύθοι και πεποιθήσεις

Το επισυναπτόμενο Παράρτημα 2 είναι μια σύντομη περιγραφή των κυρίων θεμάτων που σχετίζονται
με κάθε μία από τις πιο δημοφιλείς ψυχοδραστικές ουσίες- ο εκπαιδευτή πρέπει να έχει ένα ισχυρό
υπόβαθρο γνώσης που σχετίζεται με αυτά τα θέματα.
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ΣΤΟΧΟΙ
• Να αναγνωριστούν οι πιο κοινές ψυχοδραστικές ουσίες, τα αποτελέσματα και οι συνέπειές τους.
• Να αποσαφηνιστούν αντιλήψεις και ορισμοί.
• Να απομυθοποιηθούν μύθοι και λανθασμένες πεποιθήσεις.
ΧΡΟΝΟΣ
2h 20m
ΥΛΙΚΑ
Φυλλάδιο εργασίας “Ψυχοδραστικές ουσίες”: Παράρτημα 1.
Πρόσθετες πληροφορίες-”Νόμιμα και παράνομα ναρκωτικά-Τα αποτελέσματα και οι συνέπειές τους”
(Παράρτημα 2)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βήμα 1. Εισαγωγή στην Ομαδική Εργασία. (5
λεπτά)
Κάντε μία καθαρή γενική παρουσίαση της
εκπαίδευσης (Σημείωση-αυτή μπορεί να είναι
η πρώτη επαφή των εκπαιδευόμενων με την
εκπαιδευτική διαδικασία). (5 λεπτά)
Βήμα 2. Group Work. (25 minutes)
I. Εισαγωγή ενότητας (5 λεπτά)
II. Λάβετε υπόψη σας τον συνολικό αριθμό των
εκπαιδευόμενων, ο εκπαιδευτής οργανώνει
μικρές ομάδες των περίπου 3/4 ατόμων
III. Μοιράστε ένα φυλλάδιο εργασίας σε κάθε
ομάδα (Παράρτημα 1))
IV. Κάθε ομάδα επιλέγει μία ουσία με την οποία
θα ασχοληθεί, και μετά εργάζεται σαν ομάδα
(20 λεπτά)
Βήμα 3. Παρουσίαση της ομαδικής εργασίας. (30
λεπτά)
Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο για

να παρουσιάσει τη δουλειά της ομάδας.
Ο εκπαιδευτής κρατάει μόνο σημειώσεις
σχετικές με τις αντιλήψεις και τις γνώμες των
εκπαιδευόμενων.
Βήμα 4. Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τη δουλειά
των εκπαιδευόμενων σε μία παρουσίαση στην
οποία ενσωματώνει βασικούς ορισμούς, ιδέες,
ταξινομήσεις ουσιών και τα αποτελέσματα και
τις συνέπειές τους. Εάν επιθυμεί ο εκπαιδευτής
μπορεί να χρησιμοποιήσει και Power Point. (50
λεπτά)
Βήμα 5. Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες
να κάνουν ό,τι ερωτήσεις ή σχόλια έχουν. Ο
στοχαστικός διάλογος είναι πολύ σημαντικός. (10
λεπτά)
Βήμα6. Αξιολόγηση ενότητας. (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους
εκπαιδευόμενους να διατυπώσουν σχόλια για
τη συνεδρία πριν παραδώσουν ένα ανώνυμο
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Club Health – “Πρόγραμμα για την υγιή και ασφαλέστερη νυχτερινή διασκέδαση των νέων” - Εκπαίδευση προσωπικού για στέκια νυχτερινής διασκέδασης

19

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
επισκόπηση
Η επικοινωνία είναι μία σύνθετη διαδραστική διαδικασία και θα έπρεπε να θεωρείται ως μια ανταλλαγή και εισροή
πληροφοριών, σκέψεων και ιδεών από έναν σε έναν άλλον ή από έναν σε πολλούς. Εμπεριέχει έναν αποστολέα
που μεταδίδει μια ιδέα, πληροφορία ή συναίσθημα σε έναν λήπτη. Η διαδικασία αυτή προυποθέτει ένα τεράστιο
ρεπερτόριο δεξιοτήτων, π.χ. προσωπικές και διαπροσωπικές διαδικασίες, ακρόαση, παρατήρηση, ομιλία,
διατύπωση ερωτήσεων, ανάλυση και αξιολόγηση. Οι επαγγελματίες μπορεί να πασχίζουν να είναι αποτελεσματικοί
στην επικοινωνία εκτός κι αν είναι πεπεισμένοι ότι η ικανότητα στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία είναι
δεξιότητα ζωής που: 1) βελτιώνει τις προσωπικές τους σχέσεις, 2) βελτιώνει την ικανότητά τους να αποκτήσουν
εργασία και να προοδεύσουν σε αυτήν και 3) βελτιώνει την αποτελεσματικότητά τους στην ανταλλαγή ιδεών,
πεποιθήσεων, ή πράξεων των άλλων (Chesebro et al. 1995). Η σύγκρουση είναι μέρος της ζωής μας και όλοι έχουμε
δει ή βιώσει καταστάσεις όπου διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες έχουν έρθει σε
σύγκρουση. Σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας, εντούτοις, άνθρωποι που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και
ανάγκες μπορεί, επίσης, να εμπλακούν σε μία σύγκρουση.
Εξετάζοντας την πραγματικότητα των περιβάλλοντων ψυχαγωγίας μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το πόσο
σημαντική είναι η επικοινωνία. Είναι μέσω της δημοσιότητας (γραπτή, προφορική και οπτική επικοινωνία) που
οι πελάτες έλκονται από τα στέκια ψυχαγωγίας και είναι μέσω της επικοινωνίας (π.χ. μουσική/ήχος/εικόνες)
που ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Βελτιώνοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες του
προσωπικού μας, θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τα προβλήματα που γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν στα στέκια
μας (π.χ. βία, επιθετικότητα, ατυχήματα) κι έτσι θα δημιουργήσουμε ένα υγιέστερο και ασφαλέστερο περιβάλλον.
Η εκπαίδευση με θέμα την επίλυση σύγκρουσης προετοιμάζει το προσωπικό για δύσκολες ή προβληματικές
καταστάσεις που γνωρίζουμε ότι συχνά συμβαίνουν. Αν οι καταστάσει μπορούν να προβλεφθούν, τότε μπορούν να
αποφευχθούν, προλαμβάνοντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες για το στέκι, το προσωπικό του και τους πελάτες του.
Σε πολλές περιπτώσεις η αποτελεσματική επίλυση σύγκρουσης σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας μπορεί να κάνει τη
διαφορά ανάμεσα σε θετικές ή αρνητικές εκβάσεις για τους ιδιοκτήτες, το προσωπικό και τους πελάτες.

Η ενότητα αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: 1) επικοινωνιακές δεξιότητες και 2)επίλυση
σύγκρουσης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
•
•
•
•
•
•
•

Επικοινωνία: Διαδικασία και επικοινωνιακά στοιχεία
Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Γλώσσα του σώματος
Σύγκρουση
Επίλυση σύγκρουσης
Επιβολή
Στυλ επικοινωνίας
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ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•

Να αναγνωρίσουμε τη σημασία της επικοινωνίας μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις
Να αναγνωρίσουμε τα διαφορετικά στυλ επικοινωνίας
Να αναγνωρίσουμε, μάθουμε και συζητήσουμε διαφορετικά στυλ αποτελεσματικής επικοινωνίας
Να αυξήσουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας σε εσωτερικές (μεταξύ του προσωπικού) και εξωτερικές
σχέσεις (μεταξύ του προσωπικού και των πελατών)
• Να αναγνωρίσουμε σημάδια που σχετίζονται με τη σύγκρουση ή την επιθετική συμπεριφορά
• Να αναγνωρίσουμε, αναλύσουμε και συζητήσουμε φυσικές και λεκτικές συμπεριφορές που μπορούν
να βοηθήσουν να αποφύγουμε καταστάσεις σύγκρουσης (στρατηγικές πρόληψης)
ΧΡΟΝΟΣ
3 ώρες και 30 λεπτά: Μέρος 1(1 ώρα)/Μέρος 2 (2 ώρες και 30 λεπτά)
ΥΛΙΚΑ
Φυλλάδιο εργασίας-”Καταστάσεις σύγκρουσης”: Παράρτημα 3
Πρόσθετες πληροφορίες “Οδηγίες Παιχνιδιών Ρόλων”-Παράρτημα 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μέρος 1-”Δραστηριότητα επικοινωνίας”
Βήμα 1. Εισαγωγή της ενότητας. (5 λεπτά)
Βήμα 2. Παιδαγωγικό παιχνίδι (45 λεπτά)
I.
II.

Χωρίστε την ομάδα στα δύο και ζητήστε από τους
εκπαιδευόμενους να κρατήσουν αυστηρή ησυχία για
όλο το παιχνίδι. (3 λεπτά)
Τοποθετήστε τους εκπαιδευόμενους κεφάλι με κεφάλι,
παραταγμένους έτσι ώστε να είναι ο ένας απέναντι
στον άλλον με ένα κενό μεταξύ τους περίπου 3 μέτρα
ανάμεσα στις δύο γραμμές και περίπου 0,5 μέτρο
ανάμεσα στα μέλη της ίδιας γραμμής. (2 λεπτά)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO

III. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σημειώσουν
όσο πιο πολλές λεπτομέρειες μπορούν για αυτό το
πρόσωπο. Ζητήστε τους να έχουν έντονη βλεμματική
επαφή, αλλά να μην επικοινωνήσουν καθόλου λεκτικά
(5 λεπτά)
IV. Τώρα ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να κινηθούν
προς τα εμπρός ένα μέτρο και να επαναλάβουν τη
φάση 3. Επισημάνετε στους εκπαιδευόμενους ότι
τώρα που είναι πιο κοντά θα πρέπει να μπορούν να
παρατηρήσουν πολλές περισσότερες λεπτομέρειες για

το άτομο που είναι μπροστά τους. (5 λεπτά)
Τώρα ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να
προχωρήσουν σε μια θέση όσο πιο κοντά είναι
δυνατό με το άλλο πρόσωπο, αλλά τόσο κοντά ώστε
να νιώθουν ακόμα άνετα. Δε θα πρέπει να έρθουν σε
σωματική επαφή με το άλλο άτομο. Σε αυτή τη θέση
επαναλάβετε τη φάση 3. (3 λεπτά)
VI. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να επιστρέψουν
στην αρχική τους θέση και να χαλαρώσουν. (2 λεπτά)
position and relax. (2 minutes)
VII. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να βρουν (διαλέξουν) έναν
άλλο παρτενέρ και να επαναλάβουν τη διαδικασία
βήμα-βήμα. (15 λεπτά)
VIII. Στο τέλος της άσκησης όλοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει
να συζητήσουν και να στοχαστούν πάνω στην εμπειρία
που είχαν. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συζητήσει τις
δικές του αντιλήψεις που σχετίζονται με την άσκηση
βασισμένος σε αυτά που έχει παρατηρήσει. (10 λεπτά)
V.

Βήμα 3. Χρησιμοποιώντας μία παρουσίαση Powerpoint
ο εκπαιδευτής εισάγει το θέμα των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων. (10 λεπτά)
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Για το ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ της ενότητας ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εισάγει το επόμενο θέμα με αυτήν
την ερώτηση: “Ποιος έχει ήδη πάρει μέρος (ή ήταν μάρτυρας) σε μία σύγκρουση μέσα σε κάποιο
περιβάλλον νυχτερινής διασκέδασης;
Βήμα 4. Ατομική εργασία. Μοιράστε ένα φύλλο εργασίας σε κάθε εκπαιδευόμενο. (Παράρτημα 3). (10
λεπτά)
Βήμα 5. Ομαδική εργασία. (50 λεπτά)
I.

Όταν όλοι θα έχουν τελειώσει με το φυλλάδιο, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να
σχηματίσουν ομαδούλες των 2-3 ατόμων (λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συμμετεχόντων
της εκπαιδευτικής διαδικασίας).
II. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συγκρίνουν τις απαντήσεις και τα σχόλιά τους και να
προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε μία απάντηση ανά ομάδα- οι απαντήσεις θα πρέπει να
συμφωνηθούν. (20 λεπτά)
III. Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο για να παρουσιάσει την εργασία της ομάδας.
IV. Επιτρέψτε στους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους. (Ο εκπαιδευτής
θα πρέπει να κρατήσει σημειώσεις για τις απόψεις των εκπαιδευόμενων και τα σχόλια των
υπολοίπων). (20 λεπτά)
Βήμα 6. Παιχνίδι ρόλων. (30 λεπτά)
I.

Προτείνετε ένα παιχνίδι ρόλων χρησιμοποιώντας μία ιστορία που έχει επιλεγεί από την ομάδα
(επανεξετάστε το Παράρτημα 4).
II. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να πάρουν ρόλους.
III. Παιχνίδι ρόλων. (20 λεπτά)
IV. Ο εκπαιδευτής συντονίζει μία ανάλυση του παιχνιδιού ρόλου και της κατάστασης που έχει
προκύψει. (10 λεπτά)
Βήμα 7. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συνοψίσει την εργασία που έχουν κάνει οι εκπαιδευόμενοι,
ενσωματώνοντας πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να αυξήσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και
σε εσωτερικές (μεταξύ μελών του προσωπικού) και σε εξωτερικές σχέσεις (μεταξύ προσωπικού και
πελατών). Η προετοιμασία αυτή μπορεί να αξιοποιήσει το Powerpoint. (40 λεπτά)
Βήμα 8. Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να κάνουν ερωτήσεις ή σχόλια πάνω σε αυτά που έχουν
δει και ακούσει-ο στοχαστικός διάλογος είναι πολύ σημαντικός. (10 λεπτά)
Βήμα 9. Αξιολόγηση ενότητας. (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να κάνουν προφορικά σχόλια σχετικά με τη
συνεδρία, πριν συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

επισκόπηση
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ είναι η πρώτη παροχή φροντίδας για μία έντονη αρρώστεια ή τραυματισμό.
Συνήθως παρέχεται από μη ειδικούς (αλλά κατά προτίμηση από εκπαιδευμένο προσωπικό), σε ένα
άρρωστο ή τραυματισμένο άτομο μέχρι να μπορέσει να προσφερθεί επαγγελματική ιατρική φροντίδα.
Μέσα στα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας μπορεί να προκύψουν σοβαρές καταστάσεις που οι άνθρωποι
προσπαθούν να επιλύσουν αλλά όχι πάντα με τον καλύτερο ή πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κακές ή με
λάθος τρόπο παρεχόμενες πρώτες βοήθειες δεν είναι αποτελεσματικές και μερικές φορές χειροτερεύουν
την κατάσταση.
Συγκεκριμένες αρρώστειες ή μικροί τραυματισμοί μπορεί να μη χρειαστούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα
μετά από μια παρέμβαση παροχής πρώτων βοηθειών, αλλά αυτή η απόφαση θα πρέπει να παίρνεται
προσεκτικά επειδή κάποιες (προφανώς) απλές καταστάσεις μπορεί να γίνουν σοβαρές.
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ γενικά αποτελούνται από μία σειρά απλών, και σε κάποιες περιπτώσεις πιθανά
διασωστικών, τεχνικών που ένα άτομο μπορεί να έχει εκπαιδευτεί να παρέχει με ελάχιστο εξοπλισμό. Η
εκπαίδευση για τις ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ θα πρέπει να γίνεται από έναν έμπειρο εκπαιδευτή (π.χ. ένα γιατρό
ή άλλον επαγγελματία υγείας) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά.
Οι κύριοι σκοποί των ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ μπορούν να συνοψιστούν σε τρία βασικά σημεία:
1. Να διασώσουν τη ζωή: είναι ο πρωταρχικός σκοπός κάθε φροντίδας υγείας/ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
2. Να μειώσουν τη ζημιά: επίσης μερικές φορές αυτό ονομάζεται “να προλάβουμε περαιτέρω
τραυματισμό” ή “να προλάβουμε την κατάσταση από το να χειροτερέψει”. Αυτό περιλαμβάνει
παράγοντες όπως: 1) απομάκρυνση των ασθενών από την αιτία της ζημιάς και 2) εφαρμογή τεχνικών
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ για να προληφθεί χειροτέρεψη της κατάστασης.
3. Προώθηση ανάρρωσης: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ μπορεί να ιδωθούν ως το ξεκίνημα της διαδικασίας
ανάρρωσης (από την έντονη αρρώστεια ή τραυματισμό) και, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να
περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της θεραπείας, π.χ. τοποθέτηση ενός λευκοπλάστη σε μία μικρή
πληγή.
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει το προσωπικό των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης να
αναπτύξουν την ικανότητα να παρέχουν βασική φροντίδα υγείας σε μία γκάμα σοβαρών καταστάσεων. Η
εκπαίδευσή μας για τις ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ περιλαμβάνει:
• Ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζονται ένας αριθμός σοβαρών καταστάσεων που συχνά
εμφανίζονται στα περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης και να παρέχονται ασφαλείς και κατάλληλες
πρώτες βοήθειες, και
• Επιβεβαίωση ότι σχετική επαγγελματική ιατρική φροντίδα μπορεί να προσφερθεί
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Η ενότητα αυτή εστιάζει στην εκπαίδευση για ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Παρουσιάζονται σενάρια στα οποία
ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να επιλύσουν προβλήματα, έτσι ώστε να φανεί η γνώση τους
για τις πρώτες βοήθειες. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρατηρεί τις απαντήσεις των συμμετεχόντων,
αναγνωρίζοντας σωστές και λανθασμένες διαδικασίες. Αφού θα έχουν συζητηθεί πιθανές λύσεις, ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει κι επιδεικνύει τις σωστές διεργασίες και ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για
τις συνέπειες λανθασμένων διεργασιών. Σε κάθε ομάδα θα πρέπει να ζητηθεί να προτείνει στρατηγικές
αποτελεσματικής αντιμετώπισης επειγόντων καταστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσουν μέσα στο
περιβάλλον τους (π.χ. νυχτερινό κλαμπ, συναυλία, ρέιβ κλπ.)
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
•
•
•
•
•

Πρώτες βοήθειες και επείγοντα
Τράυμα
Υπερβολική δόση
Τοξίνωση
Τεχνικές ανάνηψης (CPR)

ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•

Να αναγνωρίζουν σοβαρές καταστάσεις, ακόμα κι όταν φαίνονται ασήμαντες.
Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να παρέχουν τεχνικές πρώτων βοηθειών.
Να υπάρξει ενημέρωση που θα προστατέψει τα θύματα από άλλους πελάτες.
Να παρέχεται η γνώση και οι δεξιότητες για τη διατήρηση των μέσων που σχετίζονται με τις πρώτες
βοήθειες και να επιβεβαιωθεί ότι κάθε ειδικός χώρος/περιοχή είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι.
• Να είναι ενημερωμένοι για την ανάγκη να αποφεύγουν τις κρίσεις σε σχέσεις με αξίες σχετικά με τις
συμπεριφορές των θυμάτων και να αποφεύγουν την ενοχοποίηση ή την ηθικολογία.
• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις υπηρεσίες των ασθενοφόρων/
επειγόντων.
• Να επηρρεάζουν τους ανθρώπους που χρειάζεται να προσφύγουν σε κατάλληλη ιατρική φροντίδα.
ΧΡΟΝΟΣ
2 ώρες χωρίς το Προαιρετικό εκπαιδευτικό μοντέλο CPR (+ 1 ώρα και 30 λεπτά)
ΥΛΙΚΑ
Φυλλάδιο εργασίας “Εκπαιδευτικέςς κάρτες Πρώτων Βοηθειών”-Παράρτημα 6
Εάν παρέχεται μία διευρυμένη συνεδρία (4 ώρες) περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τις τεχνικές
ανάνηψης (CPR) τότε προσωπικά φουσκωτά ομοιώματα (+σχετικό υγειονομικό υλικό) προαπαιτούνται (ο
αριθμός εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας).
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PROCESS
Βήμα 1. Εισαγωγή ενότητας. (5 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής σκιαγραφεί τις επιδιώξεις/
προσδοκίες της ενότητας. Ο εκπαιδευτής ρωτάει
τους εκπαιδευόμενους αν είναι εξοικειωμένοι με έναν
αριθμό καταστάσεων (π.χ. στραγγαλισμός/ασφυξία,
μαχαίρωμα, καρδιακή ανακοπή, πτώσεις, υπερβολική
δόση ηρωίνης, υπερβολική δόση αλκοόλ, αιμορραγία,
βιασμός κ.λ.π.) και συζητάει τη συχνότητα με
την οποία εμφανίζονται μέσα σε περιβάλλοντα
ψυχαγωγίας.
Βήμα 2. Ομαδική εργασία. (80 λεπτά)
I.

Ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευόμενους
να σχηματίσουν ομάδες των 3/4 (εξαρτάται από
τον αριθμό των συμμετεχόντων).
II. Κάθε ομάδα παίρνει ένα φυλλάδιο. 1 ή 2 σενάρια
θα πρέπει να συζητηθούν (Παράρτημα 5) με
κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά περιγράφοντας μία
διαδικασία δράσης. (5 λεπτά)
III. Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να
συγκρίνουν τις απαντήσεις τους, να διαλέξουν
έναν εκπρόσωπο και να δημιοργήσουν μία μόνο
απάντηση για κάθε ομάδα. Η ομάδα θα πρέπει
να συμφωνήσει σε μία και μόνο απάντηση. (20
λεπτά)
IV. Κάθε εκπρόσωπος ομάδας παρουσιάζει τη
στρατηγική επίλυσης του προβλήματος της
ομάδας του. Για κάθε σενάριο η ομάδα θα πρέπει
να τονίσει τις πιο κατάλληλες τεχνικές πρώτων
βοηθειών και οποιαδήποτε συνηθισμένα λάθη. (5
λεπτά για κάθε ομάδα)

Βήμα 3. Ο εκπαιδευτής κάνει μια επισκόπηση για
κάθε στόχο της εκπαίδευσης ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. (20
λεπτά)
Αρχικά, τις δεξιότητες που απαιτούνται για να
αναγνωριστούν σοβαρές καταστάσεις και να
προσφερθούν ασφαλείς και κατάλληλες πρώτες
βοήθειες. Δεύτερον, την ανάγκη επιβεβαίωσης ότι
μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε μια τελική ιατρική
βοήθεια. Ο εκπαιδευτής συζητά με την
ομάδα:
•
•
•
•
•

Τα κύρια χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μια
ποικιλία κατηγοριών ψυχαγωγικών ναρκωτικών.
Τους κύριους στόχους των πρώτων βοηθειών
(διατήρηση ζωής, μείωση ζημιάς, προώθηση
θεραπείας)
Κατάλληλους χώρους περίθαλψης και εξοπλισμού
στα κλαμπ.
Πώς και πότε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί
ασθενοφόρο/υπηρεσίες επειγόντων.
Πώς να επηρεάζουν τους ανθρώπους
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι έχουν
πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συνοψίσει τη δουλειά
των εκπαιδευόμενων, ενσωματώνοντας ορισμούς,
ιδέες και τεχνικές. Στην παρουσίαση αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το Powerpoint.
Βήμα 4 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τα
πολλαπλά στάδια της τεχνικής της ανάνηψης (CPR)
χρησιμοποιώντας κατάλληλη εκπαιδευτική βοήθεια.
Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια. Κάθε εκπαιδευόμενος
πρέπει να εξασκήσει όλα τα στάδια της τεχνικής της
ανάνηψης χρησιμοποιώντας φουσκωτά ομοιώματα
όταν χρειάζεται. Οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν τις
δεξιότητες που απέκτησαν, ενώ το άλλο άτομο του
ζευγαριού αξιολογεί. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι
αλλάζουν ρόλους. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να
εξασκηθούν όσοι πιο πολύ γίνεται (90 λεπτά).
Βήμα 5. Αξιολόγηση ενότητας. (15 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους
να κάνουν προφορικά σχόλια σχετικά με τη συνεδρία,
πριν τους δοθεί ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο να
συμπληρώσουν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
επισκόπηση
Το αλκοόλ είναι κομμάτι πολλών ένβιων όντων και πολιτισμών και σχετίζεται με διάφορους τύπους γεγονότων
μέσα στις κοινωνίες. Σε πολλές περιστάσεις χρησιμοποιείται ως πρόφαση το να πιεις ένα ή περισσότερα ποτήρια
αλκοόλ. Μέσα στις διάφορες καταστάσεις το αλκοόλ χρησιμοποιείται για τον εορτασμό της ζωής (π.χ. νίκη,
καλά νέα -προσωπικά ή επαγγελματικά) ή επειδή θέλουμε να ξεχάσουμε τον πόνο μιας απώλειας ή αποτυχίας.
Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δε βλέπουν το αλκοόλ ως μια ψυχοδραστική ουσία. Εντούτοις, ο πιθανός
εθισμός στο αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές, κοινωνικές, οικονομικές και νομικές συνέπειες. Εκτός από
πιθανότητες για διάφορα ρίσκα στην υγεία (περιλαμβανομένου και του θανάτου), η κατάχρηση αλκοόλ έχει μια
σημαντική επίδραση σε κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Η ενδοοικογενειακή βία, τα βίαια εγκλήματα,
τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, οι τραυματισμοί, η απουσία από τη δουλειά, τα εργατικά ατυχήματα και οι μη
ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές είναι μόνο μερικά από τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της κατάχρησης
αλκοόλ. Οι εταιρείες που παράγουν αλκόλ χρησιμοποιούν τη δύναμή τους όχι μόνο για να προωθήσουν άμεσα
τα αλκοολούχα ποτά, αλλά και για να προωθήσουν γιορτές (και άλλα γεγονότα) όπου το αλκοόλ παίζει έναν
σημαντικό ρόλο.
Για πολλούς νέους ανθρώπους η κατανάλωση αλκοόλ παίζει καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας
του Σαββατοκύριακου. Οι νέοι άνθρωποι πολύ συχνά αναζητούν μέρη με φτηνές τιμές. Εντούτοις, οι σχετικά
χαμηλές τιμές του αλκοόλ μπορεί να οδηγήσουν στην υπερκατανάλωση. Το αλκοόλ παίζει το ρόλο του κοινωνικού
διευκολυντή και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να “διασκεδάσουν”. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι συχνά η πηγή
προβλημάτων και συγκρούσεων, και για τους καταναλωτές και για εκείνους τους ανθρώπους (με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο) που έρχονται σε επαφή μαζί τους (π.χ. σερβιτόροι, προσωπικό ενός μπαρ, επόπτες εισόδου). Η κύρια
ευθύνη για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος βρίσκεται στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και το
προσωπικό των καταστημάτων. Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να δουλέψει κανείς μαζί τους. Προσφέροντας
εκπαιδευση και υποστήριξη, μπορεί κάποιος να βοηθήσει στην εξασφάλιση ενός υγιέστερου και ασφαλέστερου
περιβάλλοντος ψυχαγωγίας. Προκειμένου να διαχειριστεί προβληματικές συμπεριφορές σε δημόσια στέκια που
προσφέρεται αλκοόλ, όλο το προσωπικό πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά ο ένας με τον άλλον,
αλλά και με τους πελάτες και να είναι σε θέση να δουλέψει ως ομάδα. Επίσης, χρειάζεται να έχουν προετοιμαστεί
μέτρα εκ των προτέρων (το προσωπικό πρέπει να είναι προνοητικό και όχι μόνο αυτενεργό) για τη διαχείριση
προβληματικών ή ακραίων καταστάσεων. Το προσωπικό χρειάζεται να μπορεί να είναι ήρεμο και όχι βίαιο, ακόμα
κι αν δεχτεί πρόκληση. Αυτό προυποθέτει εκπαίδευση και ανάπτυξη καλών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και
πρακτικό και συναισθηματικό έλεγχο.
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα αποτελέσματα και οι συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ (χρήσης και κατάχρησης)
Μέθη
Επιθετική κατανάλωση αλκοόλ
Κατανάλωση αλκοόλ-κραιπάλη
Επίπεδα αλκοόλ στο αίμα
Αυτοκινητιστικά ατυχήματα
Βία
Μύθοι και πεποιθήσεις
Εκπαίδευση για την υπεύθυνη διάθεση αλκοολούχων ποτών
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ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•
•

Να αναγνωριστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ (χρήσης και κατάχρησης)
Να συζητηθούν οι πέντε λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες πίνουν διαφορετικά από τους άντρες
Να αναγνωριστούν τα σημάδια μυθοπλασίας που προέρχονται από τη μέθη
Να συζητηθούν στρατηγικές που επιτρέπουν την άρνηση εξυπηρέτησης μεθυσμένων ή ανήλικων ατόμων
Να συζητηθούν στρατηγικές που επιτρέπουν την αποφυγή βίας και αυτοκινητιστικών ατυχημάτων

ΧΡΟΝΟΣ
2 ώρες και 30 λεπτά
ΥΛΙΚΑ
Φυλλάδιο εργασίας “Η υπεύθυνη διάθεση αλκοολούχων ποτών”: Παράρτημα 7
Πρόσθετες πληροφορίες “Οδηγίες παιχνιδιών ρόλων”-Παράρτημα 4

PROCESS

Βήμα 4. Παιχνίδι ρόλων. (30 λεπτά)

Βήμα 1. Εισαγωγή ενότητας (5 λεπτά)

V. Προτείνετε ένα παιχνίδι ρόλων χρησιμοποιώντας
μέρος του σεναρίου “από τη στιγμή που ο κύριος
Jose θυμάται τι συνέβη την προηγούμενη νύχτα”
(ανασκόπηση Παράρτημα 7).
VI. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να πάρουν
ρόλους: Κύριος Jose/ ο πελάτης/ φίλη κυρία
VII. Παιχνίδι ρόλων (20 λεπτά)
VIII. Ο εκπαιδευτής αναλύει το παιχνίδι ρόλων (10
λεπτά)

Βήμα 2. Ατομική εργασία. Μοιράστε ένα φυλλάδιο σε
κάθε εκπαιδευόμενο (Παράρτημα 7). (10 λεπτά)
Βήμα 3. Ομαδική εργασία. (45 λεπτά)
I.

Όταν όλοι θα έχουν τελειώσει με το φυλλάδιο,
ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να
σχηματίσουν ομάδες των 2/3 (εξαρτάται από τον
αριθμό των συμμετεχόντων).
II. Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να
συγκρίνουν τις απαντήσεις τους, να επιλέξουν
έναν εκπρόσωπο σε κάθε ομάδα και να
δημιουργήσουν μία και μόνο απάντηση για κάθε
ομάδα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μία και
μόνο απάντηση.(20 λεπτά)
III. Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο για να
παρουσιάσει τη δουλειά τους.
IV. Αφήστε τους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν
τις απαντήσεις τους. (Ο εκπαιδευτής θα πρέπει
να κρατάει σημειώσεις για τις γνώμες των
εκπαιδευόμενων και τα σχόλιά τους για τους
άλλους) (20 λεπτά).

Βήμα 5. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συνοψίσει τη
δουλειά των εκπαιδευόμενων, ενσωματώνοντας
πληροφορίες για το πώς να διαπραγματευτείς με
τους πελάτες το θέμα της υπεύθυνης διάθεσης
αλκοολούχων ποτών. Στην παρουσίαση αυτή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί Powerpoint. (40 λεπτά)
Βήμα 6. Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να
υποβάλλουν ερωτήσεις ή σχόλια που έχουν σε σχέση
με ό,τι έχουν ακούσει. Ο στοχαστικός διάλογος είναι
πολύ σημαντικός. (10 λεπτά)
Βήμα 7. Αξιολόγηση ενότητας. (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους
να κάνουν προφορικά σχόλια σχετικά με τη συνεδρία
πριν τους δοθεί ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο να
συμπληρώσουν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
επισκόπηση
Η ασφάλεια στη νυχτερινή διασκέδαση, τις γιορτές και άλλα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας έχει γίνει μεγάλο θέμα. Η
ανησυχία μεγαλώνει σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας στα περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης. Η πλειοψηφία
των νέων ανθρώπων που βγαίνουν έξω, αναζητούν ένα μέρος για χορό, για να συναντήσουν άλλους ανθρώπους,
να ακούσουν μουσική, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν μια φιλική ατμόσφαιρα. Επίσης, σίγουρα επιθυμούν
να βρουν φτηνά ποτά. Οι ιδιοκτήτες των μπαρ/κλαμπ/παμπ/ντίσκο και το προσωπικό τους έχουν μία κοινωνική
και νομική ευθύνη να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πελατών τους (και των εαυτών τους). Μια απάντηση σε
αυτήν την ανησυχία είναι μια εστίαση στις δυνατότητες των στεκιών να προσφέρουν ασφάλεια στο προσωπικό και
τους πελάτες, και διαφορετικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει αυτό. Για παράδειγμα,
τα στέκια αλκοόλ που έχουν καλή διαχείριση μπορούν να παρέχουν μερικά επίπεδα κοινωνικής προστασίας σε
αυτούς που καταναλώνουν αλκοό (π.χ. με το να εμποδίζουν μεθυσμένους πελάτες να καταναλώσουν κι άλλο
αλκοόλ). Είναι αποδεκτό ότι η σύγκλιση μεγάλου αριθμού καταναλωτών αλκοόλ σε δημόσια μέρη δημιουργεί
συνθήκες πρόσφορες σε ατυχήματα (π.χ. συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις με επιθετικούς ξένους). Έτσι, στα
δημόσια περιβάλλοντα όπου καταναλώνεται αλκοόλ συναντώνται υψηλά επίπεδα ατυχημάτων που σχετίζονται
με αυτό, όπως μέθη, επιθετικότητα, σεξουαλικές επιθέσεις, δημόσια αναταραχή, τραυματισμοί χωρίς πρόθεση,
οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ και τροχάια ατυχήματα (Hughes et al. 2011).
Για να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα των ατυχημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ φαίνεται ότι είναι όλο και
πιο πολύ ευθύνη των ιδιοκτητών και του προσωπικού που πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το φυσικό
περιβάλλον των στεκιών. Αυτό σχετίζεται με τη φυσική αργάνωση των περιβάλλοντων και δραστηριοτήτων
ψυχαγωγίας. Η οργάνωση περιλαμβάνει θέματα, όπως: Φωτισμός, σκοτεινές περιοχές, καθίσματα, θερμοκρασία,
εξαερισμός, έλεγχος προβληματικών περιοχών, πρόσβαση, ουρά στα μπαρ, έλεγχος των τουαλετών των στεκιών,
εποπτεία εισόδου, πολιτική σχετικά με τα γυαλικά και έλεγχος των πολυμέσων (π.χ. βίαιες εικόνες ή εικόνες που
σχετίζονται με σαφώς σεξουαλικές συμπεριφορές).
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
•
•
•
•
•

Ρυθμίσεις της νυχτερινής διασκέδασης
Διαχείριση
Ασφάλεια
Προστασία
Οργάνωση/επίβλεψη
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ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•

Ενημέρωση για το πώς οι ρυθμίσεις της νυχτερινής διασκέδασης μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα
Να αναγνωριστούν αποτελεσματικά οι υψηλά προβληματικές καταστάσεις μέσα στα στέκια
Βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των στεκιών

ΧΡΟΝΟΣ
2ώρες και 20 λεπτά
ΥΛΙΚΑ
Φυλλάδιο εργασίας “Φυσικό περιβάλλον”: Παράρτημα 8/8Α/9/9Α

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βήμα 1. Εισαγωγή ενότητας. (5 λεπτά)
Βήμα 2. Ατομική εργασία. Μοιράστε ένα φυλλάδιο σε
κάθε εκπαιδευόμενο. (20 λεπτά)
Τα φυλλάδια που μοιράζονται εξαρτώνται από το αν
ο επαγγελματίας εργάζεται σε:
• ένα μικρό στέκι (π.χ. ένα μπαρ)-Θα πάρουν το
φυλλάδιο από το Παράρτημα 8 και 8Α
• ένα μεγάλο στέκι (π.χ. μία ντίσκο)-Θα πάρουν το
φυλλάδιο από το παράτημα 9 και 9Α
Βήμα 3. Ομαδική εργασία. (55 λεπτά)
I.

Όταν όλοι θα έχουν τελειώσει με το φυλλάδιο
ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να
σχηματίσουν ομάδες των 2/3 (εξαρτάται από τον
αριθμό των συμμετεχόντων). Εάν η εκπαιδευτική
ομάδα είναι ετερογενής και περιλαμβάνει
ανθρώπους από άλλα στέκια ή μαγαζιά τότε
οι ομάδες θα πρέπει να σχηματιστούν με
εκπαιδευόμενους από μία γκάμα στεκιών. (15
λεπτά)
II. Η ομάδα θα πρέπει να σκεφτεί πάνω στις
απαντήσεις και τα σχόλια που έχει δώσει και
θα πρέπει να φτιάξει μια λίστα με σημαντικούς
παράγοντες ασφάλειας. (20 λεπτά)
III. Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο που θα
παρουσιάσει τη δουλειά της.

IV. Επιτρέψτε στους εκπαιδευόμενους να
παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους (Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να κρατάει σημειώσεις για
τις γνώμες των εκπαιδευόμενων και για τα σχόλια
που κάνουν για τους άλλους). (20 λεπτά)
Βήμα 4. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συνοψίσει τη
δουλειά των εκπαιδευόμενων, ενσωματώνοντας
πληροφορίες για το πώς να διαπραγματευτεί κάποιος
με τους πελάτες για την υπεύθυνη διάθεση αλκοόλ.
Στην παρουσίαση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Powerpoint. (50 λεπτά)
Βήμα 5. Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να
υποβάλλουν ερωτήσεις και σχόλια που έχουν σχετικά
με όσα έχουν ακούσει. Ο στοχαστικό διάλογος είναι
πολύ σημαντικός. (10 λεπτά)
Βήμα 6. Αξιολόγηση ενότητας. (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους
να κάνουν προφορικά σχόλια σχετικά με τη συνεδρία
πριν τους δοθεί ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο για να
συμπληρώσουν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
επισκόπηση
Στις περισσότερες ευρωπαικές χώρες το νομικό σύστημα λαμβάνει υπόψη του τον τύπο και τη
“βλαπτικότητα” ενός ναρκωτικού και εάν η παρανομία σχετίζεται με εμπλοκή της αγοράς ναρκωτικών,
για προσωπική χρήση ή κατοχή για προσωπική χρήση (EMCCDA Ετήσια Αναφορά 2010).
Η ενότητα παρουσιάζει ένα σύνολο σεναρίων/καταστάσεων που εμφανίζονται συχνά κατά τη διάρκεια
της καθημερινής εμπειρίας των εργαζόμενων στη νυχτερινή διασκέδαση (π.χ. Ντι Τζέι, μπάρμαν, επόπτες
εισόδου, σερβιτόροι). Κάποια από αυτά τα σενάρια/καταστάσεις μπορεί να έχουν σημαντικές νομικές
συνέπειες. Είναι, επομένως, σημαντικό ότι οι πιθανές νομικές συνέπειες κάποιων ενεργειών/στρατηγικών
που αναπτύσσονται από τους εργαζόμενους συζητιούνται.
Το γεγονός ότι κάθε ευρωπαική χώρα κυβερνάται από τους νόμους της, μας οδήγησε στο να
αναγνωρίσουμε ένα σύνολο θεμάτων που, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πανομοιότυπες
απαντήσεις, ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που “ξεπερνούν” χωρικά σύνορα. Παρ’ όλα αυτά
αυτή η ενότητα πρέπει να προσαρμοστεί από τους εκπαιδευτές για να αντικατοπτρίσει τοπικά και/ή
εθνικά περιβάλλοντα και πραγματικότητες.
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
•
•
•
•
•

Παραβάτες
Εγκληματικότητα
Επιτήρηση με βίντεο
Πρόστιμα/ποινές
Επιθετικότητα
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ΣΤΟΧΟΙ
• Ενημέρωση μεταξύ των επαγγελματιών για τις νομικές συνέπειες των συμπεριφορών τους ή για την
έλλειψη κάποιων συμπεριφορών
ΧΡΟΝΟΣ
2 ώρες και 20 λεπτά
ΥΛΙΚΑ
Φυλλάδιο εργασίας “Νομοθεσία”: Παράρτημα 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βήμα 1. Εισαγωγή ενότητας. (5 λεπτά)
Βήμα 2. Ατομική εργασία. Μοιράστε ένα
φυλλάδιο σε κάθε εκπαιδευόμενο. Ζητήστε τους
να επανεξετάσουν το σενάριο και να απαντήσουν
στις ερωτήσεις (15 λεπτά)
Βήμα 3. Ομαδική εργασία (55 λεπτά)
I.

II.
III.
IV.
V.

Όταν όλοι θα έχουν τελειώσει με το
ερωτηματολόγιο ζητήστε από τους
εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν ομάδες
των 2/3 (εξαρτάται από τον αριθμό των
συμμετεχόντων). Εάν η εκπαιδευτική ομάδα
είναι ετερογενής και περιλαμβάνει άτομα από
άλλα στέκια ή καταστήματα, τότε οι ομάδες
θα πρέπει να δομηθούν με εκπαιδευόμενους
από μία γκάμα στεκιών. (15 λεπτά)
Η ομάδα θα πρέπει να αντικατοπτρίσει τις
απαντήσεις και τα σχόλια που έκαναν και θα
πρέπει να φτιάξει μια λίστα με σημαντικούς
παράγοντες ασφάλειας. (20 λεπτά)
Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο για να
παρουσιάσει τη δουλειά της.
Επιτρέψτε στους εκπαιδευόμενους να
παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους (Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να κρατάει σημειώσεις
για τις γνώμες των εκπαιδευόμενων και τα
σχόλιά τους για τους άλλους). (20 λεπτά)

Βήμα 4. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
συνοψίσει τη δουλειά των εκπαιδευόμενων,
ενσωματώνοντας πληροφορίες για το πώς να
διαπραγματευτεί κάποιος με τους πελάτες για την
υπεύθυνη διάθεση αλκοοολούχων ποτών. Στην
παρουσίαση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Powerpoint. (50 λεπτά)
Βήμα 5. Θα ζητηθεί στους συμμετέχοντες να
κάνουν ερωτήσεις ή σχόλια που έχουν σχετικά με
όσα έχουν ακούσει. Ο στοχαστικός διάλογος είναι
πολύ σημαντικός. (10 λεπτά)
Βήμα 6. Αξιολόγηση ενότητας. (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους
εκπαιδευόμενους να κάνουν προφορικά σχόλια
σχετικά με τη συνεδρία πριν τους δοθεί ένα
ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης να
συμπληρώσουν.
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EMCDDA (http://www.emcdda.europa.eu/best-practice),
Irefrea (www.irefrea.org)
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ΤΡΟΠΟΙ χορήγησης

ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τι να κάνω σε περίπτωση
κατάχρησης;

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ/ΜΥΘΟΙ

Ταυτότητα ομάδας
Όνομα________________________________________________Ηλικία____ Όνομα________________________________________________Ηλικία____
Όνομα________________________________________________Ηλικία____ Όνομα________________________________________________Ηλικία____
Όνομα________________________________________________Ηλικία____ Όνομα________________________________________________Ηλικία____

Λόγοι και περιβάλλον
Είναι εύκολο να
για τη χρήση/κατάχρηση αγοράσεις αυτήν την
και κακή χρήση
ουσία;

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ/Φυσική
εμφάνιση

Αναλογιστείτε τις πιο συχνές ουσίες που καταναλώνονται: καπνός, αλκοόλ, κάνναβη, έκσταση και κοκαίνη. Σκεφτείτε για τον τύπο της κατανάλωσης και τους μύθους που σχετίζονται με τη
χρήση ουσιών. 1. Κάθε ομάδα θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε μία οικογένεια ουσιών και τα μέλη της να διερευνήσουν όλα όσα γνωρίζουν για αυτήν.
2. Από τη δουλειά που θα προκύψει, σκεφτείτε παραμέτρους που σχετίζονται με πεποιθήσεις, μύθους και ρίσκα που σχετίζονται με νέες ουσίες και εξερευνήστε τα μονοπάτια που μπορεί να
οδηγήσουν σε καταστάσεις κατάχρησης.

Ομαδική εργασία για _________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Νόμιμα και παράνομα ναρκωτικάΑποτελέσματα και συνέπειες
Τα παράνομα και νόμιμα ναρκωτικά χρησιμοποιούν τα επίπεδα εξάπλωσης ναρκωτικών που αναφέρονται σε
έρευνες που διεξάγονται μέσα σε περιβάλλοντα με μουσική και αναπόφευκτα ποικίλλουν σύμφωνα με τον
τύπο του περιβάλλοντος, τον τύπο της μουσικής που παίζεται, την ομάδα στόχου καθώς και τη χρονιά κατά την
οποία διεξήχθη η έρευνα (EMCDDA 2006). Οι έρευνες που στοχεύουν σε νέους ανθρώπους στην Ευρώπη που
παρακολουθούν εκδηλώσεις με χορευτική μουσική, αναφέρουν πολύ υψηλότερη εξάπλωση χρήσης ναρκωτικών
από αυτή που βρέθηκε σε έρευνες στο γενικό πληθυσμό. Αυτή φαίνεται να είναι η πραγματικότητα σε όλες τις
χώρες όπου ανάλογες έρευνες έχουν διεξαχθεί (EMCDDA-Ετήσια αναφορά 2006).
Καφείνη. Η καφείνη επιδρά ως ερέθισμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι η πιο δημοφιλής ψυχοδραστική
ουσία στον κόσμο. Βρίσκεται σε ποικίλλες ποιότητες σε σπόρους, φύλλα και φρούτα του ίδιου φυτού.
Καταναλώνεται πιο συχνά ως εκχύλισμα και βγαίνει από τον καρπό του καφέ και τα φύλλα του τσαγιού, καθώς και
από μια ποικιλία τροφίμων και ποτών που περιέχουν προιόντα που προέρχονται από το kola nut. Από το 1980
τα αναψυκτικά έχουν αυξηθεί δραματικά και έχουν γίνει μία σημαντική πηγή καφείνης (π.χ. ποτά που σου δίνουν
ενέργεια) και συχνά σχετίζονται με περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης.
Αλκοόλ. Η μείωση της χρήσης αλκοόλ στους νέους ανθρώπους και ατυχημάτων που σχετίζονται με αυτό, είναι η
κύρια προτεραιότητα της ευρωπαικής δημόσιας υγείας (Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων 2006). Αυτό το νόμιμο
ναρκωτικό είναι αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά, όχι μόνο στα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας, αλλά και στο σπίτι,
κατά τη διάρκεια γευμάτων και σε διαφορετικές κοινωνικές γιορτές και εκδηλώσεις (Calafat 2010).
Το αλκοόλ προωθείται ενεργά με πολλούς τρόπους, σε κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και θρησκευτικές
καταστάσεις. Το αλκοόλ, επίσης, αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος για τις κυβερνήσεις και τις
τοπικές οικονομίες. Η Ευρώπη είναι μια παγκόσμια περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ
(Anderson and Baumberg 2006). Σε μικρές ποσότητες το αλκοόλ κάνει τους ανθρώπους πιο κοινωνικούς,
λειτουργώντας σαν “κοινωνικός διευκολυντής” (Calafat 2010). Εντούτοις, μεγάλες ποσότητες αλκοόλ επηρεάζουν
τη διάθεση των καταναλωτών, τις δεξιότητες και την αρτιότητα λειτουργίας τους. Προβλήματα μπορεί να
προκύψουν πριν ακόμα ένα άτομο φτάσει να “μεθύσει”(Calafat 2010). Πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται
το αλκοόλ σαν μία ψυχοδραστική ουσία με υψηλή εξαρτητική δράση και μία ευρεία γκάμα πιθανών συνεπειών.
Τυπικές προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ είναι η βία, η ριψοκίνδυνη
σεξουαλική συμπεριφορά και η οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ. Ένα κώμα μπορεί εύκολα να εμφανιστεί όταν
κάποιος καταναλώσει πολύ αλκοόλ.
Μία έρευνα που διεξήχθη από τον IREFREA (Sonar Project-1998) σε εννέα ευρωπαικές πόλεις, αναγνώρισε
ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι που πηγαίνουν σε πάρτυ (ηλικίας 16-30) απολαμβάνουν
τη νυχτερινή διασκέδαση. Το Πρόγραμμα Sonar προσπάθησε να μελετήσει διαφορετικά μοντέλα χρήσης
ναρκωτικών ουσιών και υποκουλτούρες. Παρατηρήθηκε ότι 7 στους 10 πληροφοριοδότες είχαν πιει τουλάχιστον
μία φορά τον προηγούμενο μήνα. Μεταξύ των ηλικιών 23-25 οι πονοκέφαλοι από την κατανάλωση αλκοόλ είναι
γενικά εύκολο να ξεπεραστούν. Πολλοί άνθρωποι από αυτήν την ηλικιακή ομάδα ισχυρίζονται ότι ένας τέτοιος
πονοκέφαλος είναι η δίκαιη πληρωμή μιας φανταστικής βραδιάς (Calafat et al. 1999). Το πρόβλημα τώρα είναι ότι
οι νέοι άνθρωποι τείνουν να μεθούν σκόπιμα. Η κατανάλωση αλκοόλ σε γλέντια έχει γίνει ένα σοβαρό θέμα στις
ευρωπαικές πόλεις και κωμοπόλεις.
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Καπνός. Παρ’ όλο που το κάπνισμα έχει μειωθεί εδώ και κάποιο καιρό σε πολλές ευρωπαικές χώρες, το ποσοστό
της μείωσης ακολουθεί πιο αργούς ρυθμούς τώρα (Graham 1996). Οι γυναίκες καπνίζουν τόσο όσο και οι άντρες
σε πολλές χώρες. Ειδικά τα κορίτσια συχνά καπνίζουν περισσότερο από τα αγόρια (Allender et al. 2009). Εξαιτίας
της νικοτίνης ο καπνός είναι πολύ εθιστικός. Η νικοτίνη είναι το πιο δραστικό και τοξικό συστατικό. Διάφοροι
ερευνητές έχουν δείξει ότι ο καπνός είναι καλύτερος δείκτης πρόβλεψης της χρήσης παράνομων ναρκωτικών
από ότι η κάνναβη (Rassol 2009). Τα αποτελέσματα της υψηλής έκθεσης στον καπνό για την υγεία (π.χ. για το
προσωπικό) μπορεί να είναι σχεδόν τα ίδια με το να είναι κάποιος καπνιστής, περιλαμβανομένου του αυξημένου
κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, διαβήτη, αναπνευστικών και καρδιαγγειακών ασθενειών, υπέρταση,
εγκεφαλικό και προβλημάτων σεξουαλικών (Calafat 2010). Η απαγόρευση του καπνίσματος στα στέκια, είναι μια
κρίσιμη πρωτοβουλία πρόληψης, που υφίσταται ήδη σε μερικές χώρες. Το μέτρο αυτό, εντούτοις, δεν εφαρμόζεται
μερικές φορές σε ντίσκο, μπαρ ή άλλα στέκια. Αυτό συμβαίνει συνήθως εξαιτίας της έλλειψης ελέγχου ή επίβλεψης
εφαρμογής του νόμου.
Κάνναβη. Η κάνναβη είναι το πιο δημοφιλές και ευρέως διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό μεταξύ των
νέων ανθρώπων (και των μεγαλύτερων, επίσης) και έχει μια μεγάλη ιστορία θεραπευτικής, ψυχαγωγικής και
βιομηχανικής χρήσης (Calafat 2010). Είναι ένα ναρκωτικό που χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών
περιβαλλόντων και για διαφορετικούς λόγους (π.χ. για χαλάρωση, κοινωνικοποίηση, ύπνο κ.λ.π.) Η πιθανότητα
ψυχικής ευφορίας που προκαλεί η κάνναβη είναι πιθανόν το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό στη διατήρηση της
εξάπλωσής της και στη συχνά χρόνια ψυχαγωγική χρήση της. Ακόμα κι όταν οι άνθρωποι δε χρησιμοποιούν
κάνναβη για ψυχαγωγία (εξαιτίας της ιδιότητάς της να χαλαρώνει), για παράδειγμα εκεί που οι άνθρωποι
αναμένεται να είναι δραστήριοι και συμμετοχικοί, κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν κάνναβη για να “κλείσουν
τη βραδιά” και να ηρεμήσουν μετά από ένα πάρτυ ή μια βραδιά χορού. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι ένα τυπικό
ναρκωτικό νυχτερινής διασκέδασης. Ένας άλλος λόγος που εξηγεί το γιατί δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά μέσα
στα στέκια νυχτερινής διασκέδασης είναι ότι η χρήση της μπορεί πολύ εύκολα να εντοπιστεί από το προσωπικό
ασφαλείας ή άλλα μέλη του προσωπικού (Calafat 2010).
Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της κάνναβης είναι υποκειμενικά (εξαρτώνται από πολλά πράγματα
όπως οι προσδοκίες και τα κίνητρα) και περιλαμβάνουν: αλλαγές στην αντίληψη, αλλαγές στη διάθεση (πιο
εύκολα παρατηρούνται), ομιλητικότητα, κέφι και αίσθηση έντασης στα χρώματα και τους ήχους. Άλλα κοινά
βραχυπρόθεσμα σωματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, χαμηλή πίεση, εξασθένηση της
βραχυπρόθεσμης μνήμης, της λειτουργικής μνήμης, του ψυχοκινητικού συντονισμού και της συγκέντρωσης. Ως
συνέπεια αυτών των αποτελεσμάτων, η ικανότητα οδήγησης και άλλες δραστηριότητες μπορεί να εξασθενήσουν,
και αυτό να γίνει σοβαρό και πιθανά πολύ επικίνδυνο. Η διαθεσιμότητα πιο ισχυρών μορφών κάνναβης μπορεί να
οδηγήσουν σε αύξηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της. Ο εθισμός στην κάνναβη μπορεί να
είναι, επίσης, ένα αληθινό πρόβλημα.
Συνδεδεμένο με θέματα γύρω από τη νομιμοποίηση της κάνναβης είναι το αυξανόμενο επίπεδο της απαγόρευσης
επηρεάζοντας την τρέχουσα χρήση καπνού σε πολλές κοινωνίες. Αυτό έχει οδηγήσει στο σχηματισμό της
ερώτησης: “Γιατί θα έπρεπε η κάνναβη να ποινικοποιηθεί, όταν ένα νόμιμο ναρκωτικό, όπως ο καπνός συνεχίζεται
τόσο δυναμικά;” (Calafat 2010).
Έκσταση. Γνωστό όπως συνήθως λέγεται ως το “ναρκωτικό της αγάπης” η έκσταση είναι μια αμφεταμίνη με
διεγερτικά αποτελέσματα. Η έκσταση έχει, επίσης, επίδραση στην αντίληψη. Οι καταναλωτές περιγράφουν ότι
η έκσταση τους κάνει συναισθηματικούς. Η έκσταση προκαλεί μια προσωρινή κατάσταση “ανοικτότητας” με
μία βελτιωμένη αντίληψη να νιώσεις τη μουσική και τα χρώματα με έναν πιο έντονο τρόπο. Μερικοί χρήστες
αναφέρουν, επίσης, ότι νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με τους άλλους ανθρώπους σε ένα στέκι, και η επαφή μαζί
τους είναι πιο ευχάριστη. Η έκσταση έγινε πολύ δημοφιλής στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του ‘90 και είναι ακόμα δημοφιλής στα στέκια νυχτερινής διασκέδασης (Calafat 2010). Η έκσταση
έγινε το σύμβολο για μια ολόκληρη κουλτούρα (τέκνο, ντανς και ρέιβ) και γι’ αυτό τό λόγο σε μερικές χώρες
κάνουν λόγο για τη γενιά της έκστασης (Calafat 2010). Η έκσταση είναι ένα ψυχαγωγικό ναρκωτικό και συνήθως δε
χρησιμοποιείται εκτός αυτού του πλαισίου (Calafat 2010). Στο παρελθόν οι νέοι άνθρωποι νόμιζαν ότι η έκσταση
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δεν ήταν επικίνδυνη ουσία. Τώρα, εντούτοις, είναι γνωστό ότι η έκσταση μπορεί να είναι εθιστική και μπορεί να
προκαλέσει ταραχή, κρίσεις πανικού, επεισόδια σύγχυσης και καταστάσεις παράνοιας ή ψύχωσης. Υπάρχει, επίσης,
η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη στον εγκέφαλο. Η κατανάλωσή της σχετίζεται με την κατάθλιψη, την αλλαγή
στην προσωπικότητα και την απώλεια μνήμης, ακόμα κι όταν η χρήση της έχει τελειώσει. Η έκσταση επηρεάζει
τους μηχανισμούς ελέγχου θερμοκρασίας του σώματος και η χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία και
συνεπώς ένας αριθμός θανάτων έχουν σχετιστεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας (Calafat 2010).
Κοκαίνη. Η κοκαίνη Hydrochloride είναι μια άσπρη σκόνη που προέρχεται από τα φύλλα του φυτού της κόκα και
έχει γίνει πολύ δημοφιλής μεταξύ των θαμώνων των κλαμπ τα τελευταία χρόνια. Η κοκαίνη είναι η δεύτερη πιο
συχνά χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία στην Ευρώπη (ECMDD 2007). Η κοκαίνη είναι ένα διεγερτικό με πολύ
σύντομη δράση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συχνή χρήση και/ή σε υψηλές δόσεις. Αυτός είναι ένας βασικός
λόγος που εξηγεί το γιατί η κοκαίνη είναι τόσο εθιστική. Όταν καπνίζεται με τη μορφή του “κρακ”, τα αποτελέσματα
έρχονται αμέσως αλλά εξαφανίζονται πολύ γρήγορα, ενώ όταν χρησιμοποιείται σε ενέσιμη μορφή, τα
αποτελέσματα τα νιώθει ο χρήστης αμέσως και σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Πολλοί χρήστες εθίζονται στη χρήση
της το οποίο σημαίνει ότι παθαίνουν “σωματική ή ψυχολογική” εξάρτηση. Οι χρήστες νιώθουν ότι βρίσκονται σε
εγρήγορση και με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η συχνή χρήση, εντούτοις, συχνά οδηγεί στην ανάπτυξη σοβαρών
προβλημάτων υγείας (π.χ. ταραχή και παράνοια) (Calafat 2010). Η κοκαίνη είναι μια γνωστή αιτία επεισοδίων
κρίσεων πανικού. Η κοκαίνη έχει προκαλέσει κρίσεις, εγκεφαλικά και καρδιακές προσβολές. Οι άνθρωποι κάτω από
την επήρρεια της κοκαίνης τείνουν να έχουν αυξημένη τάση να παίρνουν μη αναγκαία ρίσκα (π.χ. να οδηγούν κάτω
από την επίδραση της κοκαίνης ή να επιλέγουν μη ασφαλές σεξ). Η χρήση της κοκαίνης συσχετίζεται συχνά με την
ταυτόχρονη χρήση και κατάχρηση κι άλλων ναρκωτικών (Calafat 2010). Τα αρνητικά αποτελέσματα της κοκαίνης
δεν γίνονται ευρέως καθαρά αντιληπτά. Οι χρήστες κοκαίνης, είναι συχνά πολυ-χρήστες ναρκωτικών. Η κοκαίνη
συχνά ανακατεύεται με αλκοόλ και καπνό (και μερικές φορές με ηρωίνη). Η χρήση κοκαίνης σε συνδυασμό με
αλκοόλ “βοηθάει” το χρήστη να αυξήσει τη χρήση αλκοόλ (Calafat 2010).Το τελικό αποτέλεσμα συνδυασμού άλλων
ναρκωτικών με την κοκαίνη είναι ότι οι καταναλωτές αυξάνουν τη χρήση όλων των ουσιών. Η χρήση κοκαίνης
σχετίζεται (άμεσα και έμμεσα) με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας (π.χ. ατυχήματα, αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες).
Αμφεταμίνες. Τον τελευταίο καιρό η χρήση αμφεταμινών έχει γίνει πολύ δημοφιλής. Οι αμφεταμίνες
χρησιμοποιούνται ευρέως από νέους ανθρώπους ως ψυχαγωγικό ναρκωτικό και ως μια ουσία που βελτιώνει την
συμπεριφορά. Μια γκάμα αμφεταμινών υπάρχει όπως η αμφεταμίνη sulphate, dexedrine, methamphetamine
and dexamphetamine. Οι αμφεταμίνες είναι αρκετά εθιστικές (Calafat 2010). Πιθανόν ο πιο γνωστός όρος που
χρησιμοπποιείται στην πιάτσα είναι “speed” αλλά όροι όπως το “whizz”, “sulph” και “uppers” χρησιμοποιούνται,
επίσης, ευρέως. Οι αμφεταμίνες, όπως η κοκαίνη, είναι διεγερτικά που χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τα
επίπεδα εγρήγορσης και για να κρατήσουν κάποιον ξύπνιο, κάτι που έχει κάνει αυτές τις ουσίες διάσημες μέσα
στα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας. Εντούτοις, η χρήση τους δεν περιορίζεται σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η χρήση
των αμφεταμινών έχει τεκμηριωθεί ευρέως και μέσα σε άλλα περιβάλλοντα (π.χ. μεταξύ μαθητών κολλεγίου, σε
χώρους εργασίας και σε ένοπλες διαμάχες). Οι αμφεταμίνες συχνά διανέμονται σε μορφή χαπιού, αλλά μπορεί να
είναι διαθέσιμες και σε σκόνη ή σε μικρούς κρυστάλλους. Οι χρήστες γρήγορα αποκτούν εθισμό (επομένως γίνεται
αναγκαίο να αυξήσουν τη δόση για να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα). Τα αποτελέσματα μπορεί να διαρκέσουν
για πάνω από έξι ώρες. Οι αμφεταμίνες συνήθως καταπίνονται, αλλά μπορεί να είναι και σε ενέσιμη μορφή και
όταν έχουν την κρυσταλλική μορφή (π.χ. “πάγος” και κρυσταλλική μεθαδόνη”) μπορούν και να καπνιστούν. Το
αποτέλεσμα της αμφεταμίνης ενεργεί μέσα στην πρώτη μισή ώρα στοματικής κατανάλωσης. Εάν γίνει σε ένεση
ή καπνιστεί τα αποτελέσματα τα βιώνει κάποιος πολύ πιο γρήγορα. Οι αμφεταμίνες είναι πολύ πιο εθιστικές και
επικίνδυνες όταν καπνίζονται, αλλά αυτή η μορφή χρήσης είναι η πιο συνηθισμένη στην Ευρώπη.
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Poppers. :Τα “Poppers” είναι η δημοφιλής ονομασία για μια ποικιλία alkyl νιτρωδών, περιλαμβανομένου του
isobutyl nitrite, butyl nitrite και amyl nitrite και έχουν υπάρξει κομμάτι των κλαμπ από το 1970. Τα πόπερς
διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία επιτρέποντας περισσότερο αίμα να φτάσει στην καρδιά. Μία “εισβολή των
πόπερς” συνήθως κρατάει 2 με 5 λεπτά, παράγοντας αίσθηση ζεστασιάς και ζάλη. Τα πόπερς συνήθως τα ρουφάνε
με τη μύτη από ένα μπουκάλι. Οι άντρες ομοφυλόφιλοι συχνά χρησιμοποιούν τα πόπερς ως σεξουαλικό τονωτικό.
Επειδή τα πόπερς προκαλούν άνοιγμα των αιμοφόρων αγγείων, είναι εύκολο να αποκτήσει κάποιος μια μόλυνση,
περιλαμβανομένων και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως το HIV ή άλλα. Τα πόπερς συχνά πωλούνται
σε μαγαζιά του σεξ, κλαμπ, ίντερνετ καφέ και κλαμπ για γκέι. Τα πόπερς έχουν χαμηλότερο ρίσκο για ατυχήματα
από άλλα ψυχαγωγικά ναρκωτικά, αλλά το να παίρνεις πόπερς μπορεί να είναι επικίνδυνο για κάποιον με θωρακικά
ή καρδιακά προβλήματα, αναιμία ή γλαύκωμα (Calafat 2010). Τα πόπερς μπορεί μερικές φορές να είναι επικίνδυνα
όταν ανακατεύονται με άλλα φάρμακα (ειδικά με σεξουαλικά διεγερτικά), καθώς μπορεί να προκαλέσουν
αυξημένη πίεση στο αίμα που μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνο επίπεδο (Calafat 2010). Η χρήση των πόπερς μετά
από αλκοόλ, κάνναβη ή κοκαίνη μπορεί να χειροτερέψει τα δυσμενή αποτελέσματα των άλλων διεγερτικών.
Εξαιτίας της πιθανότητας για νευρολογική ζημιά, σοβαρά δυσμενή αποτελέσματα μπορεί να εμφανιστούν μετά
από βαριά μακροχρόνια χρήση. Καταπίνοντας ή εισπνέοντας το υγρό από το να εισπνεύσει κανείς τους ατμούς
τους, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και μπορεί να αποδειχτεί μοιραίο (Calafat 2010). Τα ακριβή περιεχόμενα αυτών των
προιόντων δεν είναι γνωστά, και δεν είναι με ασφάλεια δοκιμασμένα.
Επιθετικά ναρκωτικά και ναρκωτικά των κλαμπ. Ναρκωτικά όπως το Gamma-Hydro xybutyric οξύ (GHB)/
Gamma Butyrolactone (GBL), Ketamine και Rohypnol έχουν γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα σε περιβάλλοντα
ψυχαγωγίας κι έχουν κερδίσει κακή φήμη, ως ναρκωτικά που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν σεξουαλικές
επιθέσεις, αυξάνοντας, έτσι, τη χρονική πίεση για αποτελέσματα εφαρμογής του νόμου προκειμένου να
καταδιωχθούν αυτοί που διανέμουν αυτά τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά αυτά καθιστούν το θύμα ανίκανο να
αντισταθεί σε σεξουαλικές προτάσεις. Οι σεξουαλικές επιθέσεις που διευκολύνονται από αυτά τα
ναρκωτικά μπορεί να είναι δύσκολο να καταδιωχθούν ή ακόμα και να αναγνωριστούν επειδή:
I.

Τα θύματα μπορεί να μη γνωρίζουν ότι έχουν καταναλώσει κάποιο ναρκωτικό. Όταν διαλύονται αυτά τα
ναρκωτικά συχνά δεν είναι ορατά και odorless. Μπορεί να έχουν κατά κάποιον τρόπο μια αλμυρή γεύση, αλλά
είναι δυσδιάκριτα όταν διαλύονται σε ποτά όπως οι σόδες, οι χυμοί, τα λικέρ ή οι μπίρες.
II. Εξαιτίας προβλημάτων μνήμης που προκαλούνται από αυτά τα ναρκωτικά, τα θύματα μπορεί να μην έχουν
συνειδητοποιήσει την επίθεση μέχρι και 8-12 ώρες μετά.
III. Τα ναρκωτικά μεταβολίζονται γρήγορα, οπότε μπορεί να υπάρχουν ελάχιστες σωματικές αποδείξεις για να
υποστηρίξουν τον ισχυρισμό ότι τα ναρκωτικά έχουν χορηγηθεί.
Η φθορά της μνήμης που προκαλείται από τα ναρκωτικά, επίσης, εξαλείφει τις αποδείξεις της επίθεση.
Τα νόμιμα διεγερτικά είναι ουσίες που προσομοιάζουν με τα αποτελέσματα των παράνομων ναρκωτικών,
αλλά δεν υποπίπτουν στους τρέχοντες νόμους για την κατάχρηση ναρκωτικών κι επομένως είναι νόμιμα να τα
κατέχει κάποιος ή να τα χρησιμοποιεί (και μπορεί να τα διανέμει ελεύθερα).Τα “νόμιμα διεγερτικά” μιμούνται τα
αποτελέσματα των παράνομων ναρκωτικών (όπως η κοκαίνη, η έκσταση και οι αμφεταμίνες), αλλά η χημική δομή
τους είναι είναι ελαφρώς διαφορετική, εννοώντας ότι αποφεύγουν να ταξινομηθούν στα παράνομα ναρκωτικά.
Παρ’ όλο που αυτά τα ναρκωτικά αγοράζονται ως νόμιμες ουσίες, αυτό δε σημαίνει ότι είναι ασφαλείς ή
αποδεκτές για να χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους. Απλά σημαίνει ότι δεν έχουν ανακηρυχθεί παράνομες
για χρήση και κατοχή. Τα χημικά (συχνά λιπάσματα) που περιέχουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπινα φάρμακα κι επομένως δεν έχουν δοκιμαστέι σωστά. Έτσι, υπάρχει πιθανότητα να
προκύψουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Μερικά ναρκωτικά που αγοράζονται ως νόμιμα, στην πραγματικότητα περιέχουν κάποια συστατικά που είναι
παράνομα για κατοχή. Σε συνδυασμό με αλκοόλ ή κάποια άλλη νόμιμη ή παράνομη ουσία, μπορεί να αποβούν
επικίνδυνα. Πιθανώς οδηγούν σε μειωμένες λειτουργίες, συσπάσεις, υπνηλία ή κώμα. Τα ρίσκα είναι απρόβλεπτα
επειδή δεν υπάρχει ποιότητα ή “καθαρότητα” ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Καταστάσεις συγκρούσεων
Σκεφτείτε κάθε μία από τις πέντε καταστάσεις σύγκρουσης. Παρακαλώ, κάντε μερικά σχόλια για αυτά τα
5 σενάρια και προσπαθείστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Εάν ήσασταν μάρτυρας, πώς θα
αντιδρούσατε;
Περίπτωση 1
Σε μια πίστα χορού, ένας άντρας κατά λάθος πέφτει πάνω σε κάποιον χύνοντας λίγο ποτό στα ρούχα του.
Το θύμα σηκώνει τα χέρια του και παραπονιέται! Το θύμα ζητάει εξήγηση και στη συνέχεια σπρώχνει το
δράστη. Ανταλάσσουν προσβολές και έτσι δημιουργείται μία πρόκληση για καβγά. Ένας από τους άντρες
φαίνεται ότι είναι μεθυσμένος.
Περίπτωση 2
Ένας άντρας και μια γυναίκα χορεύουν στην πίστα. Φαίνεται να διασκεδάζουν με τη μουσική. Ένας
άλλος άντρας έρχεται πίσω από τη γυναίκα και αρχίζει να την ενοχλεί καθώς αυτή χορεύει. Η γυναίκα
προσποιείται ότι δεν πρόσεξε το περιστατικό, αλλά αυτός επιμένει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο
προκλητικό τρόπο. Ο σύντροφος της γυναίκας ζητάει από τον εισβολέα να φύγει και να την αφήσει
ήσυχη. Ο άντρας λέει κάτι, αλλά είναι αδύνατο να ακουστεί εξαιτίας της έντασης της μουσικής. Η
κατάσταση γίνεται έντονη και τότε και οι δύο άντρες γίνονται όλο και πιο
επιθετικοί, σπρώχνοντας και προσβάλλοντας ο ένας τον άλλον.
Περίπτωση 3
Ένας άντρας στην ουρά ενός μπαρ είναι μεθυσμένος και ενοχλεί άλλους πελάτες που περιμένουν με το να
μιλάει πολύ δυνατά και να προσβάλλει το μπάρμαν που δεν τον σερβίρει αμέσως. Όταν ο μπάρμαν του
ζητάει να ηρεμήσει και να περιμένει στη σειρά του, αυτός λέει ότι είναι σε λίστα πελατών, ότι είναι καλός
πελάτης και ότι θα κάνει παράπονα στον ιδιοκτήτη με τον οποίο ισχυρίζεται ότι είναι στενός φίλος.
Περίπτωση 4
Ένα μεθυσμένο κορίτσι ανεβαίνει στο τραπέζι, κάτι που είναι ενάντια στους κανόνες του στεκιού, και
χορεύει με ενθουσιώδη τρόπο για κάποια λεπτά. Ένα μέλος του προσωπικού της ζητάει να κατέβει.
Αυτή δεν απαντάει και συνεχίζει να χορεύει. Το μέλος του προσωπικού προσπαθεί ξανά, αλλά και πάλι
αγνοείται. Τελικά, προσπαθεί με σωματική επαφή να την κάνει να κατέβει κάτω από το τραπέζι. Κατά τη
διάρκεια της προσπάθειας το κορίτσι πέφτει άγαρμπα στο έδαφος.
Περίπτωση 5
Μέσα σε ένα κλαμπ δίπλα στο μπαρ, δύο μέλη του προσωπικού εμπλέκονται σε μια πολύ συναισθηματική
συζήτηση. Ένας από αυτούς πιάστηκε να καπνίζει τσιγαριλίκι μαριχουάνας στο μπάνιο από κάποιον
συνάδελφο που είπε ότι θα τον αναφέρει στον διαχειριστή. Ο άντρας που πιάστηκε να καπνίζει τη
μαριχουάνα είχε ανεπιτυχώς προσπαθήσει να αποτρέψει το συνάδελφό του από αυτή την πράξη και μετά
του είχε επιτεθεί βίαια με μια γροθιά στο κεφάλι.
Περίπτωση 6
Μια ομάδα κοριτσιών μπαίνει στην τουλέτα. Συζητάνε πολύ δυνατά. Ξεκινάνε βίαια χτυπήματα στις
πόρτες για να τσεκάρουν αν είναι κενές. Μία από τις τουαλέτες είναι κατειλημμένη. Δυνατά ουρλαχτά και
προσβολές ανταλάσσονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Διεξάγοντας παιχνίδι
ρόλων
Εισαγωγή και ζέσταμα (το ζέσταμα είναι προαιρετικό)
Διαλέξτε μια κατάλληλη δραστηριότητα ζεστάματος/ενεργοποιητή (προαιρετικά) για να εστιαστεί η προσοχή της
ομάδας και να ανανεωθεί το συναίσθημα στην ομάδα.
Εισάγετε το σενάριο και τεκμηριώστε το σκοπό του παιχνιδιού ρόλων. Τα σενάρια μπορεί να εξαχθούν από
προηγούμενα μαθήματα ή να προταθούν από τους συμμετέχοντες.
Αναθέτοντας ρόλους.
Είναι πολύ σημαντικό να είστε πολύ προσεκτικοί για το χαρακτηρισμό των διαφορετικών χαρακτήρων.
Ιδανικά, ο καθένας θα πρέπει να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι ρόλων, αλλά μερικές φορές μπορεί να επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε παρατηρητές για να αναφέρουν τι πραγματικά συνέβη και να κάνουν σχόλια.
Ρυθμίζοντας το σκηνικό
Οι παίκτες ενημερώνονται για τους ρόλους τους και το χρόνο, τόπο και κατάσταση που θα αναπαραστήσουν.
Εντούτοις, δεν τους υπαγορεύετε κάθε λεπτομέρεια-επιτρέπεται η δημιουργικότητα. Ένα παράδειγμα σεναρίου
παιχνιδιού ρόλου είναι: προσπαθείς να πείσεις έναν πελάτη να μην πιει άλλο αλκοόλ.
Προετοιμάζοντας το κοινό
Εάν υπάρχει κοινό, δώστε τους εργασίες έτσι ώστε να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στο παιχνίδι ρόλου τους.
Επιπλέον, το κοινό μπορεί να παρέχει και ανατροφοδότηση (π.χ. για τη μη λεκτική επικοινωνία, το ρεαλισμό και τις
δεξιότητες που παρατηρήθηκαν).
Παιχνίδι ρόλων
Μόλις το σκηνικό έχει ρυθμιστεί, αφήστε το παιχνίδι ρόλων να εξελιχθεί. Θα πρέπει να είναι σύντομο και
εστιασμένο σε βασικά ζητήματα.
Ανατροφοδότηση
Ακολουθώντας το παιχνίδι ρόλων, μικρές ή μεγάλες ομαδικές συζητήσεις θα πρέπει να προκύψουν:
•
•
•
•
•
•
•

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ρόλων;
Πώς ένιωσες στο συγκεκριμένο ρόλο;
Τι συμπεριφορές εκφράστηκαν;
Ποιες είναι οι άλλες πιθανές συνέπειες του σεναρίου του παιχνιδιού ρόλων;
Τι έμαθες για το χαρακτήρα που υποδύθηκες;
Τι εντόπισες για το πώς συμπεριφέρθηκε ο χαρακτήρας; (Οι παρατηρητές ή άλλοι χαρακτήρες μπορούν να
σχολιάσουν)
Τι θα έκανες διαφορετικό; (Εάν ήσουν στη θέση τους ή αν είχες μια δεύτερη ευκαιρία)
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Μερικές από αυτές τις συνεδρίες ανατροφοδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν ένα άτομο να
“αποποιηθεί”, τον προηγούμενο ρόλο του και να αμβλύνει κάθε συναίσθημα που σχετίζεται με αυτό. Ερωτήσεις
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό θα μπορούσαν να είναι:
•
•
•
•
•

Πώς νιώθεις για το ρόλο που έπαιξες;
Τι είδους άτομο ήταν ο χαρακτήρας σου;
Σου άρεσε ο χαρακτήρας σου;
Γιατί ο χαρακτήρας σου έπραξε με τον τρόπο που έπραξε;
Πώς θα αντιδρούσες σε μια τέτοια κατάσταση;

Κατά τη διεξαγωγή παιχνιδιού ρόλων, αποφύγετε:
•
•
•
•

να κάνετε κρίσεις για το παιχνίδι ρόλων-εστιάζοντας στο να προκαλέσετε εναλλακτικές πράξεις
να κάνετε σχόλια ή να αποτρέπετε πράξεις-περιμένετε μέχρι να τελειώσει και μετά συζητήστε
να διανέμετε στους συμμετέχοντες ρόλους πολύ κοντά στην πραγματική τους ζωή ή στις οικογενειακές τους
καταστάσεις
σενάρια που είναι πολύ σύνθετα ή έχουν πολλούς χαρακτήρες

Για να τελειώσετε τη διαδικασία κάνετε ένα τελικό σχόλιο και συνοψίστε τη δουλειά που έχει γίνει.
Είναι σημαντικό ότι όλοι οι συμμετέχοντες συζητούν τις εμπειρίες τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Ομαδική δουλειά για τις
Πρώτες Βοήθειες
Σκεφτείτε τις ακόλουθες καταστάσεις, και για κάθε μία καταγράψτε τις διαδικασίες και τις πηγές που θεωρείτε
βασικές για αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

1. Πνιγμός ή ασφυξία
Στο μπαλκόνι ενός νυχτερινού κλαμπ ένα ζευγάρι
συζητάει τρώγοντας φιστίκια. Η γυναίκα αρχίζει να
γελάει και ξαφνικά πνίγεται βίαια, δείχνοντας σημάδια
μπλοκαρισμένου αεραγωγού.
2. Μαχαίρωμα
Στην είσοδο ενός μπαρ, δύο νέοι άντρες διαφωνούν και
ο ένας μαχαιρώνει τον άλλον στο στήθος και την κοιλιά,
αφήνοντας το μαχαίρι στο σώμα του. Ο νέος άντρας
αρχίζει να ανασαίνει με δυσκολία και δείχνει σημαδια
απώλειας αισθήσεων.
3. Καρδιακή ανακοπή
Σε ένα πάρτυ ένας νέος άνθρωπος που χόρευε πέφτει
πλατιά κάτω χωρίς προφανή αιτία. Δεν αναπνέει και δεν
έχει παλμό.
4. Πτώση
Μια νέα γυναίκα που χόρευε στην κορυφή μιας εξέδρας
δύο μέτρων, πέφτει και δείχνει σημάδια κατάγματος του
αυχένα. Μετά από 20 λεπτά κάνει βίαια εμετό.
5. Υπερβολική δόση ηρωίνης
Στη δίοδο ενός κτιρίου κοντά σε ένα νυχτερινό κλαμπ
δύο νέοι άνθρωποι έχουν κάνει ένεση. Ο ένας φαίνεται
πολύ καταβεβλημένος λέγοντας ότι ο άλλος “δεν
αναπνέει ή δεν αποκρίνεται, δε θα ξυπνήσει και πιθανόν
να είναι
νεκρός”.
6. Υπερβολική δόση αλκοόλ
Μία νέα γυναίκα έχει συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι με
αλκοόλ, πίνοντας ποτά με κάποιους φίλους. Φαίνεται
μπερδεμένη, αρχίζει να δείχνει σημάδια αδιαθεσίας και
στη συνέχεια δείχνει σημάδια απώλειας αισθήσεων.
7. Αιμορραγία (κόψιμο από γυαλί)
Δύο νέοι άνθρωποι φεύγουν από ένα μπαρ όταν ο ένας
από αυτούς κόβει το πόδι του σε σπασμένα γυαλιά που
ήταν στο πάτωμα. Αρχίζει να αιμορραγεί ανεξέλεγκτα.
8. Βιασμός
Ένας επόπτης εισόδου σε ένα νυχτερινό κλαμπ
προσεγγίζεται από μια αλλόφρονα νέα γυναίκα.
Αναφέρει ότι βιάστηκε από δύο άντρες που την
ακολούθησαν από αυτό το κλαμπ.

42

Club Health – “Πρόγραμμα για την υγιή και ασφαλέστερη νυχτερινή διασκέδαση των νέων” - Εκπαίδευση προσωπικού για στέκια νυχτερινής διασκέδασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Εκπαιδευτικές Κάρτες
Πρώτων Βοηθειών
Σκεφτείτε τις ακόλουθες καταστάσεις, και για κάθε μία καταγράψτε τις διαδικασίες και τις πηγές που θεωρείτε
βασικές για αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Πνιγμός ή ασφυξία

Στο μπαλκόνι ενός νυχτερινού κλαμπ ένα ζευγάρι συζητάει τρώγοντας
φιστίκια. Η γυναίκα αρχίζει να γελάει και ξαφνικά πνίγεται βίαια, δείχνοντας
σημάδια μπλοκαρισμένου αεραγωγού.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Χτύπημα στην πλάτη του
ασθενούς
Να τους δώσεις ένα ποτήρι
νερό
Να βάλεις τα δάχτυλα ή ένα
κουτάλι στο στόμα για να
ξεκολλήσει το εμπόδιο

Πνιγμός είναι η μηχανική παρεμπόδιση του αέρα στους πνεύμονες. Ο πνιγμός εμποδίζει την αναπνοή και
μπορεί να είναι μερικός ή ολικός. Με μερικό πνιγμό κάποιος αέρας διατηρείται αν και είναι ανεπαρκής.
Παρατεταμένος ή ολικός ο πνιγμός οδηγεί στην ασφυξία η οποία οδηγεί με τη σειρά της στην ανοξία και είναι
πιθανά θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα. Το οξυγόνο συσωρρεύεται στα πνευμόνια και το αίμα
κρατάει το θύμα ζωντανό για κάποιο λεπτά μέχρι η αναπνοή να σταματήσει τελείως.
Συμπτώματα και κλινικά σημάδια:
ΐΐ Το άτομο δε μπορεί να μιλήσει, κλάψει ή έχει μεγάλη δυσκολία και περιορισμένη ικανότητα να το κάνει.
ΐΐ Η αναπνοή, εάν είναι εφικτή, γίνεται πολύ δύσκολα, παράγοντας ξεφυσήματα ή αγκομαχητά.
ΐΐ Ο ασθενής εκπέμπει ένα βίαιο και αθέλητο βήχα, γουργουρητό ή ήχο εμετού (σε πιο σοβαρές καταστάσεις
τα θύματα μπορεί να έχουν περιορισμένη ικανότητα να παράγουν αυτά τα συμπτώματα).
ΐΐ Ο ασθενής απελπισμένα αρπάζει το λαιμό του/της ή το στόμα του/της ή προσπαθεί να προκαλέσει εμετό.
ΐΐ Εάν η αναπνοή δεν αποκατασταθεί γρήγορα, το πρόσωπο του ατόμου γίνεται μπλε (κυάνωση) εξαιτίας της
έλλειψης οξυγόνου, και η απώλεια αισθήσεων μπορεί σύντομα να ακολουθήσει.
Ο πνιγμός μπορεί να προκληθεί από:
ΐΐ Φυσικό εμπόδιο του αεραγωγού από ένα ξένο σώμα.
ΐΐ Αναπνευστικές ασθένειες που εμπεριέχουν μπλοκάρισμα του αεραγωγού.
ΐΐ Συμπίεση του λαιμού.
ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
1. Ενθαρρύνουμε το θύμα να βήξει
Πολλοί άνθρωποι είναι πολύ γρήγοροι στο να αναλάβουν πιθανά δύσκολες
παρεμβάσεις (π.χ. κοιλιακή πίεση), για πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν
αποκολληθεί χωρίς καμιά πιθανή σοβαρή παρέμβαση. Εάν ο πνιγμός προκαλείται
από μια ενοχλητική ουσία παρά από ένα εμπόδιο, και αν υπάρχουν οι αισθήσεις,
τότε ο ασθενής θα πρέπει να πιει νερό μόνος του και να προσπαθήσει να καθαρίσει
το λαιμό του. Μιας και η αναπνευστική οδός είναι ήδη κλειστή, υπάρχει μικρός
κίνδυνος να εισέλθει το νερό στους πνεύμονες.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)

2. Χτυπήματα στην πλάτη.
Δώστε δυνατά χτυπήματα-χρησιμοποιώντας το μετακάρπιο στο πάνω μέρος
της πλάτης του θύματος, χτυπήστε με μία προς τα πάνω κατεύθυνση, συνήθως
χρειάζονται μεταξύ πέντε και είκοσι χτυπημάτων. Τα χτυπήματα δινονται για να
δημιουργηθεί
μια αύξηση της πίεσης πίσω από το αντικείμενο που έχει μπλοκάρει, έτσι ώστε να
βοηθηθεί ο
ασθενής να αποκολλήσει το αντικείμενο. Σε μερικές περιπτώσεις η φυσική
δόνηση της πράξης μπορεί να είναι αρκετή για να προκαλέσει επαρκή κίνηση του
αντικειμένου που θα επιτρέψει το καθάρισμα της αναπνευστικής οδού.
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ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
3. Κοιλιακές ωθήσεις ή “ο ελιγμός του Heimlich”
Το να εκτελέσεις κοιλιακές ωθήσεις χρειάζεται ένας διασώστης να στέκεται
πίσω από τον ασθενή και να χρησιμοποιεί τα χέρια του για να ασκήσει
πίεση στο κάτω μέρος του διαφράγματος. Η πίεση αυτή μεταφέρεται στα
πνευμόνια και ασκεί πίεση σε κάθε αντικείμενο που έχει μπλοκάρει την
τραχεία, με την ελπίδα ότι θα αποβληθεί. Στην ουσία αυτό είναι ένα είδος
“τεχνητού βήχα”. Μια τροποποιημένη τεχνική χρησιμοποιείται για μια έγκυο
και/ή για παχύσαρκους ασθενείς. Ο παροχέας πρώτων βοηθειών τοποθετεί
τα χέρια του στο κέντρο του στήθους και το πιέζει. Ακόμα κι όταν ο ελιγμός
του Heimlich έχει εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να τραυματίσει το άτομο στο
οποίο εφαρμόστηκε: π.χ. συντελώντας σε κάταγμα του ξιφοειδούς ή των
πλευρών.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)

4. Αυτο-θεραπεία με κοιλιακές ωθήσεις
Ένα άτομο μπορεί να εκτελέσει κοιλιακές ωθήσεις στον εαυτό του με το να
χρησιμοποιήσει ένα σταθερό αντικείμενο, όπως ένα κιγκλίδωμα ή το πίσω
μέρος μιας καρέκλας για να εφαρμόσει πίεση, όπως θα έκανε ο διασώστης
με τα χέρια του. Όπως και με άλλες μορφές της διαδικασίας, είναι πιθανό ότι
εσωτερικοί τραυματισμοί μπορεί να προκύψουν.
5. Δακτυλική απόφραξη σε έναν ασθενή που έχει χάσει τις αισθήσεις
του
Μόλις ένα θύμα που έχει πνιγεί χάσει τις αισθήσεις του, ο παροχέας πρώτων
βοηθειών μπορεί να προσπαθήσει να μετακινήσει κάθε εμπόδιο με το
να πιέσει τα δάχτυλά του κατά μήκος του πίσω μέρους του λαιμού για να
απελευθερώσει από κάθε εμπόδιο την αναπνευστική οδό. Με αυτήν την
τεχνική υπάρχει ρίσκο να προκληθεί περαιτέρω ζημιά (π.χ. να προκληθεί
εμετός)
6. Καρδιοαναπνευστικές τεχνικές ανάνηψης (CPR)
Μόλις ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει πλέον, το να
εκτελεστεί η τεχνική CPR μπορεί να είναι απαραίτητο (Το CPR είναι ένας
συνδυασμός από πιέσεις στο στήθος και διασωστική αναπνοή). Το CPR
μπορεί να είναι αρκετό για να απελευθερώσει επαρκώς την αναπνευστική
οδό από το αντικείμενο, επιτρέποντας αέρα να μπει και να βγει από τα
πνευμόνια.
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. Μαχαίρωμα

Στην είσοδο ενός μπαρ, δύο νέοι άντρες διαφωνούν και ο ένας μαχαιρώνει
τον άλλον στο στήθος και την κοιλιά, αφήνοντας το μαχαίρι στο σώμα του. Ο
νέος άντρας αρχίζει να ανασαίνει με δυσκολία και δείχνει σημαδια απώλειας
αισθήσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Βγάλτε το μαχαίρι και πιέστε
στην πληγή.
Καλέστε αμέσως ασθενοφόρο.

Όταν ένα άτομο μαχαιρώνεται στην περιοχή του στήθους, μπορεί να αντιμετωπίσεις τα παρακάτω συμπτώματα
ή σημάδια:
ΐΐ Σοβαρή αιμορραγία και πιθανά μεγάλη απώλεια αίματος.
ΐΐ Η αναπνοή, εφόσον υπάρχει, γίνεται με δυσκολία και παράγει έναν ήχο σαν αγκομαχητό.
ΐΐ Εάν η αναπνοή δεν αποκατασταθεί γρήγορα, το πρόσωπο του ατόμου που έχει μαχαιρωθεί γίνεται μπλε
(κυάνωση) εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου, ενώ απώλεια αισθήσεων μπορεί σύντομα να ακολουθήσει.
Όταν ένα άτομο μαχαιρώνεται στην κοιλιακή χώρα, μπορεί να αντιμετωπίσεις τα παρακάτω συμπτώματα ή
σημάδια:
ΐΐ Μεγάλη αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα.
ΐΐ Εξαιτίας της μεγάλης απώλειας αίματος το άτομο μπορεί να υποστεί ολιγαιμικό σοκ, που προκαλεί
ταχυκαρδία και απώλεια αισθήσεων.
ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
1. Μη μετακινήσεις το μαχαίρι από το σώμα του ατόμου
Πολλοί άνθρωποι προβαίνουν σε γρήγορες παρεμβάσεις και προσπάθειες να
μετακινήσουν το μαχαίρι από το σώμα. Εντούτοις, αυτό είναι μεγάλο λάθος, καθώς
μετακινώντας το μαχαίρι μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η απώλεια αίματος και να
προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία.
2. Συμπίεση ανοιχτών τραυμάτων
Στο σημείο της μαχαιριάς, θα πρέπει να εφαρμοστεί πίεση με κάποιο υλικό όσο πιο
καθαρό γίνεται, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση ολιγαιμικού σοκ. Εάν το υλικό
διαποτιστεί με αίμα, μην το μετακινήσετε, απλά συνεχίστε να τοποθετείτε υλικό από
πάνω. Το να μετακινήσεις το διαποτισμένο με αίμα υλικό μπορεί να ξανανοίξει την
πληγή και να μην αφήνει το αίμα να πήξει.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων
Αποστειρωμένο ή καθαρό
ρούχο
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)

3. Καρδιοαναπνευστικές τεχνικές ανάνηψης (CPR)
Όταν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει πλέον, το να
εκτελέσεις το CPR μπορεί να είναι αναγκαίο (Το CPR είναι ένας συνδυασμός πιέσεων
στο στήθος και διασωστικής αναπνοής). Εάν το μαχαίρι είναι κολλημμένο στο
στήθος, δε θα πρέπει να επιχειρηθούν πιέσεις.
4. Κάλεσε για βοήθεια
Όταν κάποιος έχει μαχαιρωθεί, αυτός που θα απαντήσει στα επείγοντα θα πρέπει
να επικοινωνήσει με την ιατρική υπηρεσία επειγόντων και να εξηγήσει με ακρίβεια,
και με όσες πιο πολλές λεπτομέρειες γίνεται, ό,τι έχει συμβεί. Είναι σημαντικό
να μεταφερθούν πληροφορίες για την ακριβή ώρα του μαχαιρώματος και την
κατάσταση συνειδητότητας του θύματος. Η ιατρική υπηρεσία επειγόντων θα σου
δώσει κατευθύνσεις για το πώς να πράξεις ή να βοηθήσεις το θύμα.
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ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
5. Αποδείξεις
Είναι σημαντικό να κρατηθούν όλα τα αντικείμενα που ανήκουν στο
δράστη (π.χ. αποτσίγαρα, αντικείμενα ένδυσης κ.λ.π.) Μετά το περιστατικό,
προσπάθησε να θυμηθείς όσο πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείς,
καταγράφοντας οτιδήποτε θυμάσαι για την κατάσταση και τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση, π.χ. τόπος, χρόνος, άνθρωποι που ήταν
παρόντες, πληροφορίες για το δράστη/δράστες (π.χ. χρώμα μαλλιών και
κούρεμα, χρώμα ματιών, προφορά, μυρωδιά, μάρκα/μοντέλο αυτοκινήτου,
αριθμός πινακίδας αυτοκινήτου, κ.λ.π.)

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων
Αποστειρωμένο ή καθαρό
ρούχο
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Στις περισσότερες ευρωπαικές χώρες το θύμα δεν έχει καμία
υποχρέωση να αποφασίσει αν θα παραπονεθεί αμέσως ή όχι (π.χ. μπορεί να
χρειαστεί έξι μήνες να το κάνει αυτό).

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3. Καρδιακή ανακοπή

Σε ένα trance πάρτυ ένας νέος άνθρωπος που χόρευε πέφτει πλατιά κάτω
χωρίς προφανή αιτία. Δεν αναπνέει και δεν έχει παλμό.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ταρακουνάς το άτομο
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων

Όταν ένα άτομο έχει υποστεί καρδιοαναπνευστικό επεισόδιο (CRA),τα παρακάτω σημαδια ή συμπτώματα
μπορεί να εμφανιστούν:
ΐΐ Τροποποιημένος ή απών ρυθμός καρδιάς
ΐΐ Απουσία αναπνοής
ΐΐ Απώλεια αισθήσεων
Το CRA μπορεί να προκύψει εξαιτίας: π.χ. αναπνευστικών προβλημάτων, προβλημάτων που σχετίζονται με
καρδιαγγειακές ασθένειες ή με την κατανάλωση ναρκωτικών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. CPR
Όταν το CRA έχει αναγνωριστεί σωστά, εάν απαιτείται, η τεχνική CPR
θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο πιο σύντομα γίνεται (το CPR είναι ένας
συνδυασμός πιέσεων στο στήθος και διασωστικής αναπνοής). 30 πιέσεις θα
πρέπει να γίνουν για κάθε δύο διασωστικές αναπνοές.
2. Καλείς για βοήθεια
Όταν ένα επεισόδιο CRA έχει αναγνωριστεί, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με
την ιατρική υπηρεσία επειγόντων εξηγώντας τι έχει συμβεί. Είναι σημαντικό
να πεις την ακριβή ώρα του CRA και την κατάσταση συνειδητότητας του
ατόμου. Στην υπηρεσία επειγόντων θα πρέπει να δοθούν ακριβείς οδηγίες
για τη σκηνικό του συμβάντος.
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ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων
Αποστειρωμένο ή καθαρό
ρούχο
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)
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4. Πτώση

Μια νέα γυναίκα που χόρευε στην κορυφή μιας εξέδρας δύο μέτρων, πέφτει
και δείχνει σημάδια κατάγματος του αυχένα. Μετά από 20 λεπτά κάνει βίαια
εμετό.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ταρακουνάς το άτομο και το
βοηθάς να σηκωθεί
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων

Όταν ένα άτομο πέφτει από ένα σημαντικό ύψος, τα παρακάτω σημάδια ή συμπτώματα μπορεί να
εμφανιστούν:
ΐΐ Σημάδια κατάγματος σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, πιθανόν προκαλώντας απώλεια κινητικότητας
που εξαρτάται από το σημείο τραυματισμού.
ΐΐ Τραυματισμός στο κεφάλι/σπόνδυλους.
ΐΐ Απώλεια αισθήσεων.
Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο κεφάλι/σπονδύλους δεν απαιτούν θεραπεία, εκτός από αναλγητικά. Αλλά,
στενή παρακολούθηση για πιθανές επιπλοκές, όπως εσωτερική εγκεφαλική αιμορραγία ή παραπληγία, είναι
απαραίτητη. Εάν ο εγκέφαλος/νωτιαίος μυελός έχει τραυματιστεί σοβαρά, τότε μία ολική εκτίμηση από
νευροχειρούργο είναι επείγουσα.
ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
1. Εάν ένα άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του στο πάτωμα, κάλεσε την ιατρική
υπηρεσία της υπηρεσίας επειγόντων και μη μετακινείς αμέσως τον ασθενή.
Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να αναλάβουν γρήγορη δράση παρέμβασης και
προσπαθούν να σηκώσουν το άτομο ή να το τοποθετήσουν σε “θέση ανάρροπη”
(γυρισμένο στη μία πλευρά). Εντούτοις, ο ασθενής δε θα πρέπει να ενοχληθεί, και
εάν είναι δυνατό θα πρέπει να ακινητοποιηθεί στη θέση στην οποία βρέθηκε. Εάν
το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, αυτό μπορεί να είναι σημάδι τραυματισμού
στο κεφάλι, λαιμό, σπόνδυλο, όπου στην περίπτωση που το θύμα μετακινηθεί, η
κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, με πιθανή πρόκληση τετραπληγίας, παραπληγίας
ή ακόμα και θανάτου. Η ιατρική υπηρεσία επειγόντων θα πρέπει να κληθεί άμεσα
και να τους δοθεί μια ξεκάθαρη εξήγηση της δεδομένης κατάστασης.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων
Αποστειρωμένο ή καθαρό
ρούχο
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)

2. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του και υπάρχουν ενδείξεις για ζημιά σε
μέλη του σώματος.
Προσπάθησε να ακινητοποιήσεις το μέλος και κάλεσε την ιατρική υπηρεσία
επειγόντων. Εάν ένα κόκκαλο έχει βγει από τη θέση του, μην προσπαθήσεις να
το τοποθετήσεις ή να το βάλεις στην κανονική του θέση. Κάθε μία από αυτές τις
στρατηγικές μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε μεγάλα αιμοφόρα αγγεία, και
πιθανόν να οδηγηθεί ο ασθενής σε ολιγαιμικό σοκ.
3. Εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του και μπορεί να κινηθεί χωρίς να έχει
προφανείς τραυματισμούς, αλλά έχει χτύπημα στο κεφάλι.
Ο εμετός είναι ένα σημάδι τραυματισμού στο κεφάλι/στη σπονδυλική στήλη. Ο
ασθενής θα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση ανάρροπη έτσι ώστε ένας πιθανός
εμετός να μην καταποθεί ή μπλοκάρει την αναπνευστική οδό. Το κεφάλι και
ο λαιμός θα πρέπει να ακινητοποιηθούν, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα
περαιτέρω τραυματισμού.
4. Επικοινώνησε με την ιατρική υπηρεσία επειγόντων.
Εάν ο ασθενής έχει αναγνωριστεί και η κατάστασή του είναι πλέον ασφαλής, θα
πρέπει να επικοινωνήσεις με την ιατρική υπηρεσία επειγόντων εξηγώντας την
κατάσταση. Είναι σημαντικό να δώσεις τον ακριβή χρόνο του συμβάντος και να
εξηγήσεις την κατάσταση συνειδητότητας του ατόμου. Η ομάδα επειγόντων μπορεί
να σου παρέχει οδηγίες για το πώς να πράξεις.
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5. Υπερβολική δόση ηρωίνης

Στη δίοδο ενός κτιρίου κοντά σε ένα νυχτερινό κλαμπ δύο νέοι άνθρωποι
έχουν κάνει ένεση. Ο ένας φαίνεται πολύ καταβεβλημένος λέγοντας ότι ο
άλλος “δεν αναπνέει ή δεν αποκρίνεται, δε θα ξυπνήσει και πιθανόν να είναι
νεκρός”.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ταρακουνάς το άτομο
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων

Ένα περιστατικό υπερβολικής δόσης μπορεί να προκύψει όταν μια δόση λαμβάνεται σε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή
που ο χρήστης έχει συνηθίσει. Η λήψη μιας υπερβολικής δόσης μπορεί να οδηγήσει σε μια οξεία κατάσταση, καθώς οι
αισθήσεις του χρήστη μπορεί να χαθούν. Μία ανεκτή δόση για έναν εθισμένο, θα μπορούσε να είναι μοιραία για έναν
χρήστη πρωτάρη. Η ηρωίνη επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μία από τις επιδράσεις της είναι ότι χαμηλώνει
τους παλμούς της καρδιάς. Η αναπνοή γίνεται δραματικά πιο αργή. Κάθε ένα από αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι
μοιραίο, εάν η δόση είναι πολύ υψηλή.
ΐΑνάλογα
ΐ
με την καθαρότητα και τα επίπεδα ανοχής του χρήστη, μια θανατηφόρα δόση ηρωίνης μπορεί να ποικίλλει
από 200 μέχρι 500mg, αλλά οι σκληραγωγημένοι χρήστες μπορεί να επιβιώσουν από δόσεις των 1800mg και πάνω.
ΐΕντούτοις,
ΐ
με την ηρωίνη που πουλιέται στους δρόμους δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα “ασφαλούς δόσης”. Εξαρτάται
από την ανεκτικότητα, την καθαρότητα και την ποσότητα που λαμβάνεται.
ΐΤα
ΐ πρώτα σημάδια της υπερβολικής δόσης ηρωίνης είναι μια δυσκολία στην αναπνοή η οποία μπορεί να οδηγήσει στο
θάνατο από ασφυξία.
Ο τύπος των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες ιατρικής για να θεραπεύσουν κάποιον που
έχει υποστεί επεισόδιο υπερβολικής δόσης ηρωίνης ονομάζονται “οπιούχοι ανταγωνιστές”. Συνηθισμένοι οπιούχοι
ανταγωνιστές είναι το Naloxone και το Naltrexone, τα οποία δε συνταγογραφούνται. Ενώ δεν είναι διαθέσιμα χωρίς
συνταγή, υπάρχουν προγράμματα μείωσης της ζημιάς στα οποία μπορεί να διανέμονται νόμιμες συνταγές για naloxone σε
χρήστες ηρωίνης (και την οικογένεια και τους φίλους τους) ως κομμάτι πρόληψης υπερβολικών δόσεων και εκπαιδευτικών
θεμάτων.

ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
1. Αν έχεις naloxone, κάνε μία ένεση
Εάν πρέπει να αφήσεις το θύμα, θυμήσου να το τοποθετήσεις σε ανάρροπο
θέση. Βάλε το naloxone σε μία σύριγγα. 1 κυβικό εκατοστό από 0,4mg/
mL naloxone μπορεί να είναι αρκετό, αλλά μπορείς πάντα να βάλεις
περισσότερο και να χορηγήσεις 1 κυβ.εκ. πρώτα, να εκτιμήσεις την
κατάσταση και στη συνέχεια να δώσεις άλλη μία δόση. Το Naloxone μπορεί
να χορηγηθεί στο μυ, οπότε δε χρειάζεται να βρεις φλέβα. Τα καλύτερα
σημεία για να γίνει η ένεση είναι στο μπράτσο (στο δελτοειδή μυ), στο μηρό
(στους τετρακέφαλους) ή το γλουτό (στους γλουτιαίους). Εάν έχεις βαμβάκι
με οινόπνευμα, καθάρισε την περιοχή, εάν όχι, χορήγησε την ένεση σε γωνία
90 μοιρών.
2. Ξεκίνα διασωστικές αναπνοές.
Το naloxone θα πρέπει να δράσει αρκετά γρήγορα, αλλά θα μπορούσε να
πάρει κάποια λεπτά για το θύμα να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Εάν δεν
ξυπνήσει και συνεχίζει να αναπνέει, μέσα σε λίγα λεπτά, δώσε μια δεύτερη
δόση. Εν τω μεταξύ, είναι σημαντικό να αναπνέεις γι’ αυτόν.
3. Επικοινώνησε με την ιατρική υπηρεσία επειγόντων.
Εάν ο ασθενής έχει αναγνωριστεί και η κατάστασή του είναι πλέον ασφαλής,
θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την ιατρική υπηρεσία επειγόντων εξηγώντας
την κατάσταση. Είναι σημαντικό να δώσεις τον ακριβή χρόνο του συμβάντος
και να εξηγήσεις την κατάσταση συνειδητότητας του ατόμου. Η ομάδα
επειγόντων μπορεί να σου παρέχει οδηγίες για το πώς να πράξεις.
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ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)
Naloxone και σύριγγα
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6. Υπερβολική δόση αλκοόλ

Μία νέα γυναίκα έχει συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι με αλκοόλ, πίνοντας
ποτά με κάποιους φίλους. Φαίνεται μπερδεμένη, αρχίζει να δείχνει σημάδια
αδιαθεσίας και στη συνέχεια δείχνει σημάδια
απώλειας αισθήσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Προσφέρεις ένα κρύο μπάνιο/
ντους
Προσφέρεις δυνατό καφέ
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων

Μια υπερβολική δόση μπορεί να εμφανιστεί όταν λαμβάνεται μια δόση μεγαλύτερη από αυτή που ο
χρήστης είχε συνηθίσει. Όταν ένα άτομο πιει μια σημαντική ποσότητα αλκοολούχων ποτών σίγουρα
θα εμφανιστούν σημάδια ή συμπτώματα (ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στα επίπεδα
ανοχής αλκοόλ από άτομο σε άτομο, και δεν παρουσιάζουν όλοι οι άνθρωποι όλα τα συμπτώματα).
Η παρακάτω κλίμακα θα απευθύνεται σε έναν τυπικό κοινωνικό πότη:
ΐΐ 0,50/dL: Απώλεια συναισθηματικών περιορισμών, ζωντάνια, αίσθημα ζεστασιάς, αναψοκοκκίνισμα
προσώπου, ελαφριά εξασθένηση της κρίσης.
ΐΐ 1,00g/dL: Ελαφρύ ψεύδισμα στο λόγο, απώλεια ελέγχου λεπτής κινητικότητας (όπως το γράψιμου),
σύγχυση όταν προκύπτει κάτι που χρειάζεται σκέψη, συναισθηματική αστάθεια, ανάρμοστο γέλιο
ΐΐ 2,00g/dL: Μεγάλο ψεύδισμα στο λόγο, παραπατήματα, ο ασθενής τα βλέπει διπλά, λήθαργος αλλά
διατήρηση της ικανότητας να ξυπνήσει με μια φωνή, δυσκολία στο να κάτσει στητός σε μια καρέκλα,
απώλεια μνήμης
ΐΐ 3,00g/dL: Λήθαργος, διατήρηση ικανότητας να ξυπνήσει μόνο για λίγο από ένα δυνατό σωματικό
ερέθισμα (όπως ένα χαστούκι ή ένα δυνατό τσίμπημα), βαθύ ροχαλητό
ΐΐ 4,00g/dL: Κωματώδης κατάσταση, αδυναμία να ξυπνήσει, ακράτεια, χαμηλή πίεση, ακανόνιστη αναπνοή
ΐΐ 5,00g/dL: Πιθανός θάνατος, είτε από διακοπή της αναπνοής, υπερβολικά χαμηλή πίεση ή εμετός που
εισέρχεται στα πνευμόνια χωρίς την παρουσία του προστατευτικόυ αντανακλαστικού του βήχα.
Υπάρχουν κι άλλες καταστάσεις που μπορεί να παρουσιάζουν τα ίδια σημάδια και συμπτώματα με αυτά της
μέθης από αλκοόλ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις τα συμπτώματα της μέθης, όχι μόνο για να επιβεβαιώσεις
την παρουσία και σοβαρότητα των συνεπειών του αλκοόλ, αλλά και για να
μπορείς να διαφοροποιήσεις τα συμπτώματα άλλων καταστάσεων που μπορεί να συνυπάρχουν, μιμούμενα ή
ενδεδυμένα με τα συμπτώματα της μέθης. Ομολογουμένως, μια τέτοια διάκριση μπορεί να είναι υπερβολικά
δύσκολη για ένα μη μυημένο άτομο (ακόμα κι αν κάποιος έχει εμπειρία όπως ένας αστυνομικός) και μπορεί να
είναι εξίσου δύσκολο για άπειρους γιατρούς. Στην περίπτωση ενός έντονου επεισοδίου υπερβολικής δόσης
αλκοόλ, για να πάρεις μια ιδέα για την κατάσταση της μέθης, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τι και πότε ήπιε
ο ασθενής. Μπορεί να υπάρχει ακόμα μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο στομάχι για να απορροφηθεί που θα
μπορούσε να επιδεινώσει τη θέση του ασθενούς.
Ο πονοκέφαλος που προκαλεί το αλκοόλ χαρακτηρίζεται από ημικρανία, τρέμουλο, ναυτία, διάρροια και
κόπωση συνδυασμένη με μειωμένη επαγγελματική πρακτική, γνωστική κατάσταση ή οπτικο-χωρική δεξιότητα.
Τα συμπτώματα του πονοκέφαλου από το αλκοόλ φαίνεται να προκαλούνται από αφυδάτωση, ορμονικές
τροποποιήσεις και τα τοξικά
αποτελέσματα του αλκοόλ.
ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Η πλειοψηφία των ανθρώπων με απλές περιπτώσεις μέθης από αλκοόλ
μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα φίλο ή συγγενή. Πρώτα, απομάκρυνε
το άτομο από το μπαρ ή το πάρτυ, προκειμένου να ηρεμήσει, οδήγησέ
το σε ένα ασφαλές περιβάλλον (π.χ. κράτησέ το μακριά από επικίνδυνα
μηχανήματα και αντικείμενα, πρόλαβέ το να μην πέσει και μην το αφήσεις
να οδηγήσει). Προσδιόρισε εάν το άτομο έχει πάρει φάρμακα, παράνομα
ναρκωτικά ή μη οινοπνευματώδη ποτά.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ζαχαρώδη υγρά
Ξύλινα κουτάλια
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων εάν ο ασθενής δεν
επανέρχεται γρήγορα και αν η
κατάσταση είναι πολύ σοβαρή
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ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
1. Πίεσε το άτομο να κάνει εμετό
Εάν το άτομο έχει πιει πρόσφατα μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, θα πρέπει να
πιέσει τον εαυτό του να κάνει εμετό, έτσι ώστε να εμποδίσει περισσότερο
αλκοόλ να απορροφηθεί- έξτρα απορρόφηση θα αυξήσει τα επίπεδα μέθης
που έχει ήδη συντελεστεί.
Είναι φοβερά συνηθισμένο για ένα μεθυσμένο άτομο να κάνει εμετό μια
φορά. Εντούτοις, αν κάνει εμετό πάνω από δύο φορες, μπορεί να είναι
σημάδι τραυματισμού στο κεφάλι ή άλλης σοβαρής ασθένειας. Εάν ένα
μεθυσμένο άτομο κάνει εμετό περισσότερες από δύο φορές και δεν είναι
συνεχόμενες, τότε θα πρέπει να πάει στα επείγοντα ενός νοσοκομείου για
εκτίμηση της κατάστασής του.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Αντικείμενα άμεσης ανάγκης
(π.χ. γάντια και μάσκα
προσώπου)

2. Πίεσε για πρόσληψη ζαχαρούχων υγρών
Είναι σημαντικό ο ασθενής να πιει ζαχαρούχα υγρά για να αποφύγει την
αφυδάτωση και την υπογλυκαιμία που μπορεί να προκληθεί από μία μεγάλη
μέθη. Τα ζαχαρούχα υγρά έχουν διεγερτικές ιδιότητες που μπορούν να
αντικρούσουν τα καταθλιπτικά/ηρεμιστικά αποτελέσματα του αλκοόλ.
3. Επικοινώνησε με την ιατρική υπηρεσία της υπηρεσίας επειγόντων
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει τροποποίηση της κατάστασης
συνειδητότητας, όταν ο ασθενής δεν αντιδρά, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί
άμεσα ιατρική βοήθεια από την υπηρεσία επειγόντων.
4. Να βάλεις κάποιον να παρακολουθεί συνέχεια τον ασθενή
Είναι απαραίτητο να διατηρείται συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς
για να επιβεβαιωθεί ότι το άτομο βελτιώνεται/δε χειροτερεύει και ιατρική
βοήθεια μπορεί να αποκτηθεί, εάν χρειαστεί. Εάν αυτός που προσέχει τον
ασθενή δεν νιώθει άνετα (ή απλά δε θέλει) να παρακολουθεί την κατάσταση
του μεθυσμένου ατόμου, τότε θα είναι καλύτερα ο ασθενής να μεταφερθεί
στο νοσοκομείο.
5. Διαδικασία αποκατάστασης
Καμία φαρμακευτική αγωγή δε θα επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης.
Η καφείνη (π.χ. το να πιει το άτομο καφέ) και τα κρύα ντουζ μπορεί να έχουν
ελάχιστο και πολύ προσωρινό αποτέλεσμα.
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7. Αιμορραγία (κόψιμο από γυαλί)

Δύο νέοι άνθρωποι φεύγουν από ένα μπαρ όταν ο ένας από αυτούς κόβει το
πόδι του σε σπασμένα γυαλιά που ήταν στο πάτωμα. Αρχίζει να αιμορραγεί
ανεξέλεγκτα.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μετακινείς το γυαλί
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων

Όταν ένα άτομο κόβεται με γυαλί, τα παρακάτω σημάδια ή συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν:
ΐΐ Αιμορραγία
ΐΐ Ακατάσχετη αιμορραγία. Αυτό μπορεί να σχετιστεί και με απώλεια αισθήσεων.
Οι περισσότερες αιμορραγίες μπορεί να σταματήσουν με ένα συνδυασμό άμεσης πίεσης της πληγής και
του χρόνου που περνάει (Ξεκούραση και ανύψωση του μέλους που έχει τραυματιστεί, βοηθάνε πολύ). Το
καθάρισμα της πληγής με νερό και μαλακό σαπούνι, θα βοηθήσει τη μείωση της πιθανότητας βακτηριακής
μόλυνσης.
ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
1. Μετακίνησε το γυαλί
Χρησιμοποίησε γάντια. Είναι σημαντικό να μετακινηθούν όλα τα θραύσματα
γυαλιού που φαίνονται, έτσι ώστε να μπορεί να ασκηθεί πίεση στην πληγή,
χωρίς να τραυματιστεί κι άλλο.
2. Εφάρμοσε άμεση πίεση
Η άμεση πίεση πρέπει να εφαρμοστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να
αποφευχθεί/μειωθεί απώλεια αίματος. Εάν το υλικό με το οποίο πιέζουμε την
πληγή έχει διαποτιστεί με αίμα μην το μετακινήσεις και το αντικαταστήσεις,
αλλά βάλε περισσότερο υλικό από πάνω. Η μετακίνηση του διαποτισμένου
με αίμα υλικό μπορεί να συμβάλλει στο να ξανανοίξει η πληγή και να
εμποδίσει την πήξη του αίματος που πρέπει να γίνει.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Αποστειρωμένο ή καθαρό
ρούχο
Πλαστικό προστατευτικό
προσώπου
Γάντια
Καλείς την υπηρεσία
επειγόντων μόνο σε σοβαρές
περιπτώσεις

3. Επικοινώνησε με την ιατρική υπηρεσία της υπηρεσίας επειγόντων
Εάν το κόψιμο είναι βαθύ με μεγάλη απώλεια αίματος, τότε επικοινώνησε
με την υπηρεσία επειγόντων. Η ομάδα των επειγόντων θα σου παρέχει
κατευθύνσεις για το πώς να πράξεις. Εάν το κόψιμο είναι βαθύ, αλλά η
αιμορραγία ελέγχεται με την άσκηση
πίεσης, θα πρέπει να κατευθύνεις το άτομο στα επείγοντα του πλησιέστερου
νοσοκομείου, έτσι ώστε να γίνουν ράμματα σωστά.
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8. Βιασμός

Ένας επόπτης εισόδου σε ένα νυχτερινό κλαμπ προσεγγίζεται από μια
αλλόφρονα νέα γυναίκα. Αναφέρει ότι βιάστηκε από δύο άντρες που την
ακολούθησαν από αυτό το κλαμπ.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Πλένεις ή καθαρίζεις το θύμα
και του δίνεις να αλλάξει ρούχα

Η παράξη του βιασμού περιγράφεται όπως κάθε σεξουαλική σχέση (πρωκτική, κολπική ή στοματική), που
γίνεται με εξαναγκασμό, με την άσκηση βίας ή σωματικής ή με ψυχολογικές απειλές χωρίς τη συγκατάθεση του
ενός από τους δύο (όπου τις περισσότερες φορές είναι γυναίκες).
Ο βιασμός ή η σεξουαλική επίθεση μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Ενώ
κάθε θύμα αντιδρά με διαφορετικό τρόπο, οι άμεσες αντιδράσεις είναι συνήθως θυμός, δυσπιστία, ταραχή και
φόβος. Τα θύματα πάντα χρειάζονται ιατρική και ψυχολογική φροντίδα.
ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Όποια κι αν είναι η αντίδραση του θύματος, θα χρειαστεί να κάνει κάποια πράγματα:
1. Αναζήτησε ιατρική βοήθεια
Όσο συντομότερα μπορέσει το θύμα να πάει στα επείγοντα του νοσοκομείου,
τόσο το καλύτερο θα είναι για την απόκτηση αποδείξεων. Το θύμα δεν πρέπει
να αλλάξει ρούχα, πλυθεί ή douche the victim (τα ρούχα που φοράει τη στιγμή
της επίθεσης θα αποτελέσουν μέρος των αποδείξεων). Μόνο αν είναι απόλυτα
απαραίτητο θα πρέπει να αλλάξει ρούχα-εξασφάλισε ότι τα ρούχα με τις αποδείξεις
θα κρατηθούν σε χάρτινη, κι όχι πλαστική, σακούλα.
Ακόμα κι αν το θύμα δεν είναι εμφανώς τραυματισμένο, θα πρέπει να λάβει
ιατρική φροντίδα. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εκτίμηση των ρίσκων για
εγκυμοσύνη και/ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών, και μετά θα πρέπει
να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Εάν το θύμα υποπτεύεται ότι είχε
ναρκωθεί, τότε θα πρέπει να κάνει μια εξέτατη ούρων για να το τσεκάρει.
2. Βρες κοινωνική υποστήριξη
Τα θύματα δεν πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση μόνα τους. Επικοινώνησε
με ένα μέλος της οικογένειάς τους ή με ένα φίλο. Μπορούν να βοηθήσουν το θύμα
να θυμηθεί όσο πιο πολλά μπορεί για την επίθεση, το δράστη και την εξέλιξη των
γεγονότων. Το θύμα δε θα πρέπει με κανέναν τρόπο να ανησυχεί για το ότι, κάποια
μέρα μετά, μπορεί να μη μπορεί να εξηγήσει ή να αποδείξει το τι έχει συμβεί.
3. Κατάδωσε τους δράστες
Κράτησε όλα τα αντικείμενα που ανήκουν στους δράστες (π.χ. αποτσίγαρα,
κομμάτια ρούχου, κ.λ.π.) Η συλλογή όσων πιο πολλών αποδείξεων είναι δυνατό,
είναι κάτι βασικό εάν το θύμα θέλει να καταγγείλει το περιστατικό. Προσπάθησε
να το κάνεις να θυμηθεί όσα πιο πολλά γίνεται, ενώ καταγράφεις κάθε τι που
θυμαται από την κατάσταση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση.
Για παράδειγμα, την τοποθεσία, το χρόνο, τους ανθρώπους που ήταν παρόντες,
χαρακτηριστικά του δράστη (όπως προφορά, μυρωδιά, στυλ και χρώμα μαλλιών,
χρώμα ματιών, αριθμό πινακίδας αυτοκινήτου ή μάρκα κ.λ.π.)
Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για να αποφασίσει το θύμα αν θα καταγγείλει ή όχι
αμέσως το περιστατικό (το θύμα έχει συνήθως περιθώριο έξι μηνών για να το κάνει).
Αν το θύμα επιθυμεί να κάνει άμεσα καταγγελία, τότε πρέπει να επικοινωνήσει με
την αστυνομία.
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ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γάντια
Χάρτινες σακούλες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Η υπεύθυνη διάθεση αλκοολούχων
ποτών
Όπως κάθε μέρα ο κύριος Joseph, 57 χρονών και παντρεμένος με τρία παιδιά, παίρνει την πρωινή
αλληλογραφία του πριν ανοίξει την παμπ του.
Ο κύριος Joseph παρατηρεί έναν παράξενο φάκελο που περιέχει ένα γράμμα από τις τοπικές δικαστικές
αρχές. Καθώς ο κύριος Joseph δεν περιμένει αυτό το γράμμα, το ανοίγει με περιέργεια. Αφού το διαβάσει
μένει κατάπληκτος και δύσπιστος από το περιεχόμενό του.
Εν συντομία, το γράμμα περιέχει μία “κλήτευση” που του ζητάει να παρευρεθεί σε μία ακρόαση στο
δικαστήριο. Κατηγορείται ότι είναι συνυπεύθυνος για ένα ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ένας από τους
πελάτες του. Η κλήτευση λέει ότι τη νύχτα του ατυχήματος ο πελάτης του έπινε στο στέκι του κυρίου
Joseph μέχρι περίπου τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο πελάτης, στη συνέχεια, προσπάθησε να οδηγήσει για το
σπίτι του με το αυτοκίνητό του και είχε ένα ατύχημα που του προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς και
απώλεια περιουσίας σε τρίτους. Μετά την ανάλυση στο εργαστήριο του νοσοκομείου, βρέθηκε στο αίμα
του ότι το επίπεδο αλκοόλ ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπτό
όριο από το νόμο.
Ο πελάτης παραδέχτηκε ότι είχε πιει εκείνη τη νύχτα, αλλά ο δικηγόρος του λέει ότι ο κύριος Joseph
έχει συνυπευθυνότητα για το ατύχημα, καθώς, σύμφωνα με τον πελάτη του, ο κύριος Joseph του
σέρβιρε αλκοόλ όποτε το ζητούσε, ακόμα κι όταν άρχισε να δείχνει σημάδια υπερβολικής κατανάλωσης
αλκοόλ και κάποιες τροποποιημένες συμπεριφορές (ένα ποτήρι έσπασε και η φωνή του είχε αρχίσει να
υψώνεται).
Ανήσυχος για την κλήτευση ο κύριος Joseph έκανε μια συντονισμένη προσπάθεια να θυμηθεί τα
γεγονότα εκείνης της νύχτας. Αμυδρά θυμήθηκε έναν πελάτη που σπάνια πηγαίνει στο μαγαζί του,
ο οποίος εκείνη τη νύχτα συνοδευόταν από μια κυρία. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς είχε αρχίσει να
χειρονομεί κατά έναν περίεργο τρόπο και να μιλάει πιο δυνατά από το συνηθισμένο.
Ο κύριος Joseph θυμήθηκε ότι είχε σκεφτεί ότι μάλλον υπήρχε κάποιο θέμα μεταξύ του ζευγαριού και
δεν είχε δώσει σημασία. Ο κύριος Joseph ακόμα έχει την ανάμνηση ότι ένα ποτήρι έσπασε κατά λάθος.
Όταν ο πελάτης έφυγε, ο κύριος Joseph τον είδε να φεύγει και μπορούσε να δει ότι δε φαινόταν καλά,
αλλά ο κύριος Joseph υπέθεσε ότι η κυρία που ήταν μαζί του θα τον πρόσεχε και θα τον πήγαινε σπίτι του
με το αυτοκίνητο με ασφάλεια. Ο κύριος Joseph γρήγορα πηγαίνει να τηλεφωνήσει στο δικηγόρο του...
Παρακαλώ κάντε μερικά σχόλια γι’ αυτή την ιστορία και σκεφτείτε και απαντήστε στις παρακάτω
ερωτήσεις:
•
•
•
•
•
•

Κατά τη γνώμη σας κατάλαβε ο κύριος Joseph την κατάσταση εκείνης της νύχτας;
Γιατί ο κύριος Joseph δεν παρενέβη;
Κατά τη γνώμη σας, τι θα μπορούσε (και θα έπρεπε) ο κύριος Joseph να έχει κάνει;
Εάν η κατάσταση είχε προκύψει στο στέκι σου, πώς θα είχες αντιδράσει;
Τι στρατηγικές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθούν καταστάσεις σαν αυτή;
Εάν υπήρχε ένας νόμος που σε αυτήν την κατάσταση θα απέδιδε ευθύνη στους ιδιοκτήτες και
μπάρμαν, τι βήματα θα έπρεπε να γίνουν για να εξασφαλιστεί ότι δε θα προέκυπταν καταστάσεις σαν
κι αυτήν;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Φυσικό περιβάλλον
(Σχήμα Α1)

ΕΞΟΔΟΣ
ΜΠΑΡ

ΝΤΙ ΤΖΕΙ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΠΙΣΤΑ ΧΟΡΟΥ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΣΑΛΟΝΙ

Αυτό είναι ένα πιθανό πλάνο ενός στεκιού παρόμοιο με το δικό σου στέκι. Παρακαλώ, απάντησε στις
παρακάτω ερωτήσεις και πρόσθεσε σχόλια όπου νομίζεις ότι χρειάζεται:
1. Σε αυτό το πλάνο παρακαλώ σημειώστε το πού νομίζετε ότι μπορεί να εμφανιστούν οι πιο
προβληματικές καταστάσει.
2. Τι είδους καταστάσεις είναι αυτές; Πόσο συχνά θα εμφανιστούν; Και ποιος είναι πιο πιθανός να
εμπλακεί;
3. Πώς μπορείς συνήθως να επιλύσεις αυτές τις καταστάσεις;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Φυσικό περιβάλλον (Σχήμα Β)
Ερωτήσεις για το στέκι μου
Όνομα:
Τοποθεσία: στο κέντρο της πόλης
Ώρες εργασίας:

,κοντά στο κέντρο της πόλης

,στα προάστεια

Αριθμός εργαζομένων:
Ποιος είναι ο ρόλος σου στο στέκι;
Είχες κάποια ειδική εκπαίδευση γι’ αυτό το ρόλο ενώ δούλευες στο στέκι;
Τι σου αρέσει πιο πολύ στο στέκι σου;
Τι σου αρέσει λιγότερο στο στέκι σου;
Τι είδους πελάτες παρευρίσκονται στο στέκι σου;
Γιατί οι πελάτες σου έρχονται στο στέκι σου; (Παρακαλώ δώστε έναν αριθμό λόγων)
Είχες ποτέ πριν κάποια εκπαίδευση πάνω σε θέματα όπως: Αλκοόλ/Ναρκωτικά
Πρώτες Βοήθειες ,Υπεύθυνη διάθεση αλκοολούχων ποτών , Επικοινωνία

,Βία

, Ασφάλεια

,

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ τσέκαρε τα σχετικά κουτάκια και δώσε κάποιες πληροφορίες για το είδος της
εκπαίδευσης που είχες
Έχει το στέκι σου γίνει ποτέ ο στόχος μιας παρέμβασης/καμπάνιας για “Μείωση των ζημιών” από μία ΜΚΟ
ή μια δημόσια υπηρεσία υγείας (π.χ. ενημέρωση για το HIV, τροχαία ατυχήματα, μη αλκοολούχα ποτά);
Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ δώσε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πόσες παρεμβάσεις έχουν γίνει και τα
θέματά τους: πληροφορίες σχετικά με το πόσες
Στο στέκι σου υπάρχουν flyers πρόληψης διαθέσιμα στους πελάτες;
Στο στέκι σου έχεις μηχανή αυτόματης πώλησης προφυλακτικών;
Εάν μπορούσες να αλλάξεις κάποια διάσταση/διαστάσεις του στεκού σου (π.χ. διακόσμηση, συνολική
εικόνα, λειτουργία ή οτιδήποτε άλλο) τι είδους αλλαγές θα έκανες;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.1 Φυσικό περιβάλλον
(Σχήμα Β1)

ΕΞΟΔΟΣ

ΣΑΛΟΝΙ
ΝΤΙ ΤΖΕΙ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΜΠΑΡ

ΠΙΣΤΑ ΧΟΡΟΥ
ΝΤΙ ΤΖΕΙ

Αυτό είναι ένα πιθανό πλάνο ενός στεκιού παρόμοιο με το δικό σου στέκι. Παρακαλώ, απάντησε στις
παρακάτω ερωτήσεις και πρόσθεσε σχόλια όπου νομίζεις ότι χρειάζεται:
1. Σε αυτό το πλάνο παρακαλώ σημειώστε το πού νομίζετε ότι μπορεί να εμφανιστούν οι πιο
προβληματικές καταστάσει.

2. Τι είδους καταστάσεις είναι αυτές; Πόσο συχνά θα εμφανιστούν; Και ποιος είναι πιο πιθανός να
εμπλακεί;

3. Πώς μπορείς συνήθως να επιλύσεις αυτές τις καταστάσεις;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Κύριες περιοχές και βασικά
προβλήματα που σχετίζονται με τη νυχτερινή
διασκέδαση και τα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας
•
•
•
•
•
•
•

Προβλήματα υγείας: Καπνός, αλκοόλ και παράνομη χρήση ναρκωτικών, κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους,
Κατανάλωση αλκοόλ στα όρια κραιπάλης, μέθη, τραυματισμοί, καρδιακά προβλήματα, προβλήματα
ηχορρύπανσης, προβλήματα στην όραση και διανοητικές διαταραχές.
Βία στη νυχτερινή διασκέδαση: Καβγάδες, διαμάχες μεταξύ πελατών, διαμάχες μεταξύ πελατών και
προσωπικού, σεξουαλικές επιθέσεις.
Μη ασφαλές και ακούσιο σεξ: ασυνεπής χρήση προφυλακτικών, εγκυμοσύνη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα.
Μεταφορά προς και από περιοχές με στέκια ψυχαγωγίας: οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ, οδήγηση υπό
την επήρρεια ναρκωτικών.
Δημόσια ενόχληση: θόρυβος, βανδαλισμοί, κατανάλωση αλκοόλ στους δρόμους.
Εγκλήματα και άλλες παραβιάσεις του νόμου: διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, ληστείες, πώληση και διάθεση
αλκοόλ σε ανηλίκους, διάθεση αλκοόλ σε μεθυσμένα άτομα.
Αποτελεσματική διαχείριση ρυθμίσεων της νυχτερινής διασκέδασης: απουσία ή έλλειψη ελέγχου, επίβλεψη και
ασυνεπής εφαρμογή των νομικών μέτρων, απουσία ή έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, έλλειψη πολιτικής του
χώρου, έλλειψη ενός κώδικα πρακτικών και έλλειψη (ή ανεπαρκής) εκπαίδευση προσωπικού.

Αναγνωρισμένες προβληματικές καταστάσεις.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H έρευνα δείχνει επίμονα ότι η πιο αυξημένη περίοδος βίαιων αδικημάτων είναι τα βράδια του
Σαββατοκύριακου και η πιο συνηθισμένη περιοχή για να συμβεί αυτό είναι μέσα και γύρω από παμπ και κλαμπ
(Allen et al. 2003).
Μία χαμηλή αναλογία προσωπικού/πελατών έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την αυξημένη συχνότητα επιθετικών
συμπεριφορών (Homel and Clark 1994), εξαιτίας πιθανόν της μειωμένης επιτήρησης και περιφρούρησης
(raham et al. 2005).
Η επιθετικότητα στα μπαρ έχει, επίσης, βρεθεί ότι έχει θετική σχέση με τη διάθεση αλκοόλ από το προσωπικό
σε μεθυσμένους πελάτες (Homel and Clark 1994). Μερικές φορές η άρνηση να διατεθεί αλκοόλ σε
μεθυσμένους πελάτες έχει επισπεύσει την επιθετικότητα (Felson et al. 1997).
Το επίπεδο μέθης αυτών που είναι μέσα σε ένα μπαρ, και η πολιτική των μπαρ που διευκολύνει τη μέθη (π.χ.
πολύ φτηνά ποτά), είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένα με την επιθετικότητα (Homel and Clark 1994).
Εχθρικό και επιθετικό προσωπικό (Homel et al. 1992)
Προσωπικό με πολύ φτωχή εκπαίδευση και ελλιπή συντονισμό (Homel et al. 1992)
Μια μεγάλη μερίδα του προσωπικού που είναι άντρες και η παρουσία των “μπράβων” (Homel et al. 1992,
Quigley et al. 2003)
Περισσότερο από το ένα τρίτο των βίαιων περιστατικών που εμφανίζονται μέσα σε στέκια που έχουν τις
κατάλληλες άδειες εμπλέκουν προσωπικό που ελέγχει την είσοδο, συχνά ως υποτιθέμενους δράστες (Maguire
and Nettleton 2003).
Η βία (κυρίως ανάμεσα σε άντρες κάτω των 25) κυρίως πυροδοτείται από: διαμάχες με το προσωπικό,
συνωστισμό, καταστρατήγηση κανόνων
του μπαρ,προσβλητική συμπεριφορά και διαμάχες μέσα σε διαπροσωπικές σχέσεις (Chikritzhs 2002, Homel et
al 2004, Macintyre and Homel 1997)
Σε πολλά μπαρ και κλαμπ όπου οι πελάτες παίρνουν το ποτό τους από ένα μεγάλο μπαρ (με πιθανά πολλούς
σερβιτόρους), δεν είναι εφικτό για τους σερβιτόρους να παρακολουθούν αποτελεσματικά την κατανάλωση
αλκοόλ ως μέρος της υπηρεσίας σερβιρίσματος, κι έτσι να αποτρέπουν προβληματικές συμπεριφορές (Kulis
1998).
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Παρεμβάσεις που στοχεύουν σε στέκια και περιβάλλοντα ψυχαγωγίας και παρεμβάσεις στην εκπαίδευση
προσωπικού
Μερικές παρεμβάσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί σε μερικές χώρες και πόλεις: π.χ.
I.
II.
III.
IV.
V.

“πολιτική του χώρου”
ένας κώδικας πρακτικής και άλλες συμφωνίες
έλεγχος και περιορισμός ωρών λειτουργίας
παρεμβάσεις στις φυσικές και παρακείμενες περιοχές στεκιών, και
στρατηγικές μείωσης ατομικών ατυχημάτων

Πρόσφατα οι πιο δημοφιλείς παρεβάσεις έχουν συμπεριλάβει υπεύθυνες υπηρεσίες ποτών και εκπαίδευσης
προσωπικού που εργάζεται στην είσοδο (κομμάτι της Υπεύθυνης Υπηρεσίας Ποτών). Για παράδειγμα, η
εκπαίδευση “Των ασφαλέστερων μπαρ” βασίζεται σε έρευνα για την επιθετικότητα σε στέκια με άδειες καθώς και
σε γνώσεις για προσεγγίσεις γενικής επικοινωνίας. Αυτές περιλαμβάνουν την αποτελεσματική χρήση προσωπικού
χώρου και γλώσσας του σώματος (Sears et al. 1991), και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για αστυνομικούς και
άλλους που εργάζονται με βίαια άτομα (Albrecht and Morrison 1992, Garner 1998).
Μόνο λίγα προγράμματα έχουν συμπεριλάβει αυστηρές αξιολογήσεις με καλά ορισμένα αποτελέσματα. Εντούτοις,
όταν αξιολογούνται αυτά τα προγράμματα έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση πρόσβασης
των νέων ανθρώπων στο αλκοόλ, προβληματικών προτύπων κατανάλωσης αλκοόλ, ακούσιων τροχαίων
και τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμούς, και βίαιων επιθέσεων (Treno et al. 2005). Μερικά
παραδείγματα αυτών των προγραμμάτων είναι:
•
•
•
•

Πρόγραμμα Κοινοτικών Δικών (Salinas, California, USA).
Πρόγραμμα Δράσης Ασφάλειας των Σέρφερ Παραδείσου (Queensland, Australia).
Η Στοκχόλμη Αποτρέπει το Αλκοόλ και τα Προβλήματα με Ναρκωτικά (STAD) (Sweden).
Geelong Τοπική Βιομηχανία Accord στην Αυστραλία (Geelong, Australia).

Παρ’ όλο που υπάρχουν καλά προγράμματα για την εκπαίδευση προσωπικού των μπαρ για υπεύθυνες πρακτικές
σερβιρίσματος (π.χ. άρνηση υπηρεσιών σε ανήλικα και μεθυσμένα άτομα) (Graham 2000), υπάρχουν διάφοροι
λόγοι για τους οποίους χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Νομοθεσία
Τον Αύγουστο, όταν η ζέστη της νύχτας προσελκύει τους νέους ανθρώπους στους θερμούς δρόμους της
πρωτεύουσας, πολλοί νέοι αναζητούν τις καλύτερες και πιο συναρπαστικές ευκαιρίες για διασκέδαση.
Μετά τα μεσάνυχτα, μία ομάδα τριών νέων φίλων φεύγουν από το μπαρ όταν λαμβάνουν ένα flyer
για τη ντίσκο “Dance”. Ενθουσιασμένοι από το διάσημο DJ που θα παίζει μουσική εκείνη τη νύχτα στο
συγκεκριμένο στέκι, κατευθύνονται προς τη ντίσκο.
Στην είσοδο του στεκιού, οι τρεις φίλοι εντυπωσιάζονται από το μέγεθος της ουράς των ανθρώπων που
περιμένουν να μπουν. Εντούτοις, μετά από λίγο η ουρά αρχίζει να κυλάει γρήγορα. Αυτό είναι εξαιτίας του
γεγονότος ότι οι φρουροί ασφαλείας, υπό την πίεση των οδηγιών του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κλαμπ
(που θέλει να δει γρήγορα το μαγαζί του γεμάτο), σταματούν να κάνουν ελέγχους με έναν ανιχνευτή
μετάλλων και κάνουν μια σύντομη έρευνα με τα χέρια τους μόνο σε κάποιους πελάτες.
Φτάνοντας μπροστά στην ουρά οι τρεις φίλοι προσπαθούν να μπουν στη ντίσκο. Η ασφάλεια δεν κάνει
κανέναν έλεγχο, αλλά, με την υποψία ότι ένα από τα αγόρια είναι κάτω από τη νόμιμη ηλικία εισόδου στο
μαγαζί, ζητάνε ταυτότητα. Τελικά αποκαλύπτεται ότι το αγόρι δεν έχει την ταυτότητα μαζί του. Εντούτοις,
μετά από πολλές εκκλήσεις από τους άλλους δύο φίλους, τελικά τους αφήνουν να μπουν και τους τρεις.
Αμέσως οι τρεις φίλοι κατευθύνονται προς το μπαρ, όπου στέκονται όρθιοι πίνοντας ποτά. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της νύχτας οι φίλοι συνεχίζουν να πίνουν μια ποικιλία ποτών, κυρίως αποσταγμένων. Ένα από τα
αγόρια μεθάει γρήγορα κι αυτό φαίνεται από μια υπερβολική ευφορία που αποκτά.
Ο μπάρμαν, αν και αντιλαμβάνεται το μεθύσι του αγοριού, συνεχίζει να σερβίρει κι άλλα αλκοολούχα
ποτά, όποτε του ζητείται.
Στο τέλος, κι ενώ η μουσική έχει τελειώσει, το προσωπικό ασφαλείας αρχίζει να ζητάει από τους πελάτες
να φύγουν από το μαγαζί.
Το μεθυσμένο αγόρι αρχίζει να τσακώνεται με έναν από τους φρουρούς ασφαλείας, ισχυριζόμενος
ότι δε θέλει να φύγει από το κλαμπ εκείνη τη στιγμή, δηλώνοντας ότι θέλει να πάει στο μπαρ να πάρει
μερικά ποτά ακόμα. Ο φρουρός επιμένει ότι πρέπει να φύγει. Το αγόρι αντιδρά άσχημα και αρχίζει να τον
προσβάλλει. Αντί να αγνοήσει το μεθυσμένο νέο, ο φρουρός χάνει την υπομονή του και τον γρονθοκοπεί,
αφήνοντάς τον πεσμένο στο πάτωμα. Η αστυνομία ειδοποιείται αμέσως στο νυχτερινό κλαμπ για να
διερευνήσει και να ζητήσει από τη διαχείριση του μαγαζιού να καταθέσει τις εικόνες και τις σκηνές
βίντεο του συστήματος παρακολούθησης (CCTV). Εντούτοις, το σύστημα παρακολούθησης δεν είχε
ενεργοποιηθεί εκείνη τη νύχτα εξαιτίας ενός ηλεκτρικού προβλήματος. Αργότερα, ανακαλύπτεται ότι ο
φρουρός ασφαλείας δεν έχει επαγγελματική διαπίστευση και ήταν απλά ένας φίλος του διαχειριστή του
μαγαζιού που του είχε ζητηθεί να βοηθήσει τη συγκεκριμένη νύχτα.
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Ερωτήσεις για αντιπαράθεση γνωμών:
1. Πώς θα περιέγραφες τη συμπεριφορά των εποπτών εισόδου που δεν έψαξαν τους πελάτες
χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο ανιχνευτή μετάλλων, παρά έκαναν έρευνα μόνο με τα χέρια του (και μόνο
σποραδικά);
1.2 Ποια νομίζεις ότι είναι τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν από το νόμο (σε ευρώ ή άλλο
νόμισμα) για αυτό το σενάριο;

2. Πιστεύεις ότι ο επόπτης εισόδου ήταν σωστό να επιτρέψει στο νέο την είσοδο στο νυχτερινό κλαμπ,
χωρίς να επιβεβαιώσει το αν είχε την απαιτούμενη ηλικία;
2.1 Ποια νομίζεις ότι είναι τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν από το νόμο (σε ευρώ ή άλλο
νόμισμα) για αυτό το σενάριο;

3. Ήταν σωστό ο μπάρμαν να συνεχίσει να σερβίρει αλκοολούχα ποτά στον έναν από τους φίλους,
γνωρίζοντας ότι ήταν ήδη μεθυσμένος;
3.1 Ποια νομίζεις ότι είναι τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν από το νόμο (σε ευρώ ή άλλο
νόμισμα) για αυτό το σενάριο;
4. Τι πιστεύεις για τη συμπεριφορά του διαχειριστή του κλαμπ αναφορικά με το γεγονός ότι ήξερε ποιες
είναι οι προυποθέσεις του νόμου σχετικά με την παρακολούθηση, αλλά δεν τις τήρησε;
4.1 Ποια νομίζεις ότι είναι τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν από το νόμο (σε ευρώ ή άλλο
νόμισμα) για αυτό το σενάριο;
5. Πιστεύεις ότι ο διαχειριστής έκανε σωστά να προσκαλέσει έναν φίλο να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας
για την περίσταση, ακόμα κι αν ήταν μόνο για μια νύχτα;
5.1 Ποια νομίζεις ότι είναι τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν από το νόμο (σε ευρώ ή άλλο
νόμισμα) για αυτό το σενάριο;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Η φόρμα αυτή προτίθεται να συλλέξει πληροφορίες για κάθε ατομική ενότητα από τους συμμετέχοντες.
Θα χρειαστεί μόνο μερικά λεπτά για να συμπληρωθεί και θα μας παρέχει μια πολύτιμη ανατροφοδότηση.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
I. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
1. Φύλο_____2. Ηλικία______3. Ποιος είναι ο ρόλος σου στο στέκι;
II. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Οργάνωση της ενότητας. Σχετικά με αυτή την ενότητα, παρακαλώ αξιολογήστε:

Διάρκεια
Εξοπλισμός και
υποστηρικτικό
υλικό
Εκπαιδευτική
στήριξη
Χώρος

Πολύ κακή

Κακή

Επαρκής

Καλή

1

2

3

4

Πολύ
καλή
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Τεχνικές και μεθοδολογίες. Σχετικά με αυτή την ενότητα, παρακαλώ αξιολογήστε:

Καταλληλότητα των
μεθοδολογιών σχετικά
με τα περιεχόμενα
Καταλληλότητα των
μεθοδολογιών για την
ομάδα
Αποτελεσματικότητα
των μεθοδολογιών
στην απόκτηση
γνώσεων
Σχετικότητα των
μεθοδολογιών με τις
πρακτικές εφαρμογές

Πολύ κακή

Κακή

Sufficient

Καλή

Πολύ
καλή

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Περιεχόμενα. Σχετικά με αυτή την ενότητα, παρακαλώ αξιολογήστε:

Σαφήνεια
Βάθος
Αξιοπιστία της
προσέγγισης
Καινοτομία της
προσέγγισης
Σχετικότητα με την
εργασία μου

Πολύ κακή

Κακή

Επαρκής

Καλή

1
1

2
2

3
3

4
4

Πολύ
καλή
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Εκπαιδευτής/συντονισμός ομάδας. Σχετικά με αυτή την ενότητα, παρακαλώ αξιολογήστε:
Πολύ κακή

Κακή

Επαρκής

Καλή

Πολύ
καλή

Γνώση του εκπαιδευτή
για τα θέματα που
συζητήθηκαν

1

2

3

4

5

Τις μεθοδολογίες

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Την καθοδήγηση της
ομάδας
Την αντιμετώπιση της
ομάδας

5. Υποστηρικτικό υλικό της ενότητας. Σχετικά με αυτή την ενότητα, παρακαλώ αξιολογήστε:

Η ποιότητα του
υποστηρικτικού
υλικού που
μοιράστηκε
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Πολύ κακή

Κακή

Επαρκής

Καλή

Πολύ
καλή

1

2

3

4

5
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6. Ομαδική εργασία. Σχετικά με αυτή την ενότητα, παρακαλώ αξιολογήστε:

Ποιότητα των
σχέσεων που
εδραιώθηκαν μεταξύ
των μελών της ομάδας
Συνεργασία της
ομάδας
Μοίρασμα εμπειριών
Αντιμετώπιση της
ομάδας

Πολύ κακή

Κακή

Επαρκής

Καλή

Πολύ
καλή

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Γνώση που αποκτήθηκε. Σχετικά με αυτή την ενότητα, παρακαλώ αξιολογήστε:

Κατανόηση του
περιεχομένου
Σχετικότητα του
περιεχομένου
Η σχετικότητα των
εργαλείων που
χρησιμοποιούνται
για τις παρεμβάσεις
Η ικανότητά σου να
εφαρμόσεις τη νέα
αποκτημένη γνώση
στη δουλειά σου

Πολύ κακή

Κακή

Επαρκής

Καλή

Πολύ
καλή

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Περιγράψτε τις πιο σχετικές πληροφορίες που μάθατε κατά τη διάρκεια της ενότητας.

9. Αναγνωρίστε το πώς θα μεταφέρετε οποιαδήποτε γνώση που αποκτήσατε στην πρακτική/εργασία σας.

10. Παρακαλώ σημειώστε ό,τι άλλο σχόλιο θεωρείτε σχετικό για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης.
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