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      Πρόςκληςη ςε Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικών με θζμα:  

«ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΕΙ»  

 

 Η Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ και το Κζντρο 

Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ Π.Ε. Αχαΐασ «Καλλίπολισ» 

διοργανϊνουν Επιμορφωτικό εμινάριο, για εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με κζμα:  

«Εφηβεία και Εξαρτήςεισ».  

Η επιμόρφωςθ, ςυνολικισ διάρκειασ είκοςι (20) ωρών, απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ 

όλων των ειδικοτιτων που ενδιαφζρονται να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ εξάρτθςθσ κακϊσ και να 

πραγματευκοφν ςχετικά κζματα ςτον χϊρο του ςχολείου. Η ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτισ διάφορεσ μορφζσ εξάρτθςθσ, όπωσ οι ουςίεσ, το διαδίκτυο, το 

αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια κ.ά. παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ τουσ.    

Σο ςεμινάριο αποςκοπεί ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και ςτθν παροχι 

μεκοδολογικϊν εργαλείων για τισ παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με τα κζματα των εξαρτιςεων και 

τουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ για τθν κάκε θλικία. Θα δοκεί θ ευκαιρία να 

επεξεργαςτοφμε κζματα που ςχετίηονται με τα αίτια τθσ εξάρτθςθσ και τθν φιλοςοφία τθσ 

πρόλθψθσ των εξαρτιςεων, τον μθχανιςμό τθσ εξάρτθςθσ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό και τθν 

λειτουργία του εφθβικοφ εγκεφάλου ςε ςχζςθ με τθν εξάρτθςθ, με απϊτερο ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ 

των μακθτϊν ωσ προσ τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα, τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και τθν καλλιζργεια 

κουλτοφρασ πρόλθψθσ, ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των 

εφιβων. 

Η μεκοδολογία του ςεμιναρίου βαςίηεται ςτθν ενεργθτικι μάκθςθ και τθν βιωματικι 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αχαΐασ 
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εκπαίδευςθ. Θα αξιοποιθκοφν ομαδοςυνεργατικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ, οι οποίεσ δίνουν τθν 

δυνατότθτα εφαρμογισ τουσ ςτουσ μακθτζσ μζςα ςτθν τάξθ και ςτο περιβάλλον του ςχολείου, όπωσ 

διεργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ, ςυηιτθςθ ςε κφκλο, προβολι βίντεο, παιχνίδια ρόλων, προςομοίωςθ 

παρεμβάςεων ςτουσ μακθτζσ.  

Σο επιμορφωτικό πρόγραμμα κα υλοποιθκεί από εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ Ψυχικισ 

Τγείασ του Κζντρου Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ Π.Ε. 

Αχαΐασ,  ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με τα Κζντρα Πρόλθψθσ του Οργανιςμοφ Κατά 

των Ναρκωτικϊν - Ο.ΚΑ.ΝΑ και ςφμφωνα με το Πρωτόκολλο υνεργαςίασ μεταξφ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. και 

του Τπ. Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί ςτον χϊρο του Κζντρου Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & 

Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ Π.Ε. Αχαΐασ «Καλλίπολισ» (Ν.Ε.Ο Πατρϊν-Ακθνϊν 35, 1οσ 

όροφοσ, τθλ. 2610 226948 & 2610 623290 www.kpachaia.gr) και κα ολοκλθρωκεί ςε τζςςερεισ 

ςυναντιςεισ, και ςυγκεκριμζνα ςτισ 18 & 25 Ιανουαρίου, 8 & 15 Φεβρουαρίου 2020, θμζρα 

άββατο από τισ 10.00 μζχρι τισ 14.00.  

Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο εμινάριο «Εφθβεία και εξαρτιςεισ», 

μποροφν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηςή τουσ μζχρι και τθν Σετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 

ακολουκϊντασ τον ςφνδεςμο:   

http://kpachaia.gr/anakoinwseis/179-seminario-gia-ekpaideytikous-deyterobathmias-

efiveia 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν Επιμόρφωςθ είναι εκελοντικι και δωρεάν. Η διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του 

εμιναρίου κακϊσ και θ μετακίνθςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για 

το Δθμόςιο. 

Μετά τθν υλοποίθςθ του ςεμιναρίου κα υπάρχει θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Αγωγισ Τγείασ και παρεμβάςεων ςτουσ μακθτζσ 

ςχετικά με τισ εξαρτιςεισ. 

 

                    ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

  
                                   
                                                                              

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΤΛΑ ΜΑΡΑΝΣΗ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΗ 
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