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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  28/09/2020 
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Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/νση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
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Πρόσκληση σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα: 

«Αναγνωρίζοντας δυνάμεις σε δύσκολους καιρούς» 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας και το 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας 

«Καλλίπολις» διοργανώνουν δύο εργαστήρια Ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με θέμα: «Αναγνωρίζοντας δυνάμεις σε δύσκολους καιρούς».  

Τα δύο εργαστήρια, συνολικής διάρκειας τριών (3) ωρών το καθένα, απευθύνονται σε είκοσι 

(20) εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Αχαΐας 

με βασική προϋπόθεση να έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε προγράμματα του Κέντρου 

Πρόληψης (Ομάδα Ενδυνάμωσης, Σεμινάρια εκπαιδευτικών, Ατομικές Συναντήσεις Υποστήριξης).  

Η επιμόρφωση έχει στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στον ρόλο τους  σε αυτή τη 

διαφορετική περίοδο για την ανθρωπότητα και ειδικότερα για την σχολική κοινότητα. Θα 

υλοποιηθούν δια ζώσης από εξειδικευμένους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Πρόληψης 

των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας, στο πλαίσιο της συνεργασίας 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τα Κέντρα Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ και σύμφωνα 

με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας  και του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

  Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 35, 1ος 

όροφος, τηλ. 2610 226948 & 2610 623290 www.kpachaia.gr) για δύο (2) διαφορετικές ομάδες 

εκπαιδευτικών, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, τηρώντας τα μέτρα προστασίας από τον 
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Covid 19. Πιο συγκεκριμένα για την πρώτη ομάδα η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις 7/10/20 

ημέρα Τετάρτη και για τη δεύτερη ομάδα στις 9/10/20 ημέρα Παρασκευή και ώρες 5:30 – 8:30μμ.  

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση, μπορούν να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  

https://kpachaia.gr/ergastiri-endynamosis-kathigiton/ δηλώνοντας σε ποιο από τα δύο εργαστήρια θα 

συμμετέχουν. 

Για την συμμετοχή στο εργαστήριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μετά την υποβολή της 

δήλωσης συμμετοχής τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης θα επικοινωνήσουν με τους συμμετέχοντες 

για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο 

εργαστήριο είναι εθελοντική και δωρεάν. Η διοργάνωση και υλοποίηση του εργαστηρίου καθώς και η 

μετακίνηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

Μετά την υλοποίηση του εργαστηρίου θα υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών στην υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας καθώς και άλλων παρεμβάσεων στους 

μαθητές σχετικά με τις εξαρτήσεις και την ψυχοκοινωνική υγεία.    

 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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