
                                                              

  
                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                          
--------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
---------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Κατερίνη,   14-10-2010

Αριθμ. Πρωτ. 5636    

ΠΡΟΣ: Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Πιερίας 

ΚΟΙΝ.: 1. Κέντρο Πρόληψης κατά 

των Ψυχοδραστικών ουσιών

Ν. Πιερίας «Άτρακτος»

Εθνικού Σταδίου 1

60100 - Κατερίνη

2. Φ. Αγωγής Υγείας

                                     

ΘΕΜΑ:  Σεμινάριο αγωγής υγείας με θέμα «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αποτροπή της 
χρήσης καπνού και αλκοόλ από τους μαθητές»  

Το Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών ουσιών Ν. Πιερίας «Άτρακτος» σε συνεργασία με 

τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας διοργανώνει για το σχολικό 

έτος 2010-2011 σεμινάριο αγωγής υγείας για τους καθηγητές που υπηρετούν στα σχολεία του νομού 

με θέμα  «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αποτροπή της χρήσης καπνού και αλκοόλ από 
τους μαθητές». 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων καθηγητών στο σχεδιασμό και 

την  εφαρμογή  προγραμμάτων  αγωγής  υγείας  με  θέματα  την  πρόληψη  της  χρήσης  καπνού  και 

αλκοόλ στο γυμνάσιο και το λύκειο.

Θεματολογία του σεμιναρίου
1. Εισαγωγή στο σεμινάριο – γνωριμία της ομάδας – αίτια της χρήσης και της εξάρτησης από 

εξαρτησιογόνες ουσίες

2. Η επίδραση του αλκοόλ και του καπνού στον οργανισμό

3. Η συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εφηβεία – συσχέτιση χρήσης αλκοόλ και καπνού με 

συναισθηματικές καταστάσεις κατά την εφηβεία

Ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων: 14 άτομα

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη απόγευμα (από τις 6:00-9:00μ.μ.) από 2 Νοεμβρίου ως 

και 7 Δεκεμβρίου 2010.

Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη  8
Τ.Κ. – Πόλη: 60100,  Κατερίνη
Πληροφορίες: Δημήτρης Κυριακού 

Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας  
Τηλ.:    Τηλ-FAX: 23510-46952   
Ε-mail: gragyg  @  dide  .  pie  .  sch  .  gr       

mailto:gragyg@dide.pie.sch.gr


Προϋπόθεση συμμετοχής  είναι  η  πρόθεση  εφαρμογής,  από  τους  εκπαιδευτικούς  που  θα 

συμμετέχουν στο σεμινάριο, ανάλογου προγράμματος αγωγής υγείας.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στις προαναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες στο χώρο 

του Κέντρου Πρόληψης «ΑΤΡΑΚΤΟΣ».

Οι εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο μπορούν να αποστείλουν την 

αίτηση τους μέχρι την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010 με email στο gragyg@dide.pie.sch.gr ή με φαξ στο 

2351046952.   

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας στο 

τηλέφωνο 2351046952.

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων  να ενημερώσουν σχετικά όλους τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Πιερίας

     
  
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ      

mailto:gragyg@dide.pie.sch.gr


 
ΠΡΟΣ: 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 
(υπόψη κ. Κυριακού, υπευθύνου αγωγής υγείας) 

Π. Τσαλδάρη 8 – Κατερίνη  
Τηλ: 2351046952  fax: 2351046952    e-mail: gragyg@dide.pie.sch.gr 

 
 

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο  Α.Υ. με θέμα:  

«Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αποτροπή της χρήσης καπνού και αλκοόλ από τους μαθητές» 

 
Παρακαλώ να δεχτείτε τη συμμετοχή μου στο σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην αποτροπή της χρήσης καπνού και αλκοόλ από τους μαθητές », το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών Ουσιών Ν. Πιερίας 
«ΑΤΡΑΚΤΟΣ», κατά τις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες. 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο  

Ειδικότητα - ΠΕ   

Σχολείο οργανικής θέσης  

Σχολείο ή θέση που 
υπηρετώ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας   

Email  

 
 

 
 

(ημερομηνία)      _ _  / _ _  /  2010 
 

Αιτών/ούσα 
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