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Εµψυχωτής του σεµιναρίου θα είναι:  
• Κωνσταντίνου Ευάγγελος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Κοινωνικός Ψυχολόγος (MSc), 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΗΛΙΟΣ». 
 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα για την Ελλάδα φανερώνουν αύξηση του αριθµού 
των παιδιών που πειραµατίζονται µε το τσιγάρο, µείωση της ηλικίας δοκιµής του τσιγάρου 
και έναρξης του καπνίσµατος (πρώτη δοκιµή στην ηλικία των 11, ένας στους δέκα µαθητές 
καπνίζει καθηµερινά, σηµαντική αύξηση 14% στον αριθµό των συστηµατικών εφήβων 
καπνιστών ηλικίας 13-19 ετών). Η πραγµατικότητα αυτή καθιστά αναγκαία τη συστηµατική 
ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης της εξάρτησης από τον καπνό (µείωσης 
της ζήτησης) και προαγωγής της υγείας για παιδιά και εφήβους.  

Οι προληπτικές παρεµβάσεις στους µαθητές είναι ιδανικό να ξεκινούν στις 
τελευταίες τάξεις του Δηµοτικού, καθώς φαίνεται ότι η µετάβαση από το Δηµοτικό στο 
Γυµνάσιο αποτελεί κρίσιµη περίοδο στη διαµόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων 
σχετικά µε το κάπνισµα. Στόχος των παρεµβάσεων πρόληψης και αγωγής υγείας είναι να 
αποκτήσουν τα παιδιά, πέρα από τις απαραίτητες γνώσεις, τις κατάλληλες δεξιότητες και 
στάσεις που θα τα οδηγήσουν να κάνουν υπεύθυνες επιλογές και να υιοθετήσουν θετική 
στάση αναφορικά µε την φροντίδα της υγεία τους. Γνωρίζουµε ότι τα προγράµµατα 
πρόληψης και αγωγής υγείας, προκειµένου να έχουν θετικά αποτελέσµατα, οφείλουν να 
υλοποιούνται συστηµατικά και µέσα από µια ολιστική προσέγγιση να εµπλέκουν ολόκληρη 
τη σχολική κοινότητα.  

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων ‘’ΗΛΙΟΣ’’ των Δήµων Νέας Σµύρνης και 
Αγίου Δηµητρίου, θέλοντας να συµβάλλει στην προσπάθεια πρόληψης της υιοθέτησης της 
καπνιστικής συµπεριφοράς από παιδιά και έφηβους, προγραµµατίζει να υλοποιήσει διήµερο 
βιωµατικό σεµινάριο εκπαιδευτικών της Α/θµιας (των τάξεων Δ’, Ε’ και Στ’ 
Δηµοτικού), ως αφετηρία µιας σειράς δράσεων που θα έχουν ως τελικούς αποδέκτες τα 
παιδιά, µε στόχο την διασφάλιση ενός, καθαρού από νικοτίνη, σχολικού περιβάλλοντος και 
την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των µερών της σχολικής κοινότητας στον 
αγώνα κατά των παθολογικών εξαρτήσεων.  

Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου θα επεξεργαστούµε βιωµατικά θεµατικές 
αναφορικά µε την προεφηβεία, την εξάρτηση, το κάπνισµα, την δυναµική της οµάδας, την 
επιρροή των συνοµηλίκων και την καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
στα παιδιά. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε υλικό του 
Κέντρου Πρόληψης σχετικό µε την πρόληψη του καπνίσµατος (‘’Κάπνισµα; Όχι εµείς!’’), το 
οποίο, στη συνέχεια, θα µπορεί να εφαρµοστεί από τους εκπαιδευτικούς στα παιδιά των 



τελευταίων τάξεων του Δηµοτικού, υπό τη µορφή Προγράµµατος Αγωγής Υγείας (µε την 
αρωγή και εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης).  

 
  

 
 

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 12 εκπαιδευτικοί. 
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 18 εκπαιδευτικοί. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 

Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.  
Στους συµµετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συµµετοχής. 

 
 
 

Πρόγραµµα Σεµιναρίου 
 
Σάββατο 01/11/14 
 
10:00-10:30 Προσέλευση – Εγγραφές 
 
10:30-12:30 Γνωριµία – Ορισµός πλαισίου – Παρουσίαση Προγράµµατος 

Βιωµατικές ασκήσεις διαµόρφωσης οµάδας 
   
12:30-13:00  Διάλειµµα 
 
13:00-15:00  Εισαγωγή στη θεωρία της δυναµικής οµάδας, 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της οµάδας-τάξης 
 
Κυριακή 02/11/14 
  
10:00-12:30 Προεφηβεία και εξάρτηση, 

Παρουσίαση υλικού για την πρόληψη του καπνίσµατος ‘’Κάπνισµα; Όχι 
εµείς!’’: Μεθοδολογία και Αξιολόγηση. 

 
12:30-13:00  Διάλειµµα 
 
13:00-14:30 Επεξεργασία ενοτήτων του υλικού ‘’Κάπνισµα; Όχι εµείς!’’. 
 
 
14:30-15:00 Αξιολόγηση σεµιναρίου 
 



 
Δ ι α δ ι κ α σ τ ι κ ά  

 
Τόπος διεξαγωγής σεµιναρίου:  
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΗΛΙΟΣ»,  
Αδριανουπόλεως 18, Νέα Σµύρνη (1ος όροφος). 
 
Ώρες: 
Σάββατο 10:00 – 15:00 
Κυριακή 10:00 – 15:00 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας, Fax:  
210-9336031,  
210-9336793 (fax) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» 
                              

«Πρόγραµµα πρόληψης της καπνιστικής συµπεριφοράς 
σε προέφηβους µαθητές του Δηµοτικού» 

 
 
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………. 
 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ:……………………………………………………………………………………………. 
 
 
ΤΗΛ. Οικίας / Κινητό:.………………………………………………………………………… 
 
 
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Επιθυµώ να παρακολουθήσω το Σεµινάριο Αγωγής Υγείας του Κέντρου 
Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΗΛΙΟΣ», των δήµων Νέας Σµύρνης και Αγίου 
Δηµητρίου, που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 01 και την Κυριακή 02 
Νοεµβρίου 2014. 
 
Τηλέφωνο Κέντρου Πρόληψης: 210-9336031 
 
Φαξ Κέντρου Πρόληψης:  210-9336793 

 
 

Ηµεροµηνία………………… 
                                                   

                                                                Υπογραφή 


