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Πάτρα, 18/10/2010  

Αρ. πρωτ.:119 
 
ΠΡΟΣ :                                                         
κ. Διευθυντή & Σύλλογο Καθηγητών                                          
                                                                      
Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών τη σχολική χρονιά 2010-2011 

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα 

προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης που θα υλοποιηθούν τη σχολική χρονιά 
2010-11. Τα προγράμματα αφορούν στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών που επιθυμούν να δουλέψουν στην τάξη τους θέματα σχετικά με 
την πρόληψη των εξαρτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθούν:   

 
1. Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Η τάξη μου μια 

ομάδα – Το σχολείο μου πιο κοντά στην πρόληψη των εξαρτήσεων». Το 
σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τετράωρες συναντήσεις στις 20 και 27 
Νοεμβρίου και 4 και 11 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρες 10.00 έως 
14.00. Το σεμινάριο στοχεύει: α) στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την εξάρτηση, τη μεθοδολογία και 
τους στόχους της πρόληψης των εξαρτήσεων στο σχολείο, β) στην ενίσχυση και 
την ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή στην τάξη. Το 
σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», Σαρανταπόρου 20,  Πάτρα. 

 
2. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών α) στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και 

την αξιολόγηση προγραμμάτων σχετικών με την πρόληψη των εξαρτήσεων 
(επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, αναγνώριση συναισθημάτων, κ.λπ.) και β) στη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών με το Κέντρο Πρόληψης στην υλοποίηση 
παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων σε μαθητές. 

 
3. Πρόγραμμα για τις σχολικές εκδρομές των λυκείων. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια του Δικτύου Φορέων για την Προστασία 
των Ανηλίκων από τη Χρήση Αλκοόλ. Προβλέπει την εκπαίδευση και 
υποστήριξη των Διευθυντών και των Εκπαιδευτικών – Συνοδών σε σχολικές 
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εκδρομές με στόχο την πρόληψη εκδήλωσης επικίνδυνων συμπεριφορών από 
τους μαθητές κατά την διάρκεια των εκδρομών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω 
δράσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης, 
υπόψη κ. Γεωργοπούλου Γ. και Αλεξίου Χ. 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω 
δράσεις, μπορείτε να μας στείλετε το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται μέχρι  
τις 12 Νοεμβρίου 2010 μέσω fax: 2610-623290 /2610-226948 ή μέσω email: 
kpachaia@pat.forthnet.gr .  

 
 

 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας 
 
 

Γιάννα Ζορμπά 
Κοινωνική Λειτουργός 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(Υπόψη κ. Γεωργοπούλου Γ.) 

Προς  
Κέντρο Πρόληψης  
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας  

Ημερομηνία:………………………… 

 

Ενδιαφέρομαι:  
1) να συμμετέχω στο βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με τίτλο:  
«Η τάξη μου μια ομάδα – Το σχολείο μου πιο κοντά στην πρόληψη των 
εξαρτήσεων», που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 27 Νοεμβρίου και 4 και 11 
Δεκεμβρίου 2010: 
 
2) για την υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πρόληψη των 
εξαρτησιογόνων ουσιών    
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3) το πρόγραμμα των σχολικών εκδρομών 

 
 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ονοματεπώνυμο: __________________________________________________________ 

Ειδικότητα:______________________       Σχολείο:_______________________ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:____________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

 

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας, 
Παντανάσσης 95, Πάτρα. 

Φαξ 2610 623290, 226948. Email: kpachaia@pat.forthnet.gr
Ώρες επικοινωνίας: 8.00 -15.00 
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