
Το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Ν. 
Φθιώτιδας σε συνεργασία με το ΚΕ.Π.Ε.ΨΥ (Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων προαγωγής 
της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Λαμίας) οργανώνει τριήμερο βιωματικό 

σεμινάριο για  τους εκπαιδευτικούς των σχολείων με θέμα: «Βιωματικές Δράσεις για την 
πρόληψη της εξάρτησης». 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν πρώτον τις αιτίες που 
οδηγούν τους νέους στη χρήση ουσιών, και δεύτερον να μάθουν πως μέσα από τις βιωματικές 

δράσεις θα ενισχύσουν την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, ώστε να αποκτήσει αυτονομία, 
να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις επιρροές που δέχεται και να αποφασίζει συνειδητά και 
υπεύθυνα για τη ζωή του.  
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία του Κέντρου Πρόληψης Λεωνίδου 9  - 11, 1ος 
όροφος τις κάτωθι ημερομηνίες: Πέμπτη 11,  Παρασκευή 12 και Σάββατο  13 Δεκεμβρίου 
2014.  
 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 

«ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ» 

(Βιωµατικές δράσεις για την πρόληψη της εξάρτησης) 
 

 

  



 

 

Πέµπτη 11 – 12 – 

2014 

 

 

 

16:30 - 16:45    - Προσέλευση  Συµµετεχόντων - Παραλαβή Φακέλων 

 

16:45 - 17:00    - Χαιρετισµοί  

   

17: 00 - 17:30   - Γνωριµία οµάδας - Συµβόλαιο Οµάδας     

                     

17:30 - 18:30    -  Όταν η εφηβεία συναντά την εξάρτηση 

                          -  Ενηµέρωση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες  

 

18:30 - 19:00    - ∆ιάλειµµα 

 

19:00 - 20:00    - Παρουσίαση  του υλικού «Εξαρτήσεις και Εφηβεία» 
             Χωρισµός  οµάδων εργασίας  

                           Προετοιµασία οµάδων εργασίας  

 

 

Παρασκευή 12 - 12 – 2014 

 

 

16:30 - 17:45   - Προσέλευση – Προετοιµασία οµάδων εργασίας 

 

17:45 - 18:45   -  Παρουσίαση 1ης οµάδας εργασίας µε θέµα: «Είµαι  

                             καλός έτσι;» 

 

18:45 - 19:00   -  ∆ιάλειµµα 

 

19:00 - 20:00   -  Παρουσίαση 2ης οµάδας εργασίας µε θέµα: «Ποιος σε  

                            επηρεάζει» 



 

Σάββατο 13 - 12 – 2014 

 

 

09:00 - 10:30     -  Παρουσίαση  3ης οµάδας εργασίας  «Γιατί οι  

                              άνθρωποι κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών» 

                    

10:30 - 11:00   - ∆ιάλειµµα  

  

11:00 - 12:00   - Παρουσίαση  4ης οµάδας εργασίας «Οδήγηση  

                           και       Αλκοόλ» 

                   

12:00 - 13:00   - Αξιολόγηση του Προγράµµατος  

                           - Κλείσιµο του Σεµιναρίου 

  

 
 

 

Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας  

ΚΕ.Π.Ε.ΨΥ (Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 

Περιφερειακής Ενότητας Λαµίας) 
 


