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Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ  
τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ρ.Ε. Φωκίδασ «Διαδρομι» 

Αλζκου Ξθροφ 16, Άμφιςςα – Τθλ.: 22650.23590 & 23837.  
Email: kp.fokidas@gmail.com  – Ιςτολόγιο: kpfokidas.wordpress.com    

 
 

Παραςκευή, 5/11/2021 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ: 

Συνεργαςία του Κζντρου Πρόληψησ  «Διαδρομή» με τη Διεφθυνςη 

Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Φωκίδασ 

 

Το Κζντρο Ρρόλθψθσ Ρ.Ε. Φωκίδασ «Διαδρομι»  και θ  Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φωκίδασ 

ςυνδιοργανϊνουν τισ  εξισ κεματικζσ δράςεισ  για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022: 

 1) Διαδικτυακό ςεμινάριο ςε νεοδιόριςτουσ-εσ/αναπληρωτζσ-τριεσ  εκπαιδευτικοφσ  ςτθν Ρ.Ε. 

Φωκίδασ  με τίτλο «Μια νζα διαδρομή ! Συνδημιουργϊντασ  αφηγήςεισ  ςε ζναν καινοφργιο τόπο» 

 2) Διαδικτυακό ςεμινάριο με τίτλο  «Πρόληψη Κατ’  Οίκον-Από το Α ζωσ το Ω» 

 3) Υποςτθρικτικζσ/εκπαιδευτικζσ δράςεισ για ςυλλόγουσ διδαςκόντων με κεματικζσ που άπτονται τησ 

πρόληψησ των εξαρτήςεων και προαγωγήσ τησ ψυχοκοινωνικήσ υγείασ  

 4) Υποςτιριξθ ςτο κομμάτι τθσ μεκοδολογίασ  και κεματολογίασ ςτο πλαίςιο  τθσ υλοποίθςθσ των 

εργαςτηρίων δεξιοτήτων και των προγραμμάτων αγωγήσ υγείασ 

 

1) Διαδικτυακό ςεμινάριο ςε νεοδιόριςτουσ-εσ/αναπληρωτζσ-τριεσ  εκπαιδευτικοφσ  

ςτθν Ρ.Ε. Φωκίδασ 

«Μια νζα διαδρομή ! Συνδημιουργϊντασ  αφηγήςεισ  ςε ζναν καινοφργιο τόπο» 

Το ςεμινάριο αποςκοπεί ςτθ διαςφνδεςθ  και δικτφωςθ μεταξφ ςυναδζλφων που υπθρετοφν για πρϊτθ 

φορά ςτα νθπιαγωγεία και δθμοτικά ςχολεία τθσ Ρ.Ε.  Φωκίδασ κακϊσ και ςτθ γνωριμία με το ζργο και τθ 

φιλοςοφία του Κζντρου Ρρόλθψθσ «Διαδρομι». Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι να δθμιουργθκεί ζνασ κοινόσ 

τόποσ για τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ όπου κα μποροφν να εκφράςουν και να μοιραςτοφν τισ 

προςδοκίεσ τουσ, τισ ανάγκεσ τουσ ςχετικά με τον επαγγελματικό τουσ ρόλο και τισ 

ςκζψεισ/προβλθματιςμοφσ που προκφπτουν από τθν εγκατάςταςι τουσ  ςε ζνα καινοφργιο νομό. 

Το ςεμινάριο κα ολοκλθρωκεί ςε 3  εβδομαδιαίεσ- διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ, απογευματινζσ ϊρεσ. Η κάκε 

ςυνάντθςθ κα ζχει διάρκεια 2 ϊρεσ. 

Ρροτεινόμενθ θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ: Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, 17.30 μ.μ.  

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ορίηεται ςτα 8 άτομα.  Θα δοκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ.               

Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζχρι και τθν Ραραςκευι, 12 Νοεμβρίου, διαδικτυακά, με αποςτολι 

απλοφ email ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Κζντρου Ρρόλθψθσ «Διαδρομι»: kp.fokidas@gmail.com  
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2) Διαδικτυακό ςεμινάριο για τθν προςωπική και επαγγελματική ενδυνάμωςη  των 

εκπαιδευτικϊν 

                          

«Πρόληψη Κατ’ Οίκον-Από το Α ζωσ το Ω» 

Το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο πραγματοποιείται για 2θ χρονιά από το Κζντρο Ρρόλθψθσ «Διαδρομι» ςε 

ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Φωκίδασ. Ρρόκειται για ζνα αλφαβθτάρι 

προςωπικήσ και επαγγελματικήσ ανάπτυξησ και ενδυνάμωςησ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ και αβεβαιότθτασ, 

όπωσ οι τρζχουςεσ που επιβάλει θ πανδθμία covid 19. Η φετινι χρονιά αποτελεί μια ακόμθ πρόκλθςθ για 

τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ οι απαιτιςεισ αυξάνονται  μζςα ςε ζνα αβζβαιο περιβάλλον. Το άγχοσ και 

θ διαχείριςθ χρόνου αποτελοφν δφο ςθμαντικά  ηθτιματα ςτα οποία κακθμερινά καλείται ο/θ 

εκπαιδευτικόσ να ανταπεξζλκει.   

 

Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι να δθμιουργθκεί  ζνασ κοινόσ και αςφαλισ τόποσ ςτον οποίο κα μποροφν οι 

εκπαιδευτικοί να μοιραςτοφν τουσ προβλθματιςμοφσ, τισ ςκζψεισ τουσ, τισ ιδζεσ αλλά και οτιδιποτε άλλο 

τισ/τουσ απαςχολεί ςε επαγγελματικό επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν τωρινι ςυνκικθ. Με αρχικό ερζκιςμα το 

αλφαβθτάρι τθσ πρόλθψθσ (24 λζξεισ-γράμματα), το περιεχόμενο των ςυναντιςεων κα κακορίηεται από το 

μοίραςμα και τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν.  

 

Κάκε γράμμα  κα ςθματοδοτεί μία ζννοια. Ξεκινϊντασ από το Α με τθν ζννοια τθσ «Αποδοχισ» τθσ νζασ 

κατάςταςθσ και διατρζχοντασ τθν αλφάβθτο με βαςικζσ ζννοιεσ-κλειδιά, απαραίτθτεσ για τθν κατάλθξθ ςτο 

«Ω», τθν κατάκτθςθ τθσ «Ωριμότθτασ», οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να κατανοιςουν τθν τωρινι 

ςυνκικθ μζςα από τθν ψυχοςυναιςκθματικι προςαρμογι. 

 

Το ςεμινάριο, πζρα από τθ ςυμβολι ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν, 

μπορεί ςε επαγγελματικό επίπεδο να αποτελζςει ερζκιςμα για τον εμπλουτιςμό τθσ εξ αποςτάςεωσ ι δια 

ηϊςθσ επικοινωνίασ με τον μακθτικό πλθκυςμό. 

Το ομϊνυμο εκπαιδευτικό υλικό, που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ ςυναντιςεισ, ζχει δθμιουργθκεί από το 

Κζντρο Ρρόλθψθσ Διμου Ακθναίων «Ακθνά Υγεία» και διακζτει τθν ζγκριςθ του Ι.Ε.Ρ. Το υλικό μπορεί να 

δοκεί ςτουσ/ ςτισ  ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ.  

 

Η ςυνολικι διάρκειά του ορίηεται ςε 6 εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ, μζςω ψθφιακισ πλατφόρμασ. Η 

διάρκεια κάκε ςυνάντθςθσ είναι 90 λεπτά, ϊρεσ απογευματινζσ, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ των 

εκπαιδευτικϊν. Θα δοκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

Η θμερομθνία και ακριβισ ϊρα κα οριςτοφν μετά από τθ ςυγκζντρωςθ των ςχετικϊν αιτιςεων . 

Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζχρι και τθν Ραραςκευι, 3 Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακά, με 

αποςτολι απλοφ email ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Κζντρου Ρρόλθψθσ «Διαδρομι»: 

kp.fokidas@gmail.com  

 

 

Το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο μπορεί  να πραγματοποιηθεί και ςτο πλαίςιο ενδοςχολικήσ επιμόρφωςησ, ςε 

επίπεδο ςχολικήσ μονάδασ.  
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3)  Υποςτθρικτικζσ/ εκπαιδευτικζσ δράςεισ για ςυλλόγουσ  διδαςκόντων με κεματικζσ 

που άπτονται τησ πρόληψησ των εξαρτήςεων και προαγωγήσ τησ ψυχοκοινωνικήσ 

υγείασ 

 
Το Κζντρο Ρρόλθψθσ «Διαδρομι» δφναται να πραγματοποιιςει  ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, 

υποςτθρικτικά/εκπαιδευτικά ςεμινάρια με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ/ςυλλόγου 

διδαςκόντων. Οι κεματικζσ περιλαμβάνουν  την πρόληψη των εξαρτήςεων ( εκπαίδευςθ ςε υλικά 

πρόλθψθσ για το κάπνιςμα, το αλκοόλ και το διαδίκτυο), κακϊσ και γενικότερα τθν προαγωγι τθσ 

ψυχοκοινωνικισ υγείασ ( εκπαίδευςθ ςε υλικά πρόλθψθσ για τον ςχολικό εκφοβιςμό , τθ ςυμπερίλθψθ, τθ 

μετάβαςθ από το δθμοτικό ςτο γυμνάςιο ). Τα ςεμινάρια κα ζχουν βιωματικό χαρακτιρα και κα εςτιάηουν 

ςε κζματα δυναμικισ τθσ ομάδασ.     

   Μετά το πζρασ των ςεμιναρίων κα παρζχεται το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό ςτουσ/ςτισ   

ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ. 

 

 

 

4) Υποςτιριξθ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των εργαςτηρίων δεξιοτήτων/ προγραμμάτων 

αγωγήσ υγείασ 

Το  Κζντρο Ρρόλθψθσ «Διαδρομι» ςτο πλαίςιο των δράςεων που υλοποιεί κάκε χρόνο για τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα  και αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ για υποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ των εργαςτθρίων 
δεξιοτιτων και των προγραμμάτων αγωγισ υγείασ, προςκαλεί όποιον/α εκπαιδευτικό επικυμεί να του/τθσ  
παράςχει υποςτιριξθ ςχετικά με τθ μεκοδολογία και κεματολογία των εν λόγω δράςεων. 

Πςον  αφορά τα εργαςτήρια δεξιοτήτων, θ  υποςτιριξθ αφορά ςτισ εξισ κεματικζσ:  

 Ζω καλφτερα – Ευ Ζην  Ενότητα : Ψυχική και Συναιςθηματική Υγεία – Πρόληψη 

 Ενδιαφζρομαι και Ενεργϊ - Κοινωνική Συναίςθηςη και Ευθφνη Ενότητα :Συμπερίληψη, 
Αλληλοςεβαςμόσ, διαφορετικότητα 

 

Πςον  αφορά τα προγράμματα αγωγήσ υγείασ , θ  υποςτιριξθ αφορά ςτισ εξισ κεματικζσ:  

 Πρόληψη των εξαρτήςεων ( λ.χ. Κάπνιςμα, αλκοόλ, διαδίκτυο) 

 Προαγωγή τησ ψυχοκοινωνικήσ υγείασ ( λ.χ. πρόληψη του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, ςυμπερίληψη, 
μετάβαςη από το δημοτικό ςτο γυμνάςιο)  

Η υποςτιριξθ περιλαμβάνει: Εςτίαςθ ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ, ςτθ δυναμικι τθσ 
ομάδασ , παροχι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κατόπιν ενθμζρωςθσ. 

Οι ςυναντιςεισ κακϊσ και το πλαίςιο υλοποίθςισ τουσ, κα οριςτοφν από κοινοφ με τον/τθν εκπαιδευτικό, 
φςτερα από διερεφνθςθ των αναγκϊν.  

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε ςτα τηλζφωνα τησ 
«Διαδρομήσ»: 22650.23590 & 22650.23837  ή μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτην ηλεκτρονική 
διεφθυνςη: kp.fokidas@gmail.com  


