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Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  

& Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. 

Αχαΐας  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Πάτρα, 17/9/2021 

                                             Αρ. Πρωτ.:100  

 

 

Προς: Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας                                                                                            

Κοινοποίηση: 

-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας  

-Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εγώ & 

Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Ζωής» 

 

Αξιότιμε κύριε/α  Διευθυντά/ντρια, 

Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά μέσα από σχέσεις και 

συνεργασίες που προάγουν την ψυχική υγεία στη σχολική κοινότητα.  

Η πανδημία COVID-19, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση παγκόσμιας 

υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, την οποία όλοι κληθήκαμε να 

διαχειριστούμε, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπισή της καθώς δεν 

είχαμε γνωρίσει ποτέ άλλοτε παρόμοιες συνθήκες.  

Παγκόσμια ανησυχία αποτελεί το γεγονός, ότι τα μέτρα τύπου lockdown που 

συμπεριλάμβαναν το κλείσιμο του σχολείου και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 

επηρέασαν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών. Αυτή η συσχέτιση οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η προαγωγή και η προστασία της ψυχοκοινωνικής υγείας αυτή την 

περίοδο αποτελεί άμεση προτεραιότητα.  

Αδιαμφισβήτητα, το σχολείο μετά την οικογένεια αποτελεί το πιο κατάλληλο 

πλαίσιο προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών. Καθώς η συνεργασία του Κέντρου 

Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις», με τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία Αχαΐας έχει 

αναπτυχθεί και εξελιχθεί με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, το 

Κέντρο Πρόληψης πρόκειται να εφαρμόσει για 6η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Εγώ 

και Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, εντάσσοντας το και σε Τοπικό Δίκτυο.   

Στο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. θα έχουν την ευκαιρία να υποστηριχθούν 

ώστε να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό 
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«Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί». Πρόκειται για εγκεκριμένο υλικό από το ΙΕΠ που αφορά 

την ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, το οποίο έχει ενταχθεί 

στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», στις ενότητες Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία & 

Πρόληψη των Εξαρτήσεων του θεματικού κύκλου «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην».  

Ο βασικός σκοπός του «Εγώ και Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» είναι η ενίσχυση της 

προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των 

μαθητών, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την 

αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, χωρίς να καταφεύγουν σε συμπεριφορές που 

βλάπτουν την σωματική και ψυχική τους υγεία. 

Το περιεχόμενο του περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την συνεργασία, την 

επικοινωνία, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αναγνώριση και την έκφραση των 

συναισθημάτων, τη διαχείριση σύγκρουσης, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και τον 

τρόπο λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις πίεσης ή επιρροής. Επιπρόσθετα, για τις 

μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (Ε΄ και ΣΤ΄) το υλικό περιλαμβάνει ενότητες που 

στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πρόληψης εξαρτητικών 

συμπεριφορών όπως η ασφαλής χρήση διαδικτύου κ.λπ 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα είναι εθελοντική, σχεδιάζεται να 

έχει διάρκεια σαράντα (40) διδακτικές ώρες και θα περιλαμβάνει εκπαίδευση και 

υποστήριξη της ομάδας των εκπαιδευτικών καθώς και εφαρμογή του συγκεκριμένου 

υλικού στη σχολική τάξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Επιμόρφωσης.   

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του προγράμματος έχει ως εξής:  

 

Δίκτυο «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» 

2021-22 

 
Εισαγωγικό Σεμινάριο 

(3 διδακτικές ώρες) 
Διαδικτυακά 

Γνωριμία με το εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ & 
Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» και σύνδεση με 
τα Εργαστήρια για τις Δεξιότητες Ζωής  
 

 
Υπεύθυνοι υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Αχαΐας, «Καλλίπολις» &  

Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 
 

 

 
 

1ο Εργαστήριο 

(3 διδακτικές ώρες) 
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021  

 
        -Δια ζώσης ή Διαδικτυακά - 

Συγκρότηση ομάδας. Εισαγωγή στις 
Δεξιότητες Προσωπικής Ταυτότητας: 
Αυτοεκτίμηση – Αυτογνωσία 
o Βιωματική διεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου / 
Προσομοίωση υλικού 

o Παρουσίαση του υλικού που μπορούν να 
αξιοποιήσουν στη τάξη με τους μαθητές.  
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Υπεύθυνοι υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Αχαΐας, «Καλλίπολις» &  

Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 
 

 

 
 

Σχολική τάξη 
(8 ώρες) 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην τάξη 
o Μελέτη υλικού / Προετοιμασία  
o Εφαρμογή υλικού στη τάξη με τους 

μαθητές  
o Συμπλήρωση ημερολογίου 

δραστηριοτήτων από τους 
εκπαιδευτικούς  

 
Υπεύθυνοι υλοποίησης: Εκπαιδευτικοί Π.Ε. 

 

 

 
 
 
 

2ο Εργαστήριο 

(3 διδακτικές ώρες) 
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021  

 
 

-Δια ζώσης ή Διαδικτυακά - 

Εισαγωγή στις Δεξιότητες Συνεργασίας & 
Επικοινωνίας, Ανατροφοδότηση 
o Ανταλλαγή εμπειρίας- Μοίρασμα των 

ημερολογίων από τις δραστηριότητες 
που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στη 
τάξη με τους μαθητές 

o Βιωματική διεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου / 
Προσομοίωση υλικού 

o Παρουσίαση του υλικού που μπορούν να 
αξιοποιήσουν στη τάξη με τους μαθητές.  

 

 
Υπεύθυνοι υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Αχαΐας, «Καλλίπολις» &  

Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 
 

 

 
Σχολική τάξη 

(8 ώρες) 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην τάξη 
o Μελέτη υλικού / Προετοιμασία  
o Εφαρμογή υλικού στη τάξη με τους 

μαθητές  
o Συμπλήρωση ημερολογίου 

δραστηριοτήτων από τους 
εκπαιδευτικούς  

 
Υπεύθυνοι υλοποίησης: Εκπαιδευτικοί Π.Ε. 
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3ο Εργαστήριο 

(3 διδακτικές ώρες) 
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021  

 
 

            -Δια ζώσης ή Διαδικτυακά - 

Εισαγωγή στις Δεξιότητες Αντιμετώπισης 
Προβλημάτων: Διαχείριση Θυμού – 
Επίλυση συγκρούσεων, Ανατροφοδότηση  
o Ανταλλαγή εμπειρίας - Μοίρασμα των 

ημερολογίων από τις δραστηριότητες 
που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στη 
τάξη με τους μαθητές 

o Βιωματική διεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου / 
Προσομοίωση υλικού 

o Παρουσίαση του υλικού που μπορούν να 
αξιοποιήσουν στη τάξη με τους μαθητές.  

 

 
Υπεύθυνοι υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Αχαΐας, «Καλλίπολις» &  

Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 
 

 

 
Σχολική τάξη 

(8 ώρες) 
 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην τάξη 
o Μελέτη υλικού / Προετοιμασία  
o Εφαρμογή υλικού στη τάξη με τους 

μαθητές  
o Συμπλήρωση ημερολογίου 

δραστηριοτήτων από τους 
εκπαιδευτικούς  

 
Υπεύθυνοι υλοποίησης: Εκπαιδευτικοί Π.Ε. 

 

 

 
4ο Εργαστήριο                                            

(3 διδακτικές ώρες) 
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021  

 
-Δια ζώσης ή Διαδικτυακά - 

 

Ανατροφοδότηση- Αξιολόγηση  
o Ανταλλαγή εμπειρίας - Μοίρασμα των 

ημερολογίων από τις δραστηριότητες 
που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στη 
τάξη με τους μαθητές 

o Ανατροφοδότηση ομάδας 
o Αξιολόγηση συνολικού προγράμματος 

 
Υπεύθυνοι υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Αχαΐας, «Καλλίπολις» & 

Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 
 

Συνολική διάρκεια: 40 ώρες   

 

Σε πρώτη φάση, προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να γνωρίσουν 

τις ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού «Εγώ και Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» με σκοπό να το 
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εφαρμόσουν στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+» να δηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους στον σύνδεσμο: https://forms.gle/2vEJSzCjs6N1hFh4A 

μέχρι την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να συμμετέχουν στο 

Εισαγωγικό Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 

2021 και ώρες 17:00-19:15. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο 

συμμετοχής τους στο Εισαγωγικό Σεμινάριο μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων.  

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κυρίτση 

Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός, MSc Σχολικής Ψυχολογίας – Στέλεχος Πρόληψης στα τηλ. 

2610.226948 και 2610.623290.  

Παραμένουμε στην διάθεση σας. 

 

Με εκτίμηση 

Ζορμπά Γιάννα 

Κοινωνική Λειτουργός 

 

 

 Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης 

των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 

https://forms.gle/2vEJSzCjs6N1hFh4A

