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ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικά σεμινάρια Αγωγής Υγείας για την πιλοτική εφαρμογή του  

εκπαιδευτικού  προγράμματος του ΟΚΑΝΑ  «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ» 

 

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας,  μέσω της  Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας,   προτίθεται να διοργανώσει σε 

συνεργασία με το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, κύκλους επιμορφωτικών 

σεμιναρίων, διάρκειας 30 ωρών,  για εκπαιδευτικούς της Δ/νσής μας που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ», υλοποιώντας πρόγραμμα Αγωγής Υγείας τη φετινή σχολική 

χρονιά. 

 

Το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας είναι μια συνεργασία της Υπεύθυνης 

Αγωγής Υγείας  της Δ/νσής μας με τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας: «ΠΡΟΝΟΗ» του Δήμου Κηφισιάς, «ΑΡΓΩ» των Δήμων Παπάγου 

Χολαργού- Αγ. Παρασκευής, «ΙΡΙΔΑ» του Δήμου  Ν. Ιωνίας, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ,  και το 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ,  για την εκπαίδευση 

των Εκπαιδευτικών της Δ/νσής μας στη μέθοδο της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης και την 

αξιοποίησή της στην σχολική κοινότητα. 

 

Το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας (που συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη 

χρονιά τις δράσεις του) συμμετείχε στην συγγραφική και στην εκπαιδευτική ομάδα του  

προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ»,  και την τρέχουσα σχολική χρονιά 

συμμετέχει και στην πιλοτική εφαρμογή του. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  βασίζεται σε ένα 

εγχειρίδιο παρεμβάσεων πρόληψης για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Νηπιαγωγείο και 

Δημοτικό Σχολείο και αναπτύσσεται σε δύο τόμους. Είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ για την σχολική 

χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με το με αριθ. Φ.2.1/ΕΧ/166051/Δ7/23-10-2019 έγγραφο της 

Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Κάθε κύκλος  σεμιναρίου θα  είναι δομημένος σε τρεις φάσεις: 



1η φάση: ένα τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  

στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, διάρκειας 12 ωρών  

2η φάση: ένα διήμερο σεμινάριο γνωριμίας με το εκπαιδευτικό υλικό, διάρκειας 8 ωρών, 

βασισμένο σε προσομοιώσεις του υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι ένα από τα 

δομημένα υλικά ( Ταξίδι...στο όνειρο..., Οι ονειροκατακτητές εν δράσει, Η Γέφυρα της μετάβασης 

από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο) ή και ένα νέο ολοκληρωμένο ως προς το μοντέλο 4D υλικό, που 

θα δομήσουν τα στελέχη πρόληψης του κάθε Κέντρου σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα 

του ΟΚΑΝΑ για «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ», κατόπιν συνεργασίας και έγκρισης από το 

Τμήμα Εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυμούν. 

 3η φάση: Για τους/τις εκπαιδευτικούς που θα δεσμευτούν ότι θα υλοποιήσουν ως πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας, το εκπαιδευτικό υλικό με τους μαθητές/-τριές τους, την τρέχουσα σχολική χρονιά, 

θα ακολουθήσουν 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών, όπου θα γίνεται 

επεξεργασία των θεμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος με τα παιδιά 

και εργαστήρια εμβάνθυνσης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην μεθοδολογία της 

Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης και στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους ρόλου. 

 

Στην πρώτη φάση και τα τρία Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας του Δικτύου Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας,  θα ακολουθήσουν κοινή 

εκπαίδευση. 

Στην δεύτερη φάση το κάθε Κέντρο του Δικτύου Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας θα 

παρουσιάσει τα εκπαιδευτικά υλικά ως εξής: 

 το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου 

Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» - ΟΚΑΝΑ το δομημένο εκπαιδευτικό υλικό  «Ταξίδι...στο όνειρο...» 

 το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου 

Ν.Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ» - ΟΚΑΝΑ το δομημένο εκπαιδευτικό υλικό  «Οι ονειροκατακτητές εν 

δράσει!» 

 το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αργώ» 

των Δήμων Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής - ΟΚΑΝΑ   - το δομημένο εκπαιδευτικό 

υλικό  «Η Γέφυρα της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» 

Στην τρίτη φάση θα ακολουθήσουν 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών ανάλογες 

των εκπαιδευτικών υλικών.  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κέντρο 

Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ). 

Επιστημονικά Υπεύθυνος των εκπαιδευτικών  δράσεων  είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, κος Ηλίας Γκότσης, 
Κοινωνιολόγος, Οικογενειακός και Συστημικός Θεραπευτής. 
 
 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική. 

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές εγκύκλιοι /προσκλήσεις για την υλοποίηση του κάθε κύκλου        

επιμορφωτικών σεμιναρίων.   
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