Μαθαίνω για την πρόληψη
PreV-learning

Ένα βασικό μάθημα
για την πρόληψη της εξάρτησης
από ψυχοδραστικές ουσίες
Ένα ηλεκτρονικό μάθημα πρόληψης που απευθύνεται σε :
γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες πρόληψης.
Το έργο συντονίζεται από το Ισπανικό Δίκτυο «Asociacion Proyecto Hombre» και
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους θεραπευτικούς οργανισμούς : ΚΕΘΕΑ (Ελλάδα),
Phoenix Futures (Μεγάλη Βρετανία), Monar (Πολωνία), Projecto Homem Braga
(Πορτογαλία) και το Εκπαιδευτικό Κέντρο του CEIS (Ιταλία).

Το περιεχόμενο του μαθήματος
διδάσκεται στο Τμήμα Παιδαγωγικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου της
Μπολόνια, το οποίο έχει και την
επιστημονική του εποπτεία.
Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μάθημα είναι αποτέλεσμα του Έργου
Μεταφοράς Καινοτομίας (Leonardo da Vinci)
“Δημιουργώντας μαζί ένα βασικό μάθημα για την πρόληψη της εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες”.
• Είναι μια πρόταση κατάρτισης που υποστηρίζεται από ειδικούς στον τομέα της τοξικοεξάρτησης
οι οποίοι προέρχονται από έξι (6) Ευρωπαϊκές Χώρες. Στόχος της είναι να διευκολύνει την
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης.
• Είναι μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση της πρόληψης της τοξικοεξάρτησης.

Δομή του Μαθήματος
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Ενότητα για Γονείς
Βασικές Γνώσεις
Οικογένεια και προαγωγή της υγείας
Χαρακτηριστικά των εφήβων
Προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου στην Οικογένεια
Οικογενειακές δεξιότητες
Πρώτα σημάδια κατάχρησης ουσιών
Διαχείριση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στην οικογένεια
Υπηρεσίες
Πιθανές ενδείξεις χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών
Ενότητα για Εκπαιδευτικούς
Βασικές Γνώσεις
Ο ρόλος των σχολείων και του εκπαιδευτικού στην πρόληψη
Χρήση ουσιών στο σχολείο
Υποστηρικτικό υλικό για δραστηριότητες στην τάξη

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος «prevelearnΕνότητα για Επαγγελματίες Πρόληψης
ing» ισοδυναμεί με 3 ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς
Βασικές Γνώσεις
βαθμούς. Το περιεχόμενό του συγκαταλέγεται
Μεθοδολογία της πρόληψης
στις ενότητες του μεταπτυχιακού μαθήματος
ως διαδικασία αλλαγής
«Εκπαιδευτικά μοντέλα και τεχνικές παρέμβασης για
την αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσφορίας» του
Στάδια αλλαγής – θεωρία και
Πανεπιστημίου της Μπολόνια.
Συνέντευξη Κινητοποίησης
Ο ρόλος, η εκπαίδευση και η εποπτεία
του επαγγελματία πρόληψης

Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με το προφίλ τους, χρειάζεται να ολοκληρώσουν τις ενότητες ως εξής:
• Οι οικογένειες μόνο την ενότητα για τους γονείς.
• Οι εκπαιδευτικοί την ομώνυμη ενότητα, καθώς και τη θεματική ενότητα για τους γονείς.
• Οι επαγγελματίες στον τομέα της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ναρκωτικών και τις τρεις
θεματικές ενότητες του μαθήματος.
Οι ενότητες είναι διαθέσιμες στα πολωνικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά και πορτογαλικά.
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