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Abstract: Education is not only a learning process but also a psychological process so 

teachers take on the role of educator-mentor. In addition to good teachers, they must be good 

mentors and good animators. Thus, it is very important for teachers to be involved in training 

activities that will lead them to professional development and will help them meet their role 

requirements more effectively. The purpose of this work is to describe the process of 

designing, implementing and evaluating an educational seminar for secondary school teachers 

on issues related to the role of the teacher in preventing the use of psychoactive substances. 

The results of the seminar evaluation show that teachers have educational needs in relation to 

the subject matter and their training is considered very important. Designing and 

implementing a seminar that responds to the needs and expectations of teachers for their role 

in substance prevention can have positive effects on individual teacher goals and actions in 

relation to the subject. 

Keywords: teacher training, prevention, psychoactive substances  

Πεξίιεςε: Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν κηα καζεζηαθή αιιά θαη κηα ςπρνινγηθή 

δηαδηθαζία θαη έηζη νη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ζε έλα βαζκφ θαη ην ξφιν ηνπ 

ζπκβνχινπ-παηδαγσγνχ. Δθηφο απφ θαινί δάζθαινη νθείινπλ λα είλαη θαινί ζχκβνπινη θαη 

θαινί εκςπρσηέο. Έηζη, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζην λα αληαπνθξηζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηελ πξφιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ δείρλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ην 

εμεηαδφκελν δήηεκα θαη ε επηκφξθσζή ηνπο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή. Ο ζρεδηαζκφο  θαη ε 
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πινπνίεζε ελφο ζεκηλαξίνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ξφιν ηνπο ζηελ πξφιεςε γηα ηηο νπζίεο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζρέζε κε ην ζέκα. 

Λέμεηο θιεηδηά: επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, πξφιεςε, ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο 

1. Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο θαίλεηαη πσο θαηλφκελα εθδήισζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο 

καζεηέο φπσο επηζεηηθφηεηα, ζπκφο, απφζπξζε, άγρνο, αλαζθάιεηα είλαη φιν θαη πην ζπρλά 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθά ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, φπνπ ζπληεινχληαη ηεξάζηηεο 

βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο ζηνλ άλζξσπν, ε εθδήισζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ γίλεηαη αθφκα πην έληνλε. Ζ απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο δεκηνπξγνχλ 

άγρνο ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο νη νπνίνη γίλνληαη νινέλα θαη πην αλαζθαιείο, αγρψδεηο, 

δελ αλαπηχζζνπλ ζηαζεξνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο, παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη δπζθνιία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005). 

Σν ζρνιείν σο δεπηεξνγελήο παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ δηαδξακαηίδεη 

θαηαιπηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αηφκνπ θαη 

ζηελ ππνζηήξημή ηνπ ψζηε λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο πνπ βηψλεη (Καινχξε-Αλησλνπνχινπ 

& ηγάιαο, 2009) θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο απέλαληη ζηελ 

εκθάληζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ή εμάξηεζε 

απφ ην δηαδίθηπν.   

«Ο εθπαηδεπηηθφο δελ απνβιέπεη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ζε άιινπο ζνβαξνχο ζθνπνχο, φπσο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αξεηψλ, ηεο δηάζεζεο γηα εξγαζία, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θ.ι.π.» (Καςάιεο, 1998:506). 

Ο Βεξγίδεο (1995) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη ε ειπίδα γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί σο έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα δψζεη ζην καζεηή ηα εθφδηα εθείλα πνπ ζα ηνλ 

απνηξέςνπλ απφ ιαλζαζκέλεο επηινγέο φπσο ε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ.  

2. Θεσξεηηθή Δπηζθόπεζε 

2.1. Πξόιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ ζην ζρνιείν 

Ζ ζεσξία επηβαξπληηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ (Clayton, 1992) αλαθέξεη 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ θάπνην ξφιν ζηελ έλαξμε ηε ρξήζεο 

θαη ηελ θαηάρξεζεο θάπνηαο ςπρνδξαζηηθήο νπζίαο. χκθσλα κε ηνλ Clayton (1992) σο 
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πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, κηα 

ζπγθπξία ή έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα εκπνδίζεη ή λα απνδπλακψζεη ηελ 

πηζαλφηεηα έλαξμεο ή ζπλέρηζεο ηεο εκπινθήο κε ηε ρξήζε νπζηψλ. Απφ ηελ άιιε 

επηβαξπληηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, κηα 

ζπγθπξία ή έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα εληζρχζεη ηελ πηζαλφηεηα έλαξμεο ή 

ζπλέρηζεο ηεο εκπινθήο κε ηε ρξήζε νπζηψλ. 

Οη Hawkins, Catalano&Miller (1992) πεξηγξάθνπλ κία ζεηξά απφ επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λνκνζεζία πεξί ησλ λαξθσηηθψλ, κε θαθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κε βηνινγηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο, κε δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, κε ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηε ρακειή δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη κε ηε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ηελ πίεζε απφ απηνχο γηα ρξήζε νπζηψλ.  

Σν ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ν ηξφπνο πνπ έλα παηδί εληάζζεηαη ζε απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη 

πξνζηαηεπηηθφ ή επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. 

Οη Newcomb&Felix-Ortiz (φπ.αλαθ. ζηελ Κπξίηζε, 2013) αλαθέξνπλ πσο νη ρακειέο 

εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο θαη ε ρακειή βαζκνινγία είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ 

επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Οη Hawkinset. al. (φ. π.) ππνγξακκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηε ρξήζε νπζηψλ. Έξεπλα ηνπ 

Κνπξάθε (2004) απνδεηθλχεη πσο ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε. Φαίλεηαη δειαδή πσο νη παξαβαηηθνί έθεβνη έρνπλ ζε δηπιάζην πνζνζηφ θαθέο 

ζρνιηθέο απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ είλαη παξαβαηηθνί. 

Ο Κνχηξαο (1990) επηζεκαίλεη πσο νη καζεηέο πνπ θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθψλ ακθηζβεηνχλ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δνκή ηεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δσήο κέζα ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα.  

Σν απηαξρηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε κε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο, 

ε έιιεηςε ηεο ζχλδεζεο ζρνιείνπ, θνηλφηεηαο θαη νηθνγέλεηαο κπνξεί λα απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κε ζρνιηθή πξνζαξκνγή 

θαη ζρνιηθή απνηπρία, ζηνηρεία πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

νπζηψλ (Γεσξγνχιαο, 2000). 

Αληίζηνηρα, ν Κνπηξνπβίδεο (2015) κεηά απφ έξεπλα πνπ πινπνίεζε κε έθεβνπο ρξήζηεο 

νπζηψλ αλαθέξεη πσο νη έθεβνη δείρλνπλ κηα γεληθφηεξε απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο δνκήο ζε φια ηνπ ηα επίπεδα, ηφζν ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ φζν θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνπ 

γεληθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Αλακθίβνια, ην ζρνιείν ζην ζχλνιφ ηνπ απνηειεί έλαλ πνιχ ηζρπξφ θνηλσληθφ ζεζκφ, έλαλ 

πνκπφ αμηψλ θαη αξρψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο καζεηέο ζην πψο νη ίδηνη ζα 

ζπγθξνηήζνπλ ην ραξαθηήξα θαη ηελ θνζκνζεσξία ηνπο. Δίλαη έλαο ζεζκφο πνπ βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ελεξγά, λα γίλνπλ κέιε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

θνηλσλίαο σο ελεξγνί πνιίηεο (Φξαγθνπδάθε, 1985).   

Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζε φιεο ηηο 
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βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλα κέζν αλαραίηεζεο ζηελ πνξεία 

ηνπ καζεηή πξνο ηε ρξήζε (Κνπηξνπβίδεο, 2015). 

2.2. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ πξόιεςε 

χκθσλα κε ηνπο Παπιφπνπιν θαη Σζηάληε  

«ην ζρνιείν θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηέηνηνπο ηξφπνπο, ψζηε απηνί 

λα κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο. Με ηε ζηάζε ηνπ, ηφζν ην 

ζρνιείν φζν θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο μερσξηζηά, ζα δείμεη φηη ν ζρνιηθφο ρψξνο είλαη 

ρψξνο πνπ πξνάγεη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη επεμία ηνπ παηδηνχ» (2000:31).  

Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο νη 

ζηφρνη ηεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ. 

Μηιψληαο ζπγθεθξηκέλα γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο πξνζδνθίεο ή απαηηήζεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ 

άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην ζρνιείν» (ηακέινο, 2001:83). Αλαθέξεηαη ζηα θαζήθνληα  θαη 

ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξάμεηο (Πνιπδσάθεο, 

2008). Ο ξφινο απηφο είλαη δηαξθψο εμειηζζφκελνο θαη κεηαβαιιφκελνο φπσο άιισζηε θαη 

νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δεη ν εθπαηδεπηηθφο.  

Δίλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζην ρξφλν έρεη αιιάμεη 

φπσο έρνπλ αιιάμεη ξαγδαία θαη νη πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

θνηλσλίαο. Γελ παξακέλεη ζηαηηθφο αιιά ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο (Γνπξάλνπ, 2007). 

Γελ είλαη πηα θαζνξηζκέλνο κφλν ρσξνηαμηθά νχηε πεξηνξίδεηαη ζηελ θιεηζηή έλλνηα ηεο 

δηδαζθαιίαο αιιά αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηεο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηελ παηδεία σο αμία. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί πηα κε έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε φιν ην 

θάζκα ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη φρη κφλν λα παξέρεη γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη λα αζθεί 

παηδαγσγηθφ έξγν θαη λα δεκηνπξγεί αιεζηλέο παηδαγσγηθέο ζρέζεηο (Μπακπάιεο, 2009). Ο 

ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ «ηελ πνηφηεηα ζηελ ζεσξεηηθή ηνπ 

θαηάξηηζε, ην επίπεδν ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη ηε ζπλνιηθφηεξε επάξθεηα ηεο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο» (Γεξκηηδάθεο & Ησαλλίδεο,  2004).  

Δπηπιένλ ζηελ επνρή ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δηακνξψλεηαη κέζα ζε έλα γεληθφηεξν θάζκα επηζηεκνληθψλ, εξεπλεηηθψλ, δηδαθηηθψλ, 

αγσγηθψλ θαη καζεζηαθψλ παξακέηξσλ (φ.π.).  

Έλαο ξφινο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη απηφο ηνπ ιεηηνπξγνχ (Καινχξε-

Αλησλνπνχινπ & ηγάιαο, 2009). Χο ην άηνκν δειαδή ην νπνίν επηηειεί θνηλσληθή 

απνζηνιή κε επζχλε θαη απηαπάξλεζε.  

Οη Κσλζηαληίλνπ & Δκβαισηήο (2001) αλαθέξνπλ ηέζζεξηο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ. Απηνί είλαη: ν ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ, ηνπ 
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δηδαζθάινπ, ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ θχιαθα.  

«Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ζπληζηακέλε νισλ ησλ παξαγφλησλ, ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο επλνηθήο ζρνιηθήο αηκφζθαηξαο κέζα ζηελ νπνία ζα δήζνπλ, ζα 

θηλεζνχλ, ζα ζπλεγαζηνχλ, ζα κνξθσζνχλ θαη ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ νη καζεηέο. 

Απηφο κε ηελ σξηκφηεηα, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ηελ επζηξνθία, ηελ επειημία, 

ηελ εθηίκεζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αγάπε γη' απηφ πνπ θάλεη θαη ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο πξνυπνζέζεηο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο, ψζηε λα δηακνξθψζεη άξηζην λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, κηα ηδαληθή θαη δεκηνπξγηθή παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα» (Νηνχζθαο, 

2007:34).  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζρέζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπκβνπιεπηηθή , ζηε ζπγθξφηεζε ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη πςειήο απηεπάξθεηαο ηνπ 

καζεηή, ζα ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε κάζεζε αιιά θαη γηα ηηο θνηλσληθέο 

θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ((Καινχξε-Αλησλνπνχινπ & ηγάιαο, 2009).  

Ο εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρεη θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαζψο βνεζά 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπλδένπλ θαη λα αλαιχνπλ φζα καζαίλνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, 

έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο γχξσ ηνπ, αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε. Δπηπιένλ, πξνζπαζεί λα αθππλίζεη φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ 

(Σξηιαληφο, 1991). 

Αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ πσο ην ζρνιείν επηηειεί θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο 

πγηνχο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, θαηαλννχκε πσο ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κε ηε ζηάζε θαη ην έξγν ηνπ λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζε 

απηφ ην επίπεδν. Ο εθπαηδεπηηθφο σο ζχκβνπινο – εκςπρσηήο κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη φιεο 

απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζηαζνχλ ππνζηεξηθηηθά ζην καζεηή θαη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ φιεο απηέο ηηο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα 

απέλαληη ζηε ρξήζε νπζηψλ.  

2.3. Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

Ο Hoyle ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έζεζαλ ην δήηεκα θαη νξίδεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο «ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εληάζζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

θαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζεσξία θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο Παηδαγσγηθήο» (1980, ζηελ 

Παπαλανχκ, 2003:49).  

Ζ ζρέζε ηνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε είλαη πνιχ 

ζηελή φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία (Τθαληή, 2014).      

θνπφο ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε απφθηεζε λέαο γλψζεο αλάινγα κε 

ηηο εμειίμεηο ηεο θάζε επνρήο, ε απνδνηηθφηεηα ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επζχλεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ 
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ηνπ σο επαγγεικαηίαο (Day, 1999). 

Ζ έλλνηα ηεο εμέιημεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληνπίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπ δσή, φπσο επίζεο ζηελ πνιηηηθή θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ην πιαίζην απηφ ε επηκφξθσζε σο δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε ζεζκφ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο εθφζνλ πξνζθέξεη κηα δπλακηθή ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνο ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (φ.π.). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή 

εμέιημε (Κειπαλίδεο & Βξπληψηε, 2004, φ.αλαθ. ζηε Ράηθνπ, 2013). Απηή ε ζρέζε ζέηεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία (φ.π.). 

2.4. ρεδηαζκόο-αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Καηαλννχκε απφ ηα παξαπάλσ πσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ πξνφδνπ θαη εμέιημεο ηνπ επαγγεικαηία θαη εξγαιείν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Οη Βεξγίδεο θαη Βατθνχζε επηζεκαίλνπλ πσο «φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχκε απηνλφεην φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελήιηθνη θαη φηη γηα ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο ηζρχεη ε ηερλνγλσζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γεληθφηεξα ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ» (2003:25). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

έξρεηαη λα πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί φηαλ πξνζέξρνληαη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ελήιηθα εθπαηδεπφκελνπ. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, έρνπλ επξχηεξν θαη δηαθνξεηηθφ θάζκα εκπεηξηψλ, έρνπλ 

απνθξπζηαιιψζεη ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο, έρνπλ ηάζε γηα ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε (Κφθθνο, 2005). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθά ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο νπνίνπο 

έξρνληαη γηα εθπαίδεπζε, έρνληαο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Γηα απηφ ην ιφγν νη δηακνξθσηέο 

εθπαηδεπηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, φπσο νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

γίλεηαη θαιή αμηνιφγεζε θαη δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ. Ζ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ (Καξαιήο, 2005).  

Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ έλλνηα ηεο 
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αμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο αμίαο θάπνηνπ ή κηαο θαηάζηαζεο (Guba&Linkoln 

1983). 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ 

απζνξκεηηζκφ ή ζηε δηαίζζεζε. Υξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλε κειέηε κε ζαθείο 

ζηφρνπο θαη πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκηλαξίνπ (Anderson θαη Postlethwaite, 2007). 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε αμηνιφγεζε λα νδεγεί, κέζσ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζε ζπκπεξάζκαηα 

κε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, ρσξίο ην ραξαθηήξα κηαο ππνθεηκεληθήο θξίζεο. Άξα, ε 

επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηαηχπσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

αμίαο ή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο αμηνινγνχκελεο θαηάζηαζεο. 

3. ρεδηαζκόο θαη πξνεηνηκαζία ηεο επηκόξθσζεο  

Ζ επηκφξθσζε έγηλε κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αραΐαο δηα ηεο Τπεπζχλνπ Αγσγήο Τγείαο  θαη πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Eζληθφ 

πκβνχιην θαηά ησλ Nαξθσηηθψλ (Δ.Τ.Ν. - Παξάξηεκα Πάηξαο) θαη ην ΚΔΘΔΑ 

ΟΞΤΓΟΝΟ. Σν ζεκηλάξην απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  κε ζέκα:  «Ναξθσηηθά: Πξόιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο νπζηώλ ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο». 

Έρνληαο ήδε ζπγθεληξσκέλα αξθεηά αηηήκαηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ δεηνχζαλ ππνζηήξημε ζε 

ζέκαηα ελεκέξσζεο, δηαρείξηζεο θαη έγθαηξεο παξέκβαζεο γχξσ απφ ηηο ςπρνδξαζηηθέο 

νπζίεο (Παππά, 2019) έγηλε θαηαλνεηφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί είραλ εθπαηδεπηηθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα.  

Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ φπσο 

πεξηεγξάθεθαλ ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα (Rogers, 1999) δηακνξθψζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Σν επηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα είρε σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ρξήζεο νπζηψλ κέζσ ηεο παξνρήο ζχγρξνλεο, έγθπξεο θαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπηκφξθσζε ήηαλ εζεινληηθή θαη δσξεάλ. 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηππψζεθαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα (Καξαιήο, 2005).  

α) ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο.  

β) ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε θαη λα 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

γ) ην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ απφςεηο θαη 

παξαδνρέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ, θαη λα έξρνληαη κε απηέο ζην ζεκηλάξην, ζε ζρέζε κε ηηο 

ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν γχξσ απφ απηά ηα 

δεηήκαηα, δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα επεξεάζεη κειινληηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ θαη αθφηνπ θαζνξίζηεθαλ νη ζηφρνη ηνπ, 

έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δεδνκέλεο ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηνπ ζεκηλαξίνπ αιιά θαη ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο αιιά θαη πνιππινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο.  

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ ζεκηλαξίνπ απνθαζίζηεθε απφ ηνπο εηζεγεηέο πσο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

ην εχξνο ησλ δεηεκάησλ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο γηα ηε ρξήζε 

ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ.  

Ζ επηινγή ησλ ηερληθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ έγηλε κε βάζε ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξραλ 

φπσο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ.  

Απνθαζίζηεθε πσο ζα γίλνληαλ θάπνηεο εηζεγήζεηο ηελ πξψηε κέξα ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζηφρν 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ 

αιιά θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπ, θαη ηε δεχηεξε κέξα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ελεξγεηηθέο ηερληθέο φπνπ κε βησκαηηθφ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνζπαζνχζαλ λα 

εκπιαθνχλ ελεξγά ζηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηε ρξήζε ησλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ.  

Έρνληαο ππφςε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Brookfield (1986) πσο κηα εηζήγεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε 

ελήιηθεο, δελ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, δε δίλεηαη 

ρξφλνο γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη δελ επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο κε ην εμεηαδφκελν δήηεκα απνηειεί κία ξερή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, νη εηζεγεηέο 

θξφληηζαλ λα εμαζθαιηζηνχλ φια ηα παξαπάλσ θαη λα ζπγθξνηεζνχλ εηζεγήζεηο πνπ δελ ζα 

θνχξαδαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά αληίζεηα ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ θίλεηξα 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο γηα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή. 

Άιιεο ηερληθέο πνπ επηιέρζεθαλ ζ ήηαλ νη νκάδεο εξγαζίαο θαη ε κειέηε πεξίπησζεο. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο νκάδαο εξγαζίαο απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή ηερληθή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Ζ νκαδηθή εξγαζία σο ηερληθή κπνξεί 

λα επεξεάζεη θαη λα δηακνξθψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο, νη νκαδηθή εξγαζία επηηαρχλεη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ππφ 

εμέηαζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα απφ ην πιέγκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηξηψλ ή παξαπάλσ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα 

(Μαηζαγγνχξαο, 1998).  

ηε κειέηε πεξίπησζεο έλα πξαγκαηηθφ ή ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε κηα 
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γεληθφηεξε θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ζθνπφ λα αλαιπζεί ζε 

βάζνο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ (Κφθθνο, 

1998). αλ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη, ζχκθσλα µε ηνλ Κφθθν φηαλ ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηή 

είλαη λα γίλεη εκπέδσζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί µε άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο, ή φηαλ ζηφρνο είλαη λα ππνθηλεζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πνξεία πξνο ηε κάζεζε. 

Οη παξαπάλσ ηερληθέο επηιέρζεθαλ σο νη πιένλ θαηάιιειεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

4. πκκεηέρνληεο 

Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο δηεμαγσγήο ελφο πξνγξάκκαηνο κε φια ηα δπλαηά κέζα είλαη έλα πξψην 

θαη βαζηθφ βήκα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Καξαιήο, 

2005). 

Ζ δεκνζηνπνίεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ έγηλε απφ ηελ 

ΓηεχζπλζεΓεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο δηα ηεο Τπεπζχλνπ Αγσγήο Τγείαο κε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζε φια ηα Γπκλάζην θαη Λχθεηα ηνπ Ννκνχ.  

ηελ πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην απάληεζαλ ζπλνιηθά 35 άηνκα, εθ ησλ 

νπνίσλ πξνζήιζαλ ηα 20 άηνκα.  

ηνλ πίλαθα 1. Φαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζεκηλάξην. 

Δθπαηδεπηηθνί πρλόηεηα 

Φύιν   

Άληξεο  7 

Γπλαίθεο  15 

Υξόληα πξνϋπεξεζίαο  

1-10 1 

10-20 7 

20-30 12 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν  

Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 15 

Μεηαπηπρηαθφο ή Γηδαθηνξηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ  

5 

Πξνεγνπκέλε επηκόξθσζε ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόιεςε γηα ηε ρξήζε 

ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ 
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Ναη  11 

Όρη  9 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθώλ 

5. Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ 

Σν εκηλάξην, είρε δηάξθεηα δέθα δηδαθηηθέο ψξεο θαη πινπνηήζεθε ην άββαην θαη Κπξηαθή 

9-10 Ννεκβξίνπ 2019, απφ ηηο 09.30σο ηηο 14.00 ζην Πάξθν Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ, ρψξνο 

πνπ παξαρσξήζεθε δσξεάλ απφ ην Γήκν Παηξψλ.  

Σελ πξψηε κέξα έγηλε γλσξηκία κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη 

αλαθέξζεθαλ ζηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο θηλεηνπνίεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ. Καηαγξάθεθαλ απνξίεο θαη δεηήκαηα πνπ ζα απαζρνινχζαλ ηελ νκάδα ζηε 

ζπλέρεηα. ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Ναξθσηηθά: ην πξφβιεκα ζήκεξα» έγηλε εηζήγεζε 

φπνπ ελεκέξσλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

φπσο απηά αλαθέξνληαη απφ επίζεκνπο θνξείο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο. 

ηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα  «Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξφιεςε»  αλαθέξζεθαλ 

ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ζην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζηα ζρνιεία 

φπσο απηά αλαθέξνληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

Ναξθσηηθά (ΔΚΣΔΠΝ) αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηνπ ΔΤΝ φπσο απηή έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηα ρξφληα πνπ θάλεη παξεκβάζεηο ζε ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο. Ζ 

πξψηε κέξα έθιεηζε κε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. 

Σε δεχηεξε κέξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ βησκαηηθέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

είλαη αθφκα πην ελεξγνί ζην ζεκηλάξην. ηελ πξψηε ελφηεηα «Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

λαξθσηηθψλ» νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο εξγαζίαο. Σνπο δεηήζεθε λα 

πεξηγξάςνπλ ηφζν κε ιφγηα φζν θαη κε δσγξαθηά πσο έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο έλαλ ρξήζηε 

λαξθσηηθψλ. Αθνχ δφζεθε ν θαηάιιεινο ρξφλνο, ζηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα θνιινχζε ην 

ζθίηζν ηεο ζηνλ ηνίρν θαη πεξηέγξαθε φζα ζπδήηεζαλ κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ηεο.  

Απηφ πνπ θάλεθε πνιχ θαζαξά είλαη πσο θάζε νκάδα είρε θαηαιήμεη ζε δηαθνξεηηθή άπνςε 

γηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη επίζεο θάλεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ παγησκέλε εηθφλα 

θαη πεπνίζεζε γηα ην πνηνο είλαη ν ρξήζηεο λαξθσηηθψλ. Απφςεηο πσο ν ρξήζηεο πξνέξρεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, έρεη ζπγθεθξηκέλε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη 

θνηλσληθή θαηάζηαζε ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα.  

ηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα «Αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ρξήζεο ζην ζρνιείν» νη 

εθπαηδεπηηθνί δνχιεςαλ πάιη νκαδηθά. ε θάζε νκάδα δφζεθε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ 

πεξηέγξαθε ηελ ηζηνξία ελφο καζεηή ιπθείνπ πνπ ίζσο εκπιέθεηαη ζε ρξήζε λαξθσηηθψλ. 

Εεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απαληήζνπλ ηη ζα έθαλαλ κέζα απφ ην ξφιν ηνπο αλ 

ζπλέβαηλε ζε απηνχο ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπο δφζεθε. Ήηαλ εληππσζηαθφ ην πφζεο 

δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο θαη απφςεηο θαηαηέζεθαλ. Μάιηζηα ππήξμαλ θαη αληηπαξαζέζεηο 
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κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ην πεξηζηαηηθφ. Απηφ πνπ θάλεθε 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία είλαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε ζρέζε κε 

ην ξφιν ηνπο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ, απφςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξαδνρέο θαη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη 

ίδηνη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ θνζκνζεσξία ηνπο. Έηζη, ζπλδένληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο γηα ην ηη πηζηεχνπλ γηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

βιέπνπκε πσο παγησκέλεο απφςεηο κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

6. Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ δφζεθε ρξφλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή απηή δξάζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο φπσο ν θαζέλαο ηα ελζσκάησζε.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλέθεξαλ πσο κεηά ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ληψζνπλ πσο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο πεξηζζφηεξα εθφδηα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο πξφιεςε 

θαη ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ θαη επεζήκαλαλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλέρηζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηέηνηα ζέκαηα. 

ην ηέινο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο. Οη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπγθξνηήζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. Απνηεινχληαλ απφ 15 ζπλνιηθά 

εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 10 ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 5 αλνηρηνχ ηχπνπ.  

ηνλ πίλαθα 2. θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηθαλνπνίεζεο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 ΔΡΩΣΗΗ ΠΟΛΤ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ 

1. Πφζν κείλαηε ηθαλνπνηεκέλνο /ε απφ ηελ γεληθή 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο; 

65% 

 

30% 

2. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα (2 

εκέξεο); 

65% 20% 

3. Πφζν ζαο βνήζεζε ε εθπαίδεπζε λα θαηαλνήζεηε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαξηήζεηο; 

60% 

 

35% 

4. Πφζν ζαο βνήζεζε ε εθπαίδεπζε λα θαηαλνήζεηε 

ηε δηαδηθαζία ηεο απεμάξηεζεο ζηηο δνκέο ηνπ 

ΚΔΘΔΑ θαη ηνπ ΔΤΝ; 

40% 

 

35% 

 

5. Πόςο τα ζητθματα που απαςχόληςαν την 

εκπαίδευςη ανταποκρίιηκαν ςτισ προςδοκίεσ 

και τισ ανάγκεσ ςασ;   

50% 

 

30% 

6. Πφζν βνεζεηηθή ήηαλ ε κέζνδνο πνπ 55% 25% 
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ρξεζηκνπνηήζεθε; 

7. Πφζν βνεζεηηθέο ήηαλ νη παξνπζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ; 

45% 

 

35% 

8. 

 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε κείλαηε απφ ην γεληθφ 

θιίκα θαη ηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

εθπαίδεπζε; 

55% 40% 

9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε κείλαηε απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ παξείραλ νη εηζεγεηέο;  

55% 40% 

Πηλ.2 Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ από ην ζεκηλάξην 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα νη εθπαηδεπηηθνί έκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην. Σν 65% ησλ ζπκκεηερφλησλ έκεηλε 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε γεληθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην 30% πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν.  

ηελ εξψηεζε γηα πνηνπο ιφγνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ επηκφξθσζε ζεκαληηθή ηελ 

επηκφξθσζε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο εμαξηήζεηο θαίλεηαη πσο αλαγλσξίδνπλ πσο ε 

επηκφξθσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Κάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

«είλαη επηηαθηηθή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο» 

«επηθαηξφηεηα, ζπνπδαηφηεηα, εγγχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο» 

«γηα λα πξνιάβνπκε ηα ρεηξφηεξα» 

«θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Απφθηεζε γλψζεο γηα αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» 

«γηα λα κπνξψ λα βνεζήζσ/πξνιάβσ/εληζρχζσ ζε πεξηπηψζεηο κε ζρεηηθφ πξφβιεκα» 

ε ζρέζε κε ην ηη ηνπο ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε νη εθπαηδεπηηθνί 

αλέθεξαλ: 

«ην πνιχ θαιφ θιίκα επηθνηλσλίαο» 

«ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ νκηινχλησλ θαη ε νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο» 

«ε βησκαηηθή άζθεζε». 

«έκαζα γηα ηνπο θηλδχλνπο, ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο, ησλ λαξθσηηθψλ» 

Γηα ην ηη ηνπο ηθαλνπνίεζε ιηγφηεξν ζην εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην θάπνηνη αλέθεξαλ πσο δελ 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ην ρψξν θαη ηελ θηινμελία θαζψο θαη ζηε κηθξή δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θάπνηνη έλησζαλ πσο 

«ζα ήζεια λα γλσξίζσ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο ψζηε λα αληηιακβάλνκαη έγθαηξα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ». 
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7. πκπεξάζκαηα 

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ ίδηα ηελ επηκφξθσζε θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. Ο Guskey (2002b) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε αμηνιφγεζε σο θεληξηθφ ζηνηρείν ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηκφξθσζεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν 

αθνξά ζηηο ξεηέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

ξφιν ηνπο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ 

ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ πσο ζεσξνχλ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε ηέηνηα ζέκαηα αληηιακβάλνληαη ην πξφβιεκα 

ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ σο θάηη ππαξθηφ πηα κέζα ζηα ζρνιεία θαη έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ψζηε είηε λα κελ εκπιαθνχλ θαζφινπ είηε αλ εκπιαθνχλ λα 

θαηαθέξνπλ λα αιιάμνπλ πνξεία. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηεο ζεκαζίαο λα ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν σο κεηαθνξείο 

ηεο γλψζεο αιιά θαη σο εκςπρσηέο θαη νδεγνί ησλ καζεηψλ, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα 

ζπγθξνηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηε δσή θάλνληαο 

πγηείο επηινγέο. 

Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο αθνξά ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην εθπαηδεπηηθφ αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ζρεδφλ φια ηα επηκέξνπο 

αληηθείκελα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο, ην 

ζεκηλάξην θάιπςε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ηηο νπνίεο ήξζαλ.  

Θεηηθή ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε γεληθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηνπο εηζεγεηέο, ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ.  

εκαληηθή δηαπίζησζε γηα ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαη ε δηακφξθσζε 

ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ νκάδα, θάηη πνπ βνήζεζε ζηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ.  

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ πσο ε ελαζρφιεζε κε ην ζρεδηαζκφ ελφο νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ πνπ απεπζχλεηαη, ζέηνληαο μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο 

πνπ βνεζνχλ ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηειηθά ηελ ζεηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζηζηψληαο ην σο κηα θαιή πξαθηηθή.  

8. πδήηεζε - Πξνηάζεηο 

Οη πξνθιήζεηο γηα ηνπο λένπο ζηηο κέξεο καο είλαη πάξα πνιιέο, ηα εξεζίζκαηα έξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη έθεβνη κπνξεί λα έρνπλ δπζθνιίεο λα δηαρεηξηζηνχλ 
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ζέκαηα ζνβαξά γηα ηε δσή ηνπο.  

Σν ζρνιείν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο, σο ζεζκφο πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ην καζεηή ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπ θαη φρη κφλν ζην γλσζηηθφ θαη ζα 

απνηειέζεη θάξν πνπ ζα θαζνδεγεί ην καζεηή ζην λα ζπγθξνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ 

ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε αζθαιείο θαη πγηείο επηινγέο δσήο. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Απφ ηα απμαλφκελα αηηήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Παππά, 2019) θαη απφ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πινπνηήζεθε, θαίλεηαη πσο ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

πξφιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ είλαη απαξαίηεηε. Οη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο ε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ρξήζε νπζηψλ, ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ, φπσο 

απηέο δηαηππψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ελδείμεηο πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε λα γλσξίζνπλ πεξηζζφηεξα γχξσ απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ψζηε 

λα ζέζε λα ηα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη κε γλψκνλα πάληα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Μάιηζηα, ίζσο ζεσξείηαη ζθφπηκν νη επηκνξθψζεηο γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα λα είλαη 

εληαγκέλα κέζα ζην πξφγξακκα ησλ ππνρξεσηηθψλ απφ ην ππνπξγείν επηκνξθψζεσλ, ψζηε 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα ιάβνπλ λέεο γλψζεηο, 

λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο αιιά θαη ίζσο λα αιιάμνπλ ζηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο 

ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ.  

Φνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ρξεηάδεηαη λα δειψλνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ. Δπηπιένλ, ε δηακφξθσζε ζπλεξγεηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ 

ζε ζρέζε κε ην ζηφρν, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πξφιεςε ζηελ 

εθαξκνγή λέσλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο είλαη ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη. Σέινο, ρξεηάδεηαη νη παξεκβάζεηο θαη νη 

δξάζεηο ζε ζρέζε κε ην εμεηαδφκελν δήηεκα λα ζπλ δηακνξθψλνληαη καδί κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο αμηνινγψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο.  
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