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εθισµό των εφήβων στο

Πάτρα: Μερική παρεµπόδιση
της κυκλοφορίας οχηµάτων

,ιαδίκτυο.
Στόχος του Προγράµµατος είναι η

Τελευταία Νέα

κατάρτιση των Επιστηµόνων Ψυχικής Υγείας, η ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών, καθώς και η
έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των γονέων, των παιδιών και των εφήβων, όσον αφορά στα

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο 6ΗΜΟΣ; ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ

προβλήµατα που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του 6ιαδικτύου, τη νέα µορφή του «εθισµού»

ΣΚΟΤΩΘΟΥΜΕ;

που έχει κάνει την εµφάνισή της, αλλά και σε ενδεδειγµένους τρόπους προστασίας και «απεξάρτησης».
ΗΜΕΡΙ6Α ΓΙΑ ΤΗ 6ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
Το Πρόγραµµα αφορά στην κατάρτιση 1.000 ειδικών Επιστηµόνων Υγείας (ιατρούς, ψυχολόγους,

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

κοινωνικούς λειτουργούς, συµβούλους ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς κ.ά.), οι οποίοι θα είναι σε θέση να
αναγνωρίσουν φαινόµενα διαδικτυακού εθισµού και να προσφέρουν υπεύθυνα και αξιόπιστα

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ

συµβουλευτική για σωστή χρήση και ασφαλή πλοήγηση στο 6ιαδίκτυο.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΕΡΙΑ 2009-2011

Τα Εκπαιδευτικά Σεµινάρια πραγµατοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα σε τµήµατα των 25 ατόµων και

ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΟΣΤ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑ6Α ΚΕΡΑΣΙ.

έχουν διάρκεια 85 ωρών κατάρτισης ανά εκπαιδευµένο. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, οι
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συµµετέχοντες αποκτούν σφαιρική, αλλά και ειδική γνώση σε θέµατα πρόληψης και θεραπείας του
«εθισµού» και αντιµετώπισης των κινδύνων του 6ιαδικτύου.

ΣΕ ΜΕΙΖΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΑ.

Το Πρόγραµµα «ΑΡΙΑ6ΝΗ» προσφέρει πολλαπλά και σηµαντικά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται:
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
Επιµόρφωση και αποτελεσµατική κινητοποίηση των Επαγγελµατιών Ψυχικής Υγείας, ώστε να

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.

«θωρακίσουν» τους νέους ανθρώπους απέναντι στις «ψηφιακές» απειλές, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην
οικοδόµηση στέρεων βάσεων για την ενδεδειγµένη χρήση του 6ιαδικτύου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Έγκυρη ενηµέρωση των παιδιών και των εφήβων για τους «κανόνες» ασφαλούς πλοήγησης στο

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

6ιαδίκτυο, προκειµένου να προστατεύονται από τις «παγίδες» που κρύβει ο on line «µαγικός» κόσµος.
Αξιόπιστη υποστήριξη και καθοδήγηση σε γονείς για διαρκή «επαγρύπνηση» και διακριτική επίβλεψη,
ώστε να διασφαλίσουν µια δηµιουργική και «υγιή» σχέση των παιδιών τους µε το 6ιαδίκτυο.

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΤΖΑΝΑΤΑ.
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ευαισθητοποίηση και «εγρήγορση» των εκπαιδευτικών για να µπορούν να διακρίνουν εγκαίρως πιθανές
ενδείξεις µη ορθολογικής χρήσης του 6ιαδικτύου και να επιλέγουν κατάλληλους τρόπους προσέγγισης και

ΠΙΣΩ Η ΕΛΛΑ6Α ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ

θετικού επηρεασµού των µαθητών τους.

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Αναγνωρίζοντας την αξία και τη χρησιµότητα του 6ιαδικτύου ως «εργαλείου» ενηµέρωσης, κοινωνικής
επαφής και ψυχαγωγίας αλλά και ως αναπόσπαστου στοιχείου της βασικής παιδείας των µαθητών, το

Σας άρεσε το άρθρο;

Πρόγραµµα «ΑΡΙΑ6ΝΗ» συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας ελεύθερης και δηµιουργικής σχέσης του
σύγχρονου νέου ανθρώπου µε το 6ιαδίκτυο, µε ποιότητα και ασφάλεια στη χρήση του.
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