
Πρoαγωγή 

Ψυχικής Υγείας, 

Σεξουαλικής Υγείας 

& Πρόληψη Εξαρτήσεων 

στο Σχολείο 

Τι συμβαίνει στις άλλες 

χώρες; 

Επιστημονική Ημερίδα 

Σάββατο (8:30-15:00)

2 Απριλίου 2016

Χωρέµειο Αµφιθέατρο

Νοσοκοµείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Θηβών & Παπαδιαµαντοπούλου

Γουδή

Επικοινωνία: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  

‘Προαγωγή & Αγωγή Υγείας’

Ιατρική Σχολή Αθηνών 

210-72 22 723

chsr@med.uoa.gr

Για εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές πολιτικής & όλους 

όσους εργάζονται µε παιδιά και νέους.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. 

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ελληνική Εταιρεία 

Ψυχικής Υγιεινής & 

Νευροψυχιατρικής

του Παιδιού

mailto:chsr@med.uoa.gr


Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Σχολείο

12:15 - Οι βέλτιστες πρακτικές για τα προγράμματα 

προαγωγής ψυχικής υγείας για τα παιδιά & τους νέους 

στον Καναδά 

12:35 - Προγράμματα προαγωγής  ψυχικής στα 

σχολεία του Καναδά 

12:50 - Η προαγωγή της συναισθηματικής υγείας & 

ευεξίας στα σχολεία στο Ην. Βασίλειο

13:10 - Προγράμματα ψυχικής υγείας στα σχολεία της 

Αυστραλίας

13:20 - Προγράμματα ευαισθητοποίησης για το στίγμα 

στην ψυχική υγεία (Αγγλία & Καναδάς)

Διάλειμμα & καφέ 

8:30 - 9:00 Εγγραφές

9:30 - 10:30 Χαιρετισμοί

Προαγωγή της Σεξουαλικής  Υγείας στο Σχολείο

10:30 - Τα στάνταρτ του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας για την εκπαίδευση στη σεξουαλικότητα 

στην Ευρώπη

10: 50 - Η εκπαίδευση για το Σεξ & τις Σχέσεις στο 

Ην. Βασίλειο

11:00 - Τα νέα Εθνικά Στάνταρτ για την εκπαίδευση 

στη Σεξουαλικότητα στην Αμερική

11:10 - Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 

εκπαίδευση στη σεξουαλική υγεία στον Καναδά

11:20 - Τα προγράμματα εκπαίδευσης στη 

σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική υγεία στην 

Αυστραλία 

11:40 - Η εκπαίδευση στην προαγωγή σεξουαλικής 

υγείας στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Διάλειμμα & καφέ 

Πρόληψη των Εξαρτήσεων στο Σχολείο  

13:40 - Πρόληψη της χρήσης ουσιών στα σχολεία 

της Αμερικής

13:50 - Στάνταρτ ποιότητας για την αποτελεσματική 

εκπαίδευση για τα ναρκωτικά & το αλκοόλ στο 

Ην. Βασίλειο

14:00 - Τα Καναδικά Στάνταρτ για την πρόληψη της 

κατάχρησης ουσιών στο σχολείο 

14:10 - Η εκπαίδευση για το αλκοόλ στα σχολεία της 

Αυστραλίας

14:20 - Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής για την 

πρόληψη της κατάχρησης ουσιών στο σχολείο.

14:30 – Τα διεθνή πρότυπα για την πρόληψη της 

χρήσης ναρκωτικών ουσιών 

Συζήτηση & Λήξη Ημερίδας


