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∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΓΓΓΟΟΟΝΝΝΕΕΕΙΙΙΣΣΣ...   ΑΑΑππποοοδδδέέέκκκτττεεεςςς   ~~~333000000   γγγοοονννεεείίίςςς   ===   666000000   πππαααιιιδδδιιιάάά   
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ (∆ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις). 

 Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ∆ήµο Χαλάστρας (Μάιος – 

Ιούνιος 2007). Συµµετείχαν 14 γονείς. Υλοποίηση στην αίθουσα ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Χαλάστρας. 

 Οµαδικό σεµινάριο για Μονογονείς µε τίτλο «Το παιδί στη µονογονεϊκή 

οικογένεια» (Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2007). Συµµετείχαν 15 γονείς. Υλοποίηση 

στο ∆ίκτυο Άλφα. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ (Οι συναντήσεις είναι 

ανοιχτές ως προς τον αριθµό συµµετεχόντων µε διαφορετική κάθε φορά 

θεµατολογία ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες. Υλοποιούνται ανά δεκαπέντε 

ηµέρες.) 

 Κύκλος ανοιχτών συναντήσεων για γονείς Γέφυρας ∆ήµου Αγίου 

Αθανασίου (Μάρτιος – Ιούνιος 2007). Θέµατα συναντήσεων: «Επικοινωνία στην 

οικογένεια», «Συζητώντας για την εξάρτηση», «Τα χαρακτηριστικά των εφήβων 

και ο ρόλος της οικογένειας», «Οι ανάγκες των γονιών και των παιδιών». 

Συµµετείχαν σε κάθε συνάντηση 40 γονείς. Υλοποίηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Γέφυρας. 

 

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Εισήγηση σε γονείς 10
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Ο εαυτός 

µου, το σώµα µου και οι σχέσεις µου µε τους άλλους», 70 γονείς, 13 Μαρτίου 

2007. 

• Εισήγηση σε γονείς ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας ∆ήµου Καλλιθέας 

µε θέµα: «Οι συµπεριφορές των παιδιών που µας προβληµατίζουν», 30 γονείς, 

11 Ιουνίου 2007. 

• Εισήγηση σε γονείς ∆ιαβατών ∆ήµου Εχεδώρου µε θέµα: « Σχέση γονέα – 

παιδιού: αναγνωρίζοντας τις ανάγκες µας», 40 γονείς, 28 Νοεµβρίου 2007. 

• Εισήγηση σε γονείς 12
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων µε θέµα: 

«Παιδική ηλικία: Σχέση γονέα – παιδιού», 35 γονείς, 3 ∆εκεµβρίου 2007. 



   

∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑ...      

ΑΑΑππποοοδδδέέέκκκτττεεεςςς   ~~~   111111555   εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκοοοίίί   πππρρρωωωτττοοοβββάάάθθθµµµιιιαααςςς   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηηςςς   ===   222...333000000   

πππαααιιιδδδιιιάάά   

 

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
      Εκπαιδευτικό σεµινάριο για νηπιαγωγούς ∆υτικής Θεσσαλονίκης, διάρκειας 

20 ωρών, µε τίτλο «Η πρόληψη στο νηπιαγωγείο – εκπαίδευση στο υλικό αγωγής 

υγείας ‘Ο κήπος µε τις 11 γάτες’». Συµµετείχαν 26 νηπιαγωγοί, (Ιανουάριος-

Φεβρουάριος 2007). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

      3 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε νηπιαγωγούς: τρίωρες συναντήσεις µε 

οµάδα επιµορφωµένων νηπιαγωγών οι οποίοι υλοποιούν πρόγραµµα πρόληψης στην 

τάξη, µε στόχο τη στήριξη και επανατροφοδότησή τους στις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν. Συµµετείχαν10 νηπιαγωγοί. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

      6 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους: τρίωρες συναντήσεις µε 

οµάδα επιµορφωµένων δασκάλων οι οποίοι υλοποιούν πρόγραµµα πρόληψης στην 

τάξη, µε στόχο τη στήριξη και επανατροφοδότησή τους στις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν. Συµµετείχαν 9 δάσκαλοι. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

     Εκπαιδευτικό σεµινάριο για νηπιαγωγούς ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών 

Ευόσµου, διάρκειας 16 ωρών, µε τίτλο «Η πρόληψη στη νηπιακή ηλικία.. 

Ακούγοντας το παιδί γύρω µας και µέσα µας». Συµµετείχαν 25 νηπιαγωγοί, (Μάιος 

2007). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

     Εκπαιδευτικό σεµινάριο για δασκάλους ∆υτικής Θεσσαλονίκης, διάρκειας 22 

ωρών µε τίτλο «∆ιαπροσωπικές σχέσεις – Ψυχική Υγεία». Συµµετείχαν 21 δάσκαλοι, 

(Οκτώβριος – Νοέµβριος 2007). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

     Εκπαιδευτικό σεµινάριο για δασκάλους 3
ου

 και 5
ου

 ∆ιαπολιτισµικών 
Σχολείων ∆ενδροποτάµου, διάρκειας 12 ωρών, µε στόχο την πρόληψη της σχολικής 

διαρροής. Συµµετείχαν 10 δάσκαλοι, (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2007). Υλοποίηση 

στο χώρο των σχολείων. 

 

Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
        Εκπαιδευτικό σεµινάριο για καθηγητές, διάρκειας 20 ωρών, µε τίτλο «Οι 

εκπαιδευτικοί συνεργάτες στην πρόληψη». Συµµετείχαν 14 καθηγητές, (∆εκέµβριος 

2007). 

     

 

∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΝΝΝΕΕΕΟΟΟΥΥΥΣΣΣ...         

ΑΑΑππποοοδδδέέέκκκτττεεεςςς   ~~~   333555000   νννέέέοοοιιι   
 

     ∆ηµιουργικό Εργαστήρι για έφηβους σε κίνδυνο (έφηβοι από ∆ιαπολιτισµικά 

Γυµνάσια και Λύκεια Ευόσµου, ∆ενδροποτάµου και Σταυρούπολης): Τίτλος 

εργαστηρίου «∆ηµιουργώ µε κερί, εκφράζοµαι µε θεατρικό παιχνίδι». ∆ιάρκεια 10 

δίωρες συναντήσεις (Ιανουάριος –  Μάρτιος 2007). Συµµετείχαν 12 έφηβοι. 

Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

 

• 2
ο
 ΣΕΚ Σταυρούπολης: Επίσκεψη τµήµατος σπουδαστών στο ∆ίκτυο Άλφα 

και τρίωρη συζήτηση µε θέµα: «Συζητώντας για τις εξαρτήσεις», 20 

σπουδαστές, (10 Ιανουαρίου 2007). 



• Λύκειο Κυµίνων ∆ήµου Αξιού: ∆ίωρη συνάντηση µε τους µαθητές µε στόχο 

την ενηµέρωση για το επάγγελµα του ψυχολόγου και τις δράσεις του 

Κέντρου Πρόληψης στα πλαίσια του ΣΕΠ, 15 µαθητές, (12 Φεβρουαρίου 

2007). 

• Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου: 6 δίωρες συναντήσεις µε δύο τµήµατα της 

Γ΄τάξης, µε στόχο τη συζήτηση θεµάτων που σχετίζονται µε την εξάρτηση, 

τη διόρθωση πιθανών εσφαλµένων αντιλήψεων, τη συζήτηση των αιτιών της 

χρήσης και των εναλλακτικών λύσεων στις δυσκολίες. Συµµετείχαν 54 

µαθητές, (Απρίλιος - Μάιος 2007). 

• 2
ο
 ΓΕΛ Χαλκηδόνας: Επίσκεψη τµήµατος µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και 

τρίωρη συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της 

εξάρτησης και την πρόληψη», 20 µαθητές, (18 Απριλίου 2007). 

• Γυµνάσιο Χαλάστρας: ∆ίωρη συνάντηση µε τους µαθητές µε στόχο την 

ενηµέρωση για το επάγγελµα του ψυχολόγου και τις δράσεις του Κέντρου 

Πρόληψης στα πλαίσια του ΣΕΠ, 40 µαθητές, (18 Απριλίου 2007). 

• 2
ο
 ΤΕΕ Ευόσµου: Επίσκεψη τµήµατος µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και 

τρίωρη συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της 

εξάρτησης και την πρόληψη», 30 µαθητές, (8 Μαίου 2007). 

• Γυµνάσιο Νεοχωρούδας ∆ήµου Καλλιθέας: ∆ίωρη συνάντηση µε τους 

µαθητές µε στόχο την ενηµέρωση για το επάγγελµα του ψυχολόγου και τις 

δράσεις του Κέντρου Πρόληψης στα πλαίσια του ΣΕΠ, 40 µαθητές, (9 Μαίου 

2007). 

• ∆ηµοτικό Σχολείο Γαλήνης ∆ήµου Ωραιοκάστρου: Οµιλία στους µαθητές, 

γονείς και δασκάλους στο πλαίσιο παρουσίασης αποτελεσµάτων 

προγράµµατος αγωγής υγείας, 120 άτοµα, (14 Ιουνίου 2007). 

 

 

ΥΥΥΠΠΠΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΧΧΧΗΗΗ   ΑΑΑΙΙΙΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΒΒΒΟΟΟΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
 

Πραγµατοποιήθηκαν: 20υποδοχές για προβλήµατα χρήσης ουσιών 

                                      45 υποδοχές για άλλα προβλήµατα ψυχικής υγείας 

                                      70 δίωρες συναντήσεις συµβουλευτικής 

                                      18 τηλεφωνικές παραποµπές 

 

 

ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΗΗΗΓΓΓΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣ,,,   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕ∆∆∆ΡΡΡΙΙΙΑΑΑ,,,   ΕΕΕΚΚΚ∆∆∆ΗΗΗΛΛΛΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   
 

    Συµµετοχή σε συζήτηση στην ηµερίδα της Μ.Κ.Ο. «Οικοκοινωνία» µε θέµα 

«Η πρόσβαση των πολιτών τσιγγάνικης καταγωγής στις υπηρεσίες υγείας», Κ.Π.Ε. 

Ελευθερίου-Κορδελιού, 8 Μαρτίου 2007. 

    Εισήγηση σε ηµερίδα για νηπιαγωγούς της Παγκόσµιας Οργάνωσης για την 

Προσχολική Αγωγή (Ο.Μ.Ε.Ρ.), µε θέµα: «Οι οµάδες και η δυναµική τους στη 

σχολική τάξη». Τίτλος εισήγησης: «Αντιµετωπίζοντας προβλήµατα που προκύπτουν 

στη δουλειά µε οµάδες», Κεντρική Βιβλιοθήκη ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 26 Μαρτίου 

2007. 

    Εισήγηση σε συνέδριο του ΟΚΑΝΑ µε θέµα «Ουσιοεξαρτήσεις και ψυχική 

υγεία». Τίτλος εισήγησης: «Η συµβουλευτική στην πρωτογενή πρόληψη», 

Ξενοδοχείο Mediterraneian, 29-30 Μαρτίου 2007. 

    Συνδιοργάνωση και εισήγηση σε διηµερίδα των Κέντρων Πρόληψης 

Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα «Ατενίζοντας το µέλλον. Πρόληψη και 



εκπαιδευτικά υλικά». Τίτλος εισήγησης: «Οµάδα εργασίας για τα σχολικά 

προγράµµατα», Συνεδριακό ∆ιαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 26-27 

Απριλίου 2007. 

    Συµµετοχή στη συνάντηση φορέων που συγκάλεσε ο ∆ήµος Σταυρούπολης µε 

θέµα συζήτησης «Λειτουργία ΟΚΑΝΑ-επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών της 

∆υτικής Θεσσαλονίκης», ∆ηµαρχείο Σταυρούπολης, 15 Μαίου 2007. 

    Οργάνωση ηµερίδας και εισήγηση στο ∆ήµο Εχεδώρου µε θέµα «Εξαρτήσεις 

και Εφηβεία: Πρόληψη και έγκαιρη παρέµβαση». Τίτλος εισήγησης: «Απαντώντας 

στις ανησυχίες των γονιών για τα ναρκωτικά», Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, 18 Μαίου 

2007. 

    Συµµετοχή ως συνεργαζόµενος φορέας σε εκδήλωση της ∆ιεύθυνσης 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης για το κλείσιµο του 

προγράµµατος «∆ιαπροσωπικές σχέσεις – Σεξουαλική αγωγή» στο πλαίσιο του 

ΕΠΕΑΕΚ, Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ευόσµου, 23 Μαίου 2007. 

    Συµµετοχή ως συνεργαζόµενος φορέας και εισήγηση στην εκδήλωση της 

∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης µε θέµα  

«Φιλοσοφία του προγράµµατος ‘Ο κήπος µε τις 11 γάτες’ που υλοποιήθηκε από 

επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του ΕΙΝ, Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου 

Ευόσµου, 11 Ιουνίου 2007.  

    Εισήγηση σε ηµερίδα των ∆ήµου Εχεδώρου και ∆ΕΚΠΑΜ µε θέµα «∆ηµόσιες 

υπηρεσίες και ειδικές πληθυσµιακές οµάδες – Τρόποι εξυπηρέτησης αναγκών». 

Τίτλος εισήγησης: «Προτάσεις για την προστασία των παιδιών στην οικογένεια, στο 

σχολείο και στη γειτονιά», Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, 9 Νοεµβρίου 2007. 

   

   

ΜΜΜΕΕΕ   ΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΜΜΜΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΑΑΑ   ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   

ΝΝΝΑΑΑΡΡΡΚΚΚΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   (((222666   ΙΙΙΟΟΟΥΥΥΝΝΝΙΙΙΟΟΟΥΥΥ)))   
 

• Στο ∆ήµο Αµπελοκήπων: Θεατρική παράσταση µε το έργο «Ωραίο φύλο έ;», σε 

συνεργασία µε ερασιτεχνική θεατρική οµάδα γονέων του Κέντρου Πρόληψης 

Λάρισας. 26 Ιουνίου 2007, στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. 

•••   Στο ∆ήµο Ευόσµου: Συµµετοχή µε περίπτερο ενηµέρωσης στα πλαίσια  

αντιρατσιστικό φεστιβάλ. 25 Ιουνίου 2007, κεντρική πλατεία Ευόσµου.   
• Στο ∆ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού: Συµµετοχή µε περίπτερο ενηµέρωσης σε 

εκδήλωση του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου. 25 Ιουνίου 2007, Πνευµατικό 

Κέντρο . 

 

 

 

Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης: 
 

� Παραγωγή έντυπου υλικού (ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσσες) 

� Αξιολόγηση προγραµµάτων πρόληψης 

� Συναντήσεις ∆ικτύωσης µε τα Κέντρα Πρόληψης της 

Κεντρικής Μακεδονίας 

� Αρθρογράφηση και ∆ελτία Τύπου για τοπικά περιοδικά και 

εφηµερίδες 



� Συγγραφή πρωτότυπων κειµένων για την πληρέστερη 

επιµόρφωση των ανθρώπων που συµµετέχουν στα 

προγράµµατα 

� Συναντήσεις µε εκπροσώπους φορέων της πόλης 

� Εκπαιδεύσεις των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης 

� Τακτές συναντήσεις της επιστηµονικής οµάδας 
 

 

 

 


