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∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270  γονείς ~ 530 παιδιά  
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ (∆ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις)  

 Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ∆ήµο Αµπελοκήπων (Μάιος-

Ιούνιος 2010). Συµµετείχαν 14 γονείς. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.  

 Οµαδικό σεµινάριο για Μονογονείς µε τίτλο «Το παιδί στη µονογονεϊκή 

οικογένεια» (Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2010). Συµµετείχαν 15 άτοµα. Υλοποίηση 

στο ∆ίκτυο Άλφα.   

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ µε παιδιά στο ∆ηµοτικό, διάρκειας 5 συναντήσεων, στη 

Νεοχωρούδα ∆ήµου Καλλιθέας µε τίτλο: «Γνωρίζω το παιδί που µεγαλώνει. 

Προλαµβάνοντας τους κινδύνους» (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010). Συµµετείχαν 15 

γονείς. Υλοποίηση στη Νεοχωρούδα. 

 

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 

περίπου µέρες). 

 Κύκλος ανοιχτών συναντήσεων για γονείς 10
ου

 και 17
ου

 ∆ηµοτικών 

Σχολείων, 8
ου

 και 25
ου

 Νηπιαγωγείων Ευόσµου (Μάρτιος – Μάιος 2010). 

Θέµατα συναντήσεων: «Η επικοινωνία µε το παιδί µου: εµπόδια και σηµεία 

συνάντησης», «Γνωρίζοντας το παιδί που µεγαλώνει: σχολική και προεφηβική 

ηλικία», «Η σχέση µε το διαδίκτυο: Πρόκληση ή πρόσκληση;». Συµµετείχαν 

συνολικά 60 γονείς. Υλοποίηση στο χώρο των ∆ηµοτικών σχολείων. 

 Κύκλος ανοιχτών συναντήσεων για γονείς 1
ου

 και 2
ου

 Νηπιαγωγείων 

Κυµίνων ∆ήµου Αξιού. Θέµα πρώτης συνάντησης: «Τα όρια και οι κανόνες στη 

σχέση µας µε τα παιδιά», 29 Νοεµβρίου 2010, συµµετείχαν 25 γονείς. Οι δύο 

επόµενες συναντήσεις του κύκλου προγραµµατίστηκαν για το 2011.  

 

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Οµιλία σε γονείς Ανατολικού Χαλάστρας µε θέµα: «Οι προκλήσεις στη 

σχέση µε τον έφηβο», 40 γονείς, 28 Απριλίου 2010, ∆ηµοτικό σχολείο 

Ανατολικού. 

• Οµιλία σε γονείς 22
ου

 Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Ελπίδες και 

φόβοι: Η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο», 20 άτοµα, 27 

Μαίου 2010,  

• Οµιλία σε γονείς 6
ου

 Γυµνασίου και ∆ηµοτικών σχολείων Νικόπολης 

Σταυρούπολης µε θέµα: «Η πρόληψη των εξαρτήσεων και ο ρόλος της 

οικογένειας», 35 άτοµα, 24 Νοεµβρίου 2010. 



• Οµιλία σε γονείς ∆ιαπολιτισµικού Γυµνασίου Ευόσµου µε θέµα: «Η 

εφηβεία ως γέφυρα ανάµεσα στην παιδικότητα και την ενηλικίωση», 40 

άτοµα, 19 Οκτωβρίου 2010.  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.  

Αποδέκτες ~ 160 εκπαιδευτικοί ~ 4.000 παιδιά 
 

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

• ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ  ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ  
(Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα)               

1. Σεµινάριο µε θέµα: «∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής – 

υπερκινητικότητας-∆ΕΠΥ» σε συνεργασία µε την Κινητή Μονάδα 

Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Β.Ε. Συµµετείχαν 30 δάσκαλοι, 19 Μαίου 2010.  

2. Σεµινάριο µε θέµα: «Συνεργασία σχολείου-Οικογένειας και ο ρόλος του 

Νηπιαγωγού» σε συνεργασία µε το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του ΨΝΘ. 

Συµµετείχαν 20 νηπιαγωγοί, 31 Μαίου 2010.  

3. Σεµινάριο µε θέµα: «Αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας», σε συνεργασία 

µε το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Νοσοκοµείου Παπανικολάου. 

Συµµετείχαν 27 δάσκαλοι, 3 Ιουνίου 2010. 

• Εκπαιδευτικό σεµινάριο δασκάλων, διάρκειας 25 ωρών, µε τίτλο 

«∆ιαπροσωπικές Σχέσεις & Ψυχική Υγεία». Συµµετείχαν 14 δάσκαλοι, 

(Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2010), στο ∆ίκτυο Άλφα.  

• Εκπαιδευτικό σεµινάριο νηπιαγωγών, διάρκειας 20 ωρών, µε τίτλο «Σ΄ένα 

κήπο µια φορά». Συµµετείχαν 19 νηπιαγωγοί, (Οκτώβριος 2010), στο ∆ίκτυο 

Άλφα. 

• Εκπαίδευση δασκάλων, διάρκειας 4 ωρών, στο υλικό αγωγής υγείας «Ζω ή 

Καπνίζω», σε συνεργασία µε την 4
η
 ∆ΥΠΕ, το Νοσοκοµείο «Θεαγένειο» και 

τον ΟΚΑΝΑ (24 Νοεµβρίου 2010). Υλοποίηση στο Νοσοκοµείο 

«Θεαγένειο». 

• ∆ηµιουργία πρωτότυπου υλικού αγωγής υγείας µε στόχο την πρόληψη 

του καπνίσµατος για παιδιά ∆ηµοτικού. Πραγµατοποιήθηκαν δύο 

συναντήσεις της οµάδας εργασίας στην οποία συµµετέχουν τα Κέντρα 

Πρόληψης Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Κοµοτηνής, ο ΟΚΑΝΑ, η 4
η
 ∆ΥΠΕ 

και το Νοσοκοµείο Θεαγένειο (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2010). 

• 8 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους και 1 µε νηπιαγωγούς: 

τρίωρες συναντήσεις µε οµάδες επιµορφωµένων δασκάλων και νηπιαγωγών οι 

οποίοι υλοποιούν πρόγραµµα πρόληψης στην τάξη, µε στόχο τη στήριξη και 

επανατροφοδότησή τους στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Συµµετέχουν 10 

εκπαιδευτικοί. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

 

Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 2 συναντήσεις υποστήριξης και παροχής τεχνογνωσίας µε σύλλογο 

καθηγητών σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας δικαστικών φυλακών αρρένων 

∆ιαβατών Θεσσαλονίκης µε στόχο την προετοιµασία εκδήλωσης. 

Συµµετείχαν 8 καθηγητές, (Φεβρουάριος 2010). 

  Παρουσίαση των δράσεων του ∆ικτύου Άλφα σε 15 στελέχη εκπαίδευσης 

από τη Φινλανδία στο πλαίσιο προγράµµατος για την πρόληψη της 



Κοινωνικής Περιθωριοποίησης – Comenious, (7 Οκτωβρίου 2010), στο 

∆ίκτυο Άλφα .  

 Εκπαιδευτικό σεµινάριο καθηγητών, διάρκειας 20 ωρών, µε τίτλο 

«Επικοινωνία & Ενθάρρυνση εκπαιδευτικού και µαθητή στο σύγχρονο 

σχολείο». Συµµετείχαν 22 καθηγητές, (∆εκέµβριος 2010). Υλοποίηση στο 

∆ίκτυο Άλφα.  

 4 ατοµικές εποπτείες καθηγητών µε στόχο τη στήριξή τους στις δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν στην υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης στις τάξεις 

τους. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ.   

Αποδέκτες - 300 νέοι  
 

 Ολοκλήρωση ∆ηµιουργικού Εργαστηρίου κατασκευής κοσµήµατος για 

έφηβους 13 – 15 ετών που ξεκίνησε τον προηγούµενο χρόνο. Υλοποιήθηκαν  7 

δίωρες συναντήσεις (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010). Συµµετείχαν 10 έφηβοι. 

Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

• 1
ο 

ΓΕΛ Ωραιοκάστρου: Συζήτηση µε τους µαθητές πέντε τµηµάτων του 

σχολείου µε θέµα: «Τι είναι η εξάρτηση και οι τρόποι προστασίας» και 

ενηµέρωση συλλόγου καθηγητών (Μάρτιος 2010). Συνολικά 125 µαθητές.  

• 2
ο
 ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου (Μεσήµβρια): Συζήτηση µε τους µαθητές µε 

θέµα: «Οι εξαρτήσεις στη ζωή µας: Μορφές, αίτια, µύθοι και αλήθειες», (30 

Απριλίου 2010). Συµµετείχαν 50 µαθητές. 

• 13
ου

 ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη τµήµατος µαθητών της 

ΣΤ΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και δίωρη συζήτηση µε θέµα «Συζητάµε για τις 

εξαρτήσεις: Τι ξέρουµε, τι θέλουµε να µάθουµε» (4 Ιουνίου 2010). 

Συµµετίχαν 20 µαθητές.  

• 1
ο
 ΕΠΑΛ Σίνδου ∆ήµου Εχεδώρου: Επίσκεψη τµήµατος µαθητών Α΄τάξης 

στο ∆ίκτυο Άλφα και δίωρη συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το 

φαινόµενο της εξάρτησης και την πρόληψη – Συζητώντας για το αλκοόλ», (4 

Νοεµβρίου 2010). Συµµετείχαν 24 µαθητές. 

• 2
ο
 ΓΕΛ Ευόσµου: Επίσκεψη δύο τµηµάτων µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και 

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

και την πρόληψη» (25 και 26 Νοεµβρίου 2010). Συµµετείχαν 50 µαθητές. 

• 1
ο
 ΓΕΛ Ωραιοκάστρου: Επίσκεψη τµήµατος µαθητών Α΄τάξης στο ∆ίκτυο 

Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της 

εξάρτησης και την πρόληψη» (21 ∆εκεµβρίου 2010). συµµετείχαν 25 

µαθητές. 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ                             

(∆ιάρκεια οµάδας 12 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις) 

Η Οµάδα πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα Μάρτιος - Μάιος 2010. 

Συµµετείχαν 12 άτοµα κατόπιν επιλογής µε προσωπική συνέντευξη. Υλοποιήθηκε 

στο ∆ίκτυο Άλφα. 

 



ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
Στο ∆ήµο Ευκαρπίας: Συνάντηση ενηµέρωσης και δηµιουργίας πλαισίου 

συνεργασίας µε ∆.Σ. πολιτιστικών συλλόγων Ευκαρπίας (15 Οκτωβρίου 2010), στο 

χώρο του Συλλόγου Νέων Εργατικών Κατοικιών «Οδυσσέας».  

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε θέµα:  «Οι εξαρτήσεις στη ζωή µας και ο 

ρόλος της οικογένειας» (26 Νοεµβρίου 2010), στο χώρο του Μικρασιατικού 

Συλλόγου. Συµµετείχαν 40 άτοµα 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
 

Πραγµατοποιήθηκαν: 18 υποδοχές για προβλήµατα εξάρτησης 

                                      29 υποδοχές για άλλα προβλήµατα ψυχικής υγείας 

                                      51 άτοµα δέχτηκαν συµβουλευτική 

                                      10 τηλεφωνικές παραποµπές 

   

   

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ) 
• Στο ∆ήµο Αµπελοκήπων: Εκδήλωση µε θέµα: «Κρίση και Εξαρτήσεις: Η 

δύναµη της έκφρασης και των σχέσεων» σε συνεργασία µε την οµάδα 

Playback θεάτρου Ting, 18 Ιουνίου 2010, Κινηµατοθέατρο ∆ήµου 

Αµπελοκήπων.  

• ∆ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού: Συµµετοχή µε περίπτερο ενηµέρωσης σε 

εκδήλωση του Πολιτιστικού Οργανισµού, 23 Ιουνίου 2010, πεζόδροµος  

• Στο ∆ήµο Εχεδώρου: Ηµερίδα µε θέµα: «Συζητάµε για τις εξαρτήσεις και 

την πρόληψή τους», 28 Ιουνίου 2010, ΚΑΠΗ ∆ιαβατών. 

 

 

Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης: 
 

 Συναντήσεις ∆ικτύωσης µε τα Κέντρα Πρόληψης Κεντρικής 

Μακεδονίας (5 συναντήσεις Επιστηµονικά Υπευθύνων) 

 Συναντήσεις συνεργασίας και δικτύωσης µε στελέχη 

ψυχοκοινωνικών φορέων της πόλης: 6 συναντήσεις µε πρόγραµµα 

«Ιανός» του ΨΝΘ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β.Ε., 

Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ΙΚΑ Πύλης Αξιού, Κινητή Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων ΨΝΘ, Γραφείο Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων ∆ήµου Αµπελοκήπων, Συµβουλευτικός Σταθµός 

ΨΝΘ, τµήµα αποκατάστασης εξαρτηµένων.  

  Αρθρογράφηση και ∆ελτία Τύπου για περιοδικά και εφηµερίδες 

  Παραγωγή έντυπου υλικού (ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσες) 

 Αξιολόγηση των δράσεων και προγραµµάτων του Κέντρου 

 Τακτές συναντήσεις της επιστηµονικής οµάδας 
 Εκπαιδεύσεις των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης: Συµµετοχή 

ενός στελέχους στην ηµερίδα «Η εξάρτηση από τα Ναρκωτικά: 



Θεραπεία και απεξάρτηση. Ποινική δικαιοσύνη», Τοµέας ποινικών 

και εγκληµατολογικών επιστηµών, ΚΕΘΕΑ, Όµιλος µελέτης 

ιατρικού δικαίου και βιοηθικής (1/2/10). Συµµετοχή δύο στελεχών 

στην ηµερίδα «Πρόληψη της βίας στα νέα ζευγάρια και πρόληψη της 

ενδοοικογενειακής βίας», ∆ήµος Αµπελοκήπων - Γραφείο 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (5/5/10). Συµµετοχή ενός στελέχους 

στο εκπαιδευτικό εργαστήριο «Θεραπεία εστιασµένη στη λύση για 

την εξάρτηση από ουσίες», ΚΕΘΕΑ και Brief (7-9/6/10). Συµµετοχή 

ενός στελέχους στην ηµερίδα «Είναι στο χέρι σου», Παιδαγωγική 

Σχολή ΑΠΘ, Συνήγορος του παιδιού, Συνήγορος του Πολίτη, ∆ίκτυο 

για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της σωµατικής τιµωρίας στα 

παιδιά (30/4/10). Συµµετοχή ενός στελέχους στην εκπαίδευση στα 

υλικά πρόληψης «∆εξιότητες για παιδιά του ∆ηµοτικού-Ο Κήπος µε 

τις 11 γάτες», ΚΕΘΕΑ (5-9/7/10). Συµµετοχή ενός στελέχους στην 

ηµερίδα για το πρόγραµµα «Χιονοστιβάδα», (12/11/10). Συµµετοχή 

ενός στελέχους στο σεµινάριο συντονιστών του προγράµµατος «Ζω 

ή Καπνίζω», 4
η
 ∆ΥΠΕ, ΟΚΑΝΑ, νοσοκοµείο Θεαγένειο. Συµµετοχή 

δύο στελεχών στο "1
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο για τον έλεγχο του 

καπνίσµατος», Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Harvard 

School of Public Health, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Αθήνα  

(2-4/12/10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


