ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά
ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ (∆ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες
συναντήσεις).
 Οµάδα Γονέων µε παιδιά εφηβικής ηλικίας στο ∆ήµο Παύλου Μελά
(Φεβρουάριος - Μάϊος 2012). Συµµετείχαν 10 γονείς. Υλοποίηση στο 6ο
και 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πολίχνης.
 Οµάδα Γονέων αρχηγών µονογονεϊκών οικογενειών «Το παιδί στη
µονογονεϊκή οικογένεια» (Μάρτιος – Μάϊος 2012). Συµµετείχαν 10
γονείς. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Οµιλία σε γονείς 13ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης µε θέµα: «Η
επικοινωνία στην οικογένεια στο περιβάλλον της οικονοµικής κρίσης», 20
άτοµα, 25 Ιανουαρίου 2012.
Οµιλία σε γονείς Γυµνασίου και Λυκείου Νεοχωρούδας µε θέµα: «Η
ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε περίοδο εξετάσεων», 80 άτοµα, 29
Φεβρουαρίου 2012.
Οµιλία σε γονείς 1ου Γυµνασίου Πολίχνης µε θέµα: «Η ενδοσχολική βία», 25
άτοµα, 5 Μαρτίου 2012.
Οµιλία σε γονείς 2ου Νηπιαγωγείου Κυµίνων µε θέµα: «Ο ρόλος των γονιών
στις συγκρούσεις των παιδιών», 8 άτοµα, 29 Μαρτίου 2012.
Οµιλία σε γονείς Μελισσοχωρίου µε θέµα: «Οι εξαρτήσεις στη ζωή µας και ο
ρόλος των γονιών», 25 άτοµα, 18 Απριλίου 2012.
Οµιλία σε γονείς Λυκείου Χαλάστρας και Γυµνασίου Ανατολικού µε θέµα:
«Οικονοµική κρίση: Γονεϊκή Ιδιότητα και εφηβεία», 25 άτοµα, 8 Μαΐου 2012.
Οµιλία σε γονείς 3ου Νηπιαγωγείου ∆ιαβατών µε θέµα: «Ο ρόλος των γονιών
στις συγκρούσεις των παιδιών», 40 άτοµα, 11 Μαΐου 2012.
Οµιλία σε γονείς 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Η
συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών στην ανάγκη των παιδιών για όρια»,
40 άτοµα, 22 Μαΐου 2012.
Οµιλία σε γονείς 3ου, 10ου και 12ου Νηπιαγωγείου Ελευθέριου Κορδελιού µε
θέµα: «Οι Ψυχολογικές Προεκτάσεις της Οικονοµικής Κρίσης και η
∆ιαχείρισή τους», 20 άτοµα, 11 Ιουνίου 2012.
Οµιλία σε γονείς εφήβων που συµµετέχουν στο στέκι νεολαίας Ευκαρπίας
µε θέµα: «Εξαρτήσεις και Πρόληψη», 10 άτοµα, 30 Μαΐου 2012.

•

•
•

Οµιλία σε γονείς 2ου και 18ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ευόσµου µε θέµα: «Οι
γονείς µπροστά στην επιθετικότητα των παιδιών», 100 άτοµα, 31 Οκτωβρίου
2012.
Οµιλία σε γονείς Νεοχωρούδας µε θέµα: «Εφηβεία και Εξαρτήσεις: Ο ρόλος
του γονιού και της κοινότητας», 50 άτοµα, 19 Νοεµβρίου 2012.
Οµιλία σε γονείς 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Κυµίνων µε θέµα: «Οι
επιτακτικές ανάγκες των παιδιών, τα «θέλω» τους και η διαχείρισή τους», 25
άτοµα, 26 Νοεµβρίου 2012.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
Αποδέκτες ~ 345 εκπαιδευτικοί ~ 6.900 παιδιά
 Τετράωρο εκπαιδευτικό σεµινάριο για δασκάλους µε θέµα «Σχολικός
Εκφοβισµός: Ποιους αφορά, πώς εκδηλώνεται, ποια τα αίτιά του, τι µπορώ να
κάνω;» Το σεµινάριο παρακολούθησαν 2 τµήµατα 21 και 17 ατόµων (Μάϊος
2012) στο ∆ίκτυο Άλφα.
 Εισήγηση το σύλλογο διδασκόντων 1ου Γυµνασίου Ευκαρπίας µε θέµα: «Ο
ρόλος του σχολείου στην πρόληψη του καπνίσµατος» (22 Οκτωβρίου 2012),
20 εκπαιδευτικοί.
 Εισήγηση στο σύλλογο διδασκόντων 22ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου
µε θέµα: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην επιθετικότητα των παιδιών» (14
Νοεµβρίου 2012), 10 εκπαιδευτικοί.
 Εκπαιδευτικό σεµινάριο δασκάλων, διάρκειας 20 ωρών, µε τίτλο
«∆ραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού»
(∆εκέµβριος 2012), 21 εκπαιδευτικοί, στο ∆ίκτυο Άλφα.
 3 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους: τρίωρες συναντήσεις µε
επιµορφωµένους δασκάλους που υλοποιούν πρόγραµµα πρόληψης του
σχολικού εκφοβισµού στην τάξη, µε στόχο τη στήριξη και επανατροφοδότησή
τους στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Συµµετείχαν 13 δάσκαλοι.
Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
 Πιλοτική εφαρµογή πρωτότυπου υλικού αγωγής υγείας για την πρόληψη
του καπνίσµατος στα παιδιά ∆ηµοτικού «Κάπνισµα; Όχι Εµείς» και
αξιολόγησή του. Πραγµατοποιήθηκαν: α) Ηµερίδα Ευαισθητοποίησης
∆ακάλων, (15 Οκτωβρίου 2012, 30 εκπαιδευτικοί, αίθουσα τελετών
∆ιεύθυνσης ∆.Ε. β) Εκπαιδευτικό σεµινάριο δασκάλων, διάρκειας 20 ωρών
µε τίτλο «Εκπαίδευση στο υλικό πρόληψης του καπνίσµατος «Κάπνισµα; Όχι
εµείς». Συµµετείχαν 13 δάσκαλοι, (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2012), στο ∆ίκτυο
Άλφα.. γ) Χορήγηση ερωτηµατολογίων σε µαθητές: 10 σχολεία, 15
τµήµατα (∆εκέµβριος 2012). δ) Πραγµατοποιήθηκαν 3 συναντήσεις της
οµάδας εργασίας στην οποία συµµετέχουν τα Κέντρα Πρόληψης
Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Κοµοτηνής, ο ΟΚΑΝΑ, η 4η ∆ΥΠΕ και το
Νοσοκοµείο Θεαγένειο.
 5 ατοµικές εποπτείες µε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράµµατα
αγωγής υγείας και projects στα σχολεία τους.
 Εισήγηση σε Ηµερίδα για νηπιαγωγούς Παύλου Μελά µε γενικό τίτλο:
«∆ιαχείριση σχολικής τάξης». Θέµα εισήγησης: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
στις συγκρούσεις των µαθητών», (4 ∆εκεµβρίου 2012), 200 νηπιαγωγοί,
Κέντρο Πολιτισµού Χ. Τσακίρης.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ.
Αποδέκτες - 427 νέοι
ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
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ΕΠΑΣ Ωραιοκάστρου: Οµιλία και συζήτηση µε σπουδαστές µε θέµα:
«Συζητάµε για τις εξαρτήσεις και την πρόληψή τους» (16 Ιανουαρίου 2012).
Συµµετείχαν 100 σπουδαστές.
1ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη τεσσάρων τµηµάτων µαθητών της
Γ΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για
το φαινόµενο της εξάρτησης και την πρόληψη (17, 23, 24 και 31 Ιανουαρίου
2012). Συµµετείχαν 90 µαθητές.
1ο ΕΠΑΛ Σίνδου: Επίσκεψη µαθητών Α΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και
συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερο για το φαινόµενο της εξάρτησης
και την πρόληψη» (20 Ιανουαρίου 2012). Συµµετείχαν 17 µαθητές.
Γυµνάσιο Βαθύλακου: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους
µαθητές δύο τµηµάτων µε θέµα: «Συζητάµε για τις εξαρτήσεις και την
πρόληψή τους» (6 Φεβρουαρίου 2012). Συµµετείχαν 50 µαθητές.
1ο ΕΠΑΛ Αµπελοκήπων: Επίσκεψη τεσσάρων τµηµάτων µαθητών στο
∆ίκτυο Άλφα και συζητήσεις µε θέµατα: «Ο αλκοολισµός και οι επιπτώσεις
του» (14 Φεβρουαρίου 2012), «Κάπνισµα: Μύθοι και Αλήθειες» (6 Μαρτίου
2012), «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της εξάρτησης και την
πρόληψη» (12 Μαρτίου 2012), «Ενδοσχολική βία» (30 Μαρτίου 2012).
Συµµετείχαν 76 µαθητές.
1ο ΓΕΛ Κουφαλίων: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους µαθητές
των τριών τµηµάτων της Γ΄Λυκείου µε θέµα: «Το άγχος των εξετάσεων»
(7 και 8 Μαρτίου και 5 Απριλίου 2012). Συµµετείχαν 75 µαθητές.
4ο Γυµνάσιο Πολίχνης: Παρέµβαση στους µαθητές ενός τµήµατος και
συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της εξάρτησης
και την πρόληψη» (13 Μαρτίου 2012). Συµµετείχαν 20 µαθητές.

ΟΜΑ∆Α ΕΦΗΒΩΝ (διάρκεια 10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)
Την Οµάδα Εφήβων αποτέλεσαν 9 κορίτσια 14-17 ετών της Οµάδας Βόλεϋ
του Αθλητικού Συλλόγου Αµπελοκήπων ΕΛΠΙ∆Α. Το χρόνο αυτό υλοποιήθηκαν οι 7
από τις 10 συναντήσεις της Οµάδας (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012). Υλοποίηση
στο ∆ίκτυο Άλφα.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ» για µαθητές Γυµνασίου
Υλοποιήθηκαν 2 δηµιουργικά εργαστήρια στα οποία συµµετείχαν συνολικά
30 έφηβοι από Γυµνάσια του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης και του ∆ήµου
Ευόσµου (Ιανουάριος – Μάιος 2012). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.

ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
(∆ιάρκεια οµάδας 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)
Η Οµάδα πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα Μάρτιος - Ιούνιος 2012.
Συµµετείχαν 14 άτοµα κατόπιν επιλογής µε προσωπική συνέντευξη. Υλοποιήθηκε
στο ∆ίκτυο Άλφα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Οι εθελοντές είναι κάτοικοι του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του ∆ήµου για εθελοντική προσφορά.. Το ∆ίκτυο
Άλφα έχει αναλάβει την εκπαίδευση 8 εθελοντών στις θεµατικές της πρόληψης της
ενδοοικογενειακής βίας και της πρόληψης της εξάρτησης.
Υλοποιήθηκαν: Α) 5 τρίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις: 2 συναντήσεις µε
θέµα «Ενδοοικογενειακή βία» σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ( 30 Μαρτίου και 6 Απριλίου 2012), µία συνάντηση µε θέµα
«Κατανόηση των αναγκών των εξαρτηµένων ατόµων» σε συνεργασία µε την
Α΄Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ (27 Απριλίου 2012) και 2 συναντήσεις µε θέµα
«Εξαρτήσεις: Αίτια και Πρόληψη» που συντόνισαν στελέχη του Κέντρου µας (17 και
24 Μαϊου 2012).
Β) 15 δίωρες συναντήσεις εποπτείας µε στόχο την
υλοποίηση δράσεων στην κοινότητα – Η οµάδα δηµιούργησε έντυπο για την
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης, το οποίο µοιράστηκε στα σχολεία και τους
κατοίκους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης την Παγκόσµια Ηµέρα ενάντια
στην Παιδική Κακοποίηση (19 Νοεµβρίου 2012).

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Πραγµατοποιήθηκαν: 29 υποδοχές για προβλήµατα εξάρτησης
86 υποδοχές για άλλα προβλήµατα σχέσεων και ψυχικής υγείας
123 συναντήσεις συµβουλευτικής
160 άτοµα δέχτηκαν συµβουλευτική

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ)
 Ενηµερωτικό περίπτερο µε έντυπο υλικό στις εκδηλώσεις του
Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου» (21 και 22
Ιουνίου 2012).
 Φωτογραφική έκθεση στο µπαρ-γκαλερί LaDose µε θέµα «Ο
Φωτογραφικός µου Κόσµος» µε φωτογραφίες των µαθητών των
εργαστηρίων µας (26 Ιουνίου 2012, διάρκεια έκθεσης µία εβδοµάδα),
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά.

Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης:
Συναντήσεις συνεργασίας και δικτύωσης µε στελέχη
ψυχοκοινωνικών φορέων της πόλης: Ιατρείο ∆ιακοπής Καπνίσµατος
Γ.Ν. Παπανικολάου (28 Φεβρουαρίου 2012), Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (30 Μαρτίου 2012), Α΄Μονάδα
Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ και Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραµµα για το
Αλκοόλ Ψ.Ν.Θ. «Μέθεξις» (19 Ιουνίου 2012), Σχολική σύµβουλο 61ης

Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής (3 Οκτωβρίου 2012), Υπεύθυνο
Αγωγής Υγείας Π.Ε. (12 Νοεµβρίου 2012).
Αρθρογράφηση και ενηµέρωση ιστοσελίδας
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
τριών στελεχών στην εκπαίδευση στελεχών Κέντρων Πρόληψης
στο πρόγραµµα πρόληψης του καπνίσµατος για µαθητές
∆ηµοτικού «Κάπνισµα; Όχι εµείς», συνεργασία Κέντρων
Πρόληψης Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Κοµοτηνής, ΟΚΑΝΑ, 4ης
∆ΥΠΕ, Νοσοκοµείου Θεαγένειο (12 Οκτωβρίου 2012), Κέντρο
Πρόληψης Ελπίδα. Συµµετοχή ενός στελέχους στο 4ο Συνέδριο
Συµβουλευτικής Ψυχολογίας (2 και 3 Νοεµβρίου 2012),
Θεσσαλονίκη. Συµµετοχή ενός στελέχους στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Από τη Βρεφική Ηλικία στην Εφηβεία» (9
Νοεµβρίου και 14 ∆εκεµβρίου), Αµπατζόγλου, Θεσσαλονίκη.
Οργάνωση και εποπτεία
πρακτικής
άσκησης
τριών
µεταπτυχιακών φοιτητών Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
Α.Π.Θ.

