ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς
ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ (∆ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες
συναντήσεις).
Οµάδα Γονέων µε παιδιά στο ∆ηµοτικό στο ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου
– 3ο Πειραµατικό ∆ηµοτικό Σχολείο (Μάρτιος - Απρίλιος 2013).
Συµµετείχαν 18 γονείς. Υλοποίηση στο χώρο του σχολείου.
2 Οµάδες Γονέων µε παιδιά στο ∆ηµοτικό στο ∆ήµο ΑµπελοκήπωνΜενεµένης (Απρίλιος - Ιούνιος 2013). Συµµετείχαν 35 γονείς. Υλοποίηση
στο χώρο του ∆ικτύου Άλφα.
Οµάδα Γονέων µε παιδιά βρεφικής ηλικίας (0-3 ετών) (ΟκτώβριοςΝοέµβριος 2013). Συµµετείχαν 8 γονείς. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
Οµάδα Γονέων µε παιδιά νηπιακής ηλικίας ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης (Οκτώβριος – Νοέµβριος 2013). Συµµετείχαν 15 γονείς.
Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Οι οµιλίες υλοποιούνται µετά από σχετικό αίτηµα των σχολείων
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Οµιλία σε γονείς όλων των σχολικών µονάδων Χαλκηδόνας µε θέµα:
«Εφηβεία και Εξαρτήσεις: Ο ρόλος του γονιού και της κοινότητας», 70
άτοµα, 15 Ιανουαρίου 2013.
Οµιλία σε γονείς ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγνησίας µε θέµα: «Οι ψυχολογικές
προεκτάσεις της οικονοµικής κρίσης και η διαχείρισή τους», 45 άτοµα, 21
Ιανουαρίου 2013.
Οµιλία σε γονείς 13ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων µε θέµα: «Οι
γονείς µπροστά στην επιθετικότητα των παιδιών», 100 άτοµα, 29 Ιανουαρίου
2013.
Οµιλία σε γονείς 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου µε θέµα: «Η βία
µεταξύ των µαθητών και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 60 άτοµα, 6
Φεβρουαρίου 2013.
Οµιλία σε γονείς 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μενεµένης µε θέµα: «Η βία
µεταξύ των µαθητών και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 30 άτοµα, 13
Φεβρουαρίου 2013.
Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 1ου Γυµνασίου Ευκαρπίας µε θέµα:
«Εξαρτήσεις και Πρόληψη: Ο ρόλος των γονέων και του σχολείου στην
πρόληψη του καπνίσµατος», 40 άτοµα, 18 Φεβρουαρίου 2013.
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Οµιλία σε γονείς 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Η βία µεταξύ
των µαθητών και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 70 άτοµα, 20
Φεβρουαρίου 2013.
Οµιλία σε γονείς 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Ο ρόλος
του σχολείου και της οικογένειας στην αντιµετώπιση του εκφοβισµού», 80
άτοµα, 12 Μαρτίου 2013.
2 Οµιλίες σε γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μενεµένης µε θέµατα: «Ο
ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στην αντιµετώπιση του εκφοβισµού»
και «Η µετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό σχολείο»,
συνολικά 80 άτοµα, 26 Μαρτίου και 11 Ιουνίου 2013.
2 Οµιλίες σε γονείς 6ου Γυµνασίου Ευόσµου µε θέµατα: «Η βία µεταξύ των
µαθητών και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών» και «Εφηβεία», συνολικά
120 άτοµα, 6 Μαρτίου και 10 Απριλίου 2013.
Οµιλία σε γονείς 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης µε θέµα: «Η βία µεταξύ
των µαθητών και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 40 άτοµα, 2 Απριλίου
2013.
Οµιλία σε γονείς ∆ηµοτικού Σχολείου Αγχιάλου µε θέµα: «Η βία µεταξύ των
µαθητών και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 30 άτοµα, 3 Απριλίου 2013.
Οµιλία σε γονείς ΕΕΕΕΚ Κορδελιού µε θέµα: «Η σεξουαλικότητα των
εφήβων µαθητών Αµεα», 20 άτοµα, 8 Απριλίου 2013.
Οµιλία σε γονείς 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων µε θέµα:
«Μαθαίνοντας τα παιδιά µας να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους», 40
άτοµα, 24 Απριλίου 2013.
Οµιλία σε γονείς 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου µε θέµα:
«Σχολικός εκφοβισµός: Πρόληψη και Αντιµετώπιση», 25 άτοµα, 30 Μαίου
2013.
Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιαβατών, στο
πλαίσιο ηµερίδας, µε θέµα: «Το Κέντρο Πρόληψης ∆ίκτυο Άλφα και οι
δράσεις του», 20 άτοµα, 7 Ιουνίου 2013.
Κύκλος ανοιχτών οµιλιών για γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Παλαιοκάστρου, µε θέµατα: «Η Επικοινωνία στην οικογένεια και η ενίσχυση
της αυτοεκτίµησης του παιδιού», 18 Οκτωβρίου 2013, «Βάζοντας Όρια στα
παιδιά µας», 1 Νοεµβρίου 2013 και «Προστατεύοντας τα παιδιά µας από τις
εξαρτήσεις», 22 Νοεµβρίου 2013. Συµµετείχαν συνολικά 50 γονείς. Οι
συναντήσεις θα συνεχιστούν και τον επόµενο χρόνο.
Κύκλος ανοιχτών οµιλιών για γονείς 25 ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου, µε
θέµατα: «Η Επικοινωνία στην οικογένεια και η διαχείριση των συγκρούσεων
µε τα παιδιά», 7 Νοεµβρίου 2013 και «Οι γονείς µπροστά στην επιθετικότητα
των παιδιών», 5 ∆εκεµβρίου 2013. Συµµετείχαν συνολικά 25 άτοµα. Οι
συναντήσεις θα συνεχιστούν και τον επόµενο χρόνο.
Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ Αγίου Αθανασίου µε θέµα
«Σχολικός εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 40 άτοµα, 12
Νοεµβρίου 2013.
Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Σταυρούπολης µε θέµα «Σχολικός εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και
εκπαιδευτικών», 50 άτοµα, 13 Νοεµβρίου 2013.
Οµιλία σε γονείς - εργαζόµενους εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης, µε
θέµα «Σχέσεις Γονέων-Παιδιών: Η Επικοινωνία στην οικογένεια», 40 άτοµα,
20 Νοεµβρίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του εργοστασίου.
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Οµιλία σε γονείς ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεοχωρούδας,
µε θέµα «Σχολικός εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 120
άτοµα, 29 Νοεµβρίου 2013, στο Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας.
Ηµερίδα για γονείς 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου, µε
θέµατα: «Η πρόληψη της βίας και του εκφοβισµού στο σχολείο – Ο ρόλος
γονέων και εκπαιδευτικών» και «Τα παιδιά στον κόσµο του διαδικτύου», 2
∆εκεµβρίου 2013. Συµµετείχαν 35 γονείς.
Οµιλία σε γονείς 3ου Γυµνασίου Ωραιοκάστρου µε θέµα «Ο γονιός µπροστά
στις προκλήσεις της Εφηβείας», 15 γονείς, 6 ∆εκεµβρίου 2013.
Επιµορφωτικό Εργαστήρι για γονείς µε θέµα «Cyberbullying:
Εκφοβισµός µε τη χρήση νέων τεχνολογιών», σε συνεργασία µε την κυρία
Γκουντσίδου Βασιλική, φυσικό, τµήµα Φυσικής του ΑΠΘ, µέλος της
διοικούσας επιτροπής του ευρωπαϊκού προγράµµατος Cost, για το
Cyberbullying. 11 ∆εκεµβρίου 2013, στο χώρο του ∆ικτύου Άλφα.
Συµµετείχαν 24 γονείς.
Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης, µε
θέµα: «Οι γονείς µπροστά στον ηλεκτρονικό εκφοβισµό», 50 άτοµα, 18
∆εκεµβρίου 2013.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
Αποδέκτες ~ 400 εκπαιδευτικοί
3 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις και ένα focus group µε δασκάλους που
εφαρµόζουν στις τάξεις τους το πρόγραµµα πρόληψης του καπνίσµατος
«Κάπνισµα; Όχι εµείς»: τρίωρες συναντήσεις µε εκπαιδευµένους
δασκάλους, µε στόχο τη στήριξη και επανατροφοδότησή τους στην εφαρµογή
του προγράµµατος. Συµµετείχαν 5 δάσκαλοι (Ιανουάριος - Φεβρουάριος
2013). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
Ατοµική εποπτεία µε καθηγήτρια για την υλοποίηση project στην Α΄Λυκείου
µε θέµα της εξαρτήσεις (11 Φεβρουαρίου 2013).
Ατοµική εποπτεία δύο δασκάλων για την υλοποίηση προγράµµατος
«∆εξιότητες για παιδιά ∆ηµοτικού (19 Μαρτίου 2013).
4 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους που εφαρµόζουν στις
τάξεις τους πρόγραµµα για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισµού στο
σχολείο: δίωρες συναντήσεις µε εκπαιδευµένους δασκάλους, µε στόχο τη
στήριξη και επανατροφοδότησή τους στην εφαρµογή του προγράµµατος.
Συµµετείχαν 13 δάσκαλοι (Μάρτιος – Μάιος 2013). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο
Άλφα.
Εισήγηση στο σύλλογο εκπαιδευτικών του Γυµνασίου Χαλάστρας µε θέµα
«Σχολική βία, πρόληψη και αντιµετώπιση», 11 Απριλίου 2014. Συµµετείχαν
10 καθηγητές.
Εισήγηση στο σύλλογο εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης µε
θέµα «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφηβεία», 6 Ιουνίου 2013.
Συµµετείχαν 40 καθηγητές.
Εκπαιδευτικό σεµινάριο νηπιαγωγών, διάρκειας 17 ωρών, βασισµένο στο
πρόγραµµα Ατοµικών και Κοινωνικών δεξιοτήτων «Βήµατα για τη Ζωή»
(Οκτώβριος 2013), 26 νηπιαγωγοί, στο ∆ίκτυο Άλφα.

2 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε νηπιαγωγούς που εφαρµόζουν στις
τάξεις τους το πρόγραµµα «Βήµατα για τη Ζωή», µε στόχο τη στήριξη και
επανατροφοδότησή τους στη εφαρµογή του προγράµµατος. Συµµετείχαν 10
νηπιαγωγοί (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2013). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
Παρέµβαση σε κρίση στο 2ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων – συζήτηση µε
σύλλογο εκπαιδευτικών, σε συνεργασία µε το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων
της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 2 Οκτωβρίου 2013.
Εκπαιδευτικό σεµινάριο καθηγητών, διάρκειας 5 ωρών, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράµµατος «∆άφνη» µε τίτλο «Το ταξίδι του Tabby στην
Ευρώπη. Αξιολόγηση του κινδύνου εκφοβιστικής συµπεριφοράς των νέων.
Μεταφέροντας τις διαδικασίες προστασίας από τον κίνδυνο στο διαδίκτυο
στην Ευρώπη», µε οργανώτρια και συντονίστρια την κυρία Αθανασιάδου
Χριστίνα, επίκουρη καθηγήτρια του τµήµατος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Α.Π.Θ., (30 Οκτωβρίου 2013), 7 καθηγητές, στο ∆ίκτυο Άλφα.
Εκπαιδευτικό σεµινάριο δασκάλων, διάρκειας 17 ωρών, µε στόχο την
εκπαίδευσή τους στο υλικό αγωγής υγείας «Κάπνισµα; Όχι εµείς» (Νοέµβριος
2013), 9 δάσκαλοι, στο ∆ίκτυο Άλφα.
Εκπαιδευτικό σεµινάριο καθηγητών, διάρκειας 17 ωρών, µε στόχο την
εκπαίδευσή τους στο υλικό αγωγής υγείας «Ξέρω τι ζητάω» (∆εκέµβριος
2013), 9 καθηγητές, στο ∆ίκτυο Άλφα.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το ∆ίκτυο Άλφα για 3η χρονιά συµµετείχε στην οµάδα εργασίας για τη
δηµιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού µε στόχο την πρόληψη του
καπνίσµατος στα παιδιά ∆ηµοτικού µε τίτλο «Κάπνισµα; Όχι Εµείς».
Πραγµατοποιήθηκαν 7 συναντήσεις της οµάδας εργασίας στην οποία
συµµετέχουν τα Κέντρα Πρόληψης Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Κοµοτηνής, ο
ΟΚΑΝΑ, η 4η ∆ΥΠΕ και το Γ.Ν.Θ. «Θεαγένειο» (Μάιος- Ιούλιος 2013). Το
διάστηµα Μάιος – Ιούνιος 2013 πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη φάση αξιολόγησης του
υλικού µε τη χορήγηση ερωτηµατολογίων στους µαθητές 15 τµηµάτων από 10
σχολεία των οµάδων παρέµβασης και ελέγχου.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ.
Αποδέκτες - 700 νέοι
ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
- Οι παρεµβάσεις στους µαθητές υλοποιούνται µετά από σχετικό αίτηµα των σχολείων
• 1ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους
µαθητές τµήµατος της Β΄Λυκείου µε θέµα «Συζητάµε για τις εξαρτήσεις και
την πρόληψή τους», στο πλαίσιο του project ‘Παγκόσµιες Ηµέρες’ (14
Ιανουαρίου 2013). Συµµετείχαν 20 µαθητές.
• 3ο ΓΕΛ Εχεδώρου: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους µαθητές
δύο τµηµάτων της Α΄Λυκείου µε θέµα «Συζητάµε για τις εξαρτήσεις και την
πρόληψή τους», στο πλαίσιο του project ‘Ναρκωτικά’ (6 Φεβρουαρίου 2013).
Συµµετείχαν 40 µαθητές.
• 2ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών της Β΄Γυµνασίου στο
∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Κρασί, Αλκοόλ, Εξάρτηση», στο
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πλαίσιο σχετικού προγράµµατος Αγωγής Υγείας (28 Μαρτίου 2013).
Συµµετείχαν 20 µαθητές.
2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου: Επίσκεψη µαθητών της Β΄Λυκείου στο ∆ίκτυο
Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Εθισµός και Εξαρτήσεις» στο πλαίσιο
σχετικού project (29 Μαρτίου 2013). Συµµετείχαν 25 µαθητές.
4ο Γυµνάσιο Πολίχνης: Οµιλία και συζήτηση µε τους µαθητές της
Γ΄Γυµνασίου µε θέµα: «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικός
εκφοβισµός» (3 Απριλίου 2013). Συµµετείχαν 80 µαθητές.
4ο ΓΕΛ Σταυρούπολης: Επίσκεψη µαθητών της Β΄Λυκείου στο ∆ίκτυο Άλφα
και συζήτηση µε θέµα: «Ναρκωτικά», στο πλαίσιο σχετικού project (5
Απριλίου 2013). Συµµετείχαν 20 µαθητές.
2ο, 3ο και 6ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης, 2ο Γυµνάσιο Πολίχνης: Προβολή
αποσπασµάτων από την ταινία “Thirteen” σε µαθητές Γ΄ Γυµνασίου και
σχετική συζήτηση, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ηµέρες Υγείας» του
∆ήµου Παύλου Μελά. Συµµετείχαν συνολικά 12 τµήµατα µαθητών ~ 250
µαθητές (5, 8, 10 και 12 Απριλίου 2013).
ΕΠΑΣ Κουφαλίων: Επίσκεψη σπουδαστών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση
µε θέµα: «Εξαρτήσεις: Αιτίες και παράγοντες προστασίας» (9 Απριλίου
2013). Συµµετείχαν 15 σπουδαστές.
1ο Γυµνάσιο Πολίχνης: Παρέµβαση σε δύο τµήµατα της Γ΄τάξης του
σχολείου και συζήτηση µε τους µαθητές µε θέµα: «Εξάρτηση από το
διαδίκτυο και τρόποι προστασίας» (9 Απριλίου 2013). Συµµετείχαν 40
µαθητές.
ΓΕΛ ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών Α΄και
Β΄Λυκείου στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Εξαρτήσεις: Αιτίες και
παράγοντες προστασίας» (15 Απριλίου 2013). Συµµετείχαν 20 µαθητές.
ΓΕΛ Κουφαλίων: Παρέµβαση σε τρία τµήµατα της Γ΄Γυµνασίου και
συζήτηση µε τους µαθητές µε θέµα «Το άγχος των εξετάσεων», (19 Απριλίου
2013). Συµµετείχαν 35 µαθητές.
3ο ΓΕΛ Πολίχνης: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους µαθητές µε
θέµα: «Εξαρτήσεις» στο πλαίσιο σχετικού project (22 Απριλίου 2013).
Συµµετείχαν 24 µαθητές.
3ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου: Επίσκεψη µαθητών Β΄και Γ΄Γυµνασίου στο
∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Άγχος και άλλα συναισθήµατα» στο
πλαίσιο σχετικού προγράµµατος αγωγής υγείας (23 Απριλίου 2013).
Συµµετείχαν 25 µαθητές.
2ο ΕΠΑΛ Ευόσµου: Προβολή αποσπασµάτων από την ταινία “Thirteen” σε
µαθητές 6 τµηµάτων και σχετική συζήτηση (24 Απριλίου 2013). Συµµετείχαν
70 µαθητές.
1ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών Β΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα
και συζήτηση µε θέµα: «Εξαρτήσεις και Κάπνισµα» (25 Απριλίου 2013).
Συµµετείχαν 15 µαθητές.
6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σταυρούπολης: Παρέµβαση σε δύο τµήµατα της
Α΄∆ηµοτικού και συζήτηση για την πρόληψη της βίας, στο πλαίσιο του
προγράµµατος Αγωγής Υγείας «Τα χέρια δεν είναι για να χτυπάµε, οι λέξεις
δεν είναι για να πληγώνουµε» (30 Μαίου 2013). Συµµετείχαν 40 παιδιά.
3ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης: Παρέµβαση σε δύο τµήµατα της Γ΄τάξης και
συζήτηση µε θέµα «Ηλεκτρονικός εκφοβισµός και τρόποι προστασίας» (13
∆εκεµβρίου 2013). Συµµετείχαν 45 µαθητές.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ» για µαθητές Γυµνασίου
Στο δηµιουργικό εργαστήρι συµµετείχαν συνολικά 15 έφηβοι από Γυµνάσια
των Αµπελοκήπων και του Ευόσµου (Μάρτιος – Μάιος 2013). Υλοποίηση στο
∆ίκτυο Άλφα. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου διενεργήθηκε από το ∆ίκτυο Άλφα
διαγωνισµός φωτογραφίας για µαθητές Γυµνασίου της περιοχής ευθύνης του Κέντρου
και σχετική εκδήλωση στις 26 Ιουνίου 2013 στο ∆ήµο Ευόσµου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Το ∆ίκτυο Άλφα υλοποίησε δύο ενηµερωτικές ηµερίδες για τους κληρωτούς
οπλίτες των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υποµονάδων του Γ΄Σώµατος Στρατού
«Μέγας Αλέξανδρος» τις ηµεροµηνίες 8 και 9 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα του
Πολεµικού Μουσείου. Θέµα της ηµερίδας «Η εξάρτηση: αίτια, πρόληψη και
αντιµετώπιση» Ανάλογη οµιλία υλοποιήθηκε για τους ∆ιοικητές των Μονάδων και το
Υγειονοµικό προσωπικό των Μονάδων, σε ηµερίδα στις 22 Νοεµβρίου 2013 στο
αµφιθέατρο του 424 ΓΣΝΕ. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνηµονίου
ΥΠΕΘΑ-ΟΚΑΝΑ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
Το ∆ίκτυο Άλφα διοργάνωσε πεντάωρο εκπαιδευτικό σεµινάριο για τους
σχολικούς φύλακες του ∆ήµου Παύλου Μελά, µετά από σχετικό αίτηµα του ∆ήµου.
Τίτλος σεµιναρίου: «Ο ρόλος των σχολικών φυλάκων στην πρόληψη των εξαρτήσεων
και άλλων επικίνδυνων συµπεριφορών» (19 Ιουνίου 2013). Συµµετείχαν 27 σχολικοί
φύλακες. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.

ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Οι εθελοντές είναι κάτοικοι του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, οι οποίοι,
τον προηγούµενο χρόνο, ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του ∆ήµου για εθελοντική
προσφορά. Το ∆ίκτυο Άλφα υλοποίησε την προηγούµενη χρονιά την εκπαίδευση 8
εθελοντών στις θεµατικές της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας και της
πρόληψης της εξάρτησης.
Υλοποιήθηκαν 9 δίωρες συναντήσεις της οµάδας µε στόχο την υλοποίηση
δράσεων στην κοινότητα (Μάρτιος – Ιούλιος 2013)
Η οµάδα διοργάνωσε, µε την εποπτεία του ∆ικτύου Άλφα, δύο εκδηλώσεις µε
προβολή ταινιών για γονείς, στο κινηµατοθέατρο «Αλ.Μινωτής» του ∆ήµου
Αµπελοκήπων-Μενεµένης και ένα εργαστήρι για γονείς µε αποσπάσµατα ταινιών
και συζήτηση στο χώρο του ∆ικτύου Άλφα (Μάιος – Ιούνιος 2013).
Πραγµατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της οµάδας εθελοντών το Νοέµβριο και
το ∆εκέµβριο του 2013.

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Σχεδιασµός και υλοποίηση ∆ιηµερίδας για εκπαιδευτικούς και γονείς σε
συνεργασία µε το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Παύλου Μελά.
Θέµα ∆ιηµερίδας: «Συµβιώνοντας στο σχολείο: Πρόληψη και
αντιµετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας», 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου
2013, Κέντρο Πολιτισµού «Χρήστος Τσακίρης». Τίτλος εισήγησης ∆ικτύου

Άλφα: «Σχολικός Εκφοβισµός: Ακούγοντας τους θύτες και τα θύµατα».
Τίτλος βιωµατικών εργαστηρίων «∆ραστηριότητες στην τάξη για την
πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού». Συµµετείχαν 150 άτοµα.
Προφορική ανακοίνωση µε θέµα «Ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης σε
καιρούς κρίσης» στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας µε
θέµα «Η ψυχολογία σε κρίση-µους καιρούς» (16-18 Μαίου 2013).
Φεστιβάλ παρουσίασης των σχολικών προγραµµάτων µε θέµα την
πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού, που υλοποίησαν τα σχολεία, σε
συνεργασία µε το ∆ικτύου Άλφα. Κινηµατοθέατρο «Αλ. Μινωτής»,
Αµπελόκηποι, 4 Ιουνίου 2013. Συµµετείχαν µαθητές και εκπαιδευτικοί του 3ου
Πειραµατικού ∆ηµοτικού Ευόσµου, του 4ου ∆ηµοτικού Πολίχνης, του 22ου
∆ηµοτικού Ευόσµου, του 3ου ∆ηµοτικού Σταυρούπολης και του 19ου
∆ηµοτικού Ευόσµου.
Οµιλία σε µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στο πλαίσιο ηµερίδας της
Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Μόνη Γενιά», µε θέµα: «Οι υπηρεσίες του
Κέντρου Πρόληψης ∆ίκτυο Άλφα για τις µονογονεϊκές οικογένειες», 15
Ιουλίου 2013, Κινηµατοθέατρο «Άστρον», Μενεµένη. Συµµετείχαν 30 άτοµα.
Οµιλία σε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές Λυκείου, στο πλαίσιο ηµερίδας
της Ένωσης Γονέων Παύλου Μελά, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Παύλου Μελά
µε τίτλο «Το Νέο Λύκειο». Θέµα οµιλίας «Η διαχείριση των συγκρούσεων
µεταξύ γονέων και εφήβων», 27 Νοεµβρίου 2013, Κέντρο Πολιτισµού
«Χρήστος Τσακίρης». Συµµετείχαν 150 άτοµα.
Οµιλία σε εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο ηµερίδας της ∆ιεύθυνσης Π.Ε.
∆υτικής Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Παρουσίαση δράσεων φορέων σχετικά µε
την πρόληψη και διακοπή του καπνίσµατος», 12 ∆εκεµβρίου 2013,
αίθουσα εκδηλώσεων ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Συµµετείχαν
30 εκπαιδευτικοί.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Πραγµατοποιήθηκαν: 31 νέες υποδοχές για προβλήµατα εξάρτησης
105 νέες υποδοχές για άλλα προβλήµατα σχέσεων και ψυχικής υγείας
170 συναντήσεις συµβουλευτικής
185 άτοµα δέχτηκαν συµβουλευτική

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ)
Ενηµερωτικό περίπτερο µε έντυπο υλικό σε συνεργασία µε το πρόγραµµα στην
κοινότητα και το δρόµο – ΟΚΑΝΑ στην πλατεία Ευόσµου (26 Ιουνίου 2013).
Προβολή φωτογραφιών του εργαστηρίου φωτογραφίας και δηµιουργικής έκφρασης
για έφηβους που διοργάνωσε το ∆ίκτυο Άλφα το διάστηµα Μάρτιος-Μάιος 2013.
Απονοµή βραβείων του διαγωνισµού φωτογραφίας για έφηβους που διοργάνωσε το
∆ίκτυο Άλφα το Μάρτιο του 2013.

Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης:
Συναντήσεις συνεργασίας και δικτύωσης µε στελέχη φορέων της
πόλης: Προϊστάµενο Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων ∆.Ε. ∆υτικής
Θεσσαλονίκης (9 Ιανουαρίου 2013), Συνάντηση ∆ικτύου Επιστηµονικά
Υπευθύνων Κ.Μακεδονίας (25 Ιανουαρίου και 1 Νοεµβρίου 2013),
ΕΕΕΕΚ Κορδελιού (6 Φεβρουαρίου 2013), στελέχη Κοινωνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (12 Φεβρουαρίου και 12
Μαρτίου 2013), Συµµετοχή στο «∆ίκτυο Πρόληψης Εξαρτήσεων» στο
∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης (26 Φεβρουαρίου 2013), Στέλεχος τµήµατος
κοινωνικής αλληλεγγύης Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (12 Απριλίου
2013), ΚΕΚ ΟΚΑΝΑ – Πρόγραµµα στην κοινότητα και στο δρόµο (17
Απριλίου 2013), Σχολική Σύµβουλο 11ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν.
Θεσσαλονίκης (22 Απριλίου 2013), ∆ήµαρχο και ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Χαλκηδόνας (23 και 27 Μαίου 2013), Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Παύλου Μελά (28 Μαίου 2013), Γ.Γραµµατέα και ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αµπελοκήπων-Μενεµένης για παρουσίαση προγράµµατος
στην κοινότητα και το δρόµο σε συνεργασία µε στελέχη ΟΚΑΝΑ (19
Ιουνίου και 8 Ιουλίου 2013), Αντιπεριφερειάρχη Υγείας (20 Ιουνίου
2013), στέλεχος κοινωνικής υπηρεσίας εργοστασίου ΤΙΤΑΝ
Θεσσαλονίκης (11 Ιουλίου 2013), Επίκουρη καθηγήτρια τµήµατος
Ψυχολογίας ΑΠΘ (3 Οκτωβρίου 2013), Στελέχη προγράµµατος για
ανήλικους παραβάτες ΟΚΑΝΑ (10 Οκτωβρίου 2013), Ένωση Γονέων
Ευόσµου (21 Οκτωβρίου 2013), Νέο Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας
∆ιεύθυνσης Π.Ε.∆υτικής Θεσσαλονίκης (22 Οκτωβρίου 2013), ∆.Σ. 6ου
∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου (30 Οκτωβρίου 2013),
∆ιευθυντή ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκηδόνας και ∆.Σ. σχολικών
µονάδων Χαλκηδόνας (14 Νοεµβρίου και 5 ∆εκεµβρίου 2013), Οµάδα
εργασίας παρατηρητηρίου κατά της βίας ∆υτικής Θεσσαλονίκης (27
Νοεµβρίου 2013).
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
ενός στελέχους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Από τη Βρεφική
Ηλικία στην Εφηβεία» (6 συναντήσεις στη διάρκεια της χρονιάς),
Αµπατζόγλου,
Θεσσαλονίκη.
Συµµετοχή
στην
ηµερίδα
«Παρεµβάσεις στο δρόµο για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες –
Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας τοπικών φορέων», 18 Ιανουαρίου
2013, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, ΟΚΑΝΑ, Συµµετοχή δύο στελεχών στο
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας µε θέµα «Η
ψυχολογία σε κρίση-µους καιρούς» (16-18 Μαίου 2013), Συµµετοχή
ενός στελέχους στην προβολή ταινίας «Τα µυθικά πλάσµατα του
Νότου», ΚΕΘΕΑ, Ολύµπιον Θεσσαλονίκη, 13 Νοεµβρίου 2013.
Συνεργασία µε εθελοντές: υποστήριξη εθελοντών για το φεστιβάλ
«Ο ρόλος των αποκλεισµένων στον κινηµατογράφο» του ΑΠΘ. ∆ύο
συναντήσεις µε εθελόντρια τµήµατος ψυχολογίας και τρεις
συναντήσεις µε εθελοντή καθηγητή για τη διερεύνηση πλαισίου
συνεργασίας.

