ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1300 γονείς
ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ (∆ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες
συναντήσεις).
Συνάντηση επανατροφοδότησης Οµάδας Γονέων µε παιδιά βρεφικής
ηλικίας που ολοκλήρωσε τον προηγούµενο χρόνο (14 Ιανουαρίου 2014).
Οµάδα Γονέων µε παιδιά ∆ηµοτικού 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου
(Μάρτιος - Μάιος 2014). Συµµετείχαν 18 γονείς.
Συµµετοχή στην Οµάδα Γονέων ∆ήµου Παύλου Μελά µε δύο
εισηγήσεις: «Ενδοσχολική βία» (13 Μαρτίου 2014) και «Καλλιεργώντας
την αυτοεκτίµηση και τη συναισθηµατική έκφραση των παιδιών» (20
Μαρτίου 2014), Κέντρο Πολιτισµού «Χρήστος Τσακίρης». Συµµετείχαν
25 γονείς.
Οµάδα Γονέων µε παιδιά ∆ηµοτικού 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Σταυρούπολης (Μάιος - Ιούνιος 2014). Συµµετείχαν 11 γονείς.

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Οι οµιλίες υλοποιούνται µετά από σχετικό αίτηµα των σχολείων
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Οµιλία σε γονείς ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ρυµού µε θέµα: «Η πρόληψη της
βίας και του εκφοβισµού στο σχολείο: Ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών»,
60 άτοµα, 24 Ιανουαρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 25ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Τα παιδιά
στον κόσµο του διαδικτύου: Κίνδυνοι και προστασία», 25 άτοµα, 29
Ιανουαρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς ΓΕΛ Χαλάστρας µε θέµα: «Οι επιπτώσεις της κρίσης στα
παιδιά και η στάση γονέων και εκπαιδευτικών», 25 άτοµα, 29 Ιανουαρίου
2014.
Οµιλία σε γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης µε θέµα:
«Σχολικός εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 60 άτοµα, 5
Φεβρουαρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 6ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Οι
συγκρούσεις στη νηπιακή ηλικία: κατανόηση και διαχείρισή τους», 30 άτοµα,
5 Φεβρουαρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε
θέµα: «Η Επικοινωνία στην οικογένεια: Οι συγκρούσεις και τα όρια», 15
άτοµα, 26 Φεβρουαρίου 2014.
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Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ειδικής
Αγωγής Ευόσµου µε θέµα: «Ο γονιός µπροστά στη σεξουαλικότητα παιδιών
Αµεα», 20 άτοµα, 5 Μαρτίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης µε θέµα:
«Σχολικός εκφοβισµός. Ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 80 άτοµα, 6
Μαρτίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου µε θέµα: «Η
σχέση ανάµεσα στα αδέλφια και η στάση των γονιών», 15 άτοµα, 7 Μαρτίου
2014.
Οµιλία σε γονείς Γυµνασίου Βαθύλακου µε θέµα: «Η βία µεταξύ των
µαθητών και ο ρόλος των γονέων», 40 άτοµα, 12 Μαρτίου 2014.
Οµιλία σε γονείς Γυµνασίου και Λυκείου ∆ρυµού µε θέµα: «Εθισµός και
Εξάρτηση των εφήβων από ουσίες», 15 άτοµα, 14 Μαρτίου 2014.
Οµιλία σε γονείς Νηπιαγωγείου Ν. Φιλαδέλφειας µε θέµα: «Η επικοινωνία
στην οικογένεια», 25 άτοµα, 18 Μαρτίου 2014.
Οµιλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Γέφυρας µε θέµα: «Η επικοινωνία
στην οικογένεια και η διαχείριση των συγκρούσεων», 25 άτοµα, 20 Μαρτίου
2014.
Οµιλία σε γονείς σχολείων Χαλκηδόνας µε θέµα: «Προστατεύοντας τα
παιδιά µας από τις εξαρτήσεις», 30 άτοµα, 26 Μαρτίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 11ου και 21ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ευόσµου µε θέµα:
«Πρόληψη και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού», 70 άτοµα, 31
Μαρτίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλοχωρίου µε θέµα: «Οι
επιπτώσεις της κρίσης στα παιδιά και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 25
άτοµα, 2 Απριλίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου µε θέµα:
«Σχολικός Εκφοβισµός», 50 άτοµα, 7 Απριλίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου (Μελισσοχώρι) µε
θέµα: «Επικοινωνία στην οικογένεια και ενίσχυση της αυτοεκτίµησης του
παιδιού», 25 άτοµα, 9 Απριλίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 24ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Η
ουσιαστική επικοινωνία στην οικογένεια», 60 άτοµα, 10 Απριλίου 2014.
Οµιλία σε γονείς Νηπιαγωγείου ∆ρυµού µε θέµα: «Οι γονείς µπροστά στην
επιθετικότητα των παιδιών», 30 άτοµα, 10 Απριλίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 14ου Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα: «Οι συγκρούσεις
στη νηπιακή ηλικία – κατανόηση και διαχείρισή τους», 25 άτοµα, 29
Απριλίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Ενδοσχολική
Βία», 35 άτοµα, 30 Απριλίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 4ου Νηπιαγωγείου ∆ιαβατών µε θέµα: «Οι συγκρούσεις στη
νηπιακή ηλικία – κατανόηση και διαχείρισή τους», 25 άτοµα, 2 Μαίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 5ου Γυµνασίου Ωραιοκάστρου (Μελισσοχώρι) µε θέµα:
«Τα παιδιά στον κόσµο του διαδικτύου. Κίνδυνοι και ασφάλεια», 40 άτοµα, 2
Μαϊου 2014.
Οµιλία σε γονείς – εργαζόµενους εργοστασίου τσιµέντων Θεσσαλονίκης
ΤΙΤΑΝ µε θέµα: «Η πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού και η στάση των
γονέων», 25 άτοµα, 7 Μαίου 2014.
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Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς ΕΕΕΕΚ Κορδελιού µε θέµα: «Η βία
µεταξύ των µαθητών Αµεα και η πρόληψή της», 30 άτοµα, 8 Μαίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 15ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Εµπόδια και
Γέφυρες στην επικοινωνία στην οικογένεια», 15 γονείς, 14 Μαίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 8ου Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα: «Η επικοινωνία στην
οικογένεια και η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης του παιδιού», 22 άτοµα, 28
Μαίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Η
µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο», 25 άτοµα, 20
Οκτωβρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν.Μαγνησίας µε θέµα: «Σχολικός
εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών», 60 άτοµα, 22 Οκτωβρίου
2014.
Οµιλία σε γονείς 1ου ∆ηµοτικού Σταυρούπολης µε θέµα: «Η µετάβαση από
το νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο», 30 άτοµα, 19 Νοεµβρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 4ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας µε θέµα: «Οι συγκρούσεις
και τα όρια στην οικογένεια», 30 άτοµα, 21 Νοεµβρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς ∆ηµοτικού Σχολείου Γέφυρας µε θέµα: «Σχολικός
Εκφοβισµός και Επιθετικές Συµπεριφορές των µαθητών: Η στάση των
ενηλίκων», 40 άτοµα, 25 Νοεµβρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς 6ου και 7ου Νηπιαγωγείων Σταυρούπολης µε θέµα: «Η
Επικοινωνία µε το παιδί µου - Εµπόδια και σηµεία συνάντησης», 30 άτοµα, 9
∆εκεµβρίου 2014.
Οµιλία σε γονείς Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο
ηµερίδας του ∆.Ο.Π.Π.Α.Ω. Θέµα εισήγησης: «Η επικοινωνία στην
οικογένεια και τα όρια µε τα παιδιά µας», 120 άτοµα, 12 ∆εκεµβρίου 2014.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
Αποδέκτες ~ 550 εκπαιδευτικοί
5 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε καθηγητές που εφαρµόζουν στις
τάξεις τους το πρόγραµµα πρόληψης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών
«Ξέρω τι Ζητάω»: τρίωρες συναντήσεις µε εκπαιδευµένους καθηγητές, µε
στόχο την υποστήριξή τους στην εφαρµογή του προγράµµατος στην τάξη.
Συµµετείχαν 7 καθηγητές (Ιανουάριος – Μάιος 2014). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο
Άλφα.
4 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους που εφαρµόζουν στις
τάξεις τους το πρόγραµµα πρόληψης του καπνίσµατος «Κάπνισµα; Όχι
Εµείς»: τρίωρες συναντήσεις µε εκπαιδευµένους δασκάλους, µε στόχο την
υποστήριξή τους στην εφαρµογή του προγράµµατος στην τάξη. Συµµετείχαν 6
δάσκαλοι (Ιανουάριος – Μάιος 2014). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
Ενδοσχολική επιµόρφωση 6 ωρών συλλόγου εκπαιδευτικών 5ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου µε θέµα το «Σχολικός εκφοβισµός:
Πρόληψη και Αντιµετώπιση», σε συνεργασία µε τη Σχολική Σύµβουλο
Καλαρά Αθηνά, 13 Φεβρουαρίου 2014. Συµµετείχαν 35 εκπαιδευτικοί.
Ενδοσχολική επιµόρφωση 6 ωρών συλλόγου εκπαιδευτικών ∆ηµοτικού
Σχολείου ∆ρυµού µε θέµα το «Σχολικός εκφοβισµός: Πρόληψη και

Αντιµετώπιση», σε συνεργασία µε τη Σχολική Σύµβουλο Καλαρά Αθηνά, 18
Φεβρουαρίου 2014. Συµµετείχαν 25 εκπαιδευτικοί.
Παρέµβαση σε κρίση στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Μεσήµβριας – συζήτηση
µε σύλλογο εκπαιδευτικών, σε συνεργασία µε το Συµβουλευτικό Σταθµό
Νέων της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 6 Μαρτίου 2014.
Συµµετείχαν 20 εκπαιδευτικοί.
Εισήγηση σε ηµερίδα του Παρατηρητηρίου για τη σχολική βία µε θέµα
«Η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στους γονείς», Πολιτιστικό Κέντρο
Ευόσµου, 8 Μαρτίου 2014. Συµµετείχαν 200 εκπαιδευτικοί.
2 Εκπαιδευτικά σεµινάρια για δασκάλους µε θέµα «Ηµέρα κατά της βίας
στο σχολείο: 3 χρόνια µετά», 24 Φεβρουαρίου και 27 Μαρτίου 2014.
Συµµετείχαν συνολικά 50 δάσκαλοι. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
2 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε νηπιαγωγούς που εφαρµόζουν στις
τάξεις τους το πρόγραµµα «Βήµατα για τη Ζωή», µε στόχο την υποστήριξή
τους στην εφαρµογή του προγράµµατος στα παιδιά.. Συµµετείχαν 10
νηπιαγωγοί (Απρίλιος - Μάιος 2014). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
Επιµορφωτική συνάντηση µε σύλλογο εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ Πολίχνης µε
θέµα: «Η πρόληψη των εξαρτήσεων στο σχολείο», 25 καθηγητές, 5 Μαίου
2014.
Παρέµβαση σε κρίση στο ΓΕΛ Κουφαλίων – συζήτηση µε ∆ιευθυντή και
εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία µε το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων της
∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 6 Μαίου 2014.
Εκπαιδευτικό σεµινάριο για δασκάλους, 20 ωρών, µε θέµα «Αγάπα το…
σχολείο σου – Καλές πρακτικές του σχολείου για την Πρόληψη της Βίας και
του Εκφοβισµού µεταξύ των µαθητών». Συµµετοχή 28 εκπαιδευτικών (3, 5, 8
& 11 Νοεµβρίου 2014).Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
2 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους που εφαρµόζουν στις
τάξεις τους πρόγραµµα πρόληψης του σχολικού εκφοβισµού»: τρίωρες
συναντήσεις µε εκπαιδευµένους δασκάλους, µε στόχο την υποστήριξή τους
στην εφαρµογή του προγράµµατος στην τάξη. Συµµετείχαν 25 δάσκαλοι (10
& 17 ∆εκεµβρίου 2014). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα.
Εκπαιδευτικό σεµινάριο για νηπιαγωγούς, 15 ωρών, µε θέµα «Η
Προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών: Μία πρόταση συνολικής
παρέµβασης για το Νηπιαγωγείο». Η νηπιαγωγοί εκπαιδεύτηκαν στο υλικό
πρόληψης «Ο κήπος µε τις 11 γάτες». Συµµετοχή 19 νηπιαγωγών (28
Νοεµβρίου, 2 & 3 ∆εκεµβρίου 2014).
Υποστηρικτική συνάντηση µε δύο νηπιαγωγούς για τη διαχείριση κρίσης
στο σχολείο τους, 8 ∆εκεµβρίου 2014, στο ∆ίκτυο Άλφα.
Ενδοσχολική επιµόρφωση δύο ωρών συλλόγου εκπαιδευτικών
Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Αµπελοκήπων µε θέµα το «Βελτίωση των
σχέσεων µεταξύ των µαθητών», 16 ∆εκεµβρίου 2014. Συµµετείχαν 30
εκπαιδευτικοί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
Το ∆ίκτυο Άλφα συµµετέχει στο ∆ίκτυο φορέων για το σχολικό εκφοβισµό
των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου για το σχολικό εκφοβισµό της
Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης
Κεντρικής
Μακεδονίας.
Πραγµατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, µε

πρωτοβουλία του συντονιστή του παρατηρητηρίου, στις 6 και 22 Οκτωβρίου 2014.
Το ∆ίκτυο Άλφα συµµετείχε επίσης µε εισήγηση σε ηµερίδα για µέλη ΠΟ∆Π στις 14
Νοεµβρίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής
Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις του ∆ικτύου Άλφα προς τα σχολεία, για πρακτικές
πρόληψης και αντιµετώπισης της σχολικής βίας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του παρατηρητηρίου βίας http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/paratiritiriobias/paratiritirio-bias-17

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το ∆ίκτυο Άλφα, στο πλαίσιο του µνηµονίου συνεργασίας Υπουργείου
Υγείας και Υπουργείου Παιδείας συµβάλλει στους στόχους και στις δράσεις του
κοινωνικού σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, συµµετείχε µε εισήγηση σε ηµερίδα του
Γραφείου Αγωγής Υγείας της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης για
εκπαιδευτικούς, µε θέµα «Η αναγκαιότητα της αγωγής υγείας στο σύγχρονο
σχολείο», στις 28 Νοεµβρίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε.,
καθώς και στην εκδήλωση του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ µε την εισήγηση «Σχολές Γονέων και
Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας», την
ίδια µέρα 28 Νοεµβρίου 2014, στο Makedonia Palace.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΌΧΙ ΕΜΕΙΣ»
Το ∆ίκτυο Άλφα για τρία χρόνια συµµετείχε σε οµάδα εργασίας για τη
δηµιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού µε στόχο την πρόληψη του
καπνίσµατος στα παιδιά ∆ηµοτικού µε τίτλο «Κάπνισµα; Όχι Εµείς».
Το πρόγραµµα σήµερα διατίθεται µε τη µορφή δίγλωσσου ηλεκτρονικού
βιβλίου. Το 2014 πραγµατοποιήθηκαν 8 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». ∆όθηκε συνέντευξη τύπου µε την
παρουσία του προέδρου του ΟΚΑΝΑ στις 29 Μαίου 2014. Στις 30 Μαίου 2014 το
∆ίκτυο Άλφα φιλοξένησε την πρώτη εκπαίδευση στελεχών Κέντρων Πρόληψης στο
υλικό «Κάπνισµα; Όχι Εµείς» µε τη συµµετοχή 21 στελεχών από τα Κέντρα
Πρόληψης Ηµαθίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Έβρου, Μυτιλήνης, ∆ράµας,
Πέλλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης. Στις 21 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση
των Κέντρων Πρόληψης Θεσσαλονίκης µε εκπροσώπους του ΟΚΑΝΑ και του
προγράµµατος Heart II του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ), για τη διαµόρφωση πλαισίου συνεργασίας.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ.
Αποδέκτες - 500 νέοι
ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
- Οι παρεµβάσεις στους µαθητές υλοποιούνται µετά από σχετικό αίτηµα των σχολείων
• Έφηβοι κατηχητικού Ανατολικού: Συζήτηση µε θέµα την ενδοσχολική βία
(25 Ιανουαρίου 2014) σε συνεργασία µε την ενορία Βαλµάδας. Συµµετείχαν
18 έφηβοι
• 3ο ΓΕΛ Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση
µε θέµα «Συζητάµε για τις εξαρτήσεις και την πρόληψή τους», (14
Φεβρουαρίου 2014). Συµµετείχαν 25 µαθητές.
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2ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου: Παρέµβαση σε δύο τµήµατα της Α΄τάξης και
συζήτηση µε θέµα την ενδοσχολική βία (5 & 11 Φεβρουαρίου 2014).
Συµµετείχαν 33 µαθητές.
Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Νεάπολης (παράρτηµα Ευόσµου): Εισήγηση
και συζήτηση µε τους σπουδαστές µε θέµα: «Οι εξαρτήσεις στη ζωή µας» (7
Φεβρουαρίου 2014). Συµµετείχαν 63 σπουδαστές.
3ο ΓΕΛ Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση
µε θέµα «Κίνδυνοι και Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο» (5 Μαρτίου 2014).
Συµµετείχαν 20 µαθητές.
Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Παρέµβαση σε δύο τµήµατα της
Α΄τάξης και συζήτηση µε θέµα «Σχολικός εκφοβισµός και ο ρόλος των
συµµαθητών» (7 Μαρτίου 2014). Συµµετείχαν 55 µαθητές.
1ο Γυµνάσιο Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών της Α΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και
συζήτηση µε θέµα: «Ο άλλος είµαι εγώ» στο πλαίσιο project (1 Απριλίου
2014). Συµµετείχαν 18 µαθητές.
5ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου: Παρέµβαση σε έξι τµήµατα του σχολείου και
συζήτηση µε θέµα «Κίνδυνοι και Ασφάλεια στο διαδίκτυο» (7 Απριλίου
2014). Συµµετείχαν 120 µαθητές.
3ο Γυµνάσιο Εχεδώρου: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους
µαθητές ενός τµήµατος Α΄Γυµνασίου µε θέµα την ενδοσχολική βία, στο
πλαίσιο του µαθήµατος Σχολική και Κοινωνική Ζωή (29 Απριλίου 2014).
Συµµετείχαν 18 µαθητές.
ΓΕΛ Ευκαρπίας: Επίσκεψη µαθητών Α΄Λυκείου στο ∆ίκτυο Άλφα και
συζήτηση µε θέµα «Είναι τα ναρκωτικά η λύση στα προβλήµατα των νέων ή ο
δρόµος προς το θάνατο;», στο πλαίσιο project (2 Μαίου 2014). Συµµετείχαν
14 µαθητές.
1ο ΕΠΑΛ Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών της Β΄Λυκείου στο ∆ίκτυο
Άλφα και συζήτηση µε θέµα «Κίνδυνοι και Ασφάλεια στο διαδίκτυο» (13
Μαίου 2014). Συµµετείχαν 13 µαθητές.
ΕΠΑΛ Αγίου Αθανασίου: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τµήµα
της Γ΄τάξης µε θέµα το άγχος των εξετάσεων (13 Μαίου 2014). Συµµετείχαν
15 µαθητές.
Εκκλησιαστικό Γυµνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης: Επίσκεψη µαθητών
στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα «Κίνδυνοι και ασφάλεια στο
διαδίκτυο» (12 ∆εκεµβρίου 2014). Συµµετείχαν 25 µαθητές.
1ο ΓΕΛ Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε
θέµα «Συζητώντας για το φαινόµενο της εξάρτησης και την πρόληψη» (15
∆εκεµβρίου 2014). Συµµετείχαν 26 µαθητές.
2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση
µε θέµα «Συζητώντας για το φαινόµενο της εξάρτησης και την πρόληψη» (19
∆εκεµβρίου 2014). Συµµετείχαν 25 µαθητές.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για έφηβους Β΄και Γ΄Γυµνασίου
Στο κινηµατογραφικό εργαστήρι, διάρκειας 8 δίωρων συναντήσεων,
συµµετείχαν συνολικά 12 έφηβοι από Γυµνάσια των Αµπελοκήπων, του Ευόσµου και
του Παύλου Μελά (Μάρτιος – Μάιος 2014). Υλοποιήθηκε στο ∆ίκτυο Άλφα.
Αποτέλεσµα του εργαστηρίου ήταν η δηµιουργία της ταινίας µικρού µήκους
«Αναίµακτα» που διαπραγµατεύεται το θέµα της ενδοσχολικής βίας. Η ταινία
προβλήθηκε στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Άστρον», στη Μενεµένη, στις 25

Ιουνίου 2014. Στις 21 Μαίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τους γονείς των
παιδιών του εργαστηρίου και συζήτηση ευαισθητοποίησης για το θέµα του σχολικού
εκφοβισµού. Συµµετείχαν 10 γονείς.

ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
(∆ιάρκεια οµάδας 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)
Η Οµάδα πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα Φεβρουάριος - Μάιος 2014.
Συµµετείχαν 14 άτοµα κατόπιν επιλογής µετά από ατοµική συνέντευξη. Υλοποιήθηκε
στο ∆ίκτυο Άλφα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Ψ.Ν.Θ
Μετά από αίτηµα των εργαζοµένων της Μονάδας Επανένταξης του ΨΝΘ για
υποστήριξή τους µε στόχο τον περιορισµό του καπνίσµατος εργαζοµένων και
νοσηλευοµένων, υλοποιήθηκε επιµόρφωση 6 εβδοµαδιαίων συναντήσεων στο χώρο
του ∆ικτύου Άλφα, το διάστηµα Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2014.

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Φιλοξενία Συνάντησης διερεύνησης αναγκών και προτεραιοτήτων στο
πλαίσιο της δηµιουργίας συνοδευτικού υλικού για την εφαρµογή των
προδιαγραφών ποιότητας για την πρόληψη της χρήσης ουσιών στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος EDPQS. Συµµετοχή 16 στελεχών
Κέντρων Πρόληψης και στελεχών του τµήµατος εφαρµογών πρόληψης του
ΟΚΑΝΑ (28 Μαρτίου 2014)
Κινητοποίηση οµάδων εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών που
συνεργάζονται µε το ∆ίκτυο Άλφα και οµαδική συµµετοχή στον 9ο ∆ιεθνή
Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» στις 6 Απριλίου 2014.
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών: Προβολή της
ταινίας µικρού µήκους «Αναίµακτα» - προϊόν της οµάδας εφήβων που
συµµετείχε στο κινηµατογραφικό εργαστήρι του ∆ικτύου Άλφα το διάστηµα
Μάρτιος – Μάιος 2014. Η ταινία διαπραγµατεύεται το θέµα της ενδοσχολικής
βίας. Η προβολή έγινε στο κινηµατοθέατρο «Άστρον» στη Μενεµένη µε την
παρουσία 50 ατόµων.
Εκδήλωση Κέντρων Πρόληψης Θεσσαλονίκης µε στόχο την
ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καπνίσµατος στο πλαίσιο της
εβδοµάδας MOVE -Ευρωπαϊκής Εκστρατείας NowWeMove, στο Λευκό
Πύργο, 3 Οκτωβρίου 2014. Η εκδήλωση περιλάµβανε περίπτερο ενηµέρωσης
για το πρόγραµµα πρόληψης του καπνίσµατος σε µαθητές ∆ηµοτικού
«Κάπνισµα; Όχι Εµείς», προβολή video ευαισθητοποίησης, δραστηριότητες
για νέους και µουσικοχορευτικό δρώµενο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ‘ΣΧΕ∆ΙΑ’
Το ∆ίκτυο Άλφα συνεργάστηκε µε τον ΟΚΑΝΑ στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη
«ΣΧΕ∆ΙΑ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Ενσωµάτωσης Πρώην
Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νοµού Θεσσαλονίκης» µε κωδικό
ΟΠΣ 375989. Ανέλαβε και υλοποίησε α) περίπτερα ενηµέρωσης µε έντυπο υλικό του
προγράµµατος στην περιοχή ευθύνης του β) συναντήσεις µε φορείς και επιχειρήσεις
και χορήγηση ερωτηµατολογίων σχετικά µε την εργασιακή επανένταξη πρώην
χρηστών ουσιών γ) ένα workshop µε επιχειρηµατίες – δυνητικά εργοδότες και ένα
workshop µε στελέχη ∆ήµων, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, υπηρεσιών και φορέων της
περιοχής παρέµβασης, µε στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέµα της εξάρτησης, στα
χαρακτηριστικά των πρώην χρηστών και την κινητοποίησή τους για προσφορά
εργασίας στη συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων (Ιούνιος – Ιούλιος 2014).

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Πραγµατοποιήθηκαν: 25 νέες υποδοχές για προβλήµατα εξάρτησης
115 νέες υποδοχές για άλλα προβλήµατα σχέσεων και ψυχικής υγείας
160 συναντήσεις συµβουλευτικής
150 άτοµα δέχτηκαν συµβουλευτική
45 τηλεφωνικές παραποµπές

Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης:
Συναντήσεις συνεργασίας και δικτύωσης µε στελέχη φορέων της
πόλης: Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσµου – Ιατρείο διακοπής
καπνίσµατος (13 Φεβρουαρίου 2014), Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
∆ρυµού (25 Φεβρουαρίου 2014), Ιερέας ενορίας Βαλµάδας (10 Μαρτίου
2014), Νηπιαγωγείο οικισµού ροµά «Αγία Σοφία» (12 Μαρτίου 2014),
Μονάδα Επανένταξης Ψ.Ν.Θ. (5 Ιουνίου 2014), Ψυχοδιαγνωστικό
Κέντρο ΚΕΘΕΑ (3 Οκτωβρίου 2014), Πρόγραµµα Εναλλακτικό της
Φυλάκισης για παραβάτες χρήστες παράνοµων ουσιών ΟΚΑΝΑ (12
Νοεµβρίου 2014).
Αρθρογράφηση και ενηµέρωση ιστοσελίδας
Παραγωγή έντυπου υλικού (ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσες)
Αξιολόγηση των δράσεων και προγραµµάτων του Κέντρου
Τακτές οργανωτικές συναντήσεις της επιστηµονικής οµάδας
Εκπαιδεύσεις των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης: Συµµετοχή
ενός στελέχους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Από τη Βρεφική
Ηλικία στην Εφηβεία» (4 συναντήσεις στη διάρκεια της χρονιάς)
Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου Γ΄Π,Ψ.Κ ΑΧΕΠΑ, Επιστηµονικός
Σύλλογος Μέριµνας Παιδιού και Εφήβου, Ελληνική Εταιρία για την
Ψυχική Υγεία Βρεφών, Θεσσαλονίκη. Παρακολούθηση εκδήλωσης
«Η πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας στο σύγχρονο,
δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο», ∆ίκτυο κατά της Βίας στο
Σχολείο, ΚΕ.∆.Ε.Α., Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., 6 Μαρτίου 2014.
Συµµετοχή σε ηµερίδα µε θέµα την παρουσίαση προγραµµάτων

κατά του καπνίσµατος στο ∆ήµο Παύλου Μελά «Τα δυνατά Όχι»,
30 Μαίου 2014, Κέντρο Πολιτισµού «Χρήστος Τσακίρης».
Παρακολούθηση ηµερίδας παρουσίασης αποτελεσµάτων του
προγράµµατος «∆ιώξε τα σύννεφα. Σβήσε το τσιγάρο», στο πλαίσιο
του έργου: ∆ράσεις Προαγωγής Υγείας Παύλου Μελά για την
πρόληψη και τη διακοπή της καπνιστικής συνήθειας, Τµήµα Υγείας,
Κοινωνικών και Προνοιακών θεµάτων Παύλου Μελά, Στρατόπεδο
Παύλου µελά, 19 Ιουνίου 2014. Παρακολούθηση ηµερίδας
«∆ηµιουργία ∆ικτύου Παραγωγικών Τοπικών Φορέων και
Επιχειρηµατιών Ν. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Α.Σ. ΣΧΕ∆ΙΑ,
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, 25 Ιουνίου 2014.
Παρακολούθηση
συνεδρίου
∆ιακρατικότητας
για
την
ευαισθητοποίηση στην εργασιακή απορρόφηση των πρώην χρηστών
ουσιών, Α.Σ. ΣΧΕ∆ΙΑ, αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου νέου
∆ηµαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 4 Ιουλίου 2014. Συµµετοχή
σε workshop συµβούλων µε στόχο τη µεταφορά εµπειρίας και
τεχνογνωσίας από τον επιστηµονικά υπεύθυνο του Οργανισµού
Gruener Kreis της Αυστρίας, ψυχίατρο Λεωνίδα Λεµονή, για την
ένταξη πρώην χρηστών στην κοινωνία και την εργασία, Α.Σ.
ΣΧΕ∆ΙΑ, ΚΕΚ ΟΚΑΝΑ, 25 & 26 Σεπτεµβρίου 2014. Συµµετοχή
στο workshop «Κινητοποιητική συνέντευξη» και στο workshop «Μη
κατευθυντική συµβουλευτική ενθάρρυνσης στην εφαρµογή
βιωµατικών µεθόδων συµβουλευτικής», ΨΝΘ, 9 Οκτωβρίου 2014.
Παρακολούθηση Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγική
Σχολή ΑΠΘ, 31 Οκτωβρίου 2014. Συµµετοχή ενός στελέχους στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «∆ιοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασµός
στον Τοµέα Αντιµετώπισης της Τοξικοεξάρτησης», συνολικής
διάρκειας 220 ωρών, ΚΕΘΕΑ, Τοµέας Κοινωνιολογίας Εθνικής
Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας, Sun Diego University, Οκτώβριος 2014 –
∆εκέµβριος 2015. Παρακολούθηση ηµερίδας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας «Οργάνωση και συντονισµός της διαβούλευσης για την
ενεργοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος επισιτιστικής και
βασικής Υλικής Συνδροµής προς απόρους ως το 2020, του ταµείου
Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους», Μακεδονία Palace, 18
∆εκεµβρίου 2014.

