
     

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  22001155  
 

Ενηµερωτικό σηµείωµα 

 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆υτικής Θεσσαλονίκης «∆ίκτυο Άλφα» 

λειτουργεί από το 2001. Αναπτύσσει δράσεις που στόχο έχουν την 

πρόληψη επικίνδυνων συµπεριφορών όπως η βία, η παραβατικότητα, οι 

εξαρτητικές συµπεριφορές, µε  κύρια οµάδα στόχου τα παιδιά και τους 

νέους. Η περιοχή ευθύνης του ∆ικτύου Άλφα καλύπτει τους ∆ήµους 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης, Κορδελιού – Ευόσµου, Παύλου Μελά, 

Ωραιοκάστρου, ∆έλτα και Χαλκηδόνος.   

Το Κέντρο Πρόληψης «∆ίκτυο Άλφα», όπως και όλα τα Κέντρα 

Πρόληψης πανελλαδικά, εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 

αποτελούν υπηρεσίες ειδικού σκοπού και τα στελέχη του είναι 

κατάλληλα εκπαιδευµένα για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων 

που εξυπηρετούν την εθνική πολιτική για την πρόληψη των εξαρτήσεων 

και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, σύµφωνα µε τις διεθνείς 

εξελίξεις και πρακτικές. Το Κέντρο Πρόληψης είναι εγκεκριµένος 

φορέας για την υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης στα σχολεία και το 

στρατό. 

Οι δράσεις µπορεί να απευθύνονται και να υλοποιούνται 

εστιασµένα στους κατοίκους ενός συγκεκριµένου ∆ήµου όπως οι 

Σχολές/Οµάδες Γονέων, οι παρεµβάσεις σε σχολεία, οι ηµερίδες, τα 

εργαστήρια για έφηβους κτλ ή να απευθύνονται σε όλη την περιοχή 

ευθύνης όπως τα εκπαιδευτικά σεµινάρια για νηπιαγωγούς, δασκάλους, 

καθηγητές, τα οµαδικά σεµινάρια για µονογονείς, οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις µαθητών, οι οµάδες διακοπής καπνίσµατος και η ατοµική 

συµβουλευτική, τα οποία υλοποιούνται στη έδρα του Κέντρου. 

Η επιλογή του είδους της δράσης που θα αναπτυχθεί κατά τόπους 

εξαρτάται τόσο από τη διερεύνηση αναγκών που γίνεται από τα 

επιστηµονικά στελέχη όσο και από τα αιτήµατα που λαµβάνει το Κέντρο 

Πρόληψης από την ίδια την κοινότητα – ∆ήµους, Συλλόγους, Γονείς, 

Σχολεία και Φορείς. Οι δράσεις σχεδιάζονται µε βάση τις ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και κάθε οµάδας – στόχου. 

Το Επιστηµονικό προσωπικό απαρτίζεται από έναν επιστηµονικά 

υπεύθυνο, ψυχολόγο, από τέσσερα επιστηµονικά στελέχη, ψυχολόγους 

και από ένα διοικητικό στέλεχος. 
 

       Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη 

       Σπυροπούλου Ελευθερία 

Κοινωνική και Κλινική Ψυχολόγος 

ΚΕΝΤΡΟ    ΠΡΟΛΗΨΗΣ    ΤΩΝ    ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 

& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                      ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες -  1700 γονείς  
 

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

συναντήσεις).   

 

� Οµάδα Γονέων – σχηµατίστηκε από γονείς που είχαν προσέλθει για 

ατοµική συµβουλευτική. ∆ύο συναντήσεις το ∆εκέµβριο του 2015 – 

ολοκλήρωση Φεβρουάριος 2016. Συµµετείχαν 14 γονείς,  

� Οµάδα για Μονογονείς. Πέντε συναντήσεις Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2015 

– ολοκλήρωση Φεβρουάριος 2016. Συµµετείχαν 12 γονείς. 

   

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- Οι οµιλίες υλοποιούνται µετά από σχετικό αίτηµα των σχολείων 
 

• Οµιλία σε γονείς 1
ου

 Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου µε θέµα «Η επικοινωνία 

µε το παιδί µου και τα όρια στην οικογένεια», 20 άτοµα, 19 Ιανουαρίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 3
ου

 Πειραµατικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου, στο 

πλαίσιο Σχολής Γονέων του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, µε θέµα «Εξαρτήσεις», 12 γονείς, 6 

Φεβρουαρίου 2015.  

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 4
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων 

µε θέµα: «Επικοινωνία στην οικογένεια και η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης 

των παιδιών», 50 γονείς, 10 Φεβρουαρίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 4
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης µε 

θέµα: «Ενδοσχολική βία», 40 άτοµα, 16 Φεβρουαρίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς Ανατολικού, στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων Ιερού Ναού 

Αγίου Νικολάου µε θέµα «Η Επικοινωνία στην οικογένεια και η ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης των παιδιών», 40 άτοµα, 2 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 16
ου

 Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα: «Η Επικοινωνία µε 

το παιδί µου». 35 άτοµα, 5 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 3
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ευκαρπίας µε θέµα: «Πρόληψη 

και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού». 60 άτοµα, 9 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 6
ου

 Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας µε θέµα: «Η Επικοινωνία µε 

το παιδί µου - Εµπόδια και σηµεία συνάντησης», 40 άτοµα, 12 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικού 13
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης µε 

θέµα: «Η Επικοινωνία µε το παιδί και η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης», 60 

άτοµα, 16 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία δε γονείς 25
ου

 Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα «Τα συναισθήµατα 

και η διαχείρισή τους», 25 γονείς, 19 Μαρτίου 2015. 



• Οµιλία σε γονείς 20
ου

 Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Τα 

συναισθήµατα των παιδιών και ο ρόλος των γονέων», 20 άτοµα, 20 Μαρτίου 

2015. 

• Οµιλία σε γονείς 6
ου

 Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα «Τα συναισθήµατα και 

η διαχείρισή τους», 30 άτοµα, 27 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 6
ου

 Νηπιαγωγείου Κορδελιού µε θέµα: «Η Επικοινωνία µε 

το παιδί µου», 60 άτοµα, 30 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς Νηπιαγωγείου Νεοχωρούδας µε θέµα: «Τα Όρια και η 

Επικοινωνία µε το παιδί µου στην ηλικία του νηπιαγωγείου», 35 άτοµα, 30 

Μαρτίου 2015.  

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Μενεµένης µε 

θέµα: «Η συνάντηση γονέα, δασκάλου, παιδιού: Οδηγίες επιβίωσης ή 

δυνατότητες συνεργασίας;», 40 άτοµα, 30 Μαρτίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 10
ου

 Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα: «Οι συγκρούσεις 

στην οικογένεια, κατανόηση και διαχείρισή τους». 30 άτοµα, 1 Απριλίου 

2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικού Σχολείου Πενταλόφου µε 

θέµα: «Σχολικός Εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών». 80 

άτοµα, 2 Απριλίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς ΕΕΕΕΚ Κορδελιού µε θέµα «Σχολικός 

εκφοβισµός και Αµεα», 20 άτοµα, 20 Απριλίου 2015.  

• Οµιλία σε γονείς 2
ου

 ΓΕΛ Πολίχνης µε θέµα: «Γονείς και εκπαιδευτικοί στην 

τρικυµία της εφηβείας», 40 άτοµα, 27 Απριλίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 4
ου

 Γυµνασίου Πολίχνης µε θέµα «Σχολικός εκφοβισµός 

και η στάση γονέων και εκπαιδευτικών», 15 άτοµα, 27 Απριλίου 2015, 

Πνευµατικό Κέντρο Μετεώρων. 

• Οµιλία σε γονείς 1
ου

 Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου µε θέµα «Οι 

συγκρούσεις µε τα παιδιά και η διαχείρισή τους», 70 γονείς, 27 Απριλίου 

2015. 

• Οµιλία σε γονείς 33
ου

 Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα «Η Επικοινωνία µε το 

παιδί µου», 15 γονείς, 29 Απριλίου 2015. 

• Ηµερίδα για γονείς ∆ηµοτικών Σχολείων Κουφαλίων µε θέµα «Ο σχολικός 

εκφοβισµός και ο ρόλος των γονέων», 110 άτοµα, 30 Απριλίου 2015, 

Πολιτιστικό Κέντρο Κουφαλίων. 

• Οµιλία σε γονείς 23
ου

 Νηπιαγωγείου Ευόσµου µε θέµα: «Οι συγκρούσεις 

στην οικογένεια, κατανόηση και διαχείρισή τους», 35 γονείς, 4 Μαίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς 1
ου

 Νηπιαγωγείου Μαγνησίας µε θέµα: «Η Επικοινωνία και 

οι συγκρούσεις στην οικογένεια», 20 άτοµα, 8 Μαίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς Νηπιαγωγείου Ν. Φιλαδέλφειας µε θέµα: «Μεγαλώνοντας 

παιδιά µε αυτοεκτίµηση», 20 άτοµα, 18 Μαίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Χαλάστρας µε θέµα: «Οι 

Εξαρτήσεις στην εφηβεία και ο ρόλος του γονιού», 20 γονείς, 18 Μαίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 1
ου

 ∆ηµοτικού Αγίου Αθανασίου µε 

θέµα «Βία µεταξύ των µαθητών και ο ρόλος των ενηλίκων», 70 άτοµα, 25 

Μαίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 8
ου

 Νηπιαγωγείου και 8
ου

 ∆ηµοτικού 

Σχολείου Σταυρούπολης στο πλαίσιο ηµερίδας µε γενικό τίτλο: «Η οµαλή 

µετάβαση του νηπίου από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο». Θέµα 

εισήγησης: «Ο ρόλος των γονέων στη σχέση του παιδιού µε το σχολείο», 65 

άτοµα, 25 Μαίου 2015. 

• 2 Οµιλίες σε γονείς 6
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης µε θέµα: «Σχολικός 

εκφοβισµός και η στάση γονέων και εκπαιδευτικών», 70 άτοµα, 30 Μαρτίου 

2015 και «Η µετάβαση των παιδιών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο», 50 

άτοµα, 8 Ιουνίου 2015. 



• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Μεσήµβριας 

µε θέµα: «Η οικογένεια µετά το σχολικό εκφοβισµό. Φόβοι, Ανάγκες, 

∆υνατότητες», 60 άτοµα, 20 Μαίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 6
ου

 ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Σχολικός Εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και 

εκπαιδευτικών», 80 άτοµα, 16 Νοεµβρίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 5
ου

 Γυµνασίου Ευόσµου µε θέµα: 

«Οικογένεια και Σχολικός Εκφοβισµός: Φόβοι, ανάγκες, δυνατότητες», 100 

άτοµα, 18 Νοεµβρίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 1
ου

 Γυµνασίου Ωραιοκάστρου µε θέµα: 

«Οι γονείς στην τρικυµία της εφηβείας», 80 άτοµα, 23 Νοεµβρίου 2015. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 10
ου

 και 17
ου

 ∆ηµοτικών Σχολείων 

Ευόσµου µε θέµα: «Σχολικός εκφοβισµός και ο ρόλος γονέων και 

εκπαιδευτικών», 100 άτοµα, 2 ∆εκεµβρίου 2015. 

• Οµιλία σε ηµερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικών Σχολείων 

∆ήµου Ωραιοκάστρου µε γενικό τίτλο «Σχολικές σχέσεις, Παραβατικότητα 

ανηλίκων, Σχολικός εκφοβισµός». Θέµα εισήγησης «Ο ρόλος γονέων και 

εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού», 

100 άτοµα, 9 ∆εκεµβρίου 2015, Αίθουσα Παύλος Μελάς, Παλαιόκαστρο. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 14
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Σταυρούπολης µε θέµα «Τα όρια στη ζωή της οικογένειας: Σηµείο τριβής και 

συνάντησης», 23 άτοµα, 14 ∆εκεµβρίου 2015. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Αποδέκτες ~ 350 εκπαιδευτικοί  
 

� Εκπαιδευτικό σεµινάριο για καθηγητές Γυµνασίων, 15 ωρών, µε θέµα 

«Εκπαίδευση σε ∆εξιότητες Ζωής. ∆ουλεύοντας µε την Οµάδα». Συµµετοχή 

20 εκπαιδευτικών, 26, 28 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2015.Υλοποίηση 

στο ∆ίκτυο Άλφα. 

� Εκπαιδευτική ηµερίδα για καθηγητές Γυµνασίων µε θέµα «Έφηβοι και 

∆ιαδίκτυο: Το πρόγραµµα πρόληψης Ηλεκτρονικού Εκφοβισµού ‘Tabby’. 

Συµµετοχή 18 εκπαιδευτικών, 27 Φεβρουαρίου 2015. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο 

Άλφα. 

� 5 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε νηπιαγωγούς που εφαρµόζουν στις 

τάξεις τους το πρόγραµµα «Ο Κήπος µε τις 11 γάτες», µε στόχο την 

υποστήριξή τους στην εφαρµογή του προγράµµατος στα παιδιά.. Συµµετείχαν 

19 νηπιαγωγοί, Ιανουάριος - Μάιος 2015. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

� Ενδοσχολικές επιµορφώσεις συλλόγων δασκάλων 5
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Αµπελοκήπων (30.01.2015), 2
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ευκαρπίας 

(05.02.2015), 6
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης (24.02.2015), 3
ου

 

∆ηµοτικού Σχολείου Ευκαρπίας (02.03.2015) και 2
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Ευόσµου (03.03.2015), µε θέµα τη διαµόρφωση πολιτικών και πρακτικών στο 

σχολείο για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού. Οι επιµορφώσεις έγιναν 

σε συνέχεια εκπαιδευτικού σεµιναρίου, στο οποίο συµµετείχαν εκπαιδευτικοί 

των άνω σχολείων και στο πλαίσιο συνολικής παρέµβασης στα σχολεία για 

την πρόληψη του σχολικού εκφοβισµού. Συµµετείχαν 115 εκπαιδευτικοί. 

� Συµµετοχή σε οµάδα εργασίας µε στόχο τη διερεύνηση εκπαιδευτικών 

αναγκών και την οργάνωση σεµιναρίου για ∆ιευθυντές ∆ηµοτικών 

Σχολείων ∆ήµου Παύλου Μελά, σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη του 

τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Παύλου Μελά και τις υπεύθυνες για 

την περιοχή Σχολικές Συµβούλους, Ιούνιος 2015 µέχρι σήµερα.  



� 8 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 22 εκπαιδευτικοί. 

� Συνάντηση µε εκπαιδευτικό 22
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου για τη 

συζήτηση προβλήµατος σε τάξη, 1 Απριλίου 2015. 

� Υποστηρικτική συνάντηση µε τέσσερις δασκάλους ∆ηµοτικού Σχολείου 
για τη διαχείριση κρίσης στο σχολείο τους, 15 Απριλίου 2015, στο ∆ίκτυο 

Άλφα.  

� Συνάντηση µε ∆ιευθυντή 5
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων για τη 

συζήτηση προβλήµατος σε τάξη, 22 Απριλίου 2015. 

� Εκπαιδευτικό σεµινάριο για δασκάλους, 15 ωρών, µε θέµα «Εκπαίδευση 

στο υλικό πρόληψης και αγωγής υγείας ‘∆εξιότητες για παιδιά του ∆ηµοτικού 

- Tacade». Συµµετοχή 22 δασκάλων, 8, 9 και 13 Οκτωβρίου 2015.  

� 2 εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους που εφαρµόζουν στις τάξεις τους το 

πρόγραµµα «∆εξιότητες για παιδιά του ∆ηµοτικού - Tacade»: τρίωρες 

συναντήσεις µε εκπαιδευµένους δασκάλους, µε στόχο την υποστήριξή τους 

στην εφαρµογή του προγράµµατος στην τάξη.  

� Εκπαιδευτικό σεµινάριο για δασκάλους, 20 ωρών, µε θέµα «Αγάπα το 

σχολείο σου: Καλές πρακτικές για την πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας 

µεταξύ των µαθητών». Συµµετοχή 21 εκπαιδευτικών, 15, 17, 20 και 22 

Οκτωβρίου 2015.  

� 2 εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους που εφαρµόζουν στις τάξεις τους το 

πρόγραµµα «Αγάπα το σχολείο σου: Καλές πρακτικές για την πρόληψη του 

εκφοβισµού και της βίας µεταξύ των µαθητών»: τρίωρες συναντήσεις µε 

εκπαιδευµένους δασκάλους, µε στόχο την υποστήριξή τους στην εφαρµογή 

του προγράµµατος στην τάξη.  

� Ενδοσχολική επιµόρφωση δύο ωρών συλλόγου εκπαιδευτικών 1
ου

 Λυκείου 

Αµπελοκήπων µε θέµα «Καλές πρακτικές για την πρόληψη του εκφοβισµού 

και της βίας µεταξύ των µαθητών». Συµµετείχαν 25 εκπαιδευτικοί, 26 

Νοεµβρίου 2015.  

� Εκπαιδευτικό σεµινάριο για καθηγητές Γυµνασίων, 15 ωρών, µε θέµα 

«Εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής – ∆ουλεύοντας µε Οµάδες». Συµµετοχή 11 

εκπαιδευτικών, 1, 4 και 7 ∆εκεµβρίου 2015.  

� Εκπαιδευτικό σεµινάριο για νηπιαγωγούς, 15 ωρών, µε θέµα «Η προαγωγή 

της ψυχικής υγείας των παιδιών: Μία πρόταση συνολικής παρέµβασης για το 

νηπιαγωγείο». Συµµετοχή 8 νηπιαγωγών, 2, 3 και 5 ∆εκεµβρίου 2015. 

� Ενδοσχολική επιµόρφωση δύο ωρών δασκάλων της Γ΄τάξης ∆ηµοτικών 

Σχολείων Ευκαρπίας και Πολίχνης, µε θέµα «Βελτιώνοντας τις σχέσεις των 

µαθητών µέσα από την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία», σε συνεργασία µε 

την υπεύθυνη σχολική σύµβουλο. Συµµετοχή 14 εκπαιδευτικών, 1
ο
 ∆ηµοτικό 

Σχολείο Σταυρούπολης, 15 ∆εκεµβρίου 2015. 

� Ενδοσχολική επιµόρφωση δύο ωρών συλλόγου εκπαιδευτικών ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ανατολικού µε θέµα «Ευαισθητοποίηση στην πρόληψη του 

σχολικού εκφοβισµού». Συµµετοχή 13 εκπαιδευτικών, 17 ∆εκεµβρίου 2015. 

� Ενδοσχολική επιµόρφωση δύο ωρών δασκάλων της ∆΄τάξης ∆ηµοτικών 

Σχολείων Ευκαρπίας και Πολίχνης, µε θέµα «Βελτιώνοντας τις σχέσεις των 

µαθητών µέσα από την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία», σε συνεργασία µε 

την υπεύθυνη σχολική σύµβουλο. Συµµετοχή 22 εκπαιδευτικών, 13
ο
 ∆ηµοτικό 

Σχολείο Πολίχνης, 17 ∆εκεµβρίου 2015. 

 



 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ.   

Αποδέκτες - 325 νέοι  

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

     - Οι παρεµβάσεις στους µαθητές υλοποιούνται µετά από σχετικό αίτηµα των σχολείων 

• 3
ο
 Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών της Γ΄τάξης στο ∆ίκτυο 

Άλφα και συζήτηση µε θέµα «Εξαρτήσεις», 20 µαθητές, 2 Φεβρουαρίου 2015.  

• Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών δύο τµηµάτων 

της Α΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα «Σχολικός 

Εκφοβισµός»,  30 µαθητές, 20 Φεβρουαρίου και 13 Μαρτίου 2015. 

• 1
ο
 Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών της Γ΄τάξης στο ∆ίκτυο 

Άλφα και συζήτηση µε θέµα «Κάπνισµα», 20 µαθητές, 27 Φεβρουαρίου 2015.  

• 1
ο
 ΕΠΑΛ Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών της Γ΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα 

και συζήτηση µε θέµα «Κάπνισµα», 30 µαθητές, 16 Μαρτίου 2015.   

• 4
ο
 Γυµνάσιο Πολίχνης: Παρέµβαση στο σχολείο, σε τέσσερα τµήµατα της 

Γ΄τάξης  και συζήτηση µε τους µαθητές µε θέµα το σχολικό εκφοβισµό, 80 

µαθητές, 20, 30, 31 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2015. 

• 1
ο
 Γυµνάσιο Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών της Β΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και 

συζήτηση µε θέµα «Σχολικός Εκφοβισµός», 25 µαθητές, 26 Μαρτίου 2015. 

• 3
ο
 ΓΕΛ Αµπελοκήπων: Επίσκεψη µαθητών της Α΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα 

και συζήτηση µε θέµα «Σχολικός Εκφοβισµός», 25 µαθητές, 31 Μαρτίου 

2015. 

• 2
ο
 ΕΠΑΛ Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών της Β΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και 

συζήτηση µε θέµα «Σχολικός Εκφοβισµός», 21 µαθητές, 3 Απριλίου 2015. 

• 3
ο
 Γυµνάσιο Πολίχνης: Επίσκεψη µαθητών της Β΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα 

και συζήτηση µε θέµα: «Το φαινόµενο της εξάρτησης – µορφές, αίτια, 

προστασία», στο πλαίσιο σχετικού project, 25 µαθητές, 24 Απριλίου 2015). 

•  Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ιαβατών: Παρέµβαση στο σχολείο και 

συζήτηση µε τους µαθητές µε θέµα «Εξαρτήσεις», 30 άτοµα, 3 Ιουνίου 2015. 

• Παραχώρηση 2 συνεντεύξεων σε µαθητές 1
ου

 Λυκείου Αµπελοκήπων για 

το περιοδικό «Μαθητόπολις» µε θέµατα «Ακραίες Συµπεριφορές Εφήβων» 

και «Σχολικός Εκφοβισµός», 21 και 23 ∆εκεµβρίου 2015. 

 

� ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  για έφηβους 
Γυµνασίου 

 Στο κινηµατογραφικό εργαστήρι, διάρκειας 9 δίωρων συναντήσεων,  

συµµετείχαν συνολικά 15 έφηβοι από Γυµνάσια της περιοχής ευθύνης (Μάρτιος – 

Μάιος 2015). Υλοποιήθηκε στο ∆ίκτυο Άλφα.  

Στις 27 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τους γονείς των παιδιών του 

εργαστηρίου µε στόχο τη γνωριµία και την ενηµέρωση των γονέων για τους στόχους 

του εργαστηρίου.   

 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ESPAD - ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Συµµετοχή στην Έρευνα ESPAD, που υλοποιείται ανά τέσσερα χρόνια 

Πανελλαδικά, στο πλαίσιο Πανευρωπαϊκής έρευνας για τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών στο µαθητικό πληθυσµό. Το δείγµα της έρευνας περιλάµβανε 4 σχολεία της 

∆υτικής Θεσσαλονίκης, στα οποία χορηγήθηκαν τα σχετικά ερωτηµατολόγια: 2
ο
 ΓΕΛ 

Ωραιοκάστρου (Α5), 1
ο
 ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού (Α1), 1

ο
 ΓΕΛ Μενεµένης (Α2) 



και 3
ο
 ΓΕΛ Ευόσµου (Α6). Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστηµα  Μάρτιος – Απρίλιος 

2015 πανελλαδικά. 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
(∆ιάρκεια οµάδας 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις) 

Η Οµάδα πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα Μάιος - Ιούλιος 2015. Συµµετείχαν 

13 άτοµα κατόπιν επιλογής, µετά από ατοµική συνέντευξη. Υλοποιήθηκε στο ∆ίκτυο 

Άλφα. Στις 4 Μαίου δόθηκε ραδιοφωνική συνέντευξη για τη γνωστοποίηση της 

δράσης στο ραδιοφωνικό σταθµό Alpha 96,5. 

 

 

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 Εισήγηση σε ηµερίδα του ΟΚΑΝΑ µε γενικό τίτλο «Χρήση ουσιών και 

παραβατικότητα στους νέους: Πρακτικές και ∆ιασύνδεση. Το παράδειγµα της 

Θεσσαλονίκης», 50 άτοµα, 14 Ιανουαρίου 2015, Τελόγλειο. 

 Συµµετοχή ενός στελέχους ως εκπαιδεύτρια στο εκπαιδευτικό σεµινάριο για 

στελέχη Κέντρων Πρόληψης στο υλικό «Κάπνισµα; Όχι Εµείς», 25 

Φεβρουαρίου 2015, Αθήνα. 

 Εκδήλωση για γονείς και παιδιά νηπιαγωγείου, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης 

των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν από τους νηπιαγωγούς, βασισµένα στο 

υλικό «Ο κήπος µε τις 11 γάτες», 200 άτοµα, 8 Ιουνίου 2015, 

Κινηµατοθέατρο ‘Άστρον’, Μενεµένης. 

 Εισήγηση σε ηµερίδα του ΕΣΥΝ µε γενικό τίτλο «Απεξάρτηση…χωρίς 

ουσιών: Θεραπευτική πρόταση ή/και κοινωνικό µήνυµα». Συµµετοχή στο 

τραπέζι µε θέµα «Πρωτογενής πρόληψη – Προοπτικές της σε ένα περιβάλλον 

υποστήριξης του διαχωρισµού µαλακών-σκληρών, νοµιµοποίησης των 

πρώτος και εξάπλωσης της υποκατάστασης», 60 άτοµα, 19 Ιουνίου 2015, 

Κινηµατογράφος Αλέξανδρος. 

 Συµµετοχή µε περίπτερο ενηµέρωσης σε εκδήλωση του ΟΚΑΝΑ για την 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών, 10 Σεπτεµβρίου 2015, Παραλία 

Θεσσαλονίκης. 

 
 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
 

Πραγµατοποιήθηκαν: 8 νέες υποδοχές για προβλήµατα εξάρτησης  

                                     153 νέες υποδοχές για άλλα προβλήµατα σχέσεων και ψυχικής υγείας 

                                     177 συναντήσεις συµβουλευτικής  

 190 άτοµα δέχτηκαν συµβουλευτική                                      

 

Κατανοµή νέων υποδοχών 2015 για ατοµική συµβουλευτική ανά ∆ήµο:                                                                           
45 νέες υποδοχές από ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης  

43 νέες υποδοχές από ∆ήµο Παύλου Μελά  

41 νέες υποδοχές από ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου 

13 νέες υποδοχές από ∆ήµο Ωραιοκάστρου 

10 νέες υποδοχές από ∆ήµο ∆έλτα  

9 νέες υποδοχές από ∆ήµο Χαλκηδόνας 

 

 

 

 



Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης: 
 

 Συναντήσεις συνεργασίας και δικτύωσης µε στελέχη φορέων της 
πόλης: Συνάντηση µε επισκέπτρια υγείας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 

Πύλης Αξιού (18 Φεβρουαρίου 2015). Συνάντηση Επιστηµονικά 

Υπευθύνων Κεντρικής Μακεδονίας (20 Φεβρουαρίου 2015). Συνάντηση 

µε στελέχη Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Παύλου Μελά για 

διερεύνηση συνεργασίας (26 Μαρτίου 2015). Συνάντηση στελεχών 

Κέντρων Πρόληψης Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση δράσεων – 

εβδοµάδα κατά του καπνίσµατος (17 Απριλίου 2015). Συνάντηση 

Παρατηρητηρίου Βίας Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας (13 Νοεµβρίου και 11 ∆εκεµβρίου 2015). Συνάντηση µε 

παιδοψυχίατρο για διερεύνηση συνεργασίας (18 Νοεµβρίου 2015). 

Συνάντηση µε ψυχολόγο Κέντρου Πρόληψης Σείριος για συζήτηση στο 

υλικό εφήβων «Ηµερολόγιο πλοίου Αρµενιστής» (20 Νοεµβρίου 2015).  

Συνάντηση µε Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων ΕΠΑΘ για Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα Erasmus+ (11 ∆εκεµβρίου 2015).  

  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 στην εκπαιδευτική συνάντηση «Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ποιότητας – Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EDRQS, 

ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου και 26 Φεβρουαρίου 2015. 

Συµµετοχή ενός στελέχους στο εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα 

«∆ουλεύοντας µε το άγχος σύµφωνα µε τη θεραπεία Gestalt”, 

Gestalt Foundation, 21, 22 Φεβρουαρίου 2015. Συµµετοχή δύο 

στελεχών στο εκπαιδευτικό σεµινάριο «Λειτουργικές ∆ιαταραχές 

Ύπνος-∆ιατροφή στη βρεφονηπιακή ηλικία», ΣΥΜΕΠΑΙ, 27 

Μαρτίου 2015. Συµµετοχή ενός στελέχους σε ηµερίδα του 

Πολυδύναµου Ψυχοδιαγνωστικού Κέντρου ΚΕΘΕΑ, ∆ηµαρχείο 

Θεσσαλονίκης, 15 Ιουνίου 2015. Συµµετοχή ενός στελέχους στο 

«Εκπαιδευτικό σεµινάριο για επαγγελµατίες για τη βία κατά των 

γυναικών – µια πρακτική προσέγγιση του φαινοµένου», ΧΕΝ, 

∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης, 28 Σεπτεµβρίου 2015. Συµµετοχή δύο 

στελεχών σε εποπτική συνάντηση για τις συνολικές παρεµβάσεις στα 

σχολεία, ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2015. Συµµετοχή δύο 

στελεχών στο 4
ο
 ∆ιεθνές ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο E-life, Ελληνική 

Εταιρία Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο, Αθήνα, 6 

& 7 Νοεµβρίου 2015. Συµµετοχή δύο στελεχών στο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα «Θέµατα διαγνωστικής αξιολόγησης και 

ψυχοπαθολογίας: Από τις πρώιµες αλληλεπιδράσεις ως την 

εφηβεία», ΣΥΜΕΠΑΙ, Θεσσαλονίκη, 13& 14 Νοεµβρίου, 11 & 12 

∆εκεµβρίου 2015. Συµµετοχή ενός στελέχους στο βιωµατικό 

σεµινάριο για στελέχη πρόληψης πάνω στο υλικό για τη µετάβαση 

από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο «Γυµνάσιο σου ερχόµαστε!», 

Κέντρο Πρόληψης «Σείριος», 13 Νοεµβρίου 2015. Συµµετοχή δύο 

στελεχών στο σεµινάριο «Εξερευνώντας σηµαντικά παραµύθια» 

Αίγλη Μπρούσκου, 23 & 30 Νοεµβρίου, 9, 16 & 21 ∆εκεµβρίου 

2015. 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.  

 


