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īƭƧƷƭƶƪƲƧƵƷƬƶƭƳīƳƱƪƶƳƸƶƭƪƶ

ƮĮǊǆǋƿǏĮ
İǁǋĮıĲİǎǈǄǎǌİǁǐ

ĲǔǌȺĮǈįǈǙǌ

ƠǌĮĳǑǊǊƾįǈǎǄǈĮĲǆįǈİǑǉǗǊǑǌıǆĲǆǐ

İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐǄǎǌƿǔǌǉĮǈİǉȺĮǈįİǑĲǈǉǙǌ

ƶİıǑǌİǏǄĮıǁĮǋİĲǎǌƳƮƧƱƧ

ȅǿīȅȃǼǿȈǼȆǿȀȅǿȃȍȃȅȊȂǼȂǼȉȅȊȈ

ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅȊȈ

ȆȅȉǼ

ȆȍȈ
ȉǿ

īǿǹȉǿ
ȉȠĳȣȜȜȐįȚȠʌȠȣțȡĮĲȐĲİıĲĮȤȑȡȚĮıĮȢİȓȞĮȚʌȡȠȧȩȞĲȠȣʌȡȠȕȜȘȝĮĲȚıȝȠȪĲȘȢ
ȅȝȐįĮȢǼțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞȖȚĮĲȘȞȆȡȩȜȘȥȘțĮȚĲȠȣǻǿȀȉȊȅȊǹȁĭǹʌȐȞȦ
ıİșȑȝĮĲĮțĮȜȒȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢȖȠȞȑȦȞțĮȚİțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞȈĲȩȤȠȢĲȘȢȅȝȐįĮȢ
ȝĮȢİȓȞĮȚȞĮʌȡȠȕȜȘȝĮĲȓıİȚțĮȚİıȐȢțĮșȫȢİʌȓıȘȢȞĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮȑȡșİĲİ
ıİİʌĮĳȒȝİĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮʌȠȣįȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚȝİįȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪȢĲȡȩʌȠȣȢ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢțĮȚȑĲıȚȞĮĮȞĮțĮȜȪȥİĲİİțȞȑȠȣĲȠȣȢįȚțȠȪȢıĮȢĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȠȪȢ
ĲȡȩʌȠȣȢİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢȝİĲȠȣȢȖȠȞİȓȢĲȦȞȝĮșȘĲȫȞıĮȢȒĲȠȣȢİțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪȢ
ĲȦȞʌĮȚįȚȫȞıĮȢ
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ƴƳƷƪ
ƣȺǎĲİǋĮǐǉĮǊǎǘǌǗȺǎĲİǋĮǐǃǎǊƿǓİǈ
ǀĲĮǉĲǈǉƾ ǉĮǈĮĳǎǘĲǎƿǒǎǑǋİıǑǅǆĲǀıİǈǋİĲǎȺĮǈįǁ 

ƴƿĲǏǎĲǆǊİĳǙǌǆıĮǌ
ĮȺǗĲǎıǒǎǊİǁǎ
ƷǈƿǉĮǌİǐ
ȺƾǊǈȺĮǊǈǉƾǏǈǋǎǑ
ǉĮǈǋİĳǔǌƾǅǎǑǌ


ơ
ƴƿĲǏǎƷǆǌƾǊǊǆǃįǎǋƾįĮǇĮȺƾǔıĲǎıǒǎǊİǁǎǌĮįǔĲǎǑǐ
ǉĮǇǆǄǆĲƿǐıǎǑƸȺƾǏǒİǈǉƾĲǈȺǎǑǇĮǀǇİǊİǐǌĮǉǎǑǃİǌĲǈƾıǔ
ǋĮǅǁĲǎǑǐ
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ƴƻƶ



īİǌǈǉƾǉĮǈĮǗǏǈıĲĮǀıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ


ưǎǑǊƿĲİǗĲǈİǁǌĮǈıǑǌİǒǙǐĮĳǆǏǆǋƿǌǆ
ƮĮǈıĲǎıȺǁĲǈĮǑĲƾǉƾǌİǈưǎǌǁǋǔǐĮĳǆǏǆǋƿǌǆ«

ơ
ưǎǑǊƿĲİǗĲǈİǁǌĮǈĮĳǆǏǆǋƿǌǆĬĮǋȺǎǏǎǘıĮĲİǌĮǋǎǑ
įǙıİĲİǋǈĮİǈǉǗǌĮǄǈĮĮǑĲǗȺǎǑǊƿĲİƷǈİǁǌĮǈĮǑĲǗȺǎǑȺĮǏĮĲǆǏİǁĲİ
ƶĲǎıȺǁĲǈİǄǙǃǊƿȺǔǗĲǈǋİĲƾĮȺǗƝįǈƾǃĮıǋĮǉǎǑǏƾǅİĲĮǈ
ƹǏİǈƾǅİĲĮǈǌĮǉƾǌİǈįǈƾǊİǈǋǋĮǄǈĮǌĮıǑǌİǒǁıİǈ«
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īǈĮĲĮǋĮǇǀǋĮĲĮǋǗǌǎǀǉĮǈǄǈĮĲǎǋĮǇǆĲǀǔǐƾǌǇǏǔȺǎ


ƪǌįǈĮĳƿǏİĲĮǈ
ƶǆǉǙǌİǈǒƿǏǈıĲǎǋƾǇǆǋĮ
ƴǗıİǐĳǎǏƿǐĲǎǌİǍİĲƾıĮĲİ
ƠǏǒİĲĮǈįǈĮǃĮıǋƿǌǎǐ
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ƪǁǌĮǈƿǌĮȺĮǈįǁȺǎǑįİǌĮǌǎǁǄİǈ
İǘǉǎǊĮĲǈǐıǉƿǓİǈǐĲǎǑ
ƹǏİǈƾǅİĲĮǈǌĮĲǎǌȺǏǎıİǄǄǁıǔ
įǈĮǉǏǈĲǈǉƾǄǈĮǌĮǋǎǑȺİǈ
ǗĲǈǉƾĲǈĲǎǌĮȺĮıǒǎǊİǁ
ƧǌĮǏǔĲǈƿǋĮǈĮǌ
ȺĮǏĮĲǆǏǀıĮĲİǉǈ
İıİǁǐǉƾĲǈıĲǎıǒǎǊİǁǎ
ıǒİĲǈǉƾǋİĮǑĲǗ
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ƮǑǏǁĮīǏǆǄǎǏǈƾįǎǑǇĮǀǇİǊĮǌĮ
ǏǔĲǀıǔıǒİĲǈǉƾǋİĲǎ
ǃĮǇǋǗȺǎǑǃƾǊĮĲİıĲǆǌƧǇĮǌĮıǁĮ«
ƷǆǌĮįǈǉİǁĲĮǈǋİĮǑĲǗĲǎǃĮǇǋǗ
ȺǎǑĲǆǐǃƾǊĮĲİƩǈĮǃƾǅİǈǗǊǆ
ǋƿǏĮǉĮǈǋǗǌǎ«
ƶĲİǌĮǒǔǏǈƿĲĮǈƿĲıǈ
ǆƧǇĮǌĮıǁĮ
ƩİǌǇĮƿȺǏİȺİ
ǌĮİǁıĲİĲǗıǎ
ıǉǊǆǏǀǋİĲĮȺĮǈįǈƾ
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ƮǑǏǁĮīǏǆǄǎǏǈƾįǎǑĮǌĮǏǔĲǈƿǋĮǈ
ĲǈǇĮǋȺǎǏǎǘıİǌĮǉƾǌİǈ
ǄǈĮǌĮǃİǊĲǈǔǇİǁǆƧǇĮǌĮıǁĮ
ưǎǑƿǒİǈȺİǈǉƾȺǎǈĮȺǏƾǄǋĮĲĮȺǎǑĲǆ
įǑıǉǎǊİǘǎǑǌĲǆǌǙǏĮĲǆǐȺĮǏƾįǎıǆǐ
ĮǊǊƾĮǌĮǏǔĲǈƿǋĮǈĮǌƿǒİĲİǉƾĲǈǌĮ
ȺǏǎĲİǁǌİĲİǄǈĮǌĮǃİǊĲǈǙıİǈ
ĲǎǌĲǏǗȺǎǋİǊƿĲǆǐĲǆǐǉĮǈ
ĲǆǌǉĮĲĮǌǗǆıǀĲǆǐıǈǄƾıǈǄƾ
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ǉĮǈĲǏǎǋǎǉǏĮĲİǁĲĮǈ
ƪǉĮǈıĲǎǉƾĲǔǉƾĲǔ
ȺĮǈįǁİǁǌĮǈƹǏİǈƾǅİĲĮǈ
ǉǈİıİǁǐǌĮįİǁǍİĲİ
ǊǁǄǆǑȺǎǋǎǌǀ
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ƠǒǔıǑǅǆĲǀıİǈǋİĲǎīǈƾǌǌǆǄǈĮĮǑĲǗĲǎǇƿǋĮ
ĬĮǀǇİǊĮǌĮĮǉǎǘıǔĲǈıǉƿĳĲİıĲİǉĮǈİıİǁǐ«

ǌĮıĮǐȺǔĲǈǉƾǌǎǑǋİıĲǎıȺǁĲǈ«
ǌĮıǉİĳĲǎǘǋİǋĮǅǁǉĮǈǋİĲǎīǈƾǌǌǆǉƾȺǎǈİǐǊǘıİǈǐ«



Ο Μ Α Δ Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για την ΠΡΟΛΗΨΗ
Η Ομάδα Εκπαιδευτικών για την Πρόληψη συγκροτήθηκε το Νοέμβριο
του 2003 με πρωτοβουλία του Δικτύου Άλφα. Σε αυτήν συμμετείχαμε
εθελοντικά εκπαιδευτικοί της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και δυο στελέχη
του Δικτύου Άλφα που βοηθούσαν στο συντονισμό της Ομάδας μας.
Για εμάς η καλύτερη πρόληψη για τις εξαρτήσεις είναι να μπορούν οι
νέοι άνθρωποι να νιώθουν συνδεδεμένοι με το κοινωνικό τους
περιβάλλον (σχολείο, οικογένεια) και έτσι να μην αναζητούν την
ικανοποίηση των αναγκών τους σε βλαπτικές συμπεριφορές. Θεωρούμε
ότι το Σχολείο που προλαμβάνει, δίνει έμφαση στις ανάγκες των μαθητών
του αλλά και των υπόλοιπων συμμετεχόντων σε αυτό, δηλαδή των
γονέων και των εκπαιδευτικών.
Αναφορικά με τη λειτουργία μας, καθορίσαμε μέσα από συμμετοχικές
διαδικασίες την ταυτότητα της ομάδας, το στόχο, τη μεθοδολογία,
την ειδική θεματολογία της και επεξεργάστηκε μία σειρά θεμάτων
χρησιμοποιώντας διαδικασίες ενεργητικής μάθησης.
Τα βασικά θέματα τα οποία επεξεργαστήκαμε ήταν:
«Πώς αυξάνω τη συμμετοχή των μαθητώνστην τάξη;»
«Πως τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν από τους καθηγητές τους
αποδοτικότερους τρόπους μελέτης;», «ΤΕΕ-Ενιαίο Λύκειο:
διευκολύνοντας πρόσφορες επιλογές για τους μαθητές»,
«Επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων».

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ
Το «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ», αποτελεί τον επίσημο φορέα πρόληψης των
εξαρτήσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται επιστημονικά από
τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Στόχος του είναι η
προώθηση εκείνων των παραγόντων προστασίας που διευκολύνουν
τους ανθρώπους να αποφύγουν βλαπτικές και εξαρτητικές συμπεριφορές.
Για την προώθηση των παραγόντων προαγωγής της υγείας το
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» επιμορφώνει νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς, μέλη των
τοπικών κοινοτήτων και άλλους φορείς. Επίσης, συνεργάζεται με όσους
από τους προηγούμενους ενδιαφέρονται να αναλάβουν ενεργό κοινωνικό
ρόλο στην πρόληψη των εξαρτήσεων. Απαρτίζεται από τους Δήμους
Αμπελοκήπων, Σταυρούπολης, Εύοσμου, Ελευθέριου- Κορδελιού,
Μενεμένης, Εχεδώρου, Ωραιοκάστρου, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου,
Χαλάστρας, Αξιού, Ν. Χαλκηδόνας, Καλλιθέας, τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης, την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως, το Σύλλογο Δασκάλων Δυτικής Θεσ/νίκης, την Ένωση
Συλλόγων Γονέων Δήμου Εύοσμου «Αριστοτέλης», τον Αντιναρκωτικό
Αγώνα Νέων και την Ε΄ Ε.Λ.Μ.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ
Το θέμα που επεξεργαστήκαμε σε μεγαλύτερο εύρος στην Ομάδα
Εκπαιδευτικών για την Πρόληψη ήταν η «Επικοινωνία
Εκπαιδευτικών και Γονέων». Οι γονείς είναι οι φυσικοί σύμμαχοί μας
στην προσπάθεια για ένα δημιουργικό σχολείο που ενδιαφέρεται για
τα μέλη του, ένα σχολείο δηλαδή της πρόληψης και της προαγωγής
της υγείας. Μέσα από διαδικασίες ανταλλαγής, πειραματισμού
και εξάσκησης σε νέους τρόπους ανακαλύψαμε ότι: Εκπαιδευτικοί
και γονείς μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα:
Όταν βλέπουμε τις δυσκολίες των παιδιών όχι ως κάτι κακό,
όχι ως κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
Όταν βλέπουμε τις δυσκολίες ως αναπόφευκτο κομμάτι της
φυσιολογικής αναπτυξιακής διαδικασίας του οποιουδήποτε παιδιού.
Όταν μιλούμε για τα παιδιά με τρόπο θετικό, συγκεκριμένο και σε
μια συχνή βάση.
Όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε με τα σκίτσα και τους διάλογους σ’
αυτό το φυλλάδιο, όταν συμβεί αυτό, δεν έχουμε πια
την ανάγκη να ρίξουμε ο ένας την ευθύνη στον άλλο ή να
χαρακτηρίσουμε το συνομιλητή μας ως «καλό» ή «κακό» δάσκαλο
ή γονέα. Και τότε μπορούμε να διευρύνουμε την κουβέντα μας ώστε
να περιλαμβάνει το ενδιαφέρον μας για το σύνολο της προσωπικότητας
του παιδιού πέρα από τις επιδόσεις του και τη διαγωγή του. Μια
τέτοια στάση στην επικοινωνία μας μεταβιβάζει εμπιστοσύνη και
προς το παιδί και προς τους άλλους δύο συνομιλητές. Τότε, η
συνεργασία είναι πιο πιθανή και η εξέλιξη του παιδιού πιο ομαλή.

Για την τελική διαμόρφωση του φυλλαδίου αυτού εργάστηκαν
οι εκπαιδευτικοί Βογιατζής Βασίλης, Καρυπίδου Όλγα, Κοσκερίδου
Βασιλική και οι ψυχολόγοι του Δικτύου Άλφα Ζουντουρίδου Βασιλική,
Χαρβάτης Αδάμ.
Βοήθησαν επίσης με τις ιδέες τους οι εκπαιδευτικοί Καλομενίδου Όλγα
και Κοκκίνου Δέσποινα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 729090, «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»,
Κέννεντυ 32, Αμπελόκηποι
Εικονογράφηση και Σχεδιασμός Εντύπου.
Steve Woods swjester@hotmail.com

ȅǿǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǿȀȅȊǺǼȃȉǿǹǽȅȊȂǼ
ȂǼȉȅȊȈīȅȃǼǿȈ

ȆȅȉǼ

ȆȍȈ

ȉǿ

īǿǹȉǿ

Οι εκπαιδευτικοί συζητάμε με τους γονείς

ΠΟΤΕ;

Μόνο όποτε υπάρχει πρόβλημα ή και για να πούμε τι έχει
βελτιωθεί;

Τα ίδια κ. Παπαδόπουλε. O Δημήτρης είναι ζωηρός και …
ΔΕΕΕΝ διαβάζει.

Ή

Δημήτρη, μπράβο. Βλέπω ότι την τελευταία εβδομάδα,
μιλάς λιγότερο και προσέχεις περισσότερο.
Φέρε και το μπαμπά σου από εδώ να του τα πω….

;

ƳǈİǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǁıǑǅǆĲƾǋİǋİĲǎǑǐǄǎǌİǁǐ

ƴƻƶ
ưİƿǋĳĮıǆıĲĮĮǏǌǆĲǈǉƾǀǋƿıĮıİƿǌĮǇİĲǈǉǗȺǊĮǁıǈǎ

ƴİĲƾİǈǃƿǃĮǈĮȺǎǑǉĮǈȺǎǑ
ǉĮǋǁĮǉǎǑǃƿǌĲĮıǒİĲǈǉǀ
ǋİĲǎǋƾǇǆǋĮĮǊǊƾ
ǄİǌǈǉƾİǁǌĮǈĲİǋȺƿǊǆǐ
ǉĮǈĮǌǎǏǄƾǌǔĲǎǐ
ƩİĳƿǏǌİǈǃǈǃǊǁĮǉĮǈ
Įıǉǀıİǈǐ
ƧƱƶƸƱƪƹƭƶƪƭ
ƪƷƶƭƩƪƱĬƧƮƧƱƪƭ
ƷƭƴƳƷƧƶƷƬƫƻƬƷƳƸ

ơ
ƣĲĮǌȺĮǏĮǉǎǊǎǑǇİǁĲǆǌǙǏĮĲǎǑǋĮǇǀǋĮĲǎǐ
ǍƿǏİǈȺǎǑǃǏǈıǉǗǋĮıĲİıǑǋǋİĲƿǒİǈƴǎǊǊƿǐĳǎǏƿǐǗǋǔǐ
įİǌİǁǌĮǈıǔıĲƾȺǏǎİĲǎǈǋĮıǋƿǌǎǐİǌǙıǑǒǌƾĲǎǑ
ǊİǁȺǎǑǌȺǏƾǄǋĮĲĮƷǆǌȺİǏĮıǋƿǌǆǃįǎǋƾįĮǄǈĮȺĮǏƾįİǈǄǋĮ
ĲǆǋǈĮįİǌƿĳİǏİĮıǉǀıİǈǐǉĮǈĲǆǌƾǊǊǆǍƿǒĮıİĲǎǃǈǃǊǁǎ


ƪǁǌĮǈƿǌĮȺĮǈįǁǋİįǑǌĮĲǗĲǆĲİǐƷĮıǒǗǊǈĮĲǎǑıĲǎǋƾǇǆǋĮİǁǌĮǈ
ǉĮǁǏǈĮǍƿǏİǈǉĮǈİȺİǍİǏǄƾǅİĲĮǈǃĮǇǈƾĲǈǐȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ
ưȺǎǏİǁǌĮĲĮǉĮĲĮĳƿǏİǈ

ƳǈİǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǁıǑǅǆĲƾǋİǋİĲǎǑǐǄǎǌİǁǐ

ƴƻƶ
īİǌǈǉƾǉĮǈĮǗǏǈıĲĮǀıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ

ƬưĮǏǁĮıĮǐİǁǌĮǈȺǎǊǘ
ǉĮǊǗȺĮǈįǁǉĮǈȺǎǊǘ
ǉĮǊǀǋĮǇǀĲǏǈĮưȺǏƾǃǎ
ĲǆǐƠĲıǈǌĮıǑǌİǒǁıİǈ

ơ
ƬưĮǏǁĮİǁǌĮǈıǑǌİȺǀǐıĲĮǉĮǇǀǉǎǌĲƾĲǆǐƳǈǃĮǇǋǎǁĲǆǐıĲĮ
ĲİıĲİǁǌĮǈǑǓǆǊǎǁƹǏİǈƾǅǎǋĮǈȺİǏǈııǗĲİǏǎĲǈǐĮȺǗǓİǈǐĲǆǐıİ
İǏǔĲǀıİǈǐǉǏǁıİǔǐǌĮǋǈǊƾǒǔǏǁǐĳǗǃǎǉĮǈƾǄǒǎǐǄǈĮĲǎıǔıĲǗ
ƧǑĲǗǇĮĲǆǃǎǆǇǀıİǈǌĮǃİǊĲǈǙıİǈĲǎǌȺǏǎĳǎǏǈǉǗĲǆǐ
ǊǗǄǎǉĮǈǇĮĲǆǐĮǑǍǀıİǈĲǆǌĮǑĲǎȺİȺǎǁǇǆıǆƶǎǑƿǒǔİǋȺǈıĲǎıǘǌǆ
ưĮǏǁĮưȺǎǏİǁǐ



Οι εκπαιδευτικοί συζητάμε με τους γονείς

Στο μάθημά μου δεν κάνει τίποτα... Εκεί γύρω
στο 8. Ε, κι από ότι βλέπω γενικά στον έλεγχο...
τα ίδια. Ας προσπαθήσει.

Οι εκπαιδευτικοί συζητάμε με τους γονείς

ΓΙΑΤΙ;

Με στόχο να ρίξουμε την ευθύνη στον άλλο ή να συνεργαστούμε;

Δε διαβάζει φέτος,
τίποτα δεν κάνει…
Δείτε τον εσείς στο
σπίτι λίγο περισσότερο,
γιατί αν συνεχίσει έτσι…

Ή

Ήδη μίλησα με τον Παύλο. Συζητήσαμε
για τα πράγματα που τον δυσκολεύουν
και χρειάζεται να δουλευτούν περισσότερο.
Του υποσχέθηκα να τον βοηθήσω όσο μπορώ.
Κουβεντιάστε κι εσείς κύριε
Προκοπίου μαζί του, να δείτε
πως τα βλέπει ο μικρός και
τα ξαναλέμε.
Μη στεναχωριέστε,
θα βρεθεί η άκρη.
Ο Παύλος θα τα καταφέρει.

;
η συνέχεια στις τάξεις...

Ƨ, ǉĮǈıĮǐǀǇİǊĮ
ƪǁǋĮǈǎǉĮǇǆǄǆĲǀǐ
ĲǔǌǋĮǇǆǋĮĲǈǉǙǌ





ƶİıǑǌİǏǄĮıǁĮǋİĲǎǌƳƮƧƱƧ

