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ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ (Γηάξθεηα θάζε Οκάδαο: 7-10 δίσξεο εβδνκαδηαίεο 
ζπλαληήζεηο). 

 Ομάδα Γονέυνκε παηδηά ζηελ εθεβεία ζην Γήμο Υαλάζηπαρ (Μάηνο 
– Ινύληνο 2007). πκκεηείραλ 14 γνλείο. Τινπνίεζε ζηελ αίζνπζα 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Υαιάζηξαο. 

 Ομαδικό ζεμινάπιο για Μονογονείρ κε ηίηιν «Σν παηδί ζηε 
κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα» (Οθηώβξηνο – Γεθέκβξηνο 2007). πκκεηείραλ 15 
γνλείο. Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 

 

ΚΤΚΛΟ ΑΝΟΙΥΣΧΝ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ (Οι ζςνανηήζειρ είναι 

ανοισηέρ υρ ππορ ηον απιθμό ζςμμεηεσόνηυν με διαθοπεηική κάθε θοπά 

θεμαηολογία ανάλογα με ηιρ ηοπικέρ ανάγκερ. Τλοποιούνηαι ανά 

δεκαπένηε ημέπερ.) 

 Κύκλορ ανοισηών ζςνανηήζευν για γονείρ Γέθςπαρ Γήμος Αγίος 

Αθαναζίος (Μάξηηνο – Ινύληνο 2007). Θέκαηα ζπλαληήζεσλ: «Δπηθνηλσλία 

ζηελ νηθνγέλεηα», «πδεηώληαο γηα ηελ εμάξηεζε», «Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθήβσλ θαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο», «Οη αλάγθεο ησλ γνληώλ θαη ησλ 

παηδηώλ». πκκεηείραλ ζε θάζε ζπλάληεζε 40 γνλείο. Τινπνίεζε ζηνλ 

Πνιηηηζηηθό ύιινγν Γέθπξαο. 

 

ΒΡΑΥΔΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ / ΔΙΗΓΗΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

·        Δηζήγεζε ζε γνλείο 10ος Γημοηικού σολείος Δςόζμος κε ζέκα: «Ο 

εαπηόο κνπ, ην ζώκα κνπ θαη νη ζρέζεηο κνπ κε ηνπο άιινπο», 70 

γνλείο, 13 Μαξηίνπ 2007. 



·        Δηζήγεζε ζε γνλείο Γημοηικού σολείος Νεοσυπούδαρ Γήμος 

Καλλιθέαρ κε ζέκα: «Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ πνπ καο 

πξνβιεκαηίδνπλ», 30 γνλείο, 11 Ινπλίνπ 2007. 

·        Δηζήγεζε ζε γνλείο Γιαβαηών Γήμος Δσεδώπος κε ζέκα: « ρέζε 

γνλέα – παηδηνύ: αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο καο», 40 γνλείο, 28 

Ννεκβξίνπ 2007. 

·        Δηζήγεζε ζε γνλείο 12ος Γημοηικού σολείος Αμπελοκήπυν κε 

ζέκα: «Παηδηθή ειηθία: ρέζε γνλέα – παηδηνύ», 35 γνλείο, 3 

Γεθεκβξίνπ 2007. 
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Α. ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
      Δκπαιδεςηικό ζεμινάπιο για νηπιαγυγούρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, 
δηάξθεηαο 20 σξώλ, κε ηίηιν «Η πξόιεςε ζην λεπηαγσγείν – εθπαίδεπζε ζην 
πιηθό αγσγήο πγείαο ‘Ο θήπνο κε ηηο 11 γάηεο’». πκκεηείραλ 26 λεπηαγσγνί, 
(Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2007). Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 
      3 Ομαδικέρ εποπηικέρ ζςνανηήζειρ με νηπιαγυγούρ: ηξίσξεο 
ζπλαληήζεηο κε νκάδα επηκνξθσκέλσλ λεπηαγσγώλ νη νπνίνη πινπνηνύλ 
πξόγξακκα πξόιεςεο ζηελ ηάμε, κε ζηόρν ηε ζηήξημε θαη 
επαλαηξνθνδόηεζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. πκκεηείραλ10 
λεπηαγσγνί. Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 
      6 Ομαδικέρ εποπηικέρ ζςνανηήζειρ με δαζκάλοςρ: ηξίσξεο 
ζπλαληήζεηο κε νκάδα επηκνξθσκέλσλ δαζθάισλ νη νπνίνη πινπνηνύλ 
πξόγξακκα πξόιεςεο ζηελ ηάμε, κε ζηόρν ηε ζηήξημε θαη 
επαλαηξνθνδόηεζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. πκκεηείραλ 9 
δάζθαινη. Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 
     Δκπαιδεςηικό ζεμινάπιογια νηπιαγυγούρ Γημοηικών Παιδικών 
ηαθμών Δςόζμος, δηάξθεηαο 16 σξώλ, κε ηίηιν «Η πξόιεςε ζηε λεπηαθή 
ειηθία.. Αθνύγνληαο ην παηδί γύξσ καο θαη κέζα καο». πκκεηείραλ 25 
λεπηαγσγνί, (Μάηνο 2007). Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 
     Δκπαιδεςηικό ζεμινάπιο για δαζκάλοςρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, 
δηάξθεηαο 22 σξώλ κε ηίηιν «Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο – Φπρηθή Τγεία». 
πκκεηείραλ 21 δάζθαινη, (Οθηώβξηνο – Ννέκβξηνο 2007). Τινπνίεζε ζην 
Γίθηπν Άιθα. 
     Δκπαιδεςηικό ζεμινάπιο για δαζκάλοςρ 3ος και 5ος Γιαπολιηιζμικών 
σολείυν Γενδποποηάμος,δηάξθεηαο 12 σξώλ, κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ηεο 
ζρνιηθήο δηαξξνήο. πκκεηείραλ 10 δάζθαινη, (Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 
2007). Τινπνίεζε ζην ρώξν ησλ ζρνιείσλ. 



 
Β. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
        Δκπαιδεςηικό ζεμινάπιο για καθηγηηέρ, δηάξθεηαο 20 σξώλ, κε ηίηιν 
«Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάηεο ζηελ πξόιεςε». πκκεηείραλ 14 θαζεγεηέο, 
(Γεθέκβξηνο 2007). 
  

Γξάζεηο πξόιεςεο ζε Νένπο. Απνδέθηεο ~ 350 λένη  

Γημιοςπγικό Δπγαζηήπι για έθηβοςρ ζε κίνδςνο (έθεβνη από 
Γηαπνιηηηζκηθά Γπκλάζηα θαη Λύθεηα Δπόζκνπ, Γελδξνπνηάκνπ θαη 
ηαπξνύπνιεο): Σίηινο εξγαζηεξίνπ «Γεκηνπξγώ κε θεξί, εθθξάδνκαη κε 
ζεαηξηθό παηρλίδη». Γηάξθεηα 10 δίσξεο ζπλαληήζεηο (Ιαλνπάξηνο – Μάξηηνο 
2007). πκκεηείραλ 12 έθεβνη. Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 

 2ο ΔΚ ηαςπούποληρ: Δπίζθεςε ηκήκαηνο ζπνπδαζηώλ ζην Γίθηπν 
Άιθα θαη ηξίσξε ζπδήηεζε κε ζέκα: «πδεηώληαο γηα ηηο εμαξηήζεηο», 
20 ζπνπδαζηέο, (10 Ιαλνπαξίνπ 2007). 

 Λύκειο Κςμίνυν Γήμος Αξιού: Γίσξε ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο κε 
ζηόρν ηελ ελεκέξσζε γηα ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιόγνπ θαη ηηο δξάζεηο 
ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠ, 15 καζεηέο, (12 
Φεβξνπαξίνπ 2007). 

 Γςμνάζιο Αγίος Αθαναζίος: 6 δίσξεο ζπλαληήζεηο κε δύν ηκήκαηα 
ηεο Γ΄ηάμεο, κε ζηόρν ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εμάξηεζε, ηε δηόξζσζε πηζαλώλ εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ, ηε 
ζπδήηεζε ησλ αηηηώλ ηεο ρξήζεο θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζηηο 
δπζθνιίεο. πκκεηείραλ 54 καζεηέο, (Απξίιηνο - Μάηνο 2007). 

 2ο ΓΔΛ Υαλκηδόναρ: Δπίζθεςε ηκήκαηνο καζεηώλ ζην Γίθηπν Άιθα 
θαη ηξίσξε ζπδήηεζε κε ζέκα: «Γλσξίδσ πεξηζζόηεξα γηα ην θαηλόκελν 
ηεο εμάξηεζεο θαη ηελ πξόιεςε», 20 καζεηέο, (18 Απξηιίνπ 2007). 

 Γςμνάζιο Υαλάζηπαρ: Γίσξε ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο κε ζηόρν 
ηελ ελεκέξσζε γηα ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιόγνπ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 
Κέληξνπ Πξόιεςεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠ, 40 καζεηέο, (18 Απξηιίνπ 
2007). 

 2ο ΣΔΔ Δςόζμος: Δπίζθεςε ηκήκαηνο καζεηώλ ζην Γίθηπν Άιθα θαη 
ηξίσξε ζπδήηεζε κε ζέκα: «Γλσξίδσ πεξηζζόηεξα γηα ην θαηλόκελν 
ηεο εμάξηεζεο θαη ηελ πξόιεςε», 30 καζεηέο, (8 Μαίνπ 2007). 

 Γςμνάζιο Νεοσυπούδαρ Γήμος Καλλιθέαρ: Γίσξε ζπλάληεζε κε 
ηνπο καζεηέο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε γηα ην επάγγεικα ηνπ 
ςπρνιόγνπ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο ζηα πιαίζηα ηνπ 
ΔΠ, 40 καζεηέο, (9 Μαίνπ 2007). 

 Γημοηικό σολείο Γαλήνηρ Γήμος Χπαιοκάζηπος: Οκηιία ζηνπο 
καζεηέο, γνλείο θαη δαζθάινπο ζην πιαίζην παξνπζίαζεο 
απνηειεζκάησλ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο, 120 άηνκα, (14 Ινπλίνπ 
2007). 

Τποδοσή Αιηημάηυν Βοήθειαρ  
Ππαγμαηοποιήθηκαν:  

 20 ππνδνρέο γηα πξνβιήκαηα ρξήζεο νπζηώλ   
 45 ππνδνρέο γηα άιια πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 
 70 δίσξεο ζπλαληήζεηο ζπκβνπιεπηηθήο 
 18 ηειεθσληθέο παξαπνκπέο 



ΔΙΗΓΗΔΙ ζε ΗΜΔΡΙΓΔ, ΤΝΔΓΡΙΑ, εκδηλυζειρ  

 πκκεηνρή ζε ζπδήηεζε ζηελ ημεπίδα ηηρ Μ.Κ.Ο. «Οικοκοινυνία» 
κε ζέκα «Η πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο ζηηο 
ππεξεζίεο πγείαο», Κ.Π.Δ. Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνύ, 8 Μαξηίνπ 2007. 

 Δηζήγεζε ζε εκεξίδα γηα λεπηαγσγνύο ηεο Παγκόζμιαρ Οπγάνυζηρ 
για ηην Πποζσολική Αγυγή (Ο.Μ.Δ.Ρ.), κε ζέκα: «Οη νκάδεο θαη ε 
δπλακηθή ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε». Σίηινο εηζήγεζεο: 
«Αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηε δνπιεηά κε 
νκάδεο», Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, 26 Μαξηίνπ 2007. 

 Δηζήγεζε ζε ζςνέδπιο ηος ΟΚΑΝΑ κε ζέκα «Οπζηνεμαξηήζεηο θαη 
ςπρηθή πγεία». Σίηινο εηζήγεζεο: «Η ζπκβνπιεπηηθή ζηελ πξσηνγελή 
πξόιεςε», Ξελνδνρείν Mediterraneian, 29-30 Μαξηίνπ 2007. 

 πλδηνξγάλσζε θαηεηζήγεζε ζε διημεπίδα ηυν Κένηπυν Ππόλητηρ 
Κενηπικήρ Μακεδονίαρ κε ζέκα «Αηελίδνληαο ην κέιινλ. Πξόιεςε θαη 
εθπαηδεπηηθά πιηθά». Σίηινο εηζήγεζεο: «Οκάδα εξγαζίαο γηα ηα 
ζρνιηθά πξνγξάκκαηα», πλεδξηαθό Γηαβαιθαληθό Ιαηξηθό Κέληξν 
Θεζζαινλίθεο, 26-27 Απξηιίνπ 2007. 

 πκκεηνρή ζηε ζςνάνηηζη θοπέυν πος ζςγκάλεζε ο Γήμορ 
ηαςπούποληρ κε ζέκα ζπδήηεζεο «Λεηηνπξγία ΟΚΑΝΑ-επηπηώζεηο 
ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο», Γεκαξρείν 
ηαπξνύπνιεο, 15 Μαίνπ 2007. 

 Οξγάλσζε εκεξίδαο θαη εηζήγεζε ζην Γήμο Δσεδώπος κε ζέκα 
«Δμαξηήζεηο θαη Δθεβεία: Πξόιεςε θαη έγθαηξε παξέκβαζε». Σίηινο 
εηζήγεζεο: «Απαληώληαο ζηηο αλεζπρίεο ησλ γνληώλ γηα ηα 
λαξθσηηθά», πλεδξηαθό Κέληξν ίλδνπ, 18 Μαίνπ 2007. 

 πκκεηνρή σο ζπλεξγαδόκελνο θνξέαο ζε εθδήισζε ηεο Γιεύθςνζηρ 
Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ γηα ην θιείζηκν 
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο – εμνπαιηθή αγσγή» ζην 
πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ Δπόζκνπ, 23 Μαίνπ 
2007. 

 πκκεηνρή σο ζπλεξγαδόκελνο θνξέαο θαη εηζήγεζε ζηελ εθδήισζε 
ηεο Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γςηικήρ 
Θεζζαλονίκηρ κε ζέκα «Φηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘Ο θήπνο κε 
ηηο 11 γάηεο’ πνπ πινπνηήζεθε από επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο 
ζην πιαίζην ηνπ ΔΙΝ, Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ Δπόζκνπ, 11 Ινπλίνπ 
2007.  

 Δηζήγεζε ζε εκεξίδα ησλ Γήμος Δσεδώπος και ΓΔΚΠΑΜ κε ζέκα 
«Γεκόζηεο ππεξεζίεο θαη εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο – Σξόπνη 
εμππεξέηεζεο αλαγθώλ». Σίηινο εηζήγεζεο: «Πξνηάζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν θαη ζηε γεηηνληά», 
πλεδξηαθό Κέληξν ίλδνπ, 9 Ννεκβξίνπ 2007. 

Με αθοπμή ηην Παγκόζμια Ημέπα καηά ηυν Ναπκυηικών (26 Ιοςνίος)  

 ην Γήμο Αμπελοκήπυν: Θεαηξηθή παξάζηαζε κε ην έξγν «Χξαίν 
θύιν έ;», ζε ζπλεξγαζία κε εξαζηηερληθή ζεαηξηθή νκάδα γνλέσλ ηνπ 
Κέληξνπ Πξόιεςεο Λάξηζαο. 26 Ινπλίνπ 2007, ζηξαηόπεδν Μέγαο 
Αιέμαλδξνο. 



 ην Γήμο Δςόζμος: πκκεηνρή κε πεξίπηεξν ελεκέξσζεο ζηα 
πιαίζηα αληηξαηζηζηηθό θεζηηβάι. 25 Ινπλίνπ 2007, θεληξηθή πιαηεία 
Δπόζκνπ. 

 ην Γήμο Δλεςθεπίος-Κοπδελιού: πκκεηνρή κε πεξίπηεξν 
ελεκέξσζεο ζε εθδήισζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ. 25 
Ινπλίνπ 2007, Πλεπκαηηθό Κέληξν . 

ηιρ δπάζειρ ηος Κένηπος Ππόλητηρ πεπιλαμβάνονηαι επίζηρ: 

 Παξαγσγή έληππνπ πιηθνύ (ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, αθίζζεο) 
 Αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο 
 πλαληήζεηο Γηθηύσζεο κε ηα Κέληξα Πξόιεςεο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 
 Αξζξνγξάθεζε θαη Γειηία Σύπνπ γηα ηνπηθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 
 πγγξαθή πξσηόηππσλ θεηκέλσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε επηκόξθσζε 

ησλ αλζξώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 
 πλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο θνξέσλ ηεο πόιεοΔθπαηδεύζεηο ησλ 

ζηειερώλ ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο 
 Σαθηέο ζπλαληήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο 

 


