
Η δράζη μας ηο 2009 

                                                
      

            
   ΗΗΗ    ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΗΗΗ    ΜΜΜΑΑΑ   ΣΣΣΟΟΟ   222000000999   

      
      
      
      

      
ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΔΔΔΙΙΙ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΓΓΓΟΟΟΝΝΝΔΔΔΙΙΙ ...    
ΑΑΑπππνννδδδέέέθθθηηηεεεοοο   ~~~   111444000   γγγνννλλλεεείίίοοο   ~~~   222888000   πππαααηηηδδδηηηάάά 
ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ (Γηάξθεηα θάζε Οκάδαο: 7-10 δίσξεο εβδνκαδηαίεο 

ζπλαληήζεηο). 

 Ομάδα Γονέφν κε παηδηά ζην Γπκλάζην ζην Διεπζέξην-

Κνξδειηό  (Ιαλνπάξηηνο – Μάξηηνο 2009). πκκεηείραλ 13 γνλείο. Τινπνίεζε 

ζην 1ν Γεκνηηθό ρνιείν Διεπζέξηνπ-Κνξδειηνύ.  

  

ΚΤΚΛΟ ΑΝΟΙΥΣΧΝ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ (Οι ζσνανηήζεις είναι 

ανοιτηές φς προς ηον αριθμό ζσμμεηετόνηφν με διαθορεηική κάθε θορά 

θεμαηολογία ανάλογα με ηις ηοπικές ανάγκες. Τλοποιούνηαι ανά εβδομάδα.) 

 Κύκλος ανοιτηών ζσνανηήζεφν για γονείς Νεοτφρούδας 

Γήμοσ Καλλιθέας (Γεθέκβξηνο 2009 – Ιαλνπάξηνο 2010). Θέκαηα 

ζπλαληήζεσλ: «Ο ξόινο ηνπ γνληνύ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία: επηξξνέο-

δπλαηόηεηεο-πεξηνξηζκνί», « Γλσξίδνληαο ην παηδί πνπ κεγαιώλεη: Παηδηθή θαη 

Δθεβηθή ειηθία»,  «Η επηθνηλσλία – ηα εκπόδηα», «Η επηθνηλσλία- ελαιιαθηηθνί 

ηξόπνη», «Η Πξόιεςε ησλ εμαξηήζεσλ θαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο». 

πκκεηείραλ ζε θάζε ζπλάληεζε πεξίπνπ 15 γνλείο. Τινπνίεζε ζην Πνιηηηζηηθό 

Κέληξν ηνπ Γήκνπ ζηε Νενρσξνύδα. 

   

ΒΡΑΥΔΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ / ΔΙΗΓΗΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

        Δηζήγεζε ζε γνλείο παηδηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γήμοσ Υαλάζηρας κε 

ζέκα: «Μηιώληαο γηα ηνπο θαλόλεο θαη ηα όξηα ζηελ νηθνγέλεηα», 35 γνλείο, 

18 Φεβξνπαξίνπ 2009 ζην 1ν Γεκ. ρνιείν Υαιάζηξαο. 

        Δηζήγεζε ζε γνλείο παηδηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γήμοσ Υαλάζηρας κε 

ζέκα: «Η νηθνγέλεηα κπξνζηά ζηελ εθεβεία», 35 γνλείο, 25 Φεβξνπαξίνπ 

2009 ζην 1ν Γεκ. ρνιείν Υαιάζηξαο 

        Δηζήγεζε ζε γνλείο Γπκλαζίνπ θαη ΛπθείνπΓήμοσ Καλλιθέας κε ζέκα: 

«Η ζρνιηθή επίδνζε θαη ν ξόινο ησλ γνληώλ», 40 γνλείο, 28 επηεκβξίνπ 

2009. 

  

  

  

                              ΓΡΑΔΙ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ.  

                              Απνδέθηεο ~ 114 εθπαηδεπηηθνί = 2.600 παηδηά 

              

                  Α. ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

          Ομαδικές εποπηικές ζσνανηήζεις με δαζκάλοσς: δίσξεο ζπλαληήζεηο κε 

νκάδα επηκνξθσκέλσλ δαζθάισλ νη νπνίνη πινπνηνύλ πξόγξακκα πξόιεςεο ζηελ 

ηάμε, κε ζηόρν ηε ζηήξημε θαη επαλαηξνθνδόηεζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. πκκεηέρνπλ 9 δάζθαινη. Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 

  

               Β. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

        ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΓΤΣ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ: 

 

 

 

  

 

 



1.                   εκηλάξην κε ζέκα: «Η ρξήζε νπζηώλ ζηελ εθεβεία 

θαη  ν ξόινο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Απεμάξηεζε λεαξώλ 

ρξεζηώλ. ΚΔ.Θ.Δ.Α. Αλάδπζε πκκεηείραλ 30 θαζεγεηέο, 23 

Μαξηίνπ 2009, Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα.  

2.                  εκηλάξην κε ζέκα: «Η εθδήισζε ηεο βίαο κέζα ζην 

ζρνιείν. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο. Κένηρο Φστικής Τγείας Γσηικού 

Σομέα Θεζζαλονίκης πκκεηείραλ 28 θαζεγεηέο, 30 Μαξηίνπ 

2009 θαη 1 Απξηιίνπ 2009. Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα.   

 

3. εκηλάξην κε ζέκα: « Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθεβεία θαη ν 

ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν Γ.Ν. 

Παπαληθνιάνπ. πκκεηείραλ 35 θαζεγεηέο, 27 Απξηιίνπ 2009. 

Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα.   

    

        Δκπαιδεσηικό ζεμινάριο για καθηγηηές, δηάξθεηαο 25 σξώλ, κε ηίηιν 

«Δθπαηδεπηηθνί – πλεξγάηεο ζηελ Πξόιεςε». πκκεηείραλ 15 θαζεγεηέο, 

(Οθηώβξηνο 2009). Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα. 

           

  

                                                      ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΔΔΔΙΙΙ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΦΦΦΗΗΗ   ΔΔΔ   ΝΝΝΔΔΔΟΟΟΤΤΤ...         

                                                         ΑΑΑππποοοδδδέέέκκκηηηεεεςςς   ~~~   222222000   νννέέέοοοιιι    

  

      Γημιοσργικό Δργαζηήρι καηαζκεσής κοζμήμαηος για έθηβοσς 14 – 16 

εηών:  Γηάξθεηα 16 δίσξεο ζπλαληήζεηο (Ννέκβξηνο 2009 –  Μάξηηνο 2010). 

πκκεηείραλ 10 έθεβνη. Τινπνίεζε ζην Γίθηπν Άιθα ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν 

θίισλ Δζεινληώλ ηεο ΔΠΑΘ 

  

        2ο Γσμνάζιο Αμπελοκήπφν: Δπίζθεςε 10 καζεηώλ ζην Γίθηπν Άιθα 

θαη δίσξε ζπδήηεζε-ζπλέληεπμε γύξσ από ηηο εμαξηήζεηο, ηελ πξόιεςε 

θαη ζεξαπεία ηνπο θαζώο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Γηθηύνπ Άιθα (17 Μαξηίνπ 

2009). 

        2ο ΓΔΛ Χραιοκάζηροσ: Δπίζθεςε 2 ηκεκάησλ καζεηώλ ζην Γίθηπν 

Άιθα θαη δίσξε ζπδήηεζε κε ζέκα: «Οη εμαξηήζεηο ζηε δσή καο θαη ε 

Πξόιεςή ηνπο»:-1ν ηκήκα, 24 καζεηέο (27 Μαξηίνπ 2009) 

      - 2ν ηκήκα, 28 καζεηέο (3 Απξηιίνπ 2009). 

        3ο Γσμνάζιο Δσόζμοσ: Δπίζθεςε 4σλ ηκεκάησλ καζεηώλ ζην Γίθηπν 

Άιθα θαη δίσξε ζπδήηεζε κε ζέκα: «Δμαξηήζεηο: Μύζνη θαη Αιήζεηεο.»: 

- 1ν ηκήκα, 22 καζεηέο (5 Ματνπ 2009) 

- 2ν ηκήκα, 19 καζεηέο (5 Ματνπ 2009) 

- 3ν ηκήκα, 17 καζεηέο (6 Ματνπ 2009) 

- 4ν ηκήκα, 24 καζεηέο (6 Ματνπ 2009) 

        ΔΠΑΛ Αγίοσ Αθαναζίοσ: Δλεκέξσζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηεο 

Β΄θαη    ηεο Γ΄ηάμεο δηάξθεηαο 2 σξώλ γηα θάζε έλα από ηα 3 ηκήκαηα. Σν 

ζέκα ηεο ελεκέξσζεο ήηαλ ν κεραληζκόο ηεο εμάξηεζεο θαη νη ηξόπνη 

πξνζηαζίαο (8 θαη 9 Απξηιίνπ 2009) 

  

               ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΓΓΓΟΟΟΥΥΥΗΗΗ   ΑΑΑΙΙΙΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΣΣΣΧΧΧΝΝΝ   ΒΒΒΟΟΟΗΗΗΘΘΘΔΔΔΙΙΙΑΑΑ    

  

Πραγμαηοποιήθηκαν: 20 ππνδνρέο γηα πξνβιήκαηα ρξήζεο νπζηώλ 

                                      27 ππνδνρέο γηα άιια πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

                                      10 ηειεθσληθέο παξαπνκπέο 

       

                     

               ΗΗΗΜΜΜΔΔΔΡΡΡΙΙΙΓΓΓΔΔΔ,,,   ΤΤΤΝΝΝΔΔΔΓΓΓΡΡΡΙΙΙΑΑΑ,,,   ΔΔΔΚΚΚΓΓΓΗΗΗΛΛΛΧΧΧΔΔΔΙΙΙ    

Δηζήγεζε κε ζέκα: «Γηαδίθηπν: Μηα λέα κνξθή εμάξηεζεο» ζηα πιαίζηα 

εθδήισζεο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη & Κεδεκόλσλ Γήκνπ Δπόζκνπ 

«Αξηζηνηέιεο» κε ζέκα ην παηδί θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Δπόζκνπ  



 2 Βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ζηα πιαίζηα 

εθδήισζεο ησλ Τπεπζύλσλ Αγσγήο Τγείαο Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκα:«Δπηξξνέο -Δπηινγέο -

Δμαξηήζεηο», ζηηο 20 Απξηιίνπ 2009 ζην θηίξην ηεο Ννκαξρίαο 

Θεζζαινλίθεο 

Δηζήγεζε κε ζέκα:«Οη Δμαξηήζεηο ζηε δσή καο» ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο 

εθδήισζεο ηεο ελνξίαο Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο θαη απνδέθηεο 200 

καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο από ηα γπκλάζηα ηεο ηαπξνύπνιεο. Η 

εθδήισζε έγηλε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2009 ζε αίζνπζα ηεο ελνξίαο ζηε 

ηαπξνύπνιε. 

  

  

ηις δράζεις ηοσ Κένηροσ Πρόληυης περιλαμβάνονηαι επίζης: 

 

     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 πόιεο 

     Δθπαηδεύζεηο ησλ ζηειερώλ ηνπ Κέληξνπ 

Πξόιεςεο 

     πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, εθδειώζεηο 

άιισλ θνξέσλ 

     Σαθηέο ζπλαληήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο 

 


