
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα» διοργανώνει το Νοέμβριο τρία διαδικτυακά 
σεμινάρια για γονείς με θέμα την μετάβαση των παιδιών από την μια σχολική βαθμίδα 
στην άλλη.  

Οι μεταβάσεις σε επόμενο στάδιο ζωής, που περνά κάθε άνθρωπος από την παιδική μέχρι 
και όλη την ενήλικη ζωή, αποτελούν περιόδους αστάθειας και ευαλωτότητας που μας 
φέρνουν μπροστά σε αλλαγές και νέες ευκαιρίες. Τέτοιες περίοδοι είναι και οι μεταβάσεις 
των παιδιών στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο (εφηβεία), το Πανεπιστήμιο, την ενηλικίωση. 
Ποιες αλλαγές περνά το παιδί και κατ’ επέκταση η οικογένεια, κατά την μετάβασή του από 
τη μια σχολική βαθμίδα στην άλλη; Πώς μπορεί ο γονιός να σταθεί στις σημαντικές 
μεταβάσεις στη ζωή του παιδιού του ώστε να το διευκολύνει και να το υποστηρίξει; Πώς 
μπορεί να διαχειριστεί τόσο τα δικά του συναισθήματα που επηρεάζουν τη σχέση του με το 
παιδί του όσο και αυτά του παιδιού του;  
 
Αναλυτικότερα, τα  διαδικτυακά σεμινάρια είναι τα εξής: 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

1.Το ταξίδι της εφηβείας 
ξεκινά: Η μετάβαση από 
το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο 

10/11/2020 10:00 -12:00 Λαγουμάκη Αθηνά 

Εύα Μαζηρίδου 

2. Έφτασε η ώρα του… 
Δημοτικού σχολείου! 
Ανησυχίες, 
προβληματισμοί και ο 
ρόλος του γονιού 

12/11/2020 10:00 -12:00 Δήμου Αλεξάνδρα 

Μακρογιάννη Χριστίνα 

 

3. Πανελλαδικές 
εξετάσεις και άλλες 
προκλήσεις της 
ενηλικίωσης: Ο ρόλος 
των γονέων 

13/11/2020 10:00 -12:00 Ζουντουρίδου Βασιλική 

Μαρόγλου Φωτεινή 

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο   Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ   ΤΩΝ   Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ε Ω Ν 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  (ΟΚΑΝΑ) 

Μεταβάσεις: Αποχαιρετώντας το παλιό προσεγγίζω το καινούριο  



Η δράση απευθύνεται στους γονείς της περιοχής ευθύνης του Δικτύου Άλφα, δηλαδή τους 
κατοίκους των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Παύλου Μελά, Κορδελιού-Ευόσμου,  
Ωραιοκάστρου,  Δέλτα και Χαλκηδόνας. 

Για τη δήλωση συμμετοχής τηλεφωνείστε στο 2310 729090 ή στείλτε e-mail στο 
info@diktioalpha.gr όπου θα αναφέρετε: το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το Δήμο 
κατοικίας και το θέμα ή τα θέματα που επιλέγετε μέχρι την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου. 

 Μετά τη δήλωση συμμετοχής θα σας αποσταλούν οι οδηγίες σύνδεσης στο σεμινάριο. Η 
δράση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Η συμμετοχή στη δράση είναι 
δωρεάν.  

 

 
 

 
 
 

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» είναι εγκεκριμένος φορέας  πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής 
της ψυχοκοινωνικής υγείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Υγείας και του ΟΚΑΝΑ. Στόχος του είναι η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και η 
πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό το «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» διοργανώνει 
Ομάδες εμψύχωσης, επιμόρφωσης και αυτογνωσίας για έφηβους, γονείς, εκπαιδευτικούς, 
μέλη των τοπικών κοινοτήτων και άλλους φορείς. 

 

www.diktioalpha.gr, e-mail: info@diktioalpha.gr f: https://www.facebook.com/DiktyoAlfa 
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