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9η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 
«ΑλλάΖΩντας σε µια κοινωνία που αλλάΖΕΙ», Πάτρα, 5 – 8 Ιουνίου 2013 
 
Αναρτηµένες Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
Β. Αλεξάκη (1), Α. Αλεξάκη (2), ∆. Γιαννοπούλου (3), Οµάδα Εθελοντών «Προνόη»,  
Κέντρο Πρόληψης ∆ήµου Κηφισιάς «Προνόη» 
 
2o Εφηβικό Φεστιβάλ ∆ιαφηµίσεων Πρόληψης των Εξαρτήσεων του Κέντρου 
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµου 
Κηφισιάς - ΟΚΑΝΑ  «Προνόη» 
 
Το Κέντρο Πρόληψης «Προνόη», γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας του µε 
δράσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας που 
απευθύνονται σε γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς, διοργάνωσε, το 2ο Εφηβικό 
Φεστιβάλ ∆ιαφηµίσεων Πρόληψης των Εξαρτήσεων, το Μάρτιο του 2012. 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Είµαι κι Εγώ στην Πρόληψη» που υλοποιείται από 
την «Προνόη», σε συνεργασία µε το Γραφείο Αγωγής Υγείας της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Β’ ∆ιεύθυνσης Αθηνών, οι µαθητές είχαν  τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουν µια διαφήµιση για την πρόληψη της εξάρτησης από το κάπνισµα, το 
αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το διαδίκτυο µε την µορφή αφίσας , video ή ραδιοφωνικού 
spot, αλλά και παράλληλα να ενηµερωθούν µε υπευθυνότητα και εγκυρότητα για τις 
εξαρτήσεις και να αναλάβουν δράση ευθύνης και κριτικής σκέψης.  
Την ηµέρα του Φεστιβάλ (31/3/2012), από τις 5 το απόγευµα έως τις 10 το βράδυ, 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού του ∆ηµαρχείου της Κηφισιάς εκτέθηκαν  όλα τα 
µαθητικά έργα, που είχαν συγκεντρωθεί στα πλαίσια του προαναφερθέντος 
προγράµµατος. Η έκθεση πλαισιώθηκε από συναυλία, όπου συµµετείχαν  
ερασιτεχνικά συγκροτήµατα από σχολεία των Γυµνασίων και Λυκείων Κηφισιάς - 
Ερυθραίας – Εκάλης – Αγ. Παρασκευής. (Η διάρκεια της συναυλίας ήταν 3 ώρες,  
από τις 19:00 έως τις 22:00) 
Την απόγευµα της ίδιας µέρας (19:00 – 19:30) η κριτική επιτροπή βράβευσης,  
ανακοίνωσε  του νικητές του ∆ιαγωνισµού καθώς και το δώρο-έκπληξη! Το δώρο 
ήταν η προβολή της νικητήριας διαφήµισης από όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
τοπικής και εθνικής εµβέλειας. 
Στην κριτική επιτροπή συµµετείχαν: η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, κ. Μένη Μαλλιώρη, η 
Πρόεδρος της ΠΡΟΝΟΗ, κ. Αγγελική Πιτίδη, ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς, κ. Νίκος 
Χιωτάκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Κηφισιάς, κ. 
Εµµανουήλ Κουρµαδιάς, ο υπεύθυνος Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, κ.   
Παντελής  Ξενίας.  
Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική δράση για το ∆ήµο Κηφισιάς, αλλά  και για τους 
µαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, σε µια εποχή, ιδιαίτερα επιβαρηµένη,  
στην οποία  αυξάνεται η τάση για εξάρτηση από ουσίες και από το διαδίκτυο. Η όλη 
διαδικασία κινητοποίησε  τους µαθητές να αναδείξουν την δηµιουργικότητα τους, το 
οµαδικό τους πνεύµα και να ευαισθητοποιηθούν ιδιαίτερα στην πρόληψη της χρήσης 
ουσιών ή εξαρτητικών συµπεριφορών, τόσο για τη δική τους προστασία, όσο και για 
την οργάνωση συλλογικών δράσεων προστασίας στο χώρο του 
σχολείου τους και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.  
Με την παρούσα εργασία σκοπεύουµε να προβάλλουµε τα καλύτερα βίντεο  που 
δηµιούργησαν οι  µαθητές για την πρόληψη των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών 
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συµπεριφορών, αναδεικνύοντας, ότι οι καλύτεροι «διαφηµιστές» του έργου µας είναι 
οι ίδιοι οι συνεργάτες µας. 
 
Β. Ασκητοπούλου (1), Γκ. Εσαγιάν (2) και Οµάδα Εργασίας για την Πρόληψη του 
Καπνίσµατος (3)  
(1) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΕΛΠΙ∆Α, (2) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ, (3)Οµάδα 
Εργασίας για την Πρόληψη του Καπνίσµατος: Ασκητοπούλου Β. (Κέντρο Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΕΛΠΙ∆Α), 
Βλαχοπούλου Μ. (Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ), Γιγελόπουλος Θ. (ΟΚΑΝΑ), ∆ιούδη Π. (Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης 
ΕΚΦΡΑΣΗ), ∆ιονυσίου Π. (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης ΕΚΦΡΑΣΗ), Εσαγιάν Γ. (Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ), 
Ζαχαρτζή Ν. (Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ), Κυριακίδου Μ. (Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης 
από τα Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας ΠΥΞΙ∆Α), Μπάφη Ιουλία 
(ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ), Παπαδηµητρίου Κυριακή (Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ), Σπυροπούλου Ε. (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ)  
 
Καινοτόµο πρόγραµµα πρόληψης του καπνίσµατος για µαθητές πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (∆’, Ε΄, Στ΄ τάξεις)  «Κάπνισµα; Όχι εµείς»  
 
Οι έρευνες υποδεικνύουν ως ηλικία έναρξης του καπνίσµατος τα 15,2 έτη, ενώ ως 
ηλικία πρώτης δοκιµής τα 13-14 έτη. Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα, το 3,3% των 
Ελλήνων µαθητών έχουν καπνίσει έστω και µια φορά στη ζωή τους. Οι έρευνες 
δείχνουν ακόµη ότι το κάπνισµα είναι αποτέλεσµα µάθησης που συντελείται µε την 
παρατήρηση και τη µίµηση κοινωνικών προτύπων, όπως αγαπητών προσώπων από 
το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον και κυρίως των γονιών, δασκάλων και οµοτίµων.   
Η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο αποτελεί κρίσιµη περίοδο στη 
διαµόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων σχετικά µε το κάπνισµα.  Η αρνητική 
στάση για το κάπνισµα που έως τότε έχει ,ενδεχοµένως, υιοθετηθεί από τα παιδιά 
αυτής της ηλικίας, µπορεί να αµβλυνθεί  και να µετατραπεί σε ανοχή στο κάπνισµα 
της παρέας ή ακόµα και σε πειραµατισµό. Εποµένως, σηµαντική κρίνεται η 
υλοποίηση παρεµβάσεων πρόληψης σε παιδιά δηµοτικού προτού αποδυναµωθούν 
οι ισχυρές µέχρι τότε αντιστάσεις που έχουν καλλιεργηθεί από το περιβάλλον 
απέναντι στο κάπνισµα.   
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδοµένα η Οµάδα Εργασίας σχεδίασε το 
πρωτότυπο ολιστικό πρόγραµµα «Κάπνισµα; Όχι Εµείς», το οποίο παρεµβαίνει 
στους: 
• µαθητές 10-12 χρόνων (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη)  
• συλλόγους των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση µιας πολιτικής για ένα «σχολείο 
χωρίς καπνό» και  
• στους γονείς τους οποίους προσπαθεί να εµπλέξει στο πρόγραµµα µε την 
οργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων ανάλογων µε αυτές στα 
οποίες συµµετέχουν οι µαθητές. 
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Στο συνέδριο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό, το θεωρητικό υπόβαθρο στο 
οποίο στηρίχθηκε, η µεθοδολογία και οι τεχνικές που προτείνει, η µέθοδος 
αξιολόγησης  που υιοθετεί και τα πρώτα συµπεράσµατα από την εφαρµογή του. 
 
Ι. Κυρίτση (1), Μ.  Γιδαράκου (2), Σ. Τσιώτρα (2), Α. Μαρκουίζου (3), Χ. Γώγου (4), 
Κ. Βασίλογλου (5)    
∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης, ΚΕΘΕΑ 
 
Πρόγραµµα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέµατα πρόληψης από τη χρήση 
ουσιών µε τίτλο “Building together a basic course for the preventi on of drug 
addiction” 
 
Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστεί  το πρόγραµµα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
θέµατα πρόληψης από τη χρήση ουσιών µε τίτλο “Building together a basic course 
for the prevention of drug addiction”. Πρόκειται για πρόγραµµα διακρατικής 
συνεργασίας Leonardo Da Vinci- Μεταφορά Καινοτοµίας, το οποίο αποσκοπεί στη 
βελτίωση των προγραµµάτων πρόληψης στην Ευρώπη, µέσω της ανάπτυξης της 
γνώσης και των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών και των ενήλικων φορέων της 
Πρόληψης. Περιεχόµενο, ειδικοί και επιµέρους στόχοι του προγράµµατος, καινοτοµία, 
πλαίσιο και περιεχόµενο 
διακρατικής συνεργασίας, οµάδες στόχου και πορεία υλοποίησης του είναι θέµατα 
που αναλύονται στην παρουσίαση µας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην πλατφόρµα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και στα εργαλεία και µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν 
στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των µαθητευόµενων.  
 
Χ. Λουκίδης (1), Ι. Σταθοπούλου (2), Α. ∆ηµητρίου (3), Α. Μπαζάκα (4), Λ. Τραυλού 
(5), Κ. Σκόνδρας (6) 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Π.Ε. Αιτ/νίας "Ο∆ΥΣΣΕΑΣ" 
 
Πρόγραµµα  Κατάρτισης Επαγγελµατιών Ψυχικής Υγείας στην ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου 
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η απόκτηση γνώσεων, η ευαισθητοποίηση και η 
κατάρτιση στελεχών Ψυχικής Υγείας σε θέµατα που αφορούν την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου. Πιο συγκεκριµένα, στις θεµατικές ενότητες περιλαµβάνονται οι κανόνες 
ασφαλούς διαδικτύου, η κοινωνική δικτύωση, ο εθισµός στο διαδίκτυο, τα διαδικτυακά 
παιχνίδια, οι παραβατικές συµπεριφορές που σχετίζονται µε τη χρήση του 
διαδικτύου, η ουσιαστική σηµασία της πρόληψης καθώς και ο ρόλος της οικογένειας, 
του σχολείου και της κοινωνίας.   
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε τµήµατα των 20 ατόµων και διαρκεί 15 ώρες. Ο 
τρόπος προσέγγισης των θεµάτων περιλαµβάνει εισηγήσεις, βιωµατικές ασκήσεις, 
µελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων κλπ. 
Πραγµατοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης από δύο συντονιστές – στελέχη 
του Κέντρου και ολοκληρώνεται σε τρεις ηµέρες.  
Το πρόγραµµα έχει ιδιαίτερη ανταπόκριση στα στελέχη ψυχικής υγείας της τοπικής 
κοινωνίας, όπως φάνηκε στην αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε µε την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος.    
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Θ. Σταύρου (1),  Ε. Κουρλέση (2) , Χ. Αλεξίου (3), Γ. Γεωργοπούλου (4), Γ. Ζορµπά 
(5), Β. Κυρίτση (6)  
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας 
 
Το έργο των οµάδων εθελοντών…  η συνάντηση, η δηµιουργία, η συνδιαλλαγή 
 
Τι µπορεί να συµβεί όταν 65 εθελοντές ενώνουν τις δυνάµεις τους σε  οµάδες και 
αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης σε διαφορετικές περιοχές του Νοµού Αχαΐας; 
Η διεργασία της οµάδας δίνει την ευκαιρία στα µέλη να δουν τον εαυτό τους ως µέρος 
ενός συνόλου, να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες, να συµπορευτούν µε 
άλλους ανθρώπους και να αξιοποιήσουν τον κύκλο της οµάδας για την προσωπική 
τους εξέλιξη. 
Το έργο των οµάδων, τα εργαστήρια για γονείς και παιδιά, οι πεζοπορίες, οι 
δεντροφυτεύσεις, οι µουσικές βραδιές, οι προβολές ταινιών δίνει την ευκαιρία σε 
µικρούς και µεγάλους να συναντηθούν και µαζί να δηµιουργήσουν µια ζωγραφιά, να 
φυτεύσουν ένα δέντρο, να εξερευνήσουν ένα µονοπάτι, γιατί έτσι οι ανθρώπινες 
σχέσεις αναπτύσσονται και δυναµώνουν. 
Η συνάντηση µε τους κατοίκους της κάθε περιοχής στην οποία η οµάδα 
δραστηριοποιείται ενίσχυσε το συναίσθηµα της «κοινότητας» και έδωσε την ευκαιρία 
στους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν την δύναµη που έχουν όταν ενώνουν τις 
δυνάµεις τους.  
Στην συγκεκριµένη ανακοίνωση θα µοιραστούµε µαζί σας την εµπειρία µας από την 
υλοποίηση τέτοιων δράσεων µε εθελοντές, προσπαθώντας να µεταφέρουµε το 
συναίσθηµα που µας συνόδευε. 
 
 
Ν. Τζοβάρα (1), Κέντρο Πρόληψης "Αθηνά Υγεία", Αθήνα 
 
Πρόγραµµα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας µαθητών δηµοτικού µε 
τίτλο: «Αναπτύσσω δεξιότητες µε τις νέες τεχνολογίες» 
 
Σε µια εποχή όπου οι σχέσεις των ανθρώπων και οι τεχνολογίες αλλάζουν συνεχώς 
και η επικοινωνία γίνεται λιγότερο µέσω του προφορικού και έντυπου λόγου και 
περισσότερο µέσω των τεχνολογιών, επιβάλλεται οι ψυχοεκπαιδευτικές µέθοδοι και 
τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε στην πρόληψη να προσαρµόζονται σε αυτήν την 
πραγµατικότητα. Η χρήση της τεχνολογίας, των πολυµέσων και της διαδικτυακής 
σύνδεσης για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ακόµα και τη θεραπεία, 
αποτελεί παγκοσµίως ενδεδειγµένη επιστηµονική πρακτική.  
Για τους λόγους αυτούς, έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρµογή ενός προγράµµατος 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε παιδιά δηµοτικού µε στόχο την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στάσεων και 
συµπεριφορών µέσω των νέων τεχνολογιών (κινούµενη εικόνα, βίντεο, ψηφιακά 
παιχνίδια κ.ά.). Στο πρόγραµµα συµµετέχουν µαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 
ολοήµερου τµήµατος του 135ου ∆.Σ. Αθηνών µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία 
ψηφιακών προϊόντων από τους ίδιους τους µαθητές. Οι συναντήσεις είναι 
εβδοµαδιαίες και γίνονται µέσα στη σχολική τάξη. Περιλαµβάνουν συζητήσεις για τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών από τους µαθητές και την προστασία τους από αυτές, 
ανάλυση ψηφιακών εφαρµογών και χρήση του υπολογιστή µέσα στη σχολική τάξη. 
Τέτοιου είδους ψηφιακές εφαρµογές προτείνουν ασχολίες για τους µαθητές που 
απευθύνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές εκφάνσεις της πολλαπλής νοηµοσύνης 
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τους και τους κάνουν κοινωνούς των τεχνολογικών εξελίξεων και των εργαλείων της 
εποχής τους. Ταυτόχρονα, βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, 
όπως του οπτικού εγγραµµατισµού, της συνεργασίας, της γνώσης της τεχνολογίας 
και της διαθεµατικότητας στην εκµάθηση διαφορετικών γνωστικών και 
ψυχοκοινωνικών αντικειµένων.                                    
 
Ε. Γεωργακοπούλου (1), Μ. Χατζηγεωργιάδου (2) 
Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 
περιφερειακής ενότητας Κιλκίς ΝΗΡΕΑΣ  
 
Πρόγραµµα πρόληψης εξάρτησης από το διαδίκτυο µε τίτλο: "Παράθυρα 
κινδύνου" βασισµένο στη φιλοσοφία και στη µεθοδολογία των οµοτίµων 
 
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην παρουσίαση προγράµµατος Αγωγής Υγείας 
που υλοποιείται από το Γυµνάσιο Ευρωπού το τρέχον σχολικό έτος και αφορά στην 
χρήση του διαδικτύου από τους µαθητές και στην πρόληψη της εξάρτησης. Το 
πρόγραµµα έχει τον τίτλο: "Παράθυρα κινδύνου" και βασίζεται στη φιλοσοφία και στη 
µεθοδολογία των οµοτίµων. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία περιλαµβάνει την 
εκπαίδευση των εφήβων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα από συνοµηλίκούς τους 
και όχι από επαγγελµατίες πρόληψης και στηρίζεται στο µοντέλο µίµησης και 
επιρροής συνοµηλίκων ακριβώς γιατί θεωρεί ότι οι έφηβοι µιλούν πιο εύκολα στους 
συνοµηλίκους τους όχι µόνο γιατί έχουν πολλά κοινά µεταξύ τους αλλά και γιατί 
µιλούν την ίδια γλώσσα. Όταν µάλιστα οι έφηβοι αυτοί βρίσκονται ήδη σε οµάδες και 
έχει δηµιουργηθεί µεταξύ τους σχέση εµπιστοσύνης και υποστήριξης είναι πιο εύκολο 
να εκφράσουν τις απόψεις τους και τους προβληµατισµούς τους. Οι κύριες αρχές της 
µεθοδολογίας των οµοτίµων είναι η αυτονοµία, η συναπόφαση, η συνεργασία και η 
συµµετοχή των εφήβων. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται ο σκοπός και οι βασικοί 
στόχοι του προγράµµατος και περιγράφεται η συνολική πορεία βήµα προς βήµα, στο 
σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγησή του. 
 


