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10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 
«Πρόληψη… Η ζωή µας αύριο», Ιωάννινα, 15 – 18 Οκτώβρη 2015 
 
Αναρτηµένες Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
«∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Πέλλας» 
 
Λ. Σιάντσης, Μ. Ιωακειµίδου,  Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραµα» 
 
Συµµετέχουν 25 τοπικοί φορείς µε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και 
αλληλεγγύης εν όψει της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. ∆ιασύνδεση ατόµων-
φορέων, ενηµέρωση για υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε τοµείς 
ιατροφαρµακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, σίτισης, ένδυσης, εκπαίδευσης, 
ψυχολογικής και νοµικής υποστήριξης. 
 
∆ράσεις: «Πασχαλινό & Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι για Όλους» & στους 4 ∆ήµους 
του Νοµού. 
1η ∆ράση: 22-23/3/2013: Συλλογή τροφίµων. ∆ιανοµή σε 319 οικογένειες. 
2η ∆ράση :13-14-15/12/2013: Συλλογή τροφίµων – παιχνιδιών & 2300 ευρώ σε 
κουπόνια. ∆ιανοµή σε 390 οικογένειες. 
3η ∆ράση: 12-13-14/4/2014: Συλλογή τροφίµων – παιχνιδιών. ∆ιανοµή σε 514 
οικογένειες. 
4η ∆ράση 12-13-14/12/2014: Συλλογή τροφίµων – παιχνιδιών & 2200 ευρώ σε 
κουπόνια. ∆ιανοµή σε 348 Οικογένειες. 
5η ∆ράση: 4-5-6.4.2015: Συλλογή Τροφίµων – Παιχνιδιών και 3005 ευρώσε 
κουπόνια. ∆ιανοµή σε 577 οικογένειες. 
 
Μέλη – φορείς του ∆ικτύου και οι υπηρεσίες τους: Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης 
& Αλµωπίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας (Έδεσσας –
 Γιαννιτσών), Επιµελητήριο Πέλλας, Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Βιοτεχνών & 
Εµπορικών Σωµατείων Ν. Πέλλας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας – Αλµωπίας, 
Παιδαγωγική Εταιρεία N. Πέλλας, Κέντρο Ηµέρας «Πορεία», Σώµα Ελλήνων 
Προσκόπων Π. Ε. Πέλλας Ραδιολέσχη Έδεσσας Κέντρο Πρόληψης Ν. Πέλλας 
«Όραµα». 
∆ήµοι: Έδεσσας, Πέλλας, Αλµωπίας, Σκύδρας. 
Σύλλογοι: Ιατρικός & Οδοντιατρικός, ∆ικηγορικός Γιαννιτσών & Έδεσσας, 
Γυµναστικός  Αθλητικός (ΓΑΣ) Έδεσσας, Τριών Τέκνων Έδεσσας, Προστασίας 
Καταναλωτών (ΣΥΠΚΑ) Έδεσσας, Εργαζοµένων ΟΤΕ. 
Εθελοντικές Οµάδες Κέντρου Πρόληψης «Όραµα»: Καλής «Από Καρδιάς», Έδεσσας 
«Ασπίδα, Αµπελιών «Το Όραµα των Αµπελιών», Γιαννιτσών «Νοιάζοµαι». 
 
 
«Θαλασσοµαντέµατα – Οµαδοµαζέµατα» 
 
Σ. Στογιάννης, Μ. Φτάκα, Σ. Κρητικού, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. ∆ωδεκανήσου «∆ίοδος» 
 
Υλικό για την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων µέσα στην τάξη. 
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Στόχος: Η εµπειρία µας από παρεµβάσεις στην τάξη, έχει δείξει πως τα παιδιά 
µπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα σε ένα πλαίσιο σαφές, µε στόχο και 
καθορισµένα βήµατα, ειδικά αν η δραστηριότητα είναι ευχάριστη. Επιπλέον όταν οι 
οδηγίες έχουν ξεκάθαρο νόηµα, αυξάνεται η συµµετοχή όλων. Η κάθε δραστηριότητα 
µπορεί να αξιοποιηθεί και ως ερέθισµα για συζήτηση µε την οµάδα της τάξης 
οποιαδήποτε στιγµή θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός. 
 
Τα συµπλέγµατα νησιών είναι χωρισµένα σύµφωνα µε τις εξής κατηγορίες: 
α. «ο εαυτός µου, ο κόσµος µου». 
β. «εµείς, µέρος του κόσµου». 
γ. «παρόν-µέλλον, οι στόχοι µου». 
 
Πιο αναλυτικά το παιχνίδι επιδιώκει: 
 
Α. Την ανάδειξη της συνεργασίας ως σηµαντικής αρχής και την ανάπτυξη κοινωνικών 
και προσωπικών δεξιοτήτων, αξιοποιώντας τις δραστηριότητες. 
 
Β. Να έχει ο/η εκπαιδευτικός στα χέρια του ένα δοµηµένο υλικό που να µπορεί να 
αξιοποιεί χωρίς να επαναλαµβάνεται, εφόσον η δοµή είναι τέτοια που επιτρέπει να 
γίνονται διαφορετικά «ταξίδια» κάθε φορά. Επίσης ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
ανανεώνει το παιχνίδι αλλάζοντας το γρίφο, τις εικόνες αναπαράστασης, τα 
χαρακτηριστικά των οµάδων στο Νησί της διαφορετικότητας κ.ά. Ο 
χρόνος ολοκλήρωσης του παιχνιδιού υπολογίζεται σε 2 διδακτικές ώρες όταν 
υλοποιείται από στελέχη πρόληψης, όµως η δοµή του παιχνιδιού είναι τέτοια που να 
επιτρέπει κάθε φορά να υλοποιείται ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο. 
 
Γ. Να αφήσει χώρο στα παιδιά για αυτοέκφραση και ανάληψη ρόλων και 
καθηκόντων. 
 
 
Μια ιστορική αναδροµή για τα «Κηφισοπαιχνιδίσµατα» 
 
Α. Αλεξάκη, ∆. Λοΐζου, Γ. Τζινάκου, Σ. Αληφαντή, Κ. Βελέντζα, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆. Κηφισιάς «Προνόη» 
 
Τα «Κηφισοπαιχνιδίσµατα» αποτελούν κοινοτική δράση του ∆ήµου Κηφισιάς και τα 
τελευταία 12 χρόνια σηµατοδοτούν µια µέρα γιορτής και ευαισθητοποίησης για παιδιά 
και γονείς. ∆ικό της περίπτερο στη δράση αυτή έχει όλα αυτά τα χρόνια και το Κέντρο 
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµου Κηφισιάς 
«Προνόη». Το προσωπικό και οι εθελοντές του Κέντρου πραγµατοποιούν κάθε 
χρόνο ξεχωριστές δραστηριότητες για τα παιδιά, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τις υπηρεσίες και τις δράσεις που πραγµατοποιούνται. 
 
Στόχος της αναρτηµένης ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστούν, µέσα από µια µια 
ιστορική αναδροµή, οι δράσεις του Κέντρου που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο στα 
«Κηφισοπαιχνιδίσµατα», ο στόχος τους, οι συµµετέχοντες καθώς και η ατµόσφαιρα 
που επικρατεί και κάνει αυτή τη κοινοτική δράση τόσο επιτυχηµένη και ανθεκτική στο 
χρόνο. Επιπλέον, αναλυτικά θα παρουσιαστεί και το έργο της εθελοντικής οµάδας 
της «Προνόη», καθώς συµµετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκειά της εκάστοτε δράσης, 
τόσο κατά τη διαδικασία της οργάνωσης, όσο και κατά την υλοποίηση της. 
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Συγκεκριµένα, οι εθελοντές σε συνεργασία µε τα στελέχη πρόληψης, αφού 
καταλήξουν στην εκάστοτε δραστηριότητα αναλαµβάνουν να βοηθήσουν και να 
επεξηγήσουν στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν, ενώ παράλληλα ενηµερώνουν τους 
γονείς για τη φιλοσοφία, το έργο, τις δράσεις και τις υπηρεσίες της «Προνόη», 
των οποίων µπορούν να γίνουν χρήστες τόσο οι ίδιοι, όσο και τα παιδιά. 
 
Κάθε χρόνο γίνεται προσπάθεια άντλησης µιας καινούριας ιδέας που θα αποτελέσει 
το θέµα της δραστηριότητας και θα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της διασκέδασης και 
της ψυχαγωγίας µε αυτά της κινητοποίησης και της ευαισθητοποίησης. 
 
 
«Οδηγός για ασφαλή σχολεία» 
 
Κ. Υφαντή, Π. Κάλφας, Κ. Βασίλογλου, Ε. Θλιβίτου, Τµήµα Πρωτογενούς Πρόληψης 
στη Σχολική Κοινότητα 
 
Στην ανακοίνωση µας αυτή θα παρουσιάσουµε το εγχειρίδιο µε τίτλο: «Οδηγός για 
ασφαλή σχολεία» ένα έντυπο που έχει προκύψει από την πολυετή και πλούσια 
εµπειρία µας δουλεύοντας µε σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπου οι ανάγκες που 
εκφράζονται όλο και περισσότερο για ασφαλή σχολεία µας οδήγησαν στην έκδοση 
του. Αποτελεί µετάφραση και προσαρµογή στην ελληνική πραγµατικότητα του «A 
Guide to Safe Schools» ενός οδηγού από τον Αµερικάνικο Τοµέα Εκπαίδευσης. 
 
Τα φαινόµενα βίας και παραβατικότητας σε ένα σχολικό σύστηµα είναι το σύµπτωµα 
µιας ολόκληρης σχολικής κοινότητας που δυσλειτουργεί, καθώς και της ευρύτερης 
κοινότητας. Με την έννοια αυτή η δηµιουργία ενός ασφαλούς σχολείου αφορά σε 
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και οι στρατηγικές πρόληψης αφορούν τόσο στους 
µαθητές, όσο και στον ενήλικο πληθυσµό του σχολείου, δηλαδή τους δασκάλους, 
τους καθηγητές, τους επαγγελµατίες και τους γονείς. Για να γίνει ένα σχολείο 
ασφαλές και να µπορεί να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις καλούνται όλοι να αλλάξουν 
και µε τον τρόπο αυτό να συνεισφέρουν σε ένα λειτουργικότερο σχολείο που 
εντάσσει και δεν απορρίπτει, αξιοποιώντας το ρόλο του ως κοινωνικού οργανισµού. 
 
Πιο αναλυτικά στον οδηγό µπορεί ο αναγνώστης να διαβάσει: 
� Ποια τα χαρακτηριστικά των σχολείων που είναι ασφαλή; 
� Ποια είναι τα σηµάδια που χρειάζεται να προσέξουµε, τα οποία σχετίζονται µε τη 
βία και άλλες δυσλειτουργικές συµπεριφορές; 

� Ποιες οι δράσεις που οι σχολικές κοινότητες (εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές, 
τοπική κοινότητα) χρειάζεται να υλοποιήσουν, ώστε να συµβάλουν στην πρόληψη 
της βίας και των δυσλειτουργικών συµπεριφορών; 

� Πώς να αναπτύξει κανείς την πρόληψη και πώς να διαµορφώσει αντίστοιχη 
οµάδα; 

� Πώς να παρέµβει κανείς σε κρίσιµες καταστάσεις και τα επακόλουθά τους, για τη 
διατήρηση της ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον; 

 
Είναι αναµενόµενο ότι δεν µπορεί να καλύψει τις ξεχωριστές και ιδιαίτερες, για κάθε 
σχολείο, συνθήκες και, επίσης, ότι πληροφορίες που θεωρούνται αυτονόητες για 
κάποια σχολική κοινότητα, σε κάποιες άλλες χρειάζεται να δοθεί η δυνατότητα να 
συζητηθούν και να αξιοποιηθούν µε διαφορετικό τρόπο. 



4 

 

Ο οδηγός για ασφαλή σχολεία θα συνδεθεί µε βιωµατική εκπαίδευση στους 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
 
«Click for Support»: Αναπτύσσοντας έναν οδηγό για τη δηµιουργία 
διαδικτυακών παρεµβάσεων στον χώρο της επικεντρωµένης πρόληψης της 
χρήσης ουσιών 
 
 Ν. Τζοβάρα, Γ. Κουλούρης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» 
 
Το Click for Support (CfS) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα που αναπτύχθηκε λόγω 
της επιρροής που έχει το διαδίκτυο στη ζωή των νέων. Το χρησιµοποιούν 
καθηµερινά για επικοινωνία, ως πηγή πληροφοριών κ.ά. Ωστόσο, δεν 
χρησιµοποιείται τακτικά στην πρόληψη της χρήσης ουσιών. Μέθοδοι όµως, που 
βασίζονται στο διαδίκτυο, παρέχουν εύκολη πρόσβαση στους νέους, ειδικά σε 
εκείνους που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου και δεν θα αναζητήσουν βοήθεια 
µε συµβατικούς τρόπους. 
 
Οι δυνατότητες των διαδικτυακών εφαρµογών είναι πολλαπλές: µπορούν να 
παρέχουν άµεση ανατροφοδότηση από ειδικούς, να αυξήσουν τη γνώση σχετικά µε 
τη χρήση ουσιών και να παρέχουν υποστήριξη στην προσπάθεια για µείωση/ 
διακοπή της χρήσης. 
 
Στόχος του CfS είναι η ανάπτυξη ενός οδηγού για τη δηµιουργία διαδικτυακών 
προληπτικών παρεµβάσεων µε τη συµµετοχή φορέων πρόληψης από 13 
ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, 
Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία). Επιπλέον, 
επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη χρήση διαδικτυακών τεχνικών στον 
χώρο της πρόληψης. 
 
Η πρόληψη οφείλει να συµβαδίζει µε τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών και να 
χρησιµοποιεί τα µέσα που χρησιµοποιεί καθηµερινά η βασική οµάδα-στόχος της, οι 
νέοι. Οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του CfS (οµάδα στο 
LinkedIn, επίσηµη ιστοσελίδα κ.ά.). 
 
Για την ανάπτυξη του οδηγού υλοποιήθηκε σε κάθε χώρα έρευνα για υπάρχουσες 
διαδικτυακές παρεµβάσεις. Στη συνέχεια αυτές αξιολογήθηκαν µε βάση συγκεκριµένα 
κριτήρια ποιότητας από ειδικούς και από νεαρούς χρήστες ουσιών. Με βάση τα 
αποτελέσµατα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται το πρώτο σχέδιο του οδηγού. Ο τελικός 
οδηγός θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2015 και θα µεταφραστεί και στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
 
Βιωµατικό εργαστήριο «Η ∆ύναµη του θυµού» 
 
Π. Λυµπέρη, Κ. Πρωτοψάλτη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις» ∆ήµων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου 
σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ και τη Νοµαρχία Αττικής 
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Το βιωµατικό εργαστήριο σχεδιάστηκε µε στόχο τη στήριξη των ατόµων, τα οποία τα 
τελευταία χρόνια δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις απότοµες αλλαγές, σε 
οικονοµικό, κοινωνικό και θεσµικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να χάνουν την 
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, καθώς και το αίσθηµα ασφάλειας και σταθερότητας. 
 
Η αδυναµία στοχοθέτησης, λόγω των καινούριων συνθηκών που επιβάλλονται, 
περιορίζουν την εκπλήρωση των επιθυµιών του ατόµου. Η µαταίωση αυτή, συχνά 
προκαλεί αγανάκτηση και θυµό, ο οποίος εκδηλώνεται στο διπλανό, στο/τη 
σύντροφο, στο φίλο, στο συνάδελφο. Σκοπός του συγκεκριµένου εργαστηρίου είναι η 
υποστήριξη των ατόµων µέσα από την κατανόηση του συναισθήµατος του θυµού και 
τη διαχείρισή του. 
 
Το βιωµατικό εργαστήριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι 
ενδιαφέρονται να µάθουν να διαχειρίζονται το συναίσθηµα του θυµού και 
ολοκληρώνεται σε 2 τρίωρες συναντήσεις. Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί 4 
βιωµατικά εργαστήρια µε 81 συµµετέχοντες. 
 
Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι ότι έγινε κατανοητό ότι το 
συναίσθηµα του θυµού είναι ανθρώπινο και χρήσιµο για το άτοµο, που το κινητοποιεί 
να δράσει απέναντι σε µια «απειλή». Επίσης, έγινε αντιληπτή η σηµασία και ο ρόλος 
της αυτοεκτίµησης στην έκφραση και διαχείρισή του. Η διαδικασία της οµάδας 
βοήθησε τους συµµετέχοντες να µοιραστούν σκέψεις, δυσκολίες, εµπειρίες και 
συναισθήµατα αλλά και να νιώσουν καλά µε τη εκµάθηση και την εξοικείωση των 
τεχνικών διαχείρισής του. 
 
 
«Η ψηφιακή αποτύπωση ως εργαλείο αναστοχασµού και καταγραφής των 
προγραµµάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον» 
 
Ερ.-Ι. Φιλιππίδη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φωκίδας «∆ιαδροµή» 
 
Τα τελευταία 4 χρόνια το Κέντρο Πρόληψης «∆ιαδροµή», υλοποιώντας παρεµβάσεις 
πρόληψης των εξαρτήσεων στα ∆ηµοτικά Σχολεία του νοµού, µεταξύ άλλων 
αποτυπώνει µε ψηφιακό τρόπο την πορεία των οµάδων εκπαίδευσης των µαθητών. 
Στο κλείσιµο των οµάδων, οι µαθητές και οι µαθήτριες, που συµµετείχαν σε αυτές, 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία και «διαδροµή» της οµάδας 
τους η οποία έχει ψηφιακά καταγραφεί µε µορφή βίντεο. Στο πλαίσιο προγραµµάτων 
αγωγής υγείας, πραγµατοποιείται ενίοτε παρουσίαση των βίντεο σε όλη τη σχολική 
κοινότητα. Αυτό το ψηφιακό υλικό προβάλλεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και µε 
τη σύµφωνη γνώµη των οµάδων και του σχολείου. 
 
Η καταγραφή µε ψηφιακό τρόπο των προγραµµάτων πρόληψης περιλαµβάνει τα 
στάδια ανάπτυξης του προγράµµατος, τη θεµατολογία αλλά συνήθως και µία ευχή ή 
µήνυµα πρόληψης για την οµάδα µέσω µίας ευχάριστης και ψυχαγωγικής 
διαδικασίας για τα παιδιά. 
 
Σκοπός της ψηφιακής αποτύπωσης είναι η συµβολή της στην ενδυνάµωση του 
πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα της φιλοσοφίας της πρόληψης καθώς και της θετικής 
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επίδρασης των παρεµβάσεων πρόληψης στους µαθητές. Επιπλέον, αποσκοπεί στην 
καταγραφή των δράσεων πρόληψης µε τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοείται σε 
µεγαλύτερο βαθµό η σηµασία και το περιεχόµενο υλοποίησης των προγραµµάτων 
αυτών όχι µόνο από τους µαθητές αλλά και τους ίδιους τους γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 
 
 
 
 
 


