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  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
  Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και  Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
«ΠΝΟΗ»
, θα πραγματοποιήσει  ομιλία  με θέμα τη 
σχολική βία – σχολικός εκφοβισμός
, μετά από αίτημα  του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Ταξιάρχη.
  Η ομιλία  θα υλοποιηθεί την  Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 3.00μ.μ στο
χώρο του σχολείου. 
  Στόχος της ομιλίας είναι να προβληματίσει τους ενήλικες για τις μορφές, τις
αιτίες, την αντιμετώπιση και την πρόληψη, όχι μόνο του σχολικού εκφοβισμού,
αλλά και όλων των μορφών βίας που εκδηλώνονται και αναπτύσσονται στο
σχολικό περιβάλλον.
  

  

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο          Τ Υ Π Ο Υ

  Τo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε. 
Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» και το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης   της  Διεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας
& Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε.Χ. συνδιοργανώνουν και υλοποιούν σε
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συνεργασία με τους Σχολικούς
Συμβούλους της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μια σειρά εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων για τους 
Διευθυντές όλων των σχολείων της Π.Ε. Χαλκιδικής
με τίτλο:
  ''Για μια συνολική προσέγγιση συμπεριφορών  των μαθητών''.
  Το πέμπτο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα  πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Σχολείο            Ν. Μαρμαρά
στις   28 & 29.11.2016.
  

Βασικός στόχος του σεμιναρίου  είναι η υποστήριξη  του ρόλου του  Διευθυντή στην
αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων που αφορούν την προστασία  και την  ψυχική υγεία
των μαθητών. Τα σεμινάρια αυτά ,παράλληλα με όλα
όσα  υλοποιούνται εδώ και 17 χρόνια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και
στους γονείς παιδιών έως 18 χρονών ,
συμβάλλουν  στην θέσπιση  πολιτικής και στρατηγικής  πρόληψης για όλα τα 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα στη σχολική κοινότητα.

  

Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία :

    
    -    

τους Σχολικούς  Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

    

  

κα Λασκαρίδου Χ., Πάλλα Μ., κους Γεωργιάδη Μ., Καραγκιοζίδη Π., Πατμάνογλου Σ.

    
    -    

τους Σχολικούς  Συμβούλους  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    

  

κους  Κελεσίδη Ε., Μπότσα Γ.,  Παρασκευά Α.

    
    -    
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Τη  Σχολική  Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής  κα Πατσίδου  - Ηλιάδου Μ.

    

    
    -    

το Δημοτικό Σχολείο  Ν. Μαρμαρά για τη φιλοξενία

    
    -    

καθώς και   τους συμμετέχοντες Διευθυντές για τη  συμμετοχή τους. 

    

  

  

  

   Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ
  Τo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε. 
Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» και το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης   της  Διεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας
& Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε.Χ. συνδιοργανώνουν και υλοποιούν σε
συνεργασία με τους Σχολικούς
Συμβούλους της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μια σειρά εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων για τους 
Διευθυντές όλων των σχολείων της Π.Ε. Χαλκιδικής
με τίτλο:
  ''Για μια συνολική προσέγγιση συμπεριφορών  των μαθητών''.
  Το τέταρτο  εκπαιδευτικό σεμινάριο θα  πραγματοποιηθεί  στο 1ο Δημοτικό Σχολείο  
Κασσανδρείας στις   21& 22.11.2016.
  

Βασικός στόχος του σεμιναρίου  είναι η υποστήριξη  του ρόλου του  Διευθυντή στην
αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων που αφορούν την προστασία  και την  ψυχική υγεία
των μαθητών. Τα σεμινάρια αυτά ,παράλληλα με όλα
όσα  υλοποιούνται εδώ και 17 χρόνια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και
στους γονείς παιδιών έως 18 χρονών ,
συμβάλλουν  στην θέσπιση  πολιτικής και στρατηγικής  πρόληψης για όλα τα 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα στη σχολική κοινότητα.
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Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία :

    
    -  τους Σχολικούς  Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

    
    -  κα Λασκαρίδου Χ., Πάλλα Μ., κους Γεωργιάδη Μ., Καραγκιοζίδη Π., Πατμάνογλου Σ.  

    
    -  τους Σχολικούς  Συμβούλους  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

    
    -  κους  Κελεσίδη Ε., Μπότσα Γ.,  Παρασκευά Α.  

    
    -  Τη  Σχολική  Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής  κα Πατσίδου  - Ηλιάδου Μ.  

    
    -  το 1ο  Δημοτικό Σχολείο   Κασσανδρείας για τη φιλοξενία  

    
    -  καθώς και   τους συμμετέχοντες Διευθυντές για τη  συμμετοχή τους.   

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

  Τo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε. 
Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» και το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης   της  Διεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας
& Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε.Χ. συνδιοργανώνουν και υλοποιούν σε
συνεργασία με τους Σχολικούς
Συμβούλους της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μια σειρά εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων για τους 
Διευθυντές όλων των σχολείων της Π.Ε. Χαλκιδικής
με τίτλο:
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  ''Για μια συνολική προσέγγιση συμπεριφορών  των μαθητών''.
  Το τρίτο  εκπαιδευτικό σεμινάριο θα  πραγματοποιηθεί  στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.  Μουδανιών
στις   7 και 8.11.2016.
  

Βασικός στόχος του σεμιναρίου  είναι η υποστήριξη  του ρόλου του  Διευθυντή στην
αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων που αφορούν την προστασία  και την  ψυχική υγεία
των μαθητών. Τα σεμινάρια αυτά ,παράλληλα με όλα
όσα  υλοποιούνται εδώ και 17 χρόνια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και
στους γονείς παιδιών έως 18 χρονών ,
συμβάλλουν  στην θέσπιση  πολιτικής και στρατηγικής  πρόληψης για όλα τα 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα στη σχολική κοινότητα.

  

Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία :

    
    -   τους Σχολικούς  Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

    
    -  κα Λασκαρίδου Χ., Πάλλα Μ., κους Γεωργιάδη Μ., Καραγκιοζίδη Π., Πατμάνογλου Σ.  

    
    -  τους Σχολικούς  Συμβούλους  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

    
    -  κους  Κελεσίδη Ε., Μπότσα Γ.,  Παρασκευά Α.  

    
    -  Τη  Σχολική  Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής  κα Πατσίδου  - Ηλιάδου Μ.  

    
    -  το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. ΄Μουδανιών   για τη φιλοξενία  

    
    -  καθώς και   τους συμμετέχοντες Διευθυντές για τη  συμμετοχή τους.   
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

  Τo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε. 
Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» και το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης   της  Διεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας
& Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε.Χ. συνδιοργανώνουν και υλοποιούν σε
συνεργασία με τους Σχολικούς
Συμβούλους της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μια σειρά εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων για τους 
Διευθυντές όλων των σχολείων της Π.Ε. Χαλκιδικής
με τίτλο:
  ''Για μια συνολική προσέγγιση συμπεριφορών  των μαθητών''.
  Το δεύτερο  εκπαιδευτικό σεμινάριο θα  πραγματοποιηθεί  στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης
‘’ΠΝΟΗ’’ στον Πολύγυρο στις 31.10 και 1.11.2016.
  

Βασικός στόχος του σεμιναρίου  είναι η υποστήριξη  του ρόλου του  Διευθυντή στην
αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων που αφορούν την προστασία  και την  ψυχική υγεία
των μαθητών. Τα σεμινάρια αυτά ,παράλληλα με όλα
όσα  υλοποιούνται εδώ και 17 χρόνια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και
στους γονείς παιδιών έως 18 χρονών ,
συμβάλλουν  στην θέσπιση  πολιτικής και στρατηγικής  πρόληψης για όλα τα 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα στη σχολική κοινότητα.

  

Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία :

    
    -  τους Σχολικούς  Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

    
    -  κα Λασκαρίδου Χ., Πάλλα Μ., κους Γεωργιάδη Μ., Καραγκιοζίδη Π., Πατμάνογλου Σ.  

    
    -  τους Σχολικούς  Συμβούλους  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

    
    -  κους  Κελεσίδη Ε., Μπότσα Γ.,  Παρασκευά Α.  
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    -  Τη  Σχολική  Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής  κα Πατσίδου  - Ηλιάδου Μ.  

    
    -  το ΚΠΕ Αρναίας   για τη φιλοξενία  

    
    -  καθώς και   τους συμμετέχοντες Διευθυντές για τη  συμμετοχή τους.   

  

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

   Τo Κέντ       Το κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
της Περιφερειακής Ενότητας  Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ»,  συνδιοργανώνει  και υλοποιεί σε
συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της 2ης

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Χαλκιδικής, 
ύστερα από αίτημα των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους, με τη συμμετοχή 
17 δασκάλων από το 1ο  Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλικράτειας.
  Η μορφή του προγράμματος είναι 7 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις με θέμα:
  « Προαγωγή της προστασίας του παιδιού», οι οποίες θα πραγματοποιούνται στο χώρο του  1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.
Καλλικράτειας από 24 Οκτωβρίου  έως 5 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 12.00-2.00μ.μ..
  Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους δασκάλους σε θέματα που προάγουν την
προστασία  και την  ψυχική υγεία του παιδιού,
καθώς και η ενίσχυση του ρόλου τους  ως Ενήλικες Υποστηρικτές. Δηλαδή  πώς μέσα από το ρόλο τους ως δάσκαλοι,  να
στηρίξουν  τους μαθητές και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη υγιών προσωπικοτήτων, πέρα από το γνωστικό αντικείμενο. Με
την καλλιέργεια των  προσωπικών και κοινωνικών  δεξιοτήτων  των μαθητών πετυχαίνεται η «θωράκιση» του χαρακτήρα
του κάθε  παιδιού, έτσι ώστε να μην «υιοθετήσει»  το τελευταίο οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά. 
  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί  στο φαινόμενο του σχολικού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού((bullying και cyber bullying), τα οποία
παρουσιάζουν αυξητική τάση. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί  η  εφαρμογή  μέσα στην τάξη
, του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
υλικού 
«Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
».
  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, συνεχίζεται η συνεργασία  του Κέντρου Πρόληψης με τους εκπαιδευμένους
δασκάλους, μέσω της πραγματοποίησης  τακτικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον βεβαίως 
υπάρχει το ενδιαφέρον από τους ίδιους.
  Ευχόμαστε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να έχουμε σχολεία, τα οποία θα λειτουργούν με θεσπισμένη
πολιτική και στρατηγική στο θέμα της πρόληψης όλων  των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, γεγονός το οποίο αποτελεί και
τον απώτερο στόχο των προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική κοινότητα.

 7 / 17



2016

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016 10:26 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Ιούλιος 2021 09:07

  Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία τον Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής περιφέρειας , τη
Διεύθυνση  του  1ου Δημοτικού σχολείου Ν. Καλλικράτειας  για τη φιλοξενία, καθώς επίσης και τους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους. 
  

  

  

  

 Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ 

  

  

 To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
«ΠΝΟΗ»,

    
    -    

θα πραγματοποιήσει ομιλία την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 6.00μ.μ.,  στο Θέατρο Μεγάλης  Παναγίας με θέμα “Μύθοι
και πραγματικότητα  σχετικά με τις εξαρτήσεις” κατόπιν  αιτήματος των Συλλόγων Γονέων &  Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου και  του Γυμνασίου Μ. Παναγίας.

    

  

 Η ομιλία έχει στόχο  να ενημερώσει και να προβληματίσει τους ενήλικες για τις αιτίες, την αντιμετώπιση και την πρόληψη  των
παράνομων   αλλά και νόμιμων ουσιών ,  καθώς και όλων των εξαρτητικών συμπεριφορών  (διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητά,
κλ.π.)

    
    -    

Επίσης  ξεκίνησε την Πέμπτη 20 0κτωβρίου   2016 και ώρα 4.30μ.μ ομάδα ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης για γονείς στην 
Αρναία, στην αίθουσα Αποστολικής  Διακονίας, κατόπιν αιτήματος του  Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του  Νηπιαγωγείου
Αρναίας και της Πρωτοβουλίας  Γονέων Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και  Αρδαμερίου (Ελληνορθόδοξη Οικογένεια).

    

  

Γενικός στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας, πως δηλαδή
μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη σημερινή  κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα,  πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους
τους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για όλες  τις παράνομες ουσίες  και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και
για  τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ)  που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες , αλλά στην
πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

  

Τα θέματα που  απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και
ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν  να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του,
να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν
την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις  εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι
προληπτικά στο πρόβλημα.

  

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και σε κάθε  άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός και η
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διάρκεια του προγράμματος είναι  δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις,  στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν
μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις ,πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την
υγιή ψυχοκοινωνική  ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.

  

  

  

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  

  

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
«ΠΝΟΗ»,
ξεκίνησε 
2 ομάδες ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης για γονείς στο Δήμο Αριστοτέλη. 

  

Η πρώτη ομάδα   πραγματοποιείται  ύστερα από αίτημα του Συλλόγου  Διδασκόντων & Γονέων του Δημοτικού  Σχολείου
Ουρανούπολης  . Οι συναντήσεις, οι οποίες
ξεκίνησαν την Τρίτη 27
Σεπτεμβρίου 2016,
υλοποιούνται στο 
Δημοτικό Σχολείο Ουρανούπολης
και ώρα 
3.45μ.μ.

  

Η δεύτερη ομάδα πραγματοποιείται ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταγείρων –
Στρατονίκης . Οι συναντήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 κα
ι υλοποιούνται στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα Στάγειρα 
και ώρα 
10.00π.μ.

  

Γενικός στόχος των ομάδων είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των
παιδιών.Πως 
δηλαδή   μπορούμε να μεγαλώσουμε ψυχικά υγιή παιδιά στη «σύγχρονη» κοινωνία .

  

Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για
όλες  τις παράνομες ουσίες  και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για  τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ
κλπ), που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

  

Τα θέματα που  απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και
ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν  να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του,

  

να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν
την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις  εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι
προληπτικά στο πρόβλημα.
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Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των σεμιναρίων, όπως και σε κάθε  άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός. Το
σεμινάριο έχει  διάρκεια δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Στις  συναντήσεις αυτές, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν
μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την
υγιή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο  ρόλο  τους ως γονείς.

  

  

  

  

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  

  

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Π.Ε.Χ. ''ΠΝΟΗ'' , μετά από αίτημα  της Πρωτοβουλίας
Γονέων
''Ελληνορθόδοξη Οικογένεια''
της Ι.Μ. Ιερισσού, Αγ. Όρους & Αρδαμερίου, θα πραγματοποιήσει ομιλία σε συνεργασία με τη
ν Αντιδημαρχία Πολιτισμού ,Παιδείας & Ποιότητας Ζωής, 
καθώς και με
τη 
Δημοτική Κοινότητα Αρναίας

  

την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00μμ στην αίθουσα τελετών ΄΄Μητροπολίτης Σωκράτης΄΄  στην Αρναία. 

  

Το θέμα της ομιλίας είναι:

  

«Μύθοι και πραγματικότητα σχετικά με τις εξαρτήσεις» 

  

Στόχος της  ομιλίας είναι η ενημέρωση  και ο προβληματισμός των ενηλίκων (κυρίως των γονιών & των εκπαιδευτικών) σχετικά με τις
αιτίες, την αντιμετώπιση και την πρόληψη, των παράνομων αλλά και όλων των νόμιμων ''καθημερινών'' εξαρτήσεων,  οι οποίες μπορεί να 
φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

  

  

Ο Πρόεδρος για το Δ.Σ.

  

Καραφουλίδης Αναστάσιος
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

  

Τo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε.  Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» και το Τμήμα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης   της  Διεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε.Χ.
συνδιοργανώνουν και υλοποιούν σε συνεργασία με τους 
Σχολικούς Συμβούλους της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μια σειρά εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων για τους 
Διευθυντές όλων των σχολείων της Π.Ε. Χαλκιδικής
με τίτλο:

  ''Για μια συνολική προσέγγιση συμπεριφορών  των μαθητών''.
  Το πρώτο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο  πραγματοποιείται στο ΚΠΕ Αρναίας, στις 9-10/5/2016.
  

Βασικός στόχος του σεμιναρίου  είναι η υποστήριξη  του ρόλου του  Διευθυντή στην αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων που αφορούν την
προστασία  και την  ψυχική υγεία των μαθητών. 
Τα σεμινάρια αυτά, παράλληλα με όλα όσα  υλοποιούνται εδώ και 17 χρόνια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και στους
γονείς παιδιών έως 18 χρονών 
, συμβάλλουν  στην θέσπιση  πολιτικής και στρατηγικής  πρόληψης για όλα τα  ψυχοκοινωνικά προβλήματα στη σχολική κοινότητα.

  

Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία :

  

 1. τους Σχολικούς  Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  

κα Λασκαρίδου Χ., Πάλλα Μ., κους Γεωργιάδη Μ., Καραγκιοζίδη Π., Πατμάνογλου Σ.

  

 2. τους Σχολικούς  Συμβούλους  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  

 κους  Κελεσίδη Ε., Μπότσα Γ.,  Παρασκευά Α.

  

 3. Τη  Σχολική  Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής,  κα Πατσίδου  - Ηλιάδου Μ.

  

 4. το ΚΠΕ Αρναίας   για τη φιλοξενία

  

 5.  καθώς και   τους συμμετέχοντες Διευθυντές για τη  συμμετοχή τους. 
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο       Τ Υ Π Ο Υ

  

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
«ΠΝΟΗ»,  υλοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε ομαδάρχες της Β. Χαλκιδικής με θέμα την Προαγωγή της Προστασίας των
κατασκηνωτών, που θα φιλοξενηθούν στις
κατασκηνώσεις του προσκυνήματος στη Μ.Παναγία
, 
κατά τους θερινούς μήνες.

  

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε (27/4/2016) στη Γαλάτιστα και είχε τρίωρη διάρκεια.

  

Πιο  συγκεκριμένα, οι ομαδάρχες εκπαιδεύτηκαν και εξοικειώθηκαν με τις  ανάγκες των κατασκηνωτών των αντίστοιχων ηλικιών που θα 
φιλοξενηθούν,έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν πιο οικεία και ασφαλή.  Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στο ρόλο και στα καθήκοντα του
ομαδάρχη με  στόχο και πάλι τόσο την ασφάλεια των κατασκηνωτών όσο και των ίδιων των  ομαδαρχών.

  

Ο τρόπος της εκπαίδευσης ήταν όπως σε όλα τα σεμινάρια ο βιωματικός.

  

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

  

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
«ΠΝΟΗ»,  ξεκίνησε την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 – 12.00π.μ. ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στην
Γαλάτιστα . 

  

Η  ομάδα   πραγματοποιείται   ύστερα από αίτημα του  νηπιαγωγείου  Γαλάτιστας. Οι συναντήσεις υλοποιούνται στον χώρο του ΚΔΑΠ.
Γενικός  στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η  προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, πως
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δηλαδή   μπορούμε να  μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη «σύγχρονη» κοινωνία .

  

Πιο  συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους  προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για
όλες  τις  παράνομες ουσίες  και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για  τις νόμιμες  καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ
κλπ), που μπορεί να  φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου  σοβαρές.

  

Τα  θέματα που  απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα,  πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και
ειλικρινή επικοινωνία  με το παιδί τους, πώς μπορούν  να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του  μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του,
να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά,  να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται  στις επιρροές , να ενισχύουν
την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση  των ίδιων των γονέων σχετικά με τις  εξαρτήσεις και πώς μπορούν να  δράσουν οι ίδιοι
προληπτικά στο πρόβλημα.

  

Ο  τρόπος που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και  σε κάθε  άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός με διάρκεια
περίπου δέκα  δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις,  στις οποίες οι γονείς έχουν τη  δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν
τους προβληματισμούς  τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που  σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του παιδιού
μέσα στην οικογένεια και να  πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.

  

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

  

 Το κέντρο Προληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
''ΠΝΟΗ' ', συνδιοργανώνει και υλοποιεί σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περειφέρειας Χαλκιδικής, ύ
στερα  από αίτημα των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους, με  τη συμμετοχή  19 δασκάλων από το 2ο  Δημοτικό
Σχολείο Νέας Καλλικράτειας   και το Δημοτικό Σχολείο Νέων Σιλάτων.

  

 Η μορφή του προγράμματος είναι 7 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις με θέμα:

  

« Προαγωγή της προστασίας του παιδιού», οι  οποίες θα πραγματοποιούνται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καλλικράτειας  από 10
Μαρτίου  έως 20 Απριλίου 2016  και ώρα 12.00-2.00μ.μ..

  

 Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους δασκάλους σε θέματα που προάγουν την προστασία  και
την  ψυχική υγεία του παιδιού, καθώς  και η
ενίσχυση του ρόλου τους  ως Ενήλικες Υποστηρικτές. Δηλαδή  πώς  μέσα από το ρόλο τους ως δάσκαλοι,  να στηρίξουν  τους μαθητές και
να  συμβάλλουν στην ανάπτυξη υγιών προσωπικοτήτων, πέρα από το γνωστικό  αντικείμενο. Με την καλλιέργεια των  προσωπικών και
κοινωνικών   δεξιοτήτων  των μαθητών πετυχαίνεται η «θωράκιση» του χαρακτήρα του κάθε   παιδιού, έτσι ώστε να μην «υιοθετήσει»  το
τελευταίο οποιαδήποτε  εξαρτητική συμπεριφορά. 

  

 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί  στο φαινόμενο του σχολικού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού((bullying και cyber bullying),  τα οποία
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παρουσιάζουν αυξητική τάση. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη  του στόχου αυτού αποτελεί  η  εφαρμογή  μέσα στην τάξη
, του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
υλικού 
«Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
».

  

 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, συνεχίζεται η συνεργασία  του  Κέντρου Πρόληψης με τους εκπαιδευμένους δασκάλους, μέσω
της  πραγματοποίησης  τακτικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς, εφόσον βεβαίως  υπάρχει το ενδιαφέρον από
τους ίδιους.

  

 Ευχόμαστε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να έχουμε σχολεία,  τα οποία θα λειτουργούν με θεσπισμένη πολιτική και
στρατηγική στο θέμα  της πρόληψης όλων  των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, γεγονός το οποίο  αποτελεί και τον απώτερο στόχο των
προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική  κοινότητα.

  

 Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία τον Σχολικό σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής περιφέρειας , τη Διεύθυνση  του
 2ου Δημοτικού σχολείου  Ν. Καλλικράτειας  για τη φιλοξενία, καθώς επίσης και τους συμμετέχοντες  εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή
τους. 

  

  

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

  

 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και  Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», θα
πραγματοποιήσει  ομιλία σε γονείς   την 
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 5.30μ.μ  στην Όλυνθο 
στον χώρο του νηπιαγωγείου.
Η  ομιλία πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος  του Συλλόγου διδασκόντων του νηπιαγωγείου Ολύνθου.

  

Το θέμα της ομιλίας είναι : 

  

<< Ο ρόλος των συναισθημάτων στη σχέση γονιών -παιδιών >>

  

 Στόχος της ομιλίας είναι  να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει   τους  γονείς  για τη σημασία των συναισθημάτων τόσο στην
καθημερινή τους    επικοινωνία , όσο και στην σχέση τους με τα παιδιά.  Επίσης η ομιλία  στοχεύει και στη δημιουργία μιας νέας ομάδας
γονέων. 
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

   Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και  Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», θα πραγματοποιήσει  ομιλία με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα γυναίκας μετά από αίτημα  της Συλλογικότητας ''Μαμάδες εν δράσει''.
  Η ομιλία  θα υλοποιηθεί την  Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00π.μ στον χώρο του ανοιχτού αμφιθεάτρου Σημάντρων. 
  

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

  

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
«ΠΝΟΗ»,  ξεκίνησε την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 16.30μ.μ ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στα Νέα
Μουδανιά.

  

Η  ομάδα  πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος των Δημοτικών Σχολείων Νέων  Μουδανιών  και   θα υλοποιείται  στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Ν.Μουδανιών.

  

Γενικός  στόχος της ομάδας  είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και  η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, πως
δηλαδή   μπορούμε να  μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη ‘’σύγχρονη’’ κοινωνία .

  

Πιο  συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους  προστατευτικούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν ‘’ασπίδα’’ για
όλες  τις  παράνομες ουσίες  και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για  τις νόμιμες  καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ
κλπ)  που μπορεί να  φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες , αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου  σοβαρές.

  

Τα  θέματα που θα απασχολήσουν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών  σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και
ειλικρινή  επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν  να κερδίσουν την εμπιστοσύνη  του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του,
να βρίσκει τρόπους να  τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να  αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν
την αυτοεκτίμησή του, και  τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις  εξαρτήσεις και  πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι
προληπτικά στο πρόβλημα..
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Ο  τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και  σε κάθε  άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός με
διάρκεια δέκα δίωρες  εβδομαδιαίες συναντήσεις,  στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να  γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν
τους προβληματισμούς τους, να  ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την  υγιή ανάπτυξη του παιδιού
μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο  ρόλο τους ως γονείς.

  

  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

  

 Το  Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  του Νομού Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» σε 
συνεργασία,

  

με τη Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής, το Παρατηρητήριο για την  πρόληψη της σχολικής βίας και
του εκφοβισμού και το Σχολικό Σύμβουλο 2 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής ολοκλήρωσε σττις 23 Φεβρουαρίου
2016 , το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δασκάλων με θέμα: 
«Προαγωγή της προστασίας του παιδιού»,
που υλοποιήθηκε  στο 2ο δημοτικό σχολείο Νέων Μουδανιών.

  

Το  σεμινάριο είχε διάρκεια επτά δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, και   στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους
δασκάλους σε  θέματα που προάγουν την προστασία  και την  ψυχική υγεία του παιδιού  γενικότερα, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου
των δασκάλων ως ενήλικες  υποστηρικτές. Δηλαδή  πώς μέσα από το ρόλο τους μπορούν να συμβάλλουν  στην ανάπτυξη  μιας υγιούς
προσωπικότητας του μαθητή, καλλιεργώντας και  ενισχύοντας τις προσωπικές και κοινωνικές  δεξιότητες, οι οποίες  θα   «θωρακίσουν»
το παιδί, έτσι ώστε να μην «υιοθετήσει» οποιαδήποτε   εξαρτητική συμπεριφορά.

  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φαινόμενο του σχολικού(bullying)και ηλεκτρονικού εκφοβισμού(cyber bullying ),  τα οποία παρουσιάζουν
αυξητική τάση. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη  του στόχου αυτού αποτελεί  η  εφαρμογή  μέσα στην τάξη του  υλικού 
«Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
».

  

Η συνεργασία αυτή  συνεχίζεται  με την πραγματοποίηση  εποπτειών          ( τακτές συναντήσεις) κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς.

  

Ευχόμαστε  να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να έχουμε σχολεία τα οποία θα  λειτουργούν με θεσπισμένη πολιτική και
στρατηγική στο θέμα της πρόληψης  όλων  των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, γεγονός το οποίο αποτελεί και τον  απώτερο στόχο των
προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική κοινότητα.

  

Ευχαριστούμε  θερμά τον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου κ. Παπαβασιλείου  Εμμανουήλ  για τη φιλοξενία του σεμιναρίου στο
χώρο του σχολείου του.

  

 16 / 17



2016

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016 10:26 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Ιούλιος 2021 09:07

  

  

  

  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
  Το Κέντρο Πρόληψης τω Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής "ΠΝΟΗ'' συνιοργανώνει και υλοποιει σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής,
ύστερα από αίτημα των Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους με συμετοχή 22 δασκάλων απο τα 1
ο

2
ο

3
ο 

Δημοτικά Σχολεία Ν. Μουδανιών.
  
   Η μορφή του προγράμματος είναι 7 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις με θέμα: « Προαγωγή της προστασίας του παιδιού», οι  οποίες θα πραγματοποιούνται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών από 12  Ιανουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου 2016  και ώρα 12.00-2.00.

   Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους δασκάλους σε  θέματα που προάγουν την προστασία  και την  ψυχική υγεία του παιδιού,  καθώς και η ενίσχυση του ρόλου τους  ως Ενήλικες Υποστηρικτές. Δηλαδή   πώς μέσα από το ρόλο τους ως δάσκαλοι,  να στηρίξουν  τους μαθητές και  να συμβάλλουν στην ανάπτυξη υγιών προσωπικοτήτων, πέρα από το γνωστικό  αντικείμενο. Με την καλλιέργεια των  προσωπικών και κοινωνικών   δεξιοτήτων  των μαθητών
πετυχαίνεται η «θωράκιση» του χαρακτήρα του κάθε   παιδιού, έτσι ώστε να μην «υιοθετήσει»  το τελευταίο οποιαδήποτε  εξαρτητική συμπεριφορά. 

   Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί  στο φαινόμενο του σχολικού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού((bullying και cyber bullying),  τα οποία παρουσιάζουν αυξητική τάση. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη  του στόχου αυτού αποτελεί  η  εφαρμογή  μέσα στην τάξη, του  εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλικού «Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού».

   Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, συνεχίζεται η συνεργασία  του  Κέντρου Πρόληψης με τους εκπαιδευμένους δασκάλους, μέσω της  πραγματοποίησης  τακτικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς, εφόσον βεβαίως  υπάρχει το ενδιαφέρον από τους ίδιους.

   Ευχόμαστε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να έχουμε σχολεία,  τα οποία θα λειτουργούν με θεσπισμένη πολιτική και στρατηγική στο θέμα  της πρόληψης όλων  των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, γεγονός το οποίο  αποτελεί και τον απώτερο στόχο των προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική  κοινότητα.

   Το Κέντρο Πρόληψης ευχαριστεί θερμά για  την συνεργασία τον Σχολικό σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής περιφέρειας , τη Διεύθυνση  του  2ου Δημοτικού σχολείου  Μουδανιών  για τη φιλοξενία, καθώς επίσης και τους συμμετέχοντες  εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους. 
  

  

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο        Τ Υ Π Ο Υ

  

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», ξεκίνησε την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17.00 ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στον Πολύγυρο.

  

Η ομάδα   πραγματοποιείται   ύστερα από αίτημα του   συλλόγου  γονέων  του 4ου νηπιαγωγείου Πολυγύρου. Οι συναντήσεις υλοποιούνται στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Γενικός στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, πως δηλαδή   μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη «σύγχρονη» κοινωνία .

  

Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για όλες  τις παράνομες ουσίες  και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για  τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ), που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

  

Τα θέματα που  απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν  να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του, να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις  εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι προληπτικά στο
πρόβλημα.

  

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και σε κάθε  άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός με διάρκεια περίπου δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις,  στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.
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