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Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με το ν. 3966/2011 είναι φορέας που 
υλοποιεί προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας από το 1998 με την εποπτεία του Υπουργείου 
Υγείας και του ΟΚΑΝΑ. 
Τα προγράμματα πρόληψης στοχεύουν αφενός στην ενίσχυση των προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων (όπως είναι οι σχέσεις με τον εαυτό και 
τους άλλους, η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία, η επικοινωνία, η διαχείριση των 
συναισθημάτων, οι υπεύθυνες επιλογές) αφετέρου στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη 
των σημαντικών ενηλίκων- γονέων και εκπαιδευτικών ώστε να παρέχουν ένα υποστηρικτικό 
πλαίσιο που θα διευκολύνει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

Σε συνέχεια της πολυετούς και γόνιμης συνεργασίας μας και βάσει του πλαισίου 
συνεργασίας που καθορίστηκε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας  και Κέντρων Πρόληψης 
ΟΚΑΝΑ (ΦΕΚ B’/434/17-3-2011), με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
για τα προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στην τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-
2019, στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας μέσω των σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων, τους 
εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων. 

1.  Προγράμματα για   εφήβους 

 Πρόκειται για βιωματικά εργαστήρια που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των εφήβων σε 
προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες (εικόνα εαυτού, μετάβαση, σχέσεις με συνομήλικους) 
και θα απευθύνονται σε μαθητές  τάξεων των γυμνασίων και Λυκείων στις Δημοτικές 
Ενότητες  Αμαλιάδας και Βαρθολομιού. 

Τα εργαστήρια στηρίζονται στην βιωματική μέθοδο που επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή 
και αυτενέργεια των εφήβων και υλοποιούνται με εθελοντική συμμετοχή τους εκτός 
ωρολογίου προγράμματος. Οι έφηβοι ενημερώνονται για το πρόγραμμα ανά τμήμα, εντός 
ωρολογίου προγράμματος, όπου δηλώνουν ταυτόχρονα και τη συμμετοχή τους στα 
εργαστήρια. 

2.  Προγράμματα για γονείς   

Τα προγράμματα για γονείς  έχουν στόχο  την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των γονέων 
στο ρόλο τους και στον υποστηρικτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην φάση της 
εφηβείας. Πρόκειται για ομάδες (έως 20 ατόμων), διάρκειας 5-8 συναντήσεων, που  
επεξεργάζονται τις ανάγκες της εφηβείας, τα όρια και την επικοινωνία γονέα – εφήβου και 



εστιάζουν στην ενεργητική συμμετοχή των γονέων μέσω συζήτησης και έκφρασης 
προβληματισμών και είτε είναι εξειδικευμένα στην εφηβική ηλικία, είτε είναι μεικτού 
τύπου. 
-   Προγράμματα για γονείς εφήβων θα υλοποιηθούν στον δήμο Πύργου. 
- Μεικτό πρόγραμμα γονέων (για γονείς παιδιών όλων των ηλικιών) θα υλοποιηθεί στη 
Δημοτική Ενότητα  Ανδραβίδας. Θα εξειδικευτεί ανά ηλικία στην περίπτωση αυξημένης 
συμμετοχής γονέων με τη δημιουργία διαφορετικών ομάδων. 

3.  Προγράμματα για εκπαιδευτικούς     

Τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε 
θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων, στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και στην 
δυναμική της ομάδας.  Είναι βιωματικά, στηρίζονται στην ενεργητική συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών και υλοποιούνται σε εθελοντική βάση, εκτός ωρολογίου προγράμματος σε 
συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

4.  Ανταπόκριση σε αιτήματα 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της δικτύωσης με τη σχολική κοινότητα, το Κέντρο έχει τη 
δυνατότητα ανταπόκρισης σε αιτήματα σχολικών μονάδων και συλλόγων γονέων για 
παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε γονείς και εκπαιδευτικούς.   

Στους εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί από το Κέντρο και υλοποιούν δράσεις 
ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας όπως πρόληψη των εξαρτήσεων, 
διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργασία, επικοινωνία- εντός ή εκτός προγράμματος- υπάρχει η 
δυνατότητα συναντήσεων διερεύνησης ως προς τις ανάγκες τους για την εφαρμογή των 
δράσεων.  

Στους γονείς, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υγείας όπως είναι οι ανάγκες των εφήβων, τα όρια και η επικοινωνία/ 
προσέγγιση του εφήβου. Υλοποιούνται κατόπιν αιτήματος των σχολικών μονάδων ή των 
συλλόγων γονέων.   

Επίσης, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς υπάρχει δυνατότητα ατομικής και ομαδικής 
υποστήριξης σε θέματα που σχετίζονται με τον γονεϊκό και παιδαγωγικό τους ρόλο 
αντίστοιχα. 

Όλα τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και με 
σεβασμό στις ανάγκες όσων απευθύνονται στο Κέντρο και στο απόρρητο των πληροφοριών. 

Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική τη συνέχιση της δικής σας στήριξης και συνεργασίας 
παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τα προγράμματα του 
Κέντρου και το πλαίσιο συνεργασίας (ΦΕΚ Β/434/17-3-2011) ώστε να διευκολύνουν στην 
υλοποίησή τους. 

Με την ευκαιρία της επιστολής σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά 
και παραμένουμε στη διάθεση της σχολικής κοινότητας για συνεργασία. 

 
 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη 
Γιώτα Τσαπαρδώνη 

Ψυχολόγος 
Α/Α 

Η Αν. Επιστημονικά Υπεύθυνη 
 

Κατερίνα ψυχολόγος 
Μάσσαλα 

 
 
 
 
 

     σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)  


