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η προσπάθεια που γίνεται για να προλάβουμε εκ των 

προτέρων και να αποτρέψουμε κάποιες αρνητικές ή 

ανεπιθύμητες καταστάσεις, ενέργειες ή συνέπειες. (βικιλεξικό)

Επιδιώκει να… … βοηθήσει τους ανθρώπους - ειδικά, αλλά όχι μόνο, τους νέους — να αποφύγουν ή να 

καθυστερήσουν την έναρξη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών ή, εάν έχουν ήδη ξεκινήσει τη χρήση, 

για να αποτρέψει την ανάπτυξη διαταραχών χρήσης ουσιών (επιβλαβής χρήση ουσιών ή εξάρτηση) 

Αλλά και …. να διασφαλίσει την υγιή και ασφαλή ανάπτυξη παιδιών και νέων, ώστε να μπορούν να 

πραγματώσουν το δυναμικό και τα ταλέντα τους και να γίνουν ενήλικες που συμβάλλουν στην κοινότητα και την 

κοινωνία. 

“πρόληψη”

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%89
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%80%CF%89


vs

Εντοπίζονται σε τρία επίπεδα ταυτόχρονα: 

▪ Ατομικό (βιολογικό υπόστρωμα, προσωπικότητα)

▪ Διαπροσωπικό (σχέσεις, εμπειρίες, κοινωνικοποιητικό πλαίσιο)

▪ Περιβαλλοντικό (μικρο-/μακρο-) (επιρροές, κανονιστικό πλαίσιο)

Χαρακτηριστικά ή/και συμπεριφορές του 

(περιβάλλοντος του) ατόμου που συνδέονται 

με αυξημένο κίνδυνο για τη χρήση ουσιών 

Χαρακτηριστικά ή/και συμπεριφορές του 

(περιβάλλοντος του) ατόμου που συνδέονται 

με χαμηλότερο κίνδυνο για τη χρήση ουσιών 

Παράγοντες κινδύνου Προστατευτικοί παράγοντες



Παράγοντας Οικογένεια

Γενετικές ευπάθειες

Συμπεριφορές

• Χρήση ουσιών 

• Σχολική αποτυχία

• Ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες

• Κακή αυτορρύθμιση

• Προβλήματα ψυχικής υγείας

• Κακή σωματική υγεία

Παράγοντας ΣΧΟΛΕΙΟ

-Κακή ποιότητα εκπαίδευσης

-Αρνητικό κλίμα στην τάξη/σχολείο

-Ανοχή σε αδικαιολόγητες απουσίες

-Απουσία προγραμμάτων προαγωγής 

υγείας/πρόληψης

-Ανυπαρξία δράσεων εκτός σχολικού 

προγράμματος

Παράγοντας Παρέα

Προσωπικά χαρακτηριστικά

-

Επιρροές σε μικροεπίπεδο

Στάσεις

Αντιλήψεις

Πολυεπίπεδες επιρροές στην ανάπτυξη

Νευρολογική ανάπτυξη

Ατομικά χαρακτηριστικά

Παράγοντας Υλικό περιβάλλον Παράγοντας Κοινωνικό περιβάλλον Παράγοντας Μιντιακό/πολιτισμικό περιβάλλον

Επιρροές σε μακροεπίπεδο



Ομάδα στόχος

Παιδιά, έφηβοι & νέοι

Σημαντικοί ενήλικες: γονείς, εκπαιδευτικοί κ.α.

Τελικός στόχος της πρόληψης…

να υποστηρίξει και να  ενδυναμώσει τα παιδιά 
και τους νέους/ες

• Να πραγματώσουν το δυναμικό τους

• Να αποφύγουν επιβλαβείς κι επικίνδυνες 

συμπεριφορές και καταστάσεις, όπως οι εξαρτήσεις

• Να αντιμετωπίζουν «δημιουργικά» τα προβλήματα 

και τις κρίσεις

• Να μπορούν να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους 

άλλους ανθρώπους

ΠΡΟΛΗΨΗ

Γενικευμένη πρόληψη

Επικεντρωμένη πρόληψη

Ενδεδειγμένη πρόληψη



Παρεμβάσεις πρόληψης

στην τάξη:
Ενίσχυση προσωπικών & 

κοινωνικών δεξιοτήτων

Πρόληψη των εξαρτήσεων

Πρόληψη κι αντιμετώπιση 

εκφοβισμού

Γονείς & κηδεμόνες

Δράσεις ενημέρωσης
Ψυχολογία παιδιών κι εφήβων

Προβλήματα & δυσκολίες 

Ομάδες συμβουλευτικής γονέων
Γονεϊκότητα

Παράγοντες κινδύνου & παράγοντες 

προστασίας για την ψυχική υγεία

Δεξιότητες επικοινωνίας

Κανόνες & όρια

Κοινότητα

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης

Ενημερωτικά φυλλάδια

Εκπαίδευση επαγγελματιών

Ψυχολογική Υποστήριξη & 

συμβουλευτική 

Σχολική κοινότητα
Πολιτική και κλίμα του σχολείου

Ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου

Εκπαίδευση & υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών

Παιδιά & έφηβοι

Πρόληψη των εξαρτήσεων 

& Προαγωγή

Ψυχοκοινωνικής υγείας

Καθολική

Επικεντρωμένη 

Ενδεδειγμένη



Ποιοι είναι οι έφηβοι μας;

Έφηβοι με 
τυπική 

ανάπτυξη & 
καλή πορεία

Έφηβοι με 
σοβαρά 

προβλήματα 
υγείας

Έφηβοι με 
επιβαρυμένο 
οικογενειακό 
περιβάλλον

Έφηβοι που 
αντιμετωπίζουν 

μια σοβαρή 
κρίση

Έφηβοι με 
αναπτυξιακές 
διαταραχές ή 

αναπηρία

Έφηβοι με 
θέματα ψυχικής 

υγείας



Παρεμβάσεις πρόληψης 
στα σχολεία

• Να λειτουργήσει το σχολείο ως παράγοντας προστασίας για την 

πρόληψη των εξαρτήσεων κι άλλων προβληματικών συμπεριφορών

• Να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτικοί στον παιδαγωγικό τους ρόλο

• κι ως πολλαπλασιαστές πρόληψης 

Τελικός στόχος της πρόληψης…

Κλίμα 
σχολείου

Πολιτική 
σχολείου

Παρεμβάσεις



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Πηγή: προσαρμογή από H.Rutter, National Obesity Observatory

Η πρακτική μας στην πρόληψη

Η ελιά της 

πρόληψηςΟι πρακτικές μας 

για τις οποίες 

γνωρίζουμε ότι 

δεν είναι 

αποτελεσματικές
Οι γνώσεις μας

για την 

αποτελεσματικότητα των 

πρακτικών πρόληψης

Οι πρακτικές μας για 

τις οποίες 

γνωρίζουμε ότι είναι 

αποτελεσματικές

Οι πρακτικές μας



Παρεμβάσεις στα σχολεία: ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

ΓΟΝΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ

• Εξαρτήσεις & εξαρτησιογόνες ουσίες

• Κατάχρηση διαδικτύου

• Εκφοβισμός

• Διαχείριση Άγχους

• Αποδοχή Διαφορετικότητας-Συμπερίληψη

• Αναγνώριση κι έκφραση συναισθημάτων 

• Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας

Βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών & υποστήριξη στην εφαρμογή
Ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή των εγχειριδίων (δωρεάν)
Υποστήριξη για τη διαμόρφωση παρεμβάσεων & προγραμμάτων αγωγής υγείας
Υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων



Ο Οδηγός: 

✓Συνοψίζει όλες τις καλές πρακτικές για τα 
σχολικά προγράμματα πρόληψης 

✓Έχει την υπογραφή και έγκριση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

✓Διαδίδεται στην Ευρώπη με την υποστήριξη 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 



ΞΕΡΩ ΤΙ ΖΗΤΑΩ 
γνωστό στα 
αγγλικά ως

UNPLUGGED



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

https://www.emcdda.europa.eu/best-
practice/xchange/unplugged_en

https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange/unplugged_en


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Καθολική παρέμβαση

Βασίζεται στο μοντέλο κοινωνικών επιρροών,

είναι αλληλεπιδραστικό & 

ενσωματώνει εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής

& κανονιστική εκπαίδευση



Δεξιότητες ζωής 
αναφέρονται 

στην ικανότητα του ανθρώπου
να συμπεριφέρεται θετικά 

και να προσαρμόζεται με κατάλληλο τρόπο
στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος

ΠΟΥ, 1994

Κανονιστική εκπαίδευση
αναφέρεται στη 

διόρθωση κανονιστικών αντιλήψεων

Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Κοινωνικών  Επιρροών

• εστιάζει στην ενίσχυση
στάσεων & δεξιοτήτων 

που συμβάλλουν στην αντίσταση 
στην πίεση των συνομηλίκων

• ενσωματώνει την
κοιν. επιρροή ως παράγοντας προστασίας



Παραδείγματα 
δραστηριοτήτων από 
το τετράδιο μαθητή



Παραδείγματα 
δραστηριοτήτων από 
το τετράδιο μαθητή







Παρέμβαση για την ενίσχυση του κινήτρου 
για τη διακοπή καπνίσματος

Διερεύνηση ατομικών πεποιθήσεων και προσδοκιών από το  κάπνισμα

Εξάρτηση από το Κάπνισμα  - «Πού βρίσκομαι στον κύκλο της αλλαγής;»

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αλλαγής

Τι παίρνω και τι δεσμεύομαι να κάνω 

Το ημερολόγιο μου  
Τα δύσκολα της προσπάθειας  - Στερητικό σύνδρομο  
Το κάπνισμα στην παρέα– Η πίεση των συνομηλίκων  
Ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν  
Ατομικό σχέδιο δράσης  

• Κατανοώντας την υποτροπή και το ολίσθημα / εκτροπή / παρατυπία 
• Αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου 
• Κάρτα πρώτων βοηθειών για τα ολισθήματα και την έντονη 

επιθυμία 
• Διαχείριση ενός ολισθήματος 

Ενημέρωση για το κάπνισμα και τις συνέπειες του:  

Γιατί καπνίζει οι έφηβοι

Μύθοι και αλήθειες για το κάπνισμα

Σύντομη παρέμβαση 
4  Βιωματικών 
συναντήσεων



Διαδικτυακός κύκλος εκπαιδευτικών συναντήσεων
για καθηγητές/τριες

σε θέματα που αφορούν την εφηβεία

• Οι έφηβοι στην νέα πραγματικότητα: ανάγκες, δυσκολίες & προκλήσεις

• Δυναμική της ομάδας τάξης: ο ρόλος των εκπαιδευτικών

• Ο έρωτας και η σεξουαλικότητα στην εφηβεία

• Εξαρτήσεις και εφηβεία: Οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι έφηβοι

• Διαδίκτυο και εφηβεία: Τι χρειάζεται να ξέρουμε για την ασφάλεια τους

• Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη κι αντιμετώπιση στο σχολείο

• Άγχος στην εφηβεία: Τι μπορούμε να κάνουμε ως εκπαιδευτικοί 



Βραχείες παρεμβάσεις πρόληψης 
για μαθητές και μαθήτριες

σε θέματα που αφορούν την εφηβεία

• Εφηβεία: ένας ανεμοστρόβιλος αλλαγών!

• Δυναμική της ομάδας τάξης: ενίσχυση της επικοινωνίας και τω σχέσεων

• Ο έρωτας και η σεξουαλικότητα στην εφηβεία

• Εξαρτήσεις και εφηβεία: Προκλήσεις και κίνδυνοι για τους  εφήβους

• Διαδίκτυο και εφηβεία: όλα οσα χρειάζεται να ξέρουμε για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο

• Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη κι αντιμετώπιση στο σχολείο

• Αναγνώριση και έκφραση δύσκολων συναισθημάτων

• Άγχος στην εφηβεία

• Συμπερίληψη της διαφορετικότητας: αγκαλιάζοντας το κάθε άτομο με τη 
διαφορετικότητα του



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στις παρεμβάσεις …

οι γονείς ενισχύονται στο γονεϊκό τους ρόλο,

ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών,

καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά τους, 

μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν θετικά με τρόπους κατάλληλους για την ηλικία των 

παιδιών τους. 



Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης                                                                                 

σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών 

• Μητέρα και πατέρας εν δράσει

• Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των παιδιών

• Τα όρια στη ζωή των παιδιών

• Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

• Ο ρόλος των γονέων στην αναγνώριση κι έκφραση συναισθημάτων

• Η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών & των εξαρτήσεων

• Το άγχος στη ζωή των παιδιών

• Ο ρόλος των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία και τη σχολική μελέτη

• Δυνατότητες και κίνδυνοι στο διαδίκτυο

• Η πρόληψη κι η αντιμετώπιση του εκφοβισμός



Παρεμβάσεις πρόληψης 
για εφήβους εκτός σχολικής 

κοινότητας



Ενημερωτικά φυλλάδια για τις εξαρτήσεις



Σας ευχαριστώ!
Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας

2310-20.20.15 & 2310-20.44.53

www.pyxida.org.gr
info@pyxida.org.gr

http://www.pyxida.org.gr/
http://www.pyxida.org.gr/
http://www.pyxida.org.gr/
http://www.pyxida.org.gr/

