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Κέντρο Πρόληψης Των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
                                                      Δήμος Ζωγράφου 

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 

Ανακρέοντος 60, 15771 Ζωγράφου, 210 7473328-9, email: kepheo@otenet.gr  

 
                                          Φεβρουάριος 2022 

Αγαπητοί γονείς, 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Ζωγράφου σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου, διοργανώνει κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων για 

γονείς μαθητών του 5ου γυμνασίου και σας προσκαλεί  σε έξι διαδικτυακές εβδομαδιαίες συναντήσεις 

υποστήριξης και ενδυνάμωσης γονέων . 

Τα θέματα προς επεξεργασία  του κύκλου διαδικτυακών συναντήσεων  είναι: 

- Ο Έφηβος μου που αλλάζει /Εγώ που αλλάζω 

- Διαχείριση Συναισθημάτων 

- Λειτουργική επικοινωνία 

- Όρια 

- Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των αλλαγών 
- Εξαρτητικές συμπεριφορές 

 

Πρόκειται για ένα κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων , όπου οι γονείς  μπορούν να επεξεργαστούν δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν υπό τις παρούσες συνθήκες  στον ήδη απαιτητικό τους ρόλο καθώς και τρόπους διαχείρισης των 

θεμάτων που τους απασχολούν σε σχέση με τα παιδιά.   

Οι συμμετέχοντες  θα έχουν τη δυνατότητα  να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να πάρουν γνώσεις και να 

αξιοποιήσουν τις διεργασίες των συναντήσεων προς ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου. 

Στις εν λόγω συναντήσεις, οι γονείς δεν θα είναι απλοί ακροατές αλλά θα συμμετέχουν ενεργά και θα 

ανταλλάσσουν σκέψεις, βιώματα και συναισθήματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν στο σύνολο των συναντήσεων του κύκλου καθώς αυτές δεν έχουν 

μεμονωμένο χαρακτήρα. 

*Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας zoom  

κάθε Δευτέρα 18:00-19:30 (ημερομηνίες συναντήσεων:14/2 - 21/2 - 28/2 - 14/3 - 21/3 – 28/3) 

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη 

Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 11/2/2022 και ώρα 09:00 π.μ. στο email 

syllogos5gym.zografou@gmail.com  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου με την 

ένδειξη «Αίτημα συμμετοχής στον κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων για γονείς » και συμπληρώνοντας 

ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 15 άτομα. Σε περίπτωση 

αυξημένου ενδιαφέροντος και εφόσον οι συμμετοχές είναι επαρκείς, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και 2ου 

διαδικτυακού τμήματος του κύκλου συναντήσεων.  

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα στοιχεία σύνδεσης μέσω  zoom, με το πέρας της προθεσμίας 

εγγραφής.  

 

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 
 

Yπεύθυνη δράσης: Καρασιώτου Βάνα -Κοινωνική Λειτουργός (M.Ed.)/Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης Δ. 
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