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        Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022 

 

Προς τους γονείς των μαθητών/τριών 

του Κολλεγίου Αθηνών 

 

H Διεύθυνση και το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα του Σχολείου σας προσκαλούν την 

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, ώρα 18:00-21:00,  

στο Θέατρο του Κολλεγίου, σε ομιλία με θέμα: 

Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών  

Πότε μπορώ να μιλήσω στο παιδί μου; 

 

Τα ναρκωτικά αποτελούν έναν ύπουλο καθημερινό κίνδυνο για όλες τις οικογένειες. Η 

πρόληψη κατά των ναρκωτικών είναι απόλυτης προτεραιότητας.  

 

Στόχος της παρουσίασης είναι να εστιάσουμε στις πληροφορίες που είναι σημαντικές τόσο 

για τον γονέα όσο και για το παιδί. Να φωτίσουμε δηλαδή αυτές τις γκρίζες ζώνες, με τρόπο 

απλό και κατανοητό. Να ξεφύγουμε από τους μύθους και να δώσουμε στα ναρκωτικά τη 

διάσταση που τους αναλογεί. Να κατανοήσουμε τους πραγματικούς κινδύνους και να 

φροντίσουμε να γίνουμε αρωγοί αυτών των πληροφοριών, ώστε να ενισχύσουμε τα παιδιά 

μας απέναντι στον κίνδυνο. 

 

Ομιλητής θα είναι ο κ. Γιάννης Αβραμίδης,  Person Centered Counselor & Supervisor,  

MSc University of Strathclyde, UK 

 

Θα ακολουθήσει ένας δεύτερος κύκλος ομιλιών για τα ναρκωτικά, που θα απευθύνεται 

πλέον στα ίδια τα παιδιά όπου θα ενημερωθούν για το τι είναι τα ναρκωτικά, ποια είδη 

υπάρχουν, τον τρόπο που επιδρούν στον οργανισμό, τους κινδύνους που κρύβουν, τις 

πιέσεις των «φίλων», καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης αυτής της πίεσης. Τις 

ομιλίες αυτές θα παρακολουθήσουν εθελοντικά ομάδες των 20 μαθητών, Παρασκευή 

μεσημέρι μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η διάρκεια της κάθε ομιλίας θα είναι 4 ώρες.  Το 

κόστος συμμετοχής για τις ομάδες των μαθητών είναι 40 Ευρώ.  

 

Στις ομιλίες προς τους μαθητές θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο παιδιά Γυμνασίου και 

Λυκείου, και μόνο εφόσον κάποιος από τους γονείς τους έχει παρακολουθήσει την 

παραπάνω παρουσίαση. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του 

θέματος. Τα ναρκωτικά είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και οι αλήθειες που εμφανίζονται 

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης χρειάζονται την υποχρεωτική, προηγούμενη έγκριση 

των γονέων. 

 

Για την είσοδό σας στο Θέατρο θα λάβετε προσωπικό QR Code δυο ημέρες πριν την ομιλία. 

 

 

Μάγια Αλιβιζάτου 

Διασχολική Συντονίστρια  
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