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Πρόγραμμα παρέμβασης με παράλληλες δράσεις στο         

1ο Γενικό Λύκειο Συκεών  
 
 

      Το 1ο  Γενικό Λύκειο Συκεών Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε πρόγραμμα παρέμβασης με 
παράλληλες δράσεις για όλη την σχολική κοινότητα, μαθητές/τριες  όλων των τάξεων, το 
Σύλλογο Εκπαιδευτικών καθώς και το Σύλλογο Γονέων, το οποίο  υλοποιείται από το Κέντρο 
Πρόληψης Πυξίδα. 
        Πρωτοστάτης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το 1ο Λύκειο Συκεών, στο οποίο έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η παρέμβαση σε όλους τους μαθητές/τριες της Α’ τάξης. Συγκεκριμένα, έχουν 
γίνει δύο δίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις σε κάθε ένα από τα 5 τμήματα, με έμφαση στο 
ζήτημα των εξαρτήσεων, τις συνθήκες που καθιστούν ένα νέο ευάλωτο στη δοκιμή μιας 
ουσίας, καθώς και τους παράγοντες που θα  μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην 
υιοθέτηση μιας ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς.  
      Σύμφωνα με τις γραπτές αξιολογήσεις τους, οι μαθητές της 1ης Λυκείου αποκόμισαν 
σημαντικές πληροφορίες και εμπειρίες κατά τη διάρκεια των βιωματικών ασκήσεων, που σε 
σημαντικό βαθμό συνέβαλαν ώστε να επανεξετάσουν τις στάσεις τους σχετικά με το ζήτημα 
της εξάρτησης.  
     Στο πρόγραμμα παρέμβασης για τους   μαθητές/τριες της Β’ τάξης θα δοθεί έμφαση στη 
ρύθμιση των συναισθημάτων και τη διαχείριση του θυμού, ενώ για τη Γ’ τάξης η παρέμβαση 
θα αφορά τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων. 
       Σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, οι οποίοι ενημερώθηκαν 
εξαρχής για το προτεινόμενο πρόγραμμα και συμμετέχουν  αποτελεσματικά στη διαδικασία 
εκπαίδευσης των μαθητών μέσα στην αίθουσα. 
       Οι γονείς των μαθητών επίσης έλαβαν γνώση για το υλοποιούμενο πρόγραμμα, και σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, επικύρωσαν από την πλευρά τους τη 
συνεργασία του σχολείου με το Κέντρο Πρόληψης Πυξίδα. 
        Συγχαρητήρια στο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο, διότι με δική του πρωτοβουλία, 
ζήτησε επιπλέον εκπαίδευση όσον αφορά την πρόληψη του εκφοβισμού, ώστε αργότερα να 
προβεί σε αντίστοιχες δράσεις στο σχολείο μας. 
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