
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι μεταβάςεισ ςε επόμενο ςτάδιο ηωισ, που περνά κάκε άνκρωποσ από τθν παιδικι μζχρι και 

όλθ τθν ενιλικθ ηωι, αποτελοφν περιόδουσ ρευςτότθτασ και ευαλωτότθτασ που μασ φζρνουν 
μπροςτά ςε αλλαγζσ και νζεσ ευκαιρίεσ.  

Τζτοια περίοδοσ είναι και θ Γ’ Λυκείου, που για πολλοφσ μακθτζσ περιλαμβάνει τισ ειςαγωγικζσ 
εξετάςεισ, τισ επονομαηόμενεσ και πανελλινιεσ, κακϊσ και το πζραςμα από τθ ςχολικι ςτθν ενιλικθ 
ηωι.  

Από ποια ςυναιςκιματα περνάει ο μακθτισ τθσ  Γϋ Λυκείου και κατϋ επζκταςθ και θ οικογζνεια; 
Πϊσ μπορεί ο γονιόσ να διαχειριςτεί  τα δικά του ςυναιςκιματα και ταυτόχρονα να είναι διακζςιμοσ 
και να διατθριςει τθ ςφνδεςθ με το ςχεδόν ενιλικο παιδί του; Στθν ιςτοδιάλεξθ κα εςτιαςτοφμε ςτθν 
υποςτιριξθ ςτο άγχοσ, το οποίο ςτισ μζρεσ μασ ιδιαίτερα αλλθλεπιδρά και με το ηιτθμα τθσ 
επιδθμίασ. Επίςθσ κα ειςάγουμε τθν ζννοια τθσ αναδυόμενθσ ενθλικίωςθσ. 

Ημερομηνία: 13/11/2020 
‘Ωρα: 10:00-12:00 
Ειςθγιτριεσ: 
Ζουντουρίδου Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ, Στζλεχοσ Κζντρου Πρόλθψθσ 
Μαρόγλου Φωτεινι, Κλινικι και Κοινωνικι Ψυχολόγοσ, Ψυχοκεραπεφτρια Gestalt, Στζλεχοσ 

Κζντρου Πρόλθψθσ. 
Η δράςθ απευκφνεται ςτουσ γονείσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του Δικτφου Άλφα, δθλαδι τουσ 

κατοίκουσ των Διμων Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, Παφλου Μελά, Κορδελιοφ-Ευόςμου,  
Ωραιοκάςτρου,  Δζλτα και Χαλκθδόνασ. 

Για τη δήλωςη ςυμμετοχήσ τηλεφωνείςτε ςτο 2310 729090 ή ςτείλτε e-mail ςτο 
info@diktioalpha.gr όπου θα αναφζρετε: το ονοματεπώνυμο, το τηλζφωνο και το Δήμο κατοικίασ 
μζχρι την Παραςκευή, 6 Νοεμβρίου. 

  Μετά τθ διλωςθ ςυμμετοχισ κα ςασ αποςταλοφν οι οδθγίεσ ςφνδεςθσ ςτο ςεμινάριο. Η 
δράςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ πλατφόρμασ ZOOM. Η ςυμμετοχι ςτθ δράςθ είναι δωρεάν.  

 

 
 
 
 
 

 

  

Κ Ε Ν Σ Ρ Ο   Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η    ΣΩΝ   Ε Ξ Α Ρ Σ Η  Ε Ω Ν 
& ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

ΔΤΣΙΚΗ  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ  (ΟΚΑΝΑ) 

Διαδικτσακό Σεμινάριο για Γονείς με θέμα:  
 

«Πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
και άλλεσ προκλήςεισ τησ ενηλικίωςησ: Ο ρόλοσ των γονζων» 

 

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» είναι εγκεκπιμένορ θοπέαρ  ππόλητηρ ηυν εξαπηήζευν και πποαγυγήρ ηηρ τςσοκοινυνικήρ ςγείαρ ζηη Δςηική Θεζζαλονίκη 
ςπό ηην εποπηεία ηος Υποςπγείος Υγείαρ και ηος ΟΚΑΝΑ. Σηόσορ ηος είναι η πποαγυγή ηηρ τςσοκοινυνικήρ ςγείαρ και η ππόλητη επικίνδςνυν 
ζςμπεπιθοπών. Σηο πλαίζιο αςηό ηο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» διοπγανώνει Ομάδερ εμτύσυζηρ, επιμόπθυζηρ και αςηογνυζίαρ για έθηβοςρ, γονείρ, 
εκπαιδεςηικούρ, μέλη ηυν ηοπικών κοινοηήηυν και άλλοςρ θοπείρ. 

Κέννενης 32, 56121, Αμπελόκηποι, 2310729090, www.diktioalpha.gr, e-mail: info@diktioalpha.gr  f: https://www.facebook.com/DiktyoAlfa 
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