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Θέμα: Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με τις παρεμβάσεις-ενημερωτικές δράσεις του 

Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Φλώρινας για τη σχολική περίοδο 2017-2018  
 

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Φλώρινας, όπως και κατά τα προηγούμενα 
έτη, προσφέρει βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές και μαθήτριες, στις παρακάτω θεματικές, με τη δυνατό-
τητα ανάπτυξης και άλλων, αναλόγως των αναγκών: 

 Διαπροσωπικές σχέσεις στην εφηβεία 
 Ασφαλής χρήση του διαδικτύου  
 Διαχείριση συγκρούσεων  
 Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού 
 Διαφυλικές σχέσεις (σχέσεις μεταξύ των φύλων) 
 Πρόληψη των διακρίσεων - Αποδοχή της διαφορετικότητας 
 Ρητορική μίσους στο διαδίκτυο 

 

Οι παρεμβάσεις είναι βραχείας διάρκειας και μπορούν να συνδεθούν με τα επιμέρους μαθησιακά αντι-
κείμενα. 
 

Επίσης, προσφέρονται ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς, σχετικά με τα παρακάτω θέματα: 
 Επικοινωνία στην οικογένεια 
 Συνεργασία γονέων και σχολείου – Γονείς και σχολική επίδοση 
 Ασφαλής χρήση του διαδικτύου – Εθισμός στο διαδίκτυο (σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Α-

σφαλούς Διαδικτύου) 
 Κανόνες και όρια στην οικογένεια - Πρόληψη της σωματικής τιμωρίας 
 Πρόληψη και διαχείριση της επιθετικότητας και του σχολικού εκφοβισμού 
 Σχέσεις στην εφηβεία 
 Προτάσεις για ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά 

 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας 2017-2018, τα Γυμνάσια μπορούν να ζητήσουν 
από τον Συμβουλευτικό Σταθμό την πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων για μαθητές/τριες, εκπαι-
δευτικούς και γονείς, στους εξής θεματικούς άξονες: 

 Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων (Εθισμός στο διαδίκτυο - Το σχολείο ως κοινότητα – Κοινωνικά 
πρότυπα και εξαρτήσεις) 

 Έμφυλες ταυτότητες 



Για την κάλυψη των αναγκών, οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες ή οι Σύλλογοι Γονέων, παρακαλού-
νται να επικοινωνούν σε επαρκές χρονικό διάστημα πριν από την επιθυμητή παρέμβαση ή δράση, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός. 

 
Τέλος, ευνόητο είναι ότι ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων είναι στη διάθεση:  
 Των Συλλόγων Διδασκόντων για ενημερωτικές συναντήσεις επί ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που α-

νακύπτουν στο σχολείο ή επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων αγωγής υγείας σε συνεργα-
σία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 Των μαθητών και μαθητριών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα συναισθηματικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα.  

 
Επισυνάπτουμε τις σχετικές ανακοινώσεις, προς ενημέρωση εκπαιδευτικών, Συλλόγων Γονέων και μα-

θητών/τριών. 
Η Υπεύθυνη Συμβουλευτικού 

Σταθμού Νέων Φλώρινας 
 
 
 

Άννα Μπαφίτη 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας 

 
 
 

Παύλος Ιωάννου 
 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 

 
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας είναι υπηρεσία 
του Υπουργείου Παιδείας που έχει σκοπό την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονά-
δων, σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
 
Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν στο Συμβουλευτικό Σταθμό 
Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές/τριες (με την έγκριση των γονέων τους) 
 
Για ποιες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε συνεργασία 
 Για μαθητές/-τριες των οποίων η συμπεριφορά δίνει την εντύπωση της ύπαρξης προβλήματος ψυχολο-

γικού χαρακτήρα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και, ενδεχομένως, αντιμετώπισης από ειδικούς 
 Για προβληματισμούς σας σε σχέση με την άσκηση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού 
 Για υποστήριξη κατά την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας, σε συνεργασία με το Γραφείο Σχο-

λικών Δραστηριοτήτων  
 Για πραγματοποίηση παρεμβάσεων βραχείας διάρκειας σε μαθητές και μαθήτριες 
 Για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων σε ψυχοκοινωνικά θέματα, για εκπαιδευτικούς και γο-

νείς  

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε 
Υπεύθυνη: Άννα Μπαφίτη, Κοινωνιολόγος ΠΕ10-Παιδαγωγός ΠΕ70, M.Ed.  
Διεύθυνση: Διοικητήριο, 2ος όροφος, γραφείο 5 
Τηλέφωνο: 23850 54571, 6948235601 
E-mail: ssneonflo@dide.flo.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://dide.flo.sch.gr/ssneonflo 
Ομάδα στο facebook: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 
 

 
Αγαπητοί γονείς,  
 

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας είναι υπη-
ρεσία του Υπουργείου Παιδείας που έχει σκοπό την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών 
μονάδων, σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Νομού. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συμβουλευτικό Σταθμό, εφόσον θέλετε να συζητήσε-
τε για ζητήματα ψυχολογικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που σας απασχολούν σε σχέση με τα παιδιά σας. 
Το ίδιο μπορούν να κάνουν και τα παιδιά σας, με την έγκρισή σας. 

Μπορείτε ακόμη, μέσα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, να ζητήσετε τη διοργά-
νωση ενημερωτικών συναντήσεων για ψυχοκοινωνικά θέματα. 

 
Πού μπορείτε να απευθυνθείτε 

Υπεύθυνη: Άννα Μπαφίτη, Κοινωνιολόγος ΠΕ10-Παιδαγωγός ΠΕ70, M.Ed. (μεταπτυχιακή ειδίκευση στη 
Σχολική Παιδαγωγική) 
Διεύθυνση: Διοικητήριο, 2ος όροφος, γραφείο 5 
Τηλέφωνο: 23850 54571 
E-mail: ssneonflo@dide.flo.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://dide.flo.sch.gr/ssneonflo 
Ομάδα στο facebook: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 
 
Για συναντήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, ώστε να κλείσετε ραντεβού.      



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
 

 
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας είναι υπη-

ρεσία του Υπουργείου Παιδείας που έχει σκοπό την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών 
μονάδων, σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 
 
Αυτό σημαίνει ότι μαθητές και μαθήτριες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συμβουλευτικό Σταθμό, εάν 

θέλετε να συζητήσετε για θέματα ψυχολογικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που σας απασχολούν, με τη 
σύμφωνη γνώμη των γονιών σας.  
 
Πού μπορείτε να απευθυνθείτε 
Υπεύθυνη: Άννα Μπαφίτη, Κοινωνιολόγος ΠΕ10-Παιδαγωγός ΠΕ70, M.Ed. (μεταπτυχιακή ειδίκευση στη 
Σχολική Παιδαγωγική) 
Διεύθυνση: Διοικητήριο, 2ος όροφος, γραφείο 5 
Τηλέφωνο: 23850 54571 
E-mail: ssneonflo@dide.flo.sch.gr 
 
Επισκεφθείτε ακόμη την ιστοσελίδα μας: http://dide.flo.sch.gr/ssneonflo και 
γίνετε μέλη της ομάδας μας στο facebook:  
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» , 
για να βρίσκετε πληροφορίες για ζητήματα που σας απασχολούν. 
 
Για συναντήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, ώστε να κλείσετε ραντεβού. 


