ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ

Γενικά για τον Σ.Σ.Ν.
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων είναι Δομή της Εκπαίδευσης. Αποτελεί θεσμό
του Υπουργείου Παιδείας από το 1990 και ανήκει στις καινοτόμες δράσεις του. Κατά
τη σχολική χρονιά 2011-12, ο Σταθμός δεν λειτούργησε, όπως και οι υπόλοιποι,
εξάλλου. Επαναλειτούργησε στις 10 Οκτωβρίου 2012, με Υπεύθυνη την
εκπαιδευτικό Γεωργία Σοφία Κολοκυθά, που ήταν και το μοναδικό στέλεχος. Ο
ρόλος του ΣΣΝ είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας στη σχολική κοινότητα,
δηλαδή μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. (αποφ. Α.Π 93008/Γ7, 10-8-12) Πιο
συγκεκριμένα, ο ΣΣΝ:
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Παρέχει βραχεία ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική στο πλαίσιο
ατομικών συνεδριών, σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας,
μαθητές,τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς.
Συνεργάζεται με φορείς για την αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν
ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης ή/και κοινωνικής περίθαλψης.
Παρέχει Συμβουλευτική γονέων και ενημέρωση, κυρίως σε πλαίσια
πρόληψης.
Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς και στηρίζει το έργο τους. Συμμετέχει στις
παιδαγωγικές συνεδριάσεις και συνεργάζεται μαζί τους στην προσπάθεια
επίλυσης παιδαγωγικών ή οργανωτικών ζητημάτων.
Πραγματοποιεί παρεμβάσεις στα σχολεία τόσο σε περίπτωση ανάγκης, όσο
και σε επίπεδο πρόληψης και προώθησης της ψυχικής υγείας.
Οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες, συνεργάζεται με φορείς εκτός ΥΠΕΠΘ
στα πλαίσια της γενικότερης ευαισθητοποίησης, ανάπτυξης και εξέλιξης των
μελών της σχολικής κοινότητας.
Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, στηρίζοντας την
υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων και σεμιναρίων που προωθούν
την ψυχική υγεία.

Το σκεπτικό και οι στόχοι
« Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι θεραπευτικές»
Κοινωνία, κοινωνικές δομές, σχέσεις, άνθρωποι, συναισθήματα, ανθρώπινες
σχέσεις! Συναίσθημα που «πάσχει», δυσλειτουργικές ανθρώπινες σχέσεις, ανάγκες
που «σιωπούν». Κάπως έτσι σκιαγραφείται, με αδρές γραμμές, ο κοινωνικός ιστός,
με μια πιο εσωτερική ματιά.
Η αμεσότητα στην επικοινωνία και η επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις αποτελεί
τόσο κινητήρια δύναμη όσο και θέση του ΣΣΝ Α Αθήνας. Στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του - δεδομένου ότι στελεχώνεται από ένα μόνο άτομο και
απευθύνεται σε 200 σχολεία - προτεραιότητά έχει την επαφή με, όσο το δυνατόν,
περισσότερα σχολεία σε μια προσπάθεια ουσιαστικής επικοινωνίας, αρχικά με τους
εκπαιδευτικούς. Η προσδοκία είναι να προκύπτουν προτάσεις δημιουργικές, μέσα
από τη διερεύνηση αναγκών, που να ενισχύουν το βίωμα και να περιλαμβάνουν το
συναίσθημα.
Η ψυχολογική στήριξη, η επικοινωνία και η συνεργασία μπορούν να αποτελέσουν
ένα πρώτο ευεργετικό αντιστάθμισμα στο αδιέξοδο που βιώνουμε και που
αντανακλάται αισθητά στο χώρο της εκπαίδευσης.
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Επικοινωνία και ωράριο λειτουργίας
Ο Σταθμός βρίσκεται στην Φιλήμωνος 19, στο 16ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών,
στους Αμπελοκήπους (πίσω από το νοσοκομείο «Έλενα»). Οι συνεδρίες
πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6450891
e-mail: mail@1ssn.att.sch.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή, 10.30 -16.30

Η Υπεύθυνη του ΣΣΝ Α Αθήνας
Γεωργία- Σοφία Κολοκυθά, MSc
ΠΕ06
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