
            
                                                                                    
 
          
 ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από τον Σ.Σ.Ν. A Αθήνας» 
 
 
         Σας στέλνουμε επιστολή της Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων 

της Δ.Ε. Α Αθήνας για την πραγματοποίηση βιωματικού σεμιναρίου με θέμα: 

«Επικοινωνία με γονείς: Δυσκολίες και προτάσεις».    
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. 

 

 
 
 
 
                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                    ----- 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      Δ/ΝΣΗ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 

                                    ----- 

         ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση: Π. Κυριακού 10 , Ισόγειο  

Τ.Κ. – Πόλη: 115 26 - Αθήνα 

e-mail: mail@1ssn.att.sch.gr 

Υπεύθυνη : Σοφία Κολοκυθά 

Τηλ.: 210 - 6450891 

 

 Αθήνα,  27-11-2015 

Αριθ. Πρωτ.: 20027  

 

  

ΠΡΟΣ:  Όλες τις σχολικές μονάδες της  

              Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 

           

 

 

          

  

Ο  Διευθυντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας 

 

 

 

 

 

Λεωνίδας Μάντζος PhD, MSc, MEd 

 

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ  

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 
 

 

  
 

 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι 

Με αυτήν την επιστολή, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο ΣΣΝ οργανώνει το 

τέταρτο για φέτος  σεμινάριο, με τίτλο «Επικοινωνία με γονείς: Δυσκολίες και 

προτάσεις».  Στο βιωματικό αυτό σεμινάριο θα ασχοληθούμε με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουμε στην προσέγγισή μας με τους γονείς και τα συναισθήματα που μας 

προκαλούνται από αυτήν τη διαδικασία, προσπαθώντας να διαμορφώσουμε πιθανές 

προτάσεις για τη διαχείρισή τους. Θα δούμε επίσης κάποιες «τεχνικές» που θα 

διευκολύνουν τη σχέση μας μαζί τους και είναι δυνατόν  να κάνουν την επικοινωνία 

μας  πιο δημιουργική. Η δραστηριότητα θα αναπτυχθεί κατά πολύ μέσα από δικά σας 

βιώματα και προβληματισμούς και θα βασιστεί σε διαδραστικές ασκήσεις, ανάλογα, 

πάντα με τη δυναμική και τις ανάγκες της ομάδας. Η εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι 

η Μαρία Ζάννη, ψυχοθεραπεύτρια., μέλος του ΚΕΔΕ ( Κέντρο Έρευνας και Δράσης 

για την Ειρήνη), εκπαιδεύτρια του προγράμματος «Επικοινωνία δίχως βία για σχολεία 

δίχως βία». 

. 

 

Η ζωή δεν είναι πάντα αδιέξοδη.... 



 

 

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία του σεμιναρίου: 

 

Βιωματικό σεμινάριο: 

« Επικοινωνία με γονείς: Δυσκολίες και προτάσεις» 
 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 

Ώρα: 3μμ – 7 μμ 

Χώρος διεξαγωγής: 2
ο
 Πειραματικό ΓΕΛ, Κυριακού 12, Αμπελόκηποι (είσοδος 

από Φιλήμονος ή Ε. Βενιζέλου 

Αριθμός συμμετεχόντων: 30 

Εισηγήτρια: Μαρία Ζάννη 

 

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τη συμμετοχή τους μόνο στο μέιλ του 

ΣΣΝ mail@1ssn.att.sch.gr μέχρι την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, αναφέροντας 

ονοματεπώνυμο, σχολείο που υπηρετούν και τηλέφωνα. Θα ενημερωθούν για τη 

συμμετοχή τους το αργότερο 2 ημέρες πριν το σεμινάριο, με απάντηση στο μειλ 

που θα στείλουν. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 

Βιογραφικό εισηγήτριας 

H Μαρία Ζάννη  είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος  Κοινωνιολογίας, MD 

Εγκληματολογίας, Κοινωνική ανθρωπολόγος,  Σωματική ψυχοθεραπεύτρια και 

Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Είναι επίσης εκπαιδεύτρια του Προγράμματος 

«Επικοινωνία  Δίχως βία για σχολεία δίχως βία» και συντονίστρια και 

ερευνήτρια σε προγράμματα που αφορούν  στην παράνομη διακίνηση και 

εμπορία ανθρώπων,  τον κοινωνικό αποκλεισμό γυναικών, την επανένταξη και 

ψυχική υποστήριξη αποφυλακισμένων. Κατά την περίοδο 2002-2009 εργάστηκε 

ως καθηγήτρια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

 

Η Υπεύθυνη του ΣΣΝ Α Αθήνας 

   Σοφία Κολοκυθά 

           ΠΕΟ6 
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