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

της Δ.Ε. Α Αθήνας για τη δημιουργία ομάδων μελών ΟΔΠ.    

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 : Γεωργία- Σοφία Κολοκυθά 

Τηλ.: 210 - 6450891 

 

 Αθήνα,  16-2-2016 

Αριθ. Πρωτ.: 2764α   

 

  

ΠΡΟΣ:   

Μέλη ΟΔΠ όλων των σχολικών     

μονάδων Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ&ΔΕ Αττικής 

- Γραφείο Συντονιστή Δράσεων 

Πρόληψης Ενδοσχολικής βίας και 

εκφοβισμού (υπόψη κ Σκρέτα Δημήτριου) 

-Προϊστάμενο Τμήματος Ε.Π.Κ.ΔΕ της 

ΔΔΕ Αττικής, κ Πολύδωρο Βασίλειο, 

μέλος ΠΟΔΠ. 

 

2.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε 

-Κρητικού Ελένη, μέλος ΠΟΔΠ 

-Παπαδοπούλου- Πούλου Μαρία, μέλος 

ΠΟΔΠ 

-Τσίγκρη Χρυσούλα, μέλος ΠΟΔΠ 

-Χατζηγιάννογλου Θάλεια, μέλος ΠΟΔΠ 

 

3. Γραφείο Αγωγής Υγείας, Υπεύθυνη κ. 

Χιόνη Μαίρη, μέλος ΠΟΔΠ 

 

4. ΚΕΣΥΠ Α Αθήνας, κ. Κοτσιαφίτου 

Αναστασία, μέλος ΠΟΔΠ     

  

Η  Διευθύντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας 

 

 

 

 

 

Ιωάννα Ψίνα 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ  

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 
 

 

  
 

 

 
      Αγαπητοί συνάδελφοι  «μέλη ΟΔΠ» καλή χρονιά και καλή συνέχεια! 

      Σε συζητήσεις που είχα την ευκαιρία να κάνω με μερικούς από εσάς, μου 

εκθέσατε τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε στην προσπάθεια να εφαρμόσετε τον ρόλο 

σας στην πράξη, παρόλη την εκπαίδευση που έχετε λάβει και τη ζέση με την οποία 

θέλετε να τον υποστηρίξετε. Προσωπικά, το θεωρώ φυσικό και αναμενόμενο, μια και 

η υλοποίηση γενικά «πραγμάτων» που «μαθαίνουμε» είναι το πιο δύσκολο κομμάτι 

του έργου μας, καθώς, εκτός των άλλων, περνάει από, συχνά, αδιερεύνητα 

προσωπικά κανάλια. Και είναι ένα «πέρασμα» που μας καλεί για επεξεργασία. 

 

       Γι αυτό θέλω να σας ενημερώσω ότι ο ΣΣΝ προτίθεται να παρέχει  έμπρακτη 

στήριξη, μέσα από τη δημιουργία ομάδας ή ομάδων «μελών ΟΔΠ», συμβουλευτικού 

περιεχομένου, με σκοπό την αλληλεπίδραση και την επεξεργασία θεμάτων που 

προκύπτουν στην πράξη, στη συσχέτισή μας με τα εκάστοτε εμπλεκόμενα άτομα. 

(«θύτη», «θύμα», «παρατηρητή», άλλους μαθητές, γονείς, συναδέλφους, κλπ) 

 

Η ζωή δεν είναι πάντα αδιέξοδη.... 



      Στην/ις ομάδα/ες αυτή/ές, στόχος ΔΕΝ είναι η ενασχόληση με το πρωτόκολλο 

και την εφαρμογή τεχνικών. Δεν πρόκειται για εκπαίδευση, αλλά για ΣΤΗΡΙΞΗ. 

Θα έχουμε την  ευκαιρία να λειτουργήσουμε βιωματικά πάνω σε συγκεκριμένα 

περιστατικά. Να ανοιχτούμε περισσότερο, να εκθέσουμε φόβους, δυσκολίες και 

προβληματισμούς, να επεξεργαστούμε συναισθήματα και σκέψεις, συνδέοντάς 

τα, κατά το δυνατόν, με τον βαθύτερο «ψυχολογικό» εαυτό και τις  ανάγκες μας. 

      Ο αριθμός των ομάδων και των συναντήσεων θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις 

συμμετοχές, γι αυτό είναι απαραίτητο να είστε συνεπείς με ό,τι δηλώσετε. Όπως 

αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια «πιλοτική» προσπάθεια που θα πάρει «σάρκα και 

οστά» μέσα από τη δική σας ανταπόκριση, εφόσον την εκτιμήσετε, αρχικά, ως 

αναγκαία. 

     Οι συναντήσεις θα είναι δίωρες, ώρες 3.30-5.30 περίπου, με πιθανές ημέρες την 

Τρίτη ή την Πέμπτη, στο χώρο του ΣΣΝ ή το διπλανό σχολείο, και τα δύο κοντά στο 

μετρό Αμπελοκήπων. 

      Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας μόνο στο 

μέιλ του ΣΣΝ mail@1ssn.att.sch.gr, με την ένδειξη «συμμετοχή σε ομάδα ΟΔΠ» 

μέχρι την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, σχολείο 

που υπηρετείτε, προσωπικό τηλέφωνο, τηλέφωνο σχολείου.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Απάντηση και σχετικές πληροφορίες θα σας σταλούν στο  μέιλ που θα στείλετε. 

     Συμπληρωματικά, να αναφέρω ότι λειτουργεί ήδη από την περσινή χρονιά, σε 

σταθερή βάση, μία ομάδα στήριξης εκπαιδευτικών «Συζητώντας τα εκπαιδευτικά μας 

άγχη», με συντονίστρια την Υπεύθυνη του ΣΣΝ. 

Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. 

 

Η Υπεύθυνη του ΣΣΝ Α Αθήνας 

   Σοφία Κολοκυθά, ΠΕ06  

            MSc 
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