
            
                                                                                    
 
          
 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: «Η 

αρμονία της διαφοράς».    
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,  4-4-16 

Αριθ. Πρωτ.:  6858 

 

  

ΠΡΟΣ:  Όλες τις σχολικές μονάδες της  

              Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 

           

 

 

          

  

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

 

 

 

 

                    Ιωάννα Κων. Ψίνα MEd 

                 Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

                                  
 

 

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ  

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 
 

 

  
 

 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα και καλά να είστε. 

Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο ΣΣΝ οργανώνει το έκτο για τη φετινή σχολική χρονιά 

βιωματικό σεμινάριο  με τίτλο   «Η Αρμονία της Διαφοράς». Το σεμινάριο, αν και 

εστιάζει στην εξοικείωση με την πολιτισμική διαφορετικότητα ως παράγοντα 

ένταξης, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται γενικότερα για 

θέματα ένταξης και διαφορετικότητας. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την το 

«Κέντρο Ημέρας Βαβέλ».  

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία του σεμιναρίου, το αναλυτικό 

πρόγραμμα και πληροφορίες για τον φορέα και τους συνεργάτες. 
 

 

 

 

 

Η ζωή δεν είναι πάντα αδιέξοδη.... 



Βιωματικό σεμινάριο: 

« Η αρμονία της διαφοράς» 
 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 

Ώρα: 3μμ – 8 μμ 

Χώρος διεξαγωγής: 2
ο
 Πειραματικό ΓΕΛ, Κυριακού 10, Αμπελόκηποι 

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 

 

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

ΣΣΝ mail@1ssn.att.sch.gr μέχρι την Κυριακή 10 Απριλίου, αναφέροντας 

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

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

που θα στείλουν. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λόγω της καθαρά βιωματικής φύσης του σεμιναρίου, ο αριθμός 

συμμετεχόντων είναι αυστηρά περιοριστικός. Είναι σημαντικό να είστε συνεπείς 

με ότι δηλώσετε και να ενημερώσετε έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης 

ακύρωσης. 

 

 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 

Σκοπός  Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την 

ένταξη των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο και απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων που προάγουν και διασφαλίζουν την ένταξη 

 

 

 

Οι στόχοι  για τους συμμετέχοντες διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα: 

 

 Στο επίπεδο των γνώσεων:  

 

- Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη σημασία της αποδοχής 

της διαφορετικότητας ως παράγοντα διασφάλισης της ένταξης 

- Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές και τις δραστηριότητες που 

προωθούν την αποδοχή της διαφορετικότητας 

- Να εμβαθύνουν σε διαδικασίες και διεργασίες υποδοχής και 

ένταξης μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου  

 

 

Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» 
 

 

mailto:mail@1ssn.att.sch.gr


 

 

 Στο επίπεδο των ικανοτήτων:  

 

- Να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον 

αποκλεισμό 

- Να εφαρμόζουν οι ίδιοι στις τάξεις του σχολείου τις ασκήσεις και 

τις δραστηριότητες που αφορούν τη συνειδητοποίηση της 

διαφοράς και την αναγνώριση της σημασίας της ένταξης 

- Να σχεδιάζουν τρόπους και μεθοδολογίες υποδοχής παιδιών στο 

σχολικό πλαίσιο  

 

 

 Στο επίπεδο των στάσεων:  

 

- Να νιώσουν βιωματικά τη δυσκολία του αποκλεισμού και την αξία 

της ένταξης 

- Να αισθανθούν τη δυσκολία που υπάρχει στην επικοινωνία λόγω 

διαφορετικής γλώσσας   

- Να παρακινηθούν ώστε να εφαρμόσουν τεχνικές ένταξης στο χώρο 

που εργάζονται   

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 

 

Ημερομηνία Πέμπτη, 14/4/2016       

Χώρος διεξαγωγής 2
ο
 Πειραματικό ΓΕΛ 

Διάρκεια 15:00 – 20:00 

 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ - ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 Καλωσόρισμα 

 Παρουσίαση του Σεμιναρίου 

 Γνωριμία των συμμετεχόντων 

 Ομοιότητες – Διαφορές 

 Ισότητα – Ανισότητα 

15.00-16:00 

Διάλειμμα 16.00-16.15 

 

 Η δυσκολία της διαφοράς 

 Στάσεις και διαφορές 

16.15-17.30 



 

Διάλειμμα 17.30-18.00 

 Αξία και οφέλη της ένταξης στο σχολικό πλαίσιο 

 Κλείσιμο 
18.00-18.50 

  «Ανήκειν» 

 Αποκλεισμός και Ένταξη 

 
18.50-19.45 

Κλείσιμο 19.45-20:00 

 

 

 

Εκπαιδευτές: 
 

 Γκιωνάκης Νίκος, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος , «Κέντρο Ημέρας 

Βαβέλ» 

 Αλεξιά Ιωάννα, Ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, «Κέντρο Ημέρας Βαβέλ»  

 Καϊσίδου Κατερίνα, Κλινική ψυχολόγος, «Κέντρο Ημέρας Βαβέλ» 

 

Νίκος Γκιωνάκης: Κλινικός ψυχολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Κοινωνική 

Ψυχιατρική/Παιδοψυχιατρική. Εκπαιδευτής ενηλίκων. Επιστ. υπεύθυνος του Κέντρου 

Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) 

Iωάννα Αλεξιά: Ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. Έχει εργαστεί με μετανάστες και 

πρόσφυγες σε κέντρα κράτησης, κρατητήρια (με την ΜΚΟ Ιατρική Παρέμβαση) και στο 

«Κέντρο Ημέρας Βαβέλ» (παροχή κλινικών υπηρεσιών σε μετανάστες και πρόσφυγες) 

Κατερίνα Καϊσίδου: Κλινική ψυχολόγος, εκπαιδευμένη στο ψυχόδραμα και την συστημική 

ψυχοθεραπεία. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (παροχή κλινικών 

υπηρεσιών σε μετανάστες και πρόσφυγες, παροχή διεπαγγελματικής συμβουλευτικής σε 

επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες) 

 

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2007 στην Κυψέλη (Αθήνα). 

Αποστολή του είναι η φροντίδα της ψυχικής υγείας μεταναστών. Στελεχώνεται από 

ψυχιάτρους, παιδοψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια, επισκέπτρια 

υγείας, διοικητικό προσωπικό και διερμηνείς. Οι εργαζόμενοι του Βαβέλ εργάζονται βάσει 

των αρχών λειτουργίας της διακλαδικής ομάδας. Η ομάδα παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

σε μετανάστες ανεξαρτήτως του καθεστώτος υπό το οποίο βρίσκονται στην Ελλάδα 

(ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όσους/όσες λόγω χαρτιών ή γλώσσας δεν έχουν πρόσβαση στις 

«κανονικές» υπηρεσίες ψυχικής υγείας). Επιπλέον, η ομάδα του Βαβέλ υποστηρίζει 

επαγγελματίες και εθελοντές που παρέχουν (αποκλειστικά ή μεταξύ άλλων) υπηρεσίες σε 

μετανάστες. Άλλο σημαντικό πεδίο δράσης του « Κέντρο Ημέρας Βαβέλ» είναι η εκπαίδευση 



φοιτητών (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και άλλων 

χωρών), επαγγελματιών και εθελοντών σε θέματα σχετικά με την αποστολή του. 

Το Κέντρο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Ειδικές δράσεις (για την 

αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων, την υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικής βίας, την 

παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά μεταναστών και άλλες) εφαρμόζονται λόγω της 

ύπαρξης χρηματοδοτήσεων από προγράμματα της ΕΕ, δωρεές από ιδρύματα κλπ. 

Το «Κέντρο Ημέρας Βαβέλ» παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. 

 

Η Υπεύθυνη του ΣΣΝ Α Αθήνας 

   Σοφία Κολοκυθά MSc 

           ΠΕΟ6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


