
            
                                                                                    
 
          
 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 τη 

διαχείριση θρήνου και απώλειας στο σχολικό περιβάλλον.  

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,  13-11-2015 

Αριθ. Πρωτ.:  18833 

 

  

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 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το 

τρίτο για φέτος σεμινάριο από τον ΣΣΝ  έχει τίτλο «Διαχείριση θρήνου και απώλειας 

στο σχολικό περιβάλλον» και ανήκει στη γενικότερη θεματική «Διαχείριση 

κρίσεων». 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είτε έχουν έρθει κατά καιρούς αντιμέτωποι 

με τέτοια γεγονότα, είτε αισθάνονται την ανάγκη να ενισχύσουν το επικοινωνιακό και 

«ανθρώπινο» κλίμα του σχολείου και, για τούτο, επιθυμούν να ευαισθητοποιηθούν 

στην αναγνώριση, κατανόηση και προσέγγιση ανάλογων περιστατικών. Το 

περιεχόμενό του θα είναι θεωρητικό και βιωματικό, με την έννοια ότι θα 

«δουλευτούν» όσο γίνεται πραγματικά περιστατικά ή/και μελέτη (ες) περίπτωσης 

(εων). Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την «ΜΕΡΙΜΝΑ», μη κερδοσκοπική 

εταιρεία για τη φροντίδα παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια 

ή θάνατο οικείου προσώπου. 

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία του σεμιναρίου: 

 

Η ζωή δεν είναι πάντα αδιέξοδη.... 



 

Βιωματικό σεμινάριο: 

«Διαχείριση θρήνου και απώλειας στο σχολικό περιβάλλον» 
 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 

Ώρα: 3μμ – 5 μμ 

Χώρος διεξαγωγής: Μέριμνα, Παπανικολή 2
α
, Σίδερα Χαλανδρίου 

Συγκοινωνίες: Τρόλεϊ 19, στάση «Παπανικολή» 

                         Λεωφορεία 550 και Α7, στάση «Υγεία» 

Αριθμός συμμετεχόντων: 30 

Εισηγήτριες:  

Ελευθερία Ράλλη, Ψυχολόγος MSc, συνεργάτιδα  της Μέριμνας και Υπεύθυνη 

του Συμβουλευτικού Κέντρου. 

Μαργαρίτα Μιχελή, Ψυχοπαιδαγωγός, Οικογενειακή θεραπεύτρια, συνεργάτιδα 

της Μέριμνας. 

Οι εισηγήτριες έχουν συνεργαστεί με σχολεία που αντιμετωπίζουν κρίση και 

απώλειες στην εκπαιδευτική κοινότητα και στηρίζουν οικογένειες, που βιώνουν 

απώλεια και σοβαρή και απειλητική για την ζωή ασθένεια. Έχουν ασχοληθεί με 

θέματα που αφορούν στην ενδυνάμωση νέων, την οικογενειακή θεραπεία και την 

ψυχολογία της υγείας. 

 

 

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

ΣΣΝ mail@1ssn.att.sch.gr μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 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. 

 

 

Η Υπεύθυνη του ΣΣΝ Α Αθήνας 

   Σοφία Κολοκυθά 

           ΠΕΟ6 
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