
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                                                      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 22 Νοεμβρίου 2019  θα τοποθετηθεί στο σχολείο μας από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ψυχολόγος κα Γεωργιάδου Άννα για την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των παι-

δειών. Προσφέρει υπηρεσίες στο σχολείο μας κάθε Παρασκευή   από   09:00 έως 14:00 . Στόχος μας είναι η αξιοποίησή 

της, εντός του σχολείου, η εξασφάλιση του απορρήτου και στο πλαίσιο του ωραρίου της η ενίσχυση του παιδαγωγικού 

ρόλου του σχολείου και η καλλιέργεια ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος. 

 

Μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την κα Γεωργιάδου Άννα  πραγματοποιούνται ύστερα από προγραμματισμό: 

 

Α)  Συμβουλευτική των μαθητών σε επίπεδο ομάδων – τάξης εφήβων με παρεμβάσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς 

πρόληψης ποικίλης θεματολογίας με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, τον προβληματισμό και τη συνειδητο-

ποίηση πολυδιάστατων κοινωνικών φαινομένων και προσωπικών  ανησυχιών που απασχολούν τους σύγχρονους εφήβους 

και προσπάθεια για επίλυσή τους (π.χ. την ενδοσχολική βία, την υπερβολική – καταχρηστική ενασχόληση των μαθητών/ - 

τριων με το κινητό τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κάπνισμα, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές: επί-

γνωση, πρόληψη και αλλαγή) 

 

Β) Ατομική Συμβουλευτική μαθητών/-τριών του σχολείου με στόχο την ανάλυση προσωπικών ανησυχιών που απασχολούν 

τους σύγχρονους εφήβους και προσπάθεια για επίλυσή τους  (π.χ. διαχείριση συναισθημάτων, εκρήξεις θυμού, διαχείριση 

άγχους, ενίσχυση θέλησης, βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας κ.α) 

 

Γ) Συνεργασία με του γονείς: ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών/ -τριών σε ομαδική ή ατομική βάση, 

η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει ενημέρωση σε σχέση με το πρόγραμμα και τις μεθόδους παρέμβασης, εκπαίδευση για τις 

σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι, συμβουλευτική για τη συναισθηματική στήριξη 

σε θέματα οικογένειας, καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων 

αποκατάστασης 

 

Δ) Σύνταξη ψυχολογικών εκθέσεων των μαθητών, κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων ή κηδεμόνων ή αρμοδίων 

σύμφωνα με το νόμο υπηρεσιών. 

 

Ε) Συνεργασία με τους υπεύθυνους παιδαγωγικής καθοδήγησης  και συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων. 

 

Στ) Συνεργασία με φορείς που παρέχουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες όπως: Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα    

Πρόληψης, Ιατροπαιδαγωγικές και Κοινωνικές Υπηρεσίες και τη διασύνδεση αυτών των υπηρεσιών με τη σχολική μονάδα 

 

Ζ) Συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών/-τριών 

και των οικογενειών τους.  

 

 

 

                                                                                                                         Από το γραφείο του 14
ου

 ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ          : ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΣΟΦΟΥΛΗ 

Τ.Κ. -ΠΟΛΗ        : 54655 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 2310412090 

          Θεσσαλονίκη, 22/11/2019 

 

             Προς Γονείς και Κηδεμόνες 


