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ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους διευθυ-

ντές και τις διευθύντριες των σχολείων που συμ-
μετέχουν στη δράση μας  για τα εξαιρετικά σχόλια 
μέσω της μηνιαίας τηλεφωνικής ανατροφοδότη-
σης, τα οποία μας δίνουν όχι μόνο θάρρος και ικα-
νοποίηση  αλλά μας βοηθούν στην οργάνωση των 
δραστηριοτήτων μας.  

Τους ευχαριστούμε, επίσης, για την πρωτοβου-
λία τους να ενεργοποιηθούν, ώστε η δράση της 
ψυχολογικής υποστήριξης να συνεχισθεί και την 
επόμενη χρονιά.  

 
 
 

 
 
Ζωγραφιά μαθητή από τη Βουλγαρία που δείχνει 
τι τον κάνει χαρούμενο.  

 
Η Δράση μας υλοποιείται στα σχολεία με δια-

φορετικούς τρόπους ανάλογα με τις πραγματικές 
ανάγκες κάθε σχολείου. Η συνολική εικόνα των 
παρεμβάσεών μας περιλαμβάνει:  
 

 Δράσεις πρόληψης σε συνεργασία με εκ-
παιδευτικό της τάξης 81% 

 Δράσεις πρόληψης στις οποίες συμμετέ-
χουν έλληνες και αλλοδαποί μαθητές 100% 

 Δράσεις πρόληψης στις οποίες συμμετέ-
χουν μόνο αλλοδαποί μαθητές 10% 

 
 Ατομική συμβουλευτική σε αλλοδαπούς 

μαθητές 62% 
 Ατομική συμβουλευτική σε έλληνες μαθη-

τές 67% 
 

 Ομαδική συμβουλευτική με το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων του σχολείου 29% 

 Τακτικές συναντήσεις με ομάδες γονέων 
κατά την διάρκεια του έτους 38% 

 
 Ατομική συμβουλευτική σε έλληνες γονείς 

90% 
 Ατομική συμβουλευτική σε αλλοδαπούς 

γονείς 81% 
 Ατομική συμβουλευτική σε εκπαιδευτι-

κούς 71% 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ  

ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 
 

2/2/2013 - 22ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. 
 3η συνάντηση ομάδας γονέων  με θέμα: "Ε-
πικοινωνία στην Οικογένεια" . Συντονίστρια η 
κ. Μιχελή Λουκία.  

4/2/2013 -  9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας.  
Ομιλία από την κ. Δημοπούλου Αλίκη με θέ-
μα: "Τρόποι Διαχείρισης της Επιθετικότητας". 

5/2/2013 - 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμα-
ριάς.  2η συνάντηση της ομάδας γονέων. Συ-
ντονίστρια την κ. Χρυσοβέργη Παναγιώτα.  

6/2/2013 - 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σταυ-
ρούπολης. 2η συνάντηση γονέων με θέμα: 
"Πειθαρχία - Όρια. Γιατί δυσκολεύομαι να οριο-
θετήσω το παιδί μου; ". Συντονίστρια η κ. 
Δουδούμη Τάνια.  

7/2/2013 – 2ο Δημοτικό Σχολείο Χερσονή-
σου. Ομάδα γονέων με θέμα: "Πειθαρχία των 
παιδιών". Συντονίστρια η κ. Πομποδάκη Α-
λεξάνδρα. 

8/2/2013 - 24ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. 
Ημερίδα με θέμα: "Παροχή Κοινωφελών Υπη-
ρεσιών σε Εποχή Κρίσης". Διοργανώτρια η κ. 
Φιλανθρωποπούλου Ευαγγελία. 

8/2/2013 - Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Ρόδου 
και όμορο Γυμνάσιο Αφάντου. Ομιλία από 
την κ. Λούτσιου Ήρα με θέμα: "Επαγγελματι-
κός Προσανατολισμός". 

11/2/2013 – 13ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.  
Ομιλία από την κ. Φλώρου Μαρία με θέμα: 
"Υποστηρίζοντας το παιδί μου κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας" 
 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 
 

16/1/2013 - 57ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. 
Ομιλία από την κ. Αβδελίδου Εύη με θέμα: 
"Παιδιά και Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου".  

18/1/13 - επίσκεψή του 4ου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης στην έκθεση "Samkura: Πε-
ριπλάνηση" του ΚΜΣΤ. Η παρουσίαση δη-
μιουργήθηκε από τον κ. Φραγκιαδάκη Κων-
σταντίνο με θέμα: "Μουσείο και Σχολείο". 

28/1/13 - 12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. 
 Ομιλία από την κ. Δαλάτση Νικολέτα με θέ-
μα:  "Έφηβοι και εθισμός στο Internet".  
 
 
 
 

 
 

Από πρόγραμμα πρόληψης της Β΄ τάξης: Ασκή-
σεις για ενεργητική ακρόαση. 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 
 

4/3/2013 – Δημοτικό Σχολείο Διαπ/κής Εκπ/σης Θεσσαλο-
νίκης. Συνάντηση της ομάδας γονέων με θέμα: "Σχολικός 
Εκφοβισμός". Συντονίστρια η κ. Βρεττού Υπατία. 

6/3/2013 – 2ο-3ο-5ο Νηπιαγωγείο Διαβατών, Γυμνάσιο 
Διαβατών, 2ο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 2ο Νη-
πιαγωγείο Σταυρούπολης, και 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας 
ομιλίες με θέμα: "Παγκόσμια ημέρα ενδοσχολικής βίας". Συ-
ντονιστές: Βρεττού Υπατία, Μαρκάκη Χριστίνα, Σιάτρα 
Βασιλική, Καραγιάννη Δέσποινα, Δουδούμη Τάνια και Τα-
μπακοπούλου Μαρία. 

6/3/2013 – Έγινε τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή 30 σχο-
λείων για την παρουσίαση βίντεο με θέμα: "Παγκόσμια ημέ-
ρα ενδοσχολικής βίας". Συμμετοχή στα βίντεο Μουρατίδου 
Σοφία.  

7/3/2013 – 1ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών. 2η Συνάντηση 
γονέων με θέμα: "Οριοθέτηση και πώς θα είναι αποτελεσματι-
κή στα παιδιά". Συντονιστής ο κ. Τσουματίδης Ιωάννης. 

9/3/2013 – 22ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. 6η Συνάντηση 
ομάδας γονέων. Συντονίστρια η κ. Μιχελή Λουκία.  

11/3/2013 – 80ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ομιλία 
από την κ. Ελευθερίου Μαρίνα με θέμα: "Ενδοσχολική Βία". 
 49ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών. 3η Συνάντηση γονέων με 
θέμα: "Παιδιά και ασφαλής χρήση του διαδικτύου". Συντονί-
στρια η κ. Μαρκοπούλου Ελπίδα 

13/3/2013 – 105ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Ομάδα γονέων με 
θέμα: "Επίλυση διαφωνιών στο ζευγάρι σχετικά από την δια-
παιδαγώγηση των παιδιών". Συντονίστρια η κ. Μπράβου 
Αγγελική 

15/3/2013 – Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Ημερίδα με 
θέμα: "Οι έφηβοι πρόσφυγες και μετανάστες στη Θεσσαλονίκη 
σήμερα: η πρόκληση της σχολικής πραγματικότητας". Ομιλητής 
ο κ. Ζουγκός Μανώλης.  

20/3/2013 – 1ο Λύκειο Βόλου. Ομιλία από την κ. Εκμε-
κτζιάν Έλλη με θέμα: "Διαταραχές διατροφής στην εφηβεία 
και ο ρόλος του συναισθήματος". 

21/3/2013 – 18ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ομιλία από 
την κ. Μακρίδου Ελένη και Πουλημενέα Γεωργία με θέμα: 
"Επικοινωνία και οριοθέτηση. Σχέσεις γονέων - παιδιών". 

21/3/2013 – Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη των φυ-
λετικών διακρίσεων και του ρατσισμού.  
Με αφορμή την ημέρα αυτή κλήθηκαν όλες οι σχολι-
κές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να 
αφιερώσουν την Τετάρτη 20/3 ή την Πέμπτη 21/3/2013 
μια διδακτική ώρα (με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων) σε δράσεις – συζητήσεις – εκδηλώσεις 
κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. 

 
 

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ψυχολογι-
κής Υποστήριξης, διαπιστώθηκε ότι τα σχολεία 
καλούνται να αντιμετωπίσουν συχνά σοβαρές πε-
ριπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης παι-
διών και εφήβων.  

Για την αρτιότερη αντιμετώπιση αυτών των 
περιπτώσεων διατέθηκε εκπαιδευτικό υλικό στην 
επιμόρφωση των ψυχολόγων για τη διευρυμένη 
εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, εγκαι-
νιάστηκε συνεργασία με το Ιατροπαιδαγωγικό 
Κέντρο του ΓΝ Παπανικολάου, με υπεύθυνη την 
παιδοψυχίατρο κα Λίλιαν Αθανασοπούλου. Η συ-
νεργασία αυτή, που προσφέρεται εθελοντικά από 
τη συγκεκριμένη συνάδελφο, έρχεται σε μια εποχή 
όπου οι δομές ψυχικής υγείας συρρικνώνονται  με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν 
στις σύνθετες ανάγκες των οικογενειών.  

Οι ψυχολόγοι του προγράμματος που αντιμε-
τωπίζουν περιπτώσεις παραμέλησης/κακοποίησης 
στα σχολεία τους, συμμετέχουν σε τακτές συνα-
ντήσεις με την κα Λ. Αθανασοπούλου. Μέχρι 
στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις 
(7/12/12 & 22/2/13) με τη συμμετοχή μιας ομάδας 
10 περίπου ψυχολόγων.  

Η συγκεκριμένη προσπάθεια θα οδηγήσει σε 
έναν οδηγό καλής πρακτικής για ζητήματα κακο-
ποίησης και ενδοοικογενειακής βίας και το ρόλο 
του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύ-
ουσα νομοθεσία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά την κα Λ. Αθανασοπούλου για την ουσια-
στική και αμέριστη στήριξη. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ  

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝ.  

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 



 

 
σελ. 4  

 

 
Βραβευμένη διαφήμιση της UNICEF για την 

παιδική κακοποίηση  
https://www.youtube.com/watch?v=ESKsSWbMefg 

 
 

Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την 
αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού 
http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/#/?snu

=52152 

 
 

Τα παιδιά των μεταναστών που έχουν φέρει 
την ζωή τους εδώ έχουν δικαίωμα στην Ελληνική 
Ιθαγένεια.  
http://www.hlhr.gr/details.php?id=733 
 

 

 
 
Ζωγραφιά παιδιών από το 13ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
από την εργασία τους με θέμα «Θέλω – Δε θέλω» 

 
 

 
Συνεχίζονται οι ολομέλειες και οι εποπτείες:  
Στις 19-1-2013 και 16-3-2013 πραγματοποιή-

θηκαν εποπτείες στη Ρόδο και αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί ακόμη μια στις 11-5-2013. 

Στις 25-1-2013 πραγματοποιήθηκε εποπτεία 
στον Βόλο. 

Στις 2-2-2013 πραγματοποιήθηκε εποπτεία στο 
Ηράκλειο Κρήτης  και αναμένονται ακόμα οι ε-
ξής: 30-3-2013 και 25-5-2013. 

Στις 23-2-2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
ολομέλειας στην Θεσσαλονίκη. 

Στις 2-3-2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
ολομέλειας στην Αθήνα. 
 

 

 
 
Φωτογραφία από τη συνάντηση ολομέλειας που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2/3/2013. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ  

ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ESKsSWbMefg
http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/#/?snu=52152
http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/#/?snu=52152
https://webmail.uth.gr/horde/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hlhr.gr%2Fdetails.php%3Fid%3D733


 

 

  

ΔΡΑΣΗ 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21, Βόλος 

Τηλ.: 2421074756 

Fax: 2421074756 

e-mail: diapolis-drasi6@lists.auth.gr 

φορέας υλοποίησης 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

συνεργαζόμενοι φορείς 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

www.diapolis.auth.gr 


