
 
              Σςμβοςλεςτικόρ Σταθμόρ Υποστήπιξηρ Μαθητών & Γονέων 
                                                          Δήμος Θέπμηρ, 
                                 σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 

 
 

Η Διεφθυνςη Κοινωνικήσ και Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ του Δήμου Θζρμησ και ειδικότερα το 

Τμήμα Παιδείασ και Δια Βίου Μάθηςησ, Νζασ Γενιάσ και Εθελοντιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τθν 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακό Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςυνεχίηουν και φζτοσ τθ λειτουργία του 

Συμβουλευτικοφ Σταθμοφ Υποςτήριξησ μαθητών και γονζων του Δήμου.  

 

Στόχοσ του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ είναι θ ατομικι και κοινωνικι ενδυνάμωςθ των 

μακθτών/τριών και των οικογενειών τουσ και θ παροχι τθσ κατάλλθλθσ υποςτιριξθσ ώςτε οι εςωτερικζσ 

και εξωτερικζσ πιζςεισ που δζχεται θ κάκε οικογζνεια να ξεπεραςτοφν και να επιτευχκεί θ  καλφτερθ 

αντιμετώπιςθ κάκε ηθτιματοσ. 

Ζχουν ςχεδιαςτεί οι ακόλουκεσ υπηρεςίεσ/δράςεισ: 

1.  Εναρκτιρια, διαδικτυακι ενθμερωτικι ςυνάντθςθ που αφορά ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθ 

δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τουσ, και ζχει προγραμματιςτεί για τθν 

Δευτζρα   10 Οκτωβρίου 2021, ώρα 17:30 ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:  

https://us02web.zoom.us/j/83302262968?pwd=dk1kVitucHdjSmpab1ZCTnhRNll3dz09 

Meeting ID: 833 0226 2968 & Passcode: 702364 

2. Ατομικι & Οικογενειακι Συμβουλευτικι Στιριξθ, διάρκειασ 60’. Προγραμματίςτε το ραντεβοφ ςασ 

(διαδικτυακά και δια ηώςθσ) καλώντασ ςτο τθλ 2310463930 ι ςτο email info@anatoliki.gr  

 

3. Σχολζσ Γονζων, οκτώ δίωρεσ ςυναντιςεισ ανά ςχολι. Η ςχολι κα υλοποιθκεί ςτθν περιοχι οποφ 

κα ςυγκεντρωκοφν οι περιςςότερεσ αιτιςεισ. Συνθμμζνθ αίτθςθ ςυμμζτοχθσ φκινοπωρινοφ 

κφκλου. Αποςτολι αίτθςθσ μζςω φαξ: 2310.486203 ι email: info@anatoliki.gr.  

Διευκρίνιση 1: Εφόςον ςυγκεντρωκεί ικανοποιθτικόσ αρικμόσ αιτιςεων (15-20) δφναται να 

υλοποιθκεί ςχολι γονζων για τουσ γονείσ του ςχολείου ςασ ςτο χώρο του ςχολείου ςασ. 

Διευκρίνιση 2: κα υπάρξει επόμενοσ κφκλοσ ςχολών γονζων με ζναρξθ Ιανουάριο - Μάρτιο 

 

4. Θεματικζσ θμερίδεσ ειδικισ κεματολογίασ ςε ςθμαντικά ηθτιματα τθσ επικαιρότθτασ που 

αφοροφν γονείσ και εκπαιδευτικοφσ με γνώμονα τθν ζγκυρθ ενθμζρωςθ τουσ. Η πρώτθ θμερίδα 

προγραμματίηεται για τζλθ Νοεμβρίου. Θα ςασ αποςταλεί ζγκαιρα ςχετικι ενθμζρωςθ. 

 

5. Συναντιςεισ με παιδιά - Συηθτιςεισ με  εφιβουσ, δίωρθσ διάρκειασ: Η δράςθ αφορά ςτθν 

υλοποίθςθ δια ηώςθσ ςτοχευμζνων ομαδικών ςυναντιςεων με μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των ςχολείων ευκφνθσ του Διμου. Οι ςυναντιςεισ 

κα πραγματοποιθκοφν μετά τθ λιξθ του ςχολικοφ ωραρίου ςε ςυνεννόθςθ με τισ κατά τόπουσ 

διευκφνςεισ των ςχολείων.  

Για οποιαδιποτε πλθροφορία, διευκρίνιςθ, προγραμματιςμό ςυνάντθςθσ, υποβολι αίτθςθσ 

ςυμμετοχι ςε ςχολζσ και επιμορφώςεισ γονζων, επικοινωνιςτε με τθν κα Πιτα Ελευκερία, 

Ψυχολόγο, Δευτζρα - Παραςκευι, 8.00-16.00 ςτο τθλζφωνο 2310.463.930 ι ςτο 

epita@anatoliki.gr   
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Σθμείωςθ 1: Στο πλαίςιο ζναρξθσ του προγράμματοσ και κζλοντασ να ανταποκρικοφμε υπεφκυνα ςτισ εξαιρετικζσ 

προκλιςεισ που κζτει ο COVID-19, οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ / δράςεισ του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ δφναται να 

υλοποιθκοφν κυρίωσ διαδικτυακά.  

Σθμείωςθ 2: Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ/διεξαγωγισ τθσ κάκε δράςθσ κα αναρτώνται ςτθν 

ιςτοςελίδα του διμου Θζρμθσ (www.thermi.gov.gr) και τθσ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (www.anatoliki.gr). Επίςθσ, κα 

αποςτζλλονται μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (emails) ςε ςχολεία, ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων και 

γονείσ (μζςω των ςχολικών μονάδων ι γονζων των οποίων τα emails υπάρχουν από παλιότερθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

δράςεισ του ίδιου προγράμματοσ του διμου). 
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