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ΘΕΜΑ: «ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ) ΠΙΕΡΙΑΣ»

Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων έχουν ως έργο την ψυχοκοινωνική
κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Νομού. Ασκούν προληπτική
παρέμβαση και παρέχουν συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε
ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι
μαθητές/τριες των σχολείων. Ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινότητα σε
ψυχοκοινωνικά θέματα του μαθητικού πληθυσμού. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 κρίση εφηβείας
 σχολική φοβία-αδιαφορία-διαρροή
 ενδοοικογενειακή ή ενδοσχολική βία
 διαδίκτυο, cyber bullying, παιδική πορνογραφία
 περιθωριοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός
 ασθένειες-θάνατος και σχολική ζωή
 κάπνισμα, εξαρτησιογόνες ουσίες
 κυκλοφοριακή αγωγή (μηχανές –ατυχήματα)
 μετανάστες και σχολική πραγματικότητα
 έλλειψη πειθαρχίας στο σχολείο
 αξιολόγηση, βαθμοθηρία
 σεξουαλική συμπεριφορά
 διαπροσωπικές σχέσεις
 μαθητές AΜEA
 άγχος, κατάθλιψη, θέματα ψυχικής υγείας
 οικονομική κρίση και επιπτώσεις στους εφήβους και το σχολείο
 κ.ά.



Στα πλαίσια αυτά σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΣΝ θα διοργανώσει δράσεις
(ομιλίες, συζητήσεις, ημερίδες, ενδοσχολικές δράσεις, σεμινάρια κ.ά.) με ομάδες
γονέων και εκπαιδευτικών ή ανοιχτές σε ευρύτερο κοινό, στην Κατερίνη αλλά
και στις κατά τόπους έδρες των επαρχιακών σχολείων, με την παραπάνω
θεματολογία και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Για το σκοπό αυτό ο ΣΣΝ Πιερίας απευθύνει πρόσκληση και στα στελέχη
εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας
που επιθυμούν να είναι  εισηγητές στις δράσεις  αυτές και έχουν κάποια σχετική
εξειδίκευση (μεταπτυχιακές σπουδές, επιμορφώσεις, δεύτερο πτυχίο,
επαγγελματική εμπειρία κλπ) να ενταχθούν στο Μητρώο Συνεργατών-
Εισηγητών του ΣΣΝ.
Στους εισηγητές θα χορηγείται Βεβαίωση.

Για την ένταξη στο Μητρώο χρειάζεται η συμπλήρωση και αποστολή της
φόρμας που ακολουθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ssnpie@dide.pie.sch.gr

 ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ/ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ/
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ):
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ,
ΟΜΙΛΙΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 (ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ) ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:               ΤΗΛ.:
                                              Ε-MAIL:
ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ:

Ο Υπεύθυνος Σ.Σ.Ν. Πιερίας                                                         Ο Διευθυντής  Δ.Δ.Ε. Πιερίας

Αθανάσιος  Χαρίσης                                                                             Ιωάννης  Καζταρίδης


