
 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΔΙΟΛΚΟΣ» 

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ 

Δ/νση: Αποστ. Παύλου 66, Κόρινθος 

Τηλ: 2741075990 

Email: kdiolkos@otenet.gr 

                                                                          Προς: Διεύθυνση A΄μιας Εκπαίδευσης Κορινθίας        

                                                                               Υπ’ όψιν Διευθυντή  κ. Ντρίμερη Δημήτρη 

                                                                    Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ( κ.ΠαπουτσάκηΚων/νο) 

                                                                                Κοιν: Συντονιστές έργου Α΄μιας Π.Ε Κορινθίας 

Κ.Διευθυντά, 

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίολκος», στα πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα 

Κορινθίας, διοργανώνει τις εξής δράσεις, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση  και υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών ως η ομάδα εκείνη που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή κι αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές/τριες και λειτουργεί ως πρότυπο για τα παιδιά. 

Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

Α) ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Α΄ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί): 

1. Βιωματικό σεμινάριο « Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο»  διάρκειας 6 ωρών. 

Βασισμένο στο υλικό του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το οποίο 

στοχεύει στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και στην ψυχολογική ανοσοποίηση των παιδιών 

ηλικίας 5 ως 12 ετών 

 Τετάρτη 19-10-2022  ώρα  4:00 μ.μ- 7:00 μ.μ (Τόπος: Γραφεία Κέντρου Πρόληψης) 

 Τετάρτη 26-10-2022 ώρα 4:00 μ.μ – 7:00 μ.μ 
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2. Βιωματικό σεμινάριο « Ψυχική ανθεκτικότητα» 

Βασισμένο στο υλικό του Κέντρου Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ, «Μοντέλο Συστημικής, καταξιωτικής 

διερεύνησης» το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση των ψυχικών αποθεμάτων κι εμπειριών ως 

πηγές προσωπικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης του παιδαγωγικού ρόλου. 

 Πέμπτη 10-10-2022  ώρα 4.30 μ.μ -7:30 μ.μ 

 Πέμπτη 17-10-2022 ώρα 4.30 μ.μ -7:30 μ.μ 

 Πέμπτη 24-10-2022 ώρα 4.30 μ.μ -7:30 μ.μ 

Συντονίστριες 2 σεμιναρίων: Αθηνά Γαϊτάνη-Κοινωνική Λειτουργός, Νατάσα Μητσάκου-

Ψυχολόγος -Επιστημονικά Στελέχη Κέντρου Πρόληψης «Δίολκος» 

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στείλουν τις συμμετοχές τους στο Κέντρο 
Πρόληψης Δίολκος, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα Α για εκπαιδευτικούς. ( 
email:  kdiolkos@otenet.gr ) 

 

B) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: 

Μπροστά στο Γυμνάσιο: Πρόγραμμα ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, βασισμένο 
σε θεωρητικό υπόβαθρο του Κέντρου Πρόληψης Δίολκος, καθώς και στο υλικό Αγωγής Υγείας 
«Γυμνάσιο ερχόμαστε» του Κέντρου Πρόληψης «Σταθμός». Η παρέμβαση στοχεύει στην επεξεργασία 
κι έκφραση των συναισθημάτων και προβληματισμών εν όψει της μετάβασης από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο. 

 Τα ενδιαφερόμενα σχολεία που επιθυμούν  παρεμβάσεις στους μαθητές  να στείλουν το 
αίτημά τους στη σχετική επισυναπτόμενη φόρμα Β για μαθητές. στο Κέντρο Πρόληψης 
«Δίολκος» ( email: kdiolkos@otenet.gr ) 

 

Δ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: 

•Διαδραστικές ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια για γονείς με θέματα που αφορούν την 
ψυχοσυναισθηματική υγεία της οικογένειας κατόπιν σχετικού αιτήματος του συλλόγου γονέων του 
σχολείου που αποστέλλεται στο emailτου Κέντρου: kdiolkos@otenet.gr 

Ε)  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: 

 Ατομικές Συνεδρίες συμβουλευτικής και στήριξης για όλους  στα γραφεία του Κέντρου 

Πρόληψης κατόπιν ραντεβού, δια ζώσης ή διαδικτυακά. 

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίολκος» παραμένει ανοιχτό σε αιτήματα και προτάσεις 

συνεργασίας από τη σχολική κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2741075990 και στο kdiolkos@otenet.gr 
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Παρακαλούμε, η παρούσα επιστολή να κοινοποιηθεί στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κορινθίας ( Σύλλογοι εκπαιδευτικών και Σύλλογοι Γονέων).           

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Έως 7  Οκτωβρίου 2022 

 

                               Για το Δ.Σ 

  Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γραμματέας 

 

Κανέλλος Κωνσταντίνος                                             Νικόλαος Δημητρίου 

 

                                       Για την Επιστημονική Ομάδα 

                                        Η Επιστημονική Υπεύθυνη 

 

                                        Δήμητρα Παπαναστασίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΦΟΡΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ): 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ και MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ο αιτών/ Η αιτούσα 

 

                                            ……………………………………………………………..( Υπογραφή) 

 

 

 

 



 

 

ΦΟΡΜΑ Β: ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ/ ΤΑΞΗ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                    Ο/Η Διευθυντής/ντρια 

 

 

 


