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ΠΡΟ: 

1. Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(ΓΙ.Π.Δ.) Πηεξίαο  

2. Σρνιηθέο Μνλάδεο ΓΙ.Γ.Δ. Πηεξίαο  

3. Σρνιηθέο Μνλάδεο ΓΙ.Π.Δ. Πηεξίαο (κέζσ 

ΓΙ.Π.Δ. Πηεξίαο)  

 

Κοιν.   

1. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη 

Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

2. Γξαθείν Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ Γ.Δ. 

Πηεξίαο 

3. Γξαθείν Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ Π.Δ. 

Πηεξίαο 

4. Γξαθείν Σρνιηθήο Σπκβνύινπ Δηδηθήο 

Αγσγήο  

5. Γεληθό Ννζνθνκείν Καηεξίλεο (Υπόςε Α. 

Γηνίθεζεο, Β. Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο Γ. 

Χπρνιόγνπ θαο Α. Τζαβέιε)                   

hoskat@otenet.gr, hoskat@syzefxis.gov.gr  

6. 2ν ΓΔΛ Καηεξίλεο (ππόςε Γηεπζύληξηαο 

θαο  Αλαγλώζηε Γήκεηξαο) 

7. Σε θάζε ελδηαθεξόκελν  

8. Φ. Αρτείοσ 
 
 

ΘΕΜΑ: σνανηήζεις ομάδφν εκπαιδεσηικών ζηα πλαίζια λειηοσργίας ηοσ 

σμβοσλεσηικού ηαθμού Νέφν ΔΙ.Δ.Ε.  Πιερίας  
Σχετ.  

1. Τν κε Αξ. Πξση. Φ21/16568/Γ2/ 01-02-2017 ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. Θέκα: «Έγκριζη 

ζσνανηήζεων ομάδων εκπαιδεσηικών ηοσ Σ.Σ.Ν. ηης Δ.Δ.Ε. Πιερίας», Αξ. Πξση. 

εηζεξρ. ΓΙ.Γ.Δ. Πηεξίαο 1200 /7-2-2017 

2. Φ.353.1/324/105657/Γ1/02 Υ. Α., ΦΔΚ 1340/16-10-02. Καθήκονηα Σηελετών 

Εκπαίδεσζης. 

3. Υ.Α. 93008/Γ7/10-08-2012, ΦΔΚ 2315Β’/10-8-2012. Καθοριζμός ηων οργάνων, 

ηων κριηηρίων και ηης διαδικαζίας επιλογής και ηοποθέηηζης ηων Υπεσθύνων 

Σσμβοσλεσηικών Σηαθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και ηων καθηκόνηων και 

αρμοδιοηήηων ηοσς.  

 
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ν Σπκβνπιεπηηθόο Σηαζκόο Νέσλ ηεο ΓΙ.Γ.Δ. Πηεξίαο 

βάζεη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Υ.Α. κε Αξ.Πξση.93008/Γ7/10-08-

2012/ΥΠΑΙΘΠΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ 2
νπ

 ΓΔΛ Καηεξίλεο θαη ην Γ.Ν. 

Καηεξίλεο, δηνξγαλώλεη ζπλαληήζεηο νκάδσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπο πάλσ ζε ζεκαηνινγία πνπ απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.  
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http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/index.php?storytopic=18
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Οη ζπλαληήζεηο δίσξεο δηάξθεηαο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε αίζνπζα 

εθδειώζεσλ ηνπ 2
νπ

 ΓΔΛ Καηεξίλεο θάζε Γεπηέξα γηα πέληε εβδνκάδεο  ζύκθσλα κε 

ην παξαθάησ πξόγξακκα:  

 

-Τε Γεπηέξα 20 Φεβξνπαξίνπ, ηε Γεπηέξα 6 θαη 13 Μαξηίνπ 2017, ώξεο 12:00-

13:30.  

-Τε Γεπηέξα 20 θαη 27 Μαξηίνπ 2017, ώξεο 13:30-15:00.  

 

Τν ππνζηεξηθηηθό –ζπκβνπιεπηηθό έξγν ζηηο νκάδεο  ζα αζθείηαη από ηνλ 

Υπεύζπλν Σ.Σ.Ν. Πηεξίαο, Γξ. Παηδαγσγηθήο Α. Φαξίζε θαη ηελ Χπρνιόγν ηνπ Γ.Ν. 

Καηεξίλεο θ. Αγγειηθή Τζαβέιε κε εζηηαζκέλεο ζπδεηήζεηο θαη κειέηεο πεξίπησζεο, 

πξαγκαηηθέο ή ππνζεηηθέο κε βάζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνινύλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο.  

 

Δλδεηθηηθή ζεκαηνινγία ησλ ζπλαληήζεσλ αλά εκεξνκελία παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

1. θξίζε εθεβείαο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο,  έιιεηςε πεηζαξρίαο ζην ζρνιείν θαη 

ζηελ νηθνγέλεηα, ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ζηνπο 

εθήβνπο θαη ην ζρνιείν, ελδννηθνγελεηαθή ή ελδνζρνιηθή βία,  

2. αζζέλεηεο καζεηώλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ζρνιηθή δσή, ζάλαηνο ζε κέινο 

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ή ζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο καζεηώλ, 

3. θάπληζκα, αιθνόι, εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, λέεο κνξθέο εμαξηήζεσλ δηαδίθηπν, 

cyber bullying, 

4. ε δηαθνξεηηθόηεηα ζην ζρνιείν, καζεηέο AΜEA, κεηαλάζηεο, πξόζθπγεο, 

5. καζεηηθό άγρνο, θαηάζιηςε, ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, εξγαζηαθό άγρνο θαη  

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ. 

 

 

Πξνβιέπεηαη λα ζπγθξνηεζνύλ  νκάδεο ησλ 15 (δεθαπέληε) εθπαηδεπηηθώλ 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πηεξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ελδηαθέξνληαη, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα Σρεηηθά, ζα πξέπεη λα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ ειεθηξνληθά ζην  e-mail  : ssnpie@dide.pie.sch.gr δειώλνληαο, 

Ολνκαηεπώλπκν, ζρνιείν εξγαζίαο, έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη πνηα ή πνηεο 

ζπλαληήζεηο επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ κε ζεηξά πξνηίκεζεο (κία έσο πέληε).   

 

 Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή 

είλαη κεγαιύηεξνο ησλ 75 (5 ζπλαληήζεηο επί 15 εθπαηδεπηηθνί) ζα ηεξεζεί ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ην e-mail ζπκκεηνρήο. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο 

ζα ρνξεγεζεί βεβαίσζε αλάινγα κε ηηο ώξεο παξαθνινύζεζεο.  

 Οη ηξεηο ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ, 

ρσξίο λα παξαθσιύεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.  

 

 Παρακαλούνηαι οι Διεσθσνηές/ριες ηφν ζτολικών μονάδφν, λαμβάνονηας 

σπόυη και ηα τεηικά, να ενημερώζοσν ενσπόγραθα όλοσς ηοσς εκπαιδεσηικούς.  

 

 

Ο Υπεύζπλνο Σ.Σ.Ν. Πηεξίαο                                     Ο Γηεπζπληήο  ΓΙ.Γ.Δ. Πηεξίαο 
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 Αζαλάζηνο  Φαξίζεο                                                       Ισάλλεο  Καδηαξίδεο 


