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Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & 
Νέας Γενιάς Δήμου Θέρμης  σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

Α.Ε.  υλοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης και 
συμβουλευτικής για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς των 

σχολείων του Δήμου. 

Στόχος του προγράμματος 
είναι τόσο η πρόληψη όσο και η αντιμετώπιση προβλημάτων και 
δυσκολιών που έχουν σχέση με την ομαλή εξέλιξη των παιδιών 

στο σχολείο, η ενίσχυση των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο και η 
διευκόλυνση του παιδαγωγικού έργου των  εκπαιδευτικών.

Όλες οι συναντήσεις, ατομικές, ομαδικές, οικογενειακές  έχουν 
συμβουλευτικό

 και όχι θεραπευτικό χαρακτήρα, 
 είναι εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται, 

το επιστημονικό προσωπικό απαρτίζεται αποκλειστικά από 
ψυχολόγους, 

και ισχύει η τήρηση απορρήτου των πληροφοριών των 
συναντήσεων.

Συμβουλευτική Υποστήριξη 
Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμης
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Η δράση περιλαμβάνει την 
υλοποίηση συνολικά δέκα (10) 

δίωρων Στοχευμένων 
Ομαδικών Παρεμβάσεων σε 

μαθητές σχολείων του Δήμου, 
με θεματολογία που θα 

προταθεί από τους ίδιους. 
Στόχος είναι  οι μαθητές να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τις 
ανησυχίες με δημιουργικό 

τρόπο, να μάθουν να 
διαχειρίζονται τις εναλλαγές 
της διάθεσής τους, αλλά και 

ό,τι τους απασχολεί στην 
καθημερινότητά τους και 

παράλληλα να μοιράζονται  
εμπειρίες ομαδικά και 
νιώθουν αποδεκτοί.

Η δράση περιλαμβάνει την 
υλοποίηση οκτώ (8) δίωρων 

συναντήσεων σε έξι (6) Ομάδες 
Γονέων Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στις τρεις δημοτικές Ενότητες, 

προσφέροντας ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε 
διάφορα θέματα που 

ενδιαφέρουν τους γονείς.
∞

Η σχολή γονέων θα 
πραγματοποιείται 

απογευματινές ώρες και οι 
συναντήσεις θα είναι 

εβδομαδιαίες.

Η δράση περιλαμβάνει την 
υλοποίηση ατομικών και 

οικογενειακών συναντήσεων 
συμβουλευτικής γονέων, 

μαθητών & εκπαιδευτικών 
όλων των σχολείων του 

δήμου.
 Οι συναντήσεις, ωριαίας 

διάρκεια, θα υλοποιούνται 
κατόπιν προγραμματισμένου 

ραντεβού στα γραφεία της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

∞
(1o χλμ. Θέρμης - Τριαδίου

Έναντι κλειστού 
γυμναστήριου Δήμου 

Θέρμης -ΔΑΚ
Τηλ.: 2310 463930)

Η δράση περιλαμβάνει την 
υλοποίηση τριών (3) 

προγραμμάτων ενημέρωσης/
Κατάρτισης: δύο (2) σε γονείς 
παιδιών όλων των ηλικιών και 

ένα (1) σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας & 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που απασχολούνται στα 

σχολεία του δήμου Θέρμης. 
∞

Οι συναντήσεις συνολικής 
διάρκειας  6 ωρών (έκαστο) 
θα πραγματοποιούνται μετά 

τη λήξη του σχολικού ωραρίου 
σε 15νθημερη βάση (ή ό,τι 

άλλο συμφωνήσει η ομάδα).

Εθισμός στο 
διαδίκτυο: 

Πρόγραμμα για 
γονείς και 

εκπαιδευτικούς

Ομάδες 
παιδιών & εφήβων Σχολές  Γονέων

Συμβουλευτική 
Στήριξη

 (ατομική - 
οικογενειακή)
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