
   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

Θέμα: Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της ΔΔΕ 
Φλώρινας. 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ.190442/Δ2/09-11-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου 
Υπουργείου. 

 Απαντώντας στο  με αρ. πρωτ. 6553/07-11-2016 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων που διοργανώνει η Δ/νσή σας, δια 
μέσου της Υπεύθυνης του  Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Φλώρινας:  

1. Πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο «ΠΡΟΧΩΡΩ», σε συνεργασία με 
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς 
Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε., το ΚΕΣΥΠ, τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και το 
Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού και όλων των τάξεων 
του Γυμνασίου, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και κηδεμόνες των 
μαθητών  και έχει στόχο την ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο. Στα πλαίσια του προγράμματος μετάβασης, θα πραγματοποιηθούν 
παράλληλες δράσεις υποστήριξης των μαθητών με σκοπό την υποστήριξη των παιδιών 
στη σχολική τους προσαρμογή, τη διαχείριση των αναπτυξιακών αλλαγών που επιφέρει 
η είσοδος στην εφηβεία, αλλά και τη συνολική βελτίωση του σχολικού κλίματος στις 
μονάδες υποδοχής. 

2. Πρόγραμμα υποστήριξης ομοτίμων (διαμεσολάβηση-ομάδα φιλίας) «Μαζί σου».  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει στόχο 
την ανάπτυξη ενός πλέγματος αλληλεγγύης στον σχολικό χώρο, τόσο για τους 
νεοεισερχόμενους, όσο και για τους μεγαλύτερους μαθητές, με πρωταγωνιστές τα ίδια 
τα παιδιά. Οι μαθητές εκπαιδεύονται και εποπτεύονται από τους συντονιστές 
εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, ώστε να λειτουργήσουν ως ομότιμοι φίλοι οι οποίοι θα 
υποστηρίζουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη και ως σχολικοί διαμεσολαβητές που θα 

Να διατηρηθεί μέχρι…….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθμός Προτεραιότητας   
 
Μαρούσι, 28-11-2016 
Αρ. Πρωτ.  Φ21/202254/Δ2 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 (Υπόψη της Υπεύθυνης Συμβουλευτικού 
Σταθμού Νέων) 
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 
 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. Βάρλα  

            Χ. Αρβανίτη 
Τηλέφωνο: 210 - 344.3272, 2242 
Φαξ:  210 - 344.3390 
Email: t05sded@minedu.gov.gr 



βοηθούν στην επίλυση των συγκρούσεων με τρόπο άμεσο και θετικό για όλες τις 
πλευρές. 

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017. 

Τα προγράμματα είναι προαιρετικά και δωρεάν για τους μαθητές και θα 
πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου, μετά από 
συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. 
Επιπρόσθετα, για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων 
και κηδεμόνων τους. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης 
οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών 
ατόμων/φορέων, καθώς και η προβολή μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού 
υλικού. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:    
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

(ipantis@minedu.gov.gr)  
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και 

Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Γ΄ 
(spudonpe@minedu.gov.gr)  

3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης – Τμήμα Β΄ 
(depek_merimna@minedu.gov.gr)  

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και 
Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄  
(t05sde9@minedu.gov.gr)                                                     
  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
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