
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ηράκλειο, 15/11/2016  
                                              Αρ. Πρωτ.: 1217 
                      
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
----- 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Α. ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣ:  
 

1. Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου. 
 

2. Δ/νσεις & Συλλόγους Διδασκόντων 
σχολικών μονάδων Β’/θμιας Εκπ/σης 
περιοχής Ιεράπετρας (δια της Δ/νσης) 
 

ΚΟΙΝ: 
 

3. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.  

 
4. Προϊστάμενο Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας 
Εκπ/σης Κρήτης. 
 

5. Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, 1ου, 
2ου ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ιεράπετρας (δια των 
Δ/νσεων των σχολείων) 

Ταχ. Δ/νση: 
Τηλ. γραμματείας:      
Fax: 
e-mail: 
Α. Κατσαγκόλης 
κινητό:  
e-mail: 
website: 

Ρολέν 4, ΤΚ:71305, Ηράκλειο 
2810342206 & 2810246860 
2810222076 
grss@dide.ira.sch.gr 
 
6977232766 
akatsag@otenet.gr 
http://users.sch.gr/akatsag 

 
 

ΘΕΜΑ: «Μιλώντας για τη διαχείριση του άγχος των μαθητών/τριών»  

 

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών δράσεων, ο Σχολικός Σύμβουλος Α. Κατσαγκόλης 

οργανώνει, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις του 1ου, 2ου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ιεράπετρας και τους 

Συλλόγους Διδασκόντων, ενημέρωση για μαθήτριες και μαθητές της Γ’ Τάξης των 

σχολείων για την διαχείριση του «μαθητικού άγχους», σύμφωνα με το παρακάτω 

πρόγραμμα: 

 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας, Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 10:00 έως 11:30 για 

μαθητές/τριες των Γ’ τάξεων του σχολείου και του ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. 

 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας, Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 12:00 έως 13:30 για 

μαθητές/τριες των Γ’ τάξεων του σχολείου και του ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. 

 Σκοπός της παιδαγωγικής δράσης είναι η ενημέρωση σε θέματα άγχους, η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών στην παρατήρηση των αγχογόνων σκέψεων και των 

επιπτώσεων, η διευκόλυνση των παιδιών στην αντιμετώπιση ψυχοπιεστικών 

καταστάσεων, όπως το άγχος για ακαδημαϊκή επίδοση με απλές τεχνικές παρατήρησης, 
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οργάνωσης και χαλάρωσης και η σύνδεση των θεμάτων με την εμπειρία στο σπίτι μέσα 

από τον χρόνο συζήτησης. 

Μέσω της ανταλλαγής σκέψεων, πληροφοριών, ερεθισμάτων και ιδεών η 

συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών/τριών όπως και 

στο να κατανοήσουν οι ίδιοι αλλά και οι γονείς και κηδεμόνες τους, το τι είναι το άγχος; 

Πότε μας βοηθάει και πότε μας κάνει δυσλειτουργικούς; Πώς ερμηνεύεται η αίσθηση 

απώλειας ελέγχου σε καταστάσεις έντονου στρες; Ποιες είναι οι συνέπειες και πως 

μπορούμε να ελέγξουμε αυτό που νιώθουμε;  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την MSc Ψυχολόγο κα. Βασιλική Καρκανιά για την 

πρόθυμη και ανιδιοτελή συμβολή της στην όλη κάλυψη της παιδαγωγικής δράσης. 

 

                                                                      

Ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης 

 

                                                                      Αθανάσιος Κατσαγκόλης Ph.D, MSc. 

  


