
 

       

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 
      ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nοµό Ευβοίας 
 
Ενηµερώνουµε όλους τους/τις ενδιαφερόµενους/ες ότι η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης δια του 
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θέτει σε λειτουργία σε 
όλους τους νοµούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά 
προγράµµατα.  
 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 
και ΑΠ9» και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε 
επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και 
ευκαιρίες για προβληµατισµό. 
 

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να: 
• Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια 
• Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά µε τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευµατικές 

και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους 
• Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση δύσκολων 

συµπεριφορών των παιδιών τους 
• Ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να 

υποστηριχθεί συνεργασία τους µε τους/τις εκπαιδευτικούς  
• Αποκτηθούν συγκεκριµένες ικανότητες προκειµένου οι γονείς να µπορούν να  

βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  
δηµοτικού,  γυµνασίου και  λυκείου 

• Ενηµερωθούν οι γονείς σε θέµατα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους 
• Ενηµερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα µε 

την ηλικία των παιδιών τους 
• Γίνει κατανοητή η θέση των ατόµων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια 

και τα κοινά 
• Γίνει ενηµέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την 

χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι 
παιδαγωγικής και λελογισµένης χρήσης τους 

• Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραµµατισµού 
• Παρασχεθεί συµβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των 

ευάλωτων κοινωνικά οµάδων 
• Ενηµερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
 

 

 



 

       

 

 

 

Τα προγράµµατα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:  

1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών 
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών 
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, 
διάρκειας 25 ωρών 
4. Συµβουλευτική σε εξειδικευµένα θέµατα, διάρκειας 25 ωρών 
5. Συµβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, διάρκειας 25 ωρών 

 
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τις 
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό µέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωµατικές 
ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευµένους επιστήµονες. 

 
Οι βασικές θεµατικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τµήµατα των παραπάνω 
προγραµµάτων είναι: 

• ∆οµή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας 
• Προσαρµογή του παιδιού στο σχολείο 
• Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής. 
• Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά 
• Οδική συµπεριφορά και ασφάλεια 
• Θέµατα διατροφής 
• Σηµασία της σωµατικής άσκησης 
• Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
• Σεξουαλική Αγωγή 
• Τρίτη ηλικία και οικογένεια 
• ∆ιαχείριση ελεύθερου χρόνου 
• Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
• Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 
• Κατανάλωση και ∆ιαφήµιση 
• Οικογενειακός Προϋπολογισµός 
• Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού 
• Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων 
• Προώθηση της ισότητας των φύλων 
• Προβλήµατα συµπεριφοράς µαθητών/τριών 
• Συνεργασία γονέων-µεταναστών 
• Ψυχολογική Υποστήριξη 
• Αγωγή Υγείας 
• Συµβουλευτική Γονέων Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες 
• Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια 

 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας 
και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες 
τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 
Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα Σχολών Γονέων απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής 
αίτησης. Τα τµήµατα τίθενται σε λειτουργία µε την εγγραφή 16-18 ατόµων. 
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Σχολής Γονέων, κ. Ευάγγελο Ι. Χαϊνά, 
τηλ. 6978002216, fax: 2229091255.   


