
       

 

  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 
Προς: Δ/ντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Συλλόγους γονέων & κηδεμόνων σχολείων  
 

Θεσσαλονίκη, 28/12/2014 
 
Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των σχολείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
και όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 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 Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων 
ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
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.  

 

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. 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε μελλοντικούς γονείς, 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 τουλάχιστον 20 ατόμων. Τα τμήματα γίνονται, συνήθως, ένα 
απόγευμα την εβδομάδα και διαρκούν μέχρι να συμπληρωθούν οι ώρες της κάθε ενότητας (8 συναντήσεις για τις 
25ωρες ενότητες και 16 για τις 50ωρες ενότητες).  
 
Ο τόπος διεξαγωγής είναι είτε κάποιο σχολείο της περιοχής σας, είτε κάποιος άλλος χώρος που θα διατεθεί για τον 
σκοπό αυτό. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του συνόλου των συμμετεχόντων από ένα μόνο σχολείο, μπορεί να 
γίνει ομάδα από γονείς διαφορετικών σχολείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.  
  



       

 

  

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και την προώθηση του προγράμματος στο σχολείο σας. Η σημαντικότητα 
του προγράμματος των Σχολών Γονέων είναι τεράστια τόσο για την κάθε οικογένεια ξεχωριστά όσο και για την 
καλύτερη λειτουργία των σχολείων αλλά και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Για την διευκόλυνσή 
σας επισυνάπτουμε ένα σύντομο ενημερωτικό για τους γονείς προκειμένου να το τοποθετήσετε στις τσάντες των 
παιδιών του σχολείου σας καθώς και την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 
 
Συνοπτικά, η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 
 

1. Ενημέρωση των γονέων του σχολείου σας μέσω του σύντομου ενημερωτικού που σας επισυνάπτω ή 
μέσω άλλης ανακοίνωσης στο σχολείο. Παρακαλώ ορίστε από την αρχή συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για 
τη λειτουργία του τμήματος. 

2. Δηλώσεις συμμετοχής των γονέων. Σε πρώτο στάδιο αρκεί μία λίστα με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των 
γονέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Στην πρώτη συνάντηση του τμήματος, 
ωστόσο, θα πρέπει να παραδώσουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής όλοι οι συμμετέχοντες στην 
ομάδα. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 20 ατόμων από το ίδιο σχολείο, μπορεί να δημιουργηθεί 
ομάδα γονέων από 2 ή 3 σχολεία μαζί. 

3. Παραχώρηση κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία της ομάδας. Μολονότι δεν είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση η παραχώρηση αίθουσας από το σχολείο σας, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την παροχή χώρου 
καθώς διευκολύνει συνήθως περισσότερο τους γονείς. Οι ομάδες δύνανται να λειτουργούν και  σε άλλους 
χώρους που θα εξυπηρετούν τους γονείς (σε χώρο του δήμου, σε συλλόγους κλπ.). 

 
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία και παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 
Μαρία Μουστάκη 
Ψυχολόγος (MSc, PhD)  
Υπεύθυνη Σχολών Γονέων Ανατολικής Θεσσαλονίκης  
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
 
 Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 08:30 – 10:30  
Τηλ. 6955 937295, email: edu4parents@gmail.com 
www.edu4parents.blogspot.com 
FB: https://www.facebook.com/groups/edu4parents/ 
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