
 

Ξεκινούν οι εγγραφές για 5η χρονιά στις Σχολές Γονέων του 

Δήμου Λαρισαίων -  Ο νέος κύκλος ξεκινά τον Νοέμβριο   

Ομάδες γονέων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 

ευάλωτες ομάδες και ακολουθεί η Τρίτη Ηλικία  

Μετά την επιτυχημένη λειτουργία του τελευταίου διαδικτυακού κύκλου του προγράμματος 

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ του Πανεπιστημίου των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων, ανακοινώνεται η έναρξη 

του 5ου δια ζώσης και διαδικτυακού κύκλου συναντήσεων Σχολών Γονέων. 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας και υλοποιείται 

για 5η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης της 

πόλης: Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δ. Λαρισαίων, Πρόγραμμα ESTIA, Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Λάρισας, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, Κέντρο Πρόληψης Ν. 

Λάρισας “Ορφέας”, Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λάρισας και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Λάρισας. Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η κ. Κυρίτση Ιωάννα - 

M.med.sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής, Ψυχοθεραπεύτρια ενώ το συντονισμό έχει 

το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων. 

Οι ομάδες γονέων απευθύνονται σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και έχουν 

σκοπό να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους γονείς στο σύνθετο ρόλο της ανατροφής των 

παιδιών τους. Με τρόπο βιωματικό, αναπτύσσονται θέματα όπως η επικοινωνία στην οικογένεια, 

τα όρια στα παιδιά, η ενίσχυση αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης, ο ρόλος των συναισθημάτων 

αλλά και ο εθισμός στο διαδίκτυο και άλλα θέματα σύμφωνα με τις ανάγκες των γονέων. 

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και περιλαμβάνει 6 συναντήσεις διάρκειας δυο ωρών, είτε δια ζώσης 

είτε διαδικτυακά. Όσον αφορά στις δια ζώσης ομάδες, ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο 

αναφορικά με τα μέτρα προστασίας από τον Covid 19, οι συμμετέχοντες θα επιδεικνύουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test 24ωρου. Επίσης, είναι υποχρεωτική 

η χρήση μάσκας για όλους (εμβολιασμένους και μη), η απολύμανση των χεριών καθώς και η 

τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.                                                                                                                     

Κάθε γονέας έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μια ομάδα με όριο απουσιών 2 συναντήσεων. 

Προτεραιότητα δίδεται σε γονείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ομάδα γονέων. 



Ο νέος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες ομάδες: 

 

ΤΡΙΤΗ 10:30 - 12:30 Διά ζώσης (ανά 15ημερο, Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου) 

ΤΡΙΤΗ 15:00 - 17:00 Διαδικτυακή ομάδα 

ΤΡΙΤΗ 17:00 - 19:00 Διαδικτυακή ομάδα 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30 - 12:30 Δια ζώσης (Πολιτιστικό κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17:30 - 19:30 Δια ζώσης (ανά 15ημερο, Πολιτιστικό κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου) 

ΠΕΜΠΤΗ 17:00 - 19:00 Διαδικτυακή ομάδα 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Παρασκευή 29/10/21 στον ακόλουθο 

σύνδεσμο (google forms): 

https://docs.google.com/forms/d/1FIOdF4xVfzQZtHjOaWyxt-PGLonTvPZyauwHeqgPBk8/edit 

Πληροφορίες: Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δ. Λαρισαίων – 2410680249, 2410680250 

Email: learning-city@larissa.gov.gr 

Facebook: Larissa Learning City - Η Πόλη που Μαθαίνει 

 

Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του COVID-19 

ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή  βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου (rapid 

test ή PCR) που διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε εκπαιδευτική 

συνάντηση. (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55254 (ΦΕΚ 4187/Β’/10.09.2021)) 
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