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ΣΧΟΛΗ   ΓΟΝΕΩΝ

Φίλοι γονείς

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στο σχολείο μας έχουμε τη δυνατότητα να
συνεχίσουμε με νέο κύκλο μαθημάτων τη Σχολή Γονέων, κάνοντας χρήση αντίστοιχου προγράμματος της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς, ανεξάρτητα εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι άλλη Σχολή Γονέων
στο παρελθόν. Η συμμετοχή όλων των γονέων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Ο εκπαιδευτής κάθε ομάδας γονέων είναι Ειδικός Επιστήμονας (Κοινωνιολόγος, Ψυχολόγος ή Κοινωνικός
Λειτουργός).
Οι συναντήσεις της ομάδας θα είναι μάλλον τρίωρες, συνήθως μία φορά την εβδομάδα και θα ξεκινήσουν μετά το
Πάσχα .
Επομένως, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ, έως την Πέμπτη 2/4/2015, να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής και
να την παραδώσετε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να την ρίξετε στο γραμματοκιβώτιο του Συλλόγου (αριστερά
από το εσωτερικό παράθυρο του κυλικείου), ώστε να συνεχίσει η λειτουργία Σχολής Γονέων στο σχολείο μας.

Η Σχολή Γονέων μπορεί να λειτουργήσει για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 18-20 γονέων για την αντίστοιχη Θεματική Ενότητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
⦁ Σύγχρονη Οικογένεια (50 ώρες) [*]
⦁ Σύνδεση σχολείου-οικογένειας (50 ώρες)
⦁ Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (25 ώρες)
⦁ Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου παιδιών (25 ώρες)
⦁ κ.ά.

[*] Προφανώς, η 1η θεματική ενότητα είναι χαρακτηριστικά γενική και μπορεί να περιλάβει ιδιαίτερα
ευρύ θεματολόγιο!

Ενδεικτικά θέματα που μπορεί να συζητηθούν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, είναι:
⦁ Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιού
⦁ Όρια συμπεριφοράς
⦁ Επικοινωνία
⦁ Εθισμός στο Διαδίκτυο
⦁ Βία, εκφοβισμός στο σχολείο ή στο διαδίκτυο
⦁ Σεξουαλική αγωγή
⦁ κ.ά
.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ  ΓΟΝΕΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Ο/Η(όνομα γονέα)……….………………………………..…….……………….. 
επιθυμώ να συμμετέχω στη σχολή γονέων του Συλλόγου 
Α/Α Επιλογή θεματικής ενότητας με σειρά προτίμησης  Μέρες και ώρες που εξυπηρετούν

Τηλέφωνο………………………………..……………..Κινητό………………………………….………

ΑΔΤ………………………………………………….    Υπογραφή……………..………………………

                               


