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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΥΟΛΔ ΓΟΝΔΩΝ στο ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ
Δλεκεξψλνπκε φινπο ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο γνλείο ηνπ Γήκνπ Νέαο Σκχξλεο φηη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Γηα Βίνπ Μάζεζεο, δηα ηνπ Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο Σρνιέο Γνλέσλ. Σην πιαίζην
ησλ Σρνιψλ Γνλέσλ, αλαπηχζζνληαη 7 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Τν ελ ιφγσ έξγν εληάζζεηαη ζην Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη
Γηα Βίνπ Μάζεζε) ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν Πξάμεσλ «Σρνιέο
Γνλέσλ ΑΠ7, ΑΠ8 θαη ΑΠ9» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Θ.Τ. (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Τακείν) θαη ην
Διιεληθφ Γεκφζην.
Σθνπφο ηνπ έξγνπ ησλ Σρνιψλ Γνλέσλ είλαη ε ζηήξημε ησλ γνλέσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε
επηηπρία ζην ζχλζεην θαη δχζθνιν ξφιν ηνπο φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο. Τν έξγν ζα πξνζθέξεη ζηνπο γνλείο θαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γλψζεηο θαη
επθαηξίεο γηα πξνβιεκαηηζκφ.
Τα ζεκηλάξηα ζα γίλνληαη ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο Γεκνζίσλ Σρνιείσλ ηεο Νέαο Σκχξλεο, πάληα ζε απνγεπκαηηλά
σξάξηα.
Αλαιπηηθόηεξα ην έξγν ζηνρεύεη ζην λα :
Βειηησζεί ε επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα
Πξναρζνχλ νη γλψζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο ςπρηθέο, θνηλσληθέο, πλεπκαηηθέο
θαη άιιεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηνπο
Αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε δχζθνισλ
ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ ηνπο
Δλζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα
ππνζηεξηρζεί ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο
Απνθηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ νη γνλείο λα κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ,
δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ
Δλεκεξσζνχλ νη γνλείο ζε ζέκαηα πγείαο ησλ ίδησλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο
Δλεκεξσζνχλ νη γνλείο γηα ηνπο ηξφπνπο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο αλάινγα
κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπο
Γίλεη θαηαλνεηή ε ζέζε ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα
θαη ηα θνηλά

Γίλεη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ηξφπνπο πξνθχιαμεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ
ρξήζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη λα πξνηαζνχλ ηξφπνη
παηδαγσγηθήο θαη ιεινγηζκέλεο ρξήζεο ηνπο
Βειηησζεί ε δηαρείξηζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
Παξαζρεζεί ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη αγσγή πγείαο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ
επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ
Δλεκεξσζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ ςπρνινγηθά γνλείο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
Σα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη ζηηο ρνιέο Γνλέωλ είλαη ηα εμήο:
1. Ζ νηθνγέλεηα ζηελ ζχγρξνλε επνρή, δηάξθεηαο 50 σξψλ
2. Γηαθπιηθέο ζρέζεηο, δηάξθεηαο 25 σξψλ
3. Αλάπηπμε ζηελ Τξίηε ειηθία, δηάξθεηαο 25 σξψλ
4. Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ-νηθνγέλεηαο, δηάξθεηαο 25 σξψλ
5. Χπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη αγσγή πγείαο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δηάξθεηαο
25 σξψλ
6. Σπκβνπιεπηηθή γνλέσλ Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, δηάξθεηαο 50 σξψλ
7. Σηεξεφηππα θαη δηαθξίζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, δηάξθεηαο 25 σξψλ
Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη σο ζηφρν ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (ζεσξεηηθφ κέξνο, ζπδήηεζε/αληαιιαγή απφςεσλ θαη βησκαηηθέο
αζθήζεηο) θαη παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο.
Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα ηκήκαηα ηωλ παξαπάλω
πξνγξακκάηωλ είλαη:
Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο
Πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν
Υγεία θαη αζθάιεηα ζην ρψξν ηεο νηθίαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ρψξσλ παηδηθήο
αλαςπρήο.
Δμάξηεζε απφ θαπλφ, αιθνφι, λαξθσηηθά
Οδηθή ζπκπεξηθνξά θαη αζθάιεηα
Θέκαηα δηαηξνθήο
Σεκαζία ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο
Υγεία θαη αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο
Σεμνπαιηθή Αγσγή
Τξίηε ειηθία θαη νηθνγέλεηα
Γηαρείξηζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ
Φξήζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο
Θαηαλάισζε θαη Γηαθήκηζε
Οηθνγελεηαθφο Πξνυπνινγηζκφο
Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ-γνλέσλ- παηδηνχ
Δθπαηδεπηηθνί, νηθνγέλεηα θαη δηάγλσζε θιίζεσλ
Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ
Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ
Σπλεξγαζία γνλέσλ-κεηαλαζηψλ
Χπρνινγηθή Υπνζηήξημε
Αγσγή Υγείαο
Σπκβνπιεπηηθή Γνλέσλ Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο
Σηεξεφηππα θαη δηαθξίζεηο ζηελ νηθνγέλεηα
Τν πξφγξακκα είλαη ΓΩΡΔΑΝ, απεπζχλεηαη ζε γνλείο παηδηψλ φισλ ησλ ειηθηψλ, θάζε εζληθήο
πξνέιεπζεο, ειηθίαο θαη κφξθσζεο, ζε κειινληηθνχο γνλείο, γνλείο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο,
εθπαηδεπηηθνχο, ελήιηθεο ηξίηεο ειηθίαο, επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Σκχξλεο.

Γηα ηελ έληαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα ηκήκαηα Σρνιψλ Γνλέσλ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο
αίηεζεο. Σν έληππν ηεο αίηεζεο βξίζθεηαη ζην Γξαθείν Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο,
Δι. Βεληδέινπ 18, 3νο όξνθνο, 17121 Ν.κύξλε (ηει: 213 2025840 – 833). Καζεκεξηλά
θαηά ηηο ώξεο 10:00 έωο 15:00, από 01 Μαξηίνπ έωο 16 Απξηιίνπ 2012. Τα ηκήκαηα ηίζεληαη
ζε ιεηηνπξγία κε ηελ εγγξαθή 18-20 αηφκσλ.
Γηα πιεξνθνξίεο θαη εγγξαθέο απεπζπλζείηε ζηελ Υπεχζπλε Σρνιήο Γνλέσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ ΥΠΔΠΘΓΒΜ, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Νέαο Σκχξλεο, θπξία ΕΑΝΗΓΑΘΖ
Διέλε, Τει. 6944650001.

