
       

 

  

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

 
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Αιγάλεω, Ίλιον, 

Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι)  

 

Ενημερώνουμε 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 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 με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 
και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

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 
 

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. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των 
ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
 

Εκπαιδευτές στις Σχολές Γονέων είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί) 

 
Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό 

Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 15-18 ατόμων 
Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρακαλείσθε να συμπληρώσετε σχετική αίτηση  

 

Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται μία-δύο φορές την εβδομάδα σε χώρους του Δήμου σας (αίθουσες 
εκδηλώσεων, σχολικές αίθουσες κ.α ) και διαρκούν περίπου 2-3 ώρες    

 
  

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στους κατά τόπους Δήμους, Σχολεία, Κοινωνικές 
Υπηρεσίες και στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Δυτικού Τομέα Αττικής: 

 Μαρία Γλουστιάνου,  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 


