
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης 

σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ 
 

Σας ενημερώνουμε ότι Ο Σύλλογος Γονέων του 5
ου

 Δημοτικού προτίθεται με συνεργασία του 

Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» να πραγματοποιήσει Ομάδα Γονέων διάρκειας 6 - 8 

συναντήσεων (1 δίωρη συνάντηση την εβδομάδα). Αυτή η συνάντηση θα γίνεται κάθε 

Παρασκευή 18:00-20:00. Για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα χρειάζονται 20 τουλάχιστον 

αιτήσεις.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και 

να την επιστρέψουν στη δασκάλα του τμήματος ή να την δώσουν συμπληρωμένη σε μέλος του 

ΔΣ του Συλλόγου ή να τη στείλουν στο email: 5dimpetroupolis@gmail.com μέχρι την 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΓΟΝΕΩΝ 
 

Όνομα:…………………………………………………………………………………. 

 

Επώνυμο:………………………………………………………………………………. 

 

Αριθμός παιδιών………………………………… Ηλικία παιδιών……………………. 

 

Διεύθυνση Κατοικίας:………………………………………………………………… 

 

Τηλέφωνο Οικίας………………………… Κινητό τηλέφωνο…………………………  

 
       
Τηρείται σειρά προτεραιότητας! 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. 

 

Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στις Ομάδες Γονέων που θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Πρόληψης 

« ΦΑΕΘΩΝ» στο 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 

 

 

Υπογραφή 

mailto:5dimpetroupolis@gmail.com


Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης 

σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ 

Ομάδες Γονέων 

Οι ομάδες γονέων είναι βιωματικού χαρακτήρα. Τα μέλη/γονείς αλληλεπιδρούν, ανταλλάσουν ιδέες, 

γνώμες, εμπειρίες, σκέψεις, σε ένα ασφαλή μη απειλητικό περιβάλλον. 

Οι βιωματικές ομάδες γονέων στοχεύουν στη (ν): 

 ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των γονέων σε σχέση με το ρόλο τους και την 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους (έκφραση φόβων, ανησυχιών, δυσκολιών σε σχέση με 

το μεγάλωμα των παιδιών τους) 

 ανάδειξη δεξιοτήτων που διευκολύνουν την ουσιαστική επικοινωνία των σχέσεων στην 

οικογένεια 

 καλλιέργεια δεξιοτήτων για την προαγωγή της προστασίας των παιδιών 

 αναγνώριση των αναγκών των γονέων και των παιδιών 

 ενδυνάμωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ γονέων, σχολείων, τοπικής κοινωνίας 

 υιοθέτηση μιας υγιούς στάσης ζωής του γονιού που βοηθά στην αυτονόμηση του παιδιού και 

στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που καλείται να διαχειριστεί ο ίδιος ο γονιός 

 ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των γονιών 

  

Οι συναντήσεις αφορούν σε θέματα της καθημερινής ζωής των γονέων που βασίζονται  στις ανάγκες 

των μελών της ομάδας. 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 
  

 Αυτοεκτίμηση/αυτοεικόνα 

 Επικοινωνία στην οικογένεια 

 Όρια και διαπροσωπικές σχέσεις 

 Ενοχές στο γονεϊκό ρόλο 

 Σχέση με το/τη σύντροφο 

 Σχέσεις παιδιού με συνομηλίκους/αδέρφια 

 Φόβοι/φοβίες 

 Επίλυση συγκρούσεων 

 Διαχείριση άγχους, θυμού & επιθετικότητας κ.α. 

Κάθε βιωματική ομάδα αποτελείται από 18-20 άτομα. 

 

Η ομάδα συναντιέται μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες στο χώρο του σχολείου. Οι συναντήσεις 

συνήθως είναι απογευματινές 18:00-20:00. 

Ο κάθε κύκλος ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει έξι περίπου συναντήσεις. 

Οι ομάδες συντονίζονται από καταρτισμένους επιστήμονες όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς και κοινωνιολόγους. 

Ευχαριστούμε πολύ. 

Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» παραμένει στη διάθεσή σας.    

 

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη 

 

Φίλιου Ελένη 

Κοινωνική Λειτουργός 
 

 


