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    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΚΑΙ  ΣΧΟΛΕΙΟ 



Μ ε  λ ί γ α   λ ό γ ι α 

 

 Πολλές δεκαετίες πριν η συνεργασία της οικογένειας με το 
σχολείο ήταν ανύπαρκτη. Θα λέγαμε πως η μόνη επαφή των 

γονέων με τους δασκάλους-καθηγητές ήταν τη μέρα που 
έδιναν τους βαθμούς και τότε γινόταν μια τυπική ενημέρωση 

για την πορεία και την πρόοδο του μαθητή. 

 Αυτό όμως δεν συμβαίνει πλέον. Σήμερα υπάρχουν σύλλο-
γοι Γονέων και Κηδεμόνων, σωματεία, συμβούλια σε κάθε 
σχολείο και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 
με τις οικογένειες των μαθητών τους για την επίλυση και α-
ντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Είναι αρκετό αυτό; 
Σε μεγάλο βαθμό ναι. Υπάρχουν όμως και κάποια  σημαντι-

κά θέματα, κάποιες παράμετροι,  που μόνο με τη βοήθεια 
των καταλλήλων προσώπων μπορούν να δοθούν  λύσεις. Θέ-
ματα όπως η ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η ενδοοικο-
γενειακή βία, το bulling,η φθορά της συζυγίας από τη γονεϊ-
κότητα, τα όρια του παιδιού στην αγωγή του και πολλά άλλα 
είναι δυνατόν να συζητηθούν και να δοθούν λύσεις και κα-
τευθύνσεις μόνο από ειδικούς στην εκπαίδευση, στην οικο-

γένεια και της αγωγής των παιδιών. 

  Η Σχολή Γονέων ως γενικό θέμα φέτος έχει την συνεργασία 
του Σχολείου με την Οικογένεια. Πότε υπάρχει,α ν υπάρχει, 
σε τι βαθμό και τα αποτελέσματά της. Τις εμπειρίες τους, τις 
γνώσεις τους και τις προτάσεις τους προσκλήθηκαν να κατα-
θέσουν και να παρουσιάσουν ανώτατοι Εκπαιδευτικοί Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δάσκαλοι και 
Καθηγητές, Κληρικοί, Ψυχολόγοι και Κοινωνιολόγοι οι ο-
ποίοι με πολλή χαρά δέχτηκαν την πρόσκλησή μας ο καθέ-
νας μέσα από την επιστήμη του να παρουσιάσει τα προβλή-

ματα και να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε αυτά. 

Οι συναντήσεις θα γίνονται και εφέτος κάθε δεύτερη Τρίτη 
στη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της ενορίας μας στις 

6 το απόγευμα και σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ  
 

 Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019  Ελένη  Συρίβελη, Δημοσιογράφος: 
Αν μ’αγαπάς να μου το λες 

 
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 Πρόταση Ζωής: Ετοιμάζοντας τα 

παιδιά μας να αντιμετωπίσουν το bulling στο σχολείο 
 

 Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019        Ιωάννης Νείρος, Θεολόγος: 
Εφηβεία-Πόσο επηρρεάζει την οικογένεια και την πρόοδο στο 

σχολείο 
 

 Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 Γεώργιος Σκόνδρας από Υποδ/νση 
Ασφαλείας Βόλου: Βοηθώντας τα παιδιά μας στην ασφαλή 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο 
 

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020  Πρόταση Ζωής: Το παιδί βασιλιάς 
ή τύραννος; Βάζοντας τα όρια στην αγωγή τους 

 
  Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020  Αρχιμ.Σεβαστιανός Ζερβός: Εν-
δοοικογενειακή βία: Πόσο επηρεάζει την πρόοδο στο σχολείο 

 
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020  Η επικοινωνία την οικογένεια 

εναντίον κυβερνοχώρου και εικονικής πραγματικότητας 
 

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020  Ελένη Καραμπίνη από Τροχαία Βό-
λου: Η Κυκλοφοριακή Αγωγή ξεκινάει από το...σπίτι 

 
  Τρίτη 17 Μαρτίου 2020  Απόστολος Καρναβάς 

πρ.Σχολ.Σύμβουλος Α’θμιας Εκπαίδευσης-Κοινωνιολόγος Συ-
νεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Υπάρχει, και σε ποιό βαθμό; 

 
Τρίτη 7 Απριλίου 2020 Αρχιμ.Αθανάσιος Κολλάς, Ηγούμενος 
Ι.Μ. Αγ.Σεραφείμ Σάρωφ -Εκπαιδευτικός: Είναι απαραίτητη 
η πειθαρχία στην ανάρμοστη συμπεριφορά των παιδιών; Ποια τα 

όρια; 


