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Αγαπεηνί γνλείο, 

 

Tν Ινζηιηούηο Φςσικήρ Τγείαρ Παιδιών και Δνηλίκων (Ι.Φ.Τ.Π.Δ.), ζηα πιαίζηα ηεο Αγσγήο 

Κνηλόηεηαο θαη ηεο ελ γέλεη θνηλσληθήο ηνπ δξάζεο, πξνζθέξεη από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 ηελ 

επθαηξία ζηνπο γνλείο λα ζπδεηήζνπλ, κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινύλ κέζσ ηνπ δνθηκαζκέλνπ ζεζκνύ ηεο ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΧΝ 

 

Η ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΧΝ ιεηηνύξγεζε κε κεγάιε επηηπρία θαηά ηηο πξνεγνύκελεο αθαδεκατθέο 

πεξηόδνπο θαη ζήκεξα βξηζθόκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζνπκε ηε ιεηηνπξγία δύο 

νέων κύκλων για ηην πεπίοδο 2016-17 (Α` κύκλορ: προπαρασκεσή, Β` κύκλορ: εμβάθσνση). 

Η ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΧΝ απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο γνλείο αιιά θαη ζε λένπο ππνςήθηνπο γνλείο, 

ζε δεπγάξηα, παππνύδεο θαη γηαγηάδεο, αιιά θαη ζε όπνηνλ έρεη ηελ επζύλε ελόο παηδηνύ. 

 

ηόσορ ηηρ ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΧΝ είναι να δώζει ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ εθόδια για: 
 λα γλσξίζνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηα παηδηά ηνπο ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο θάζεηο θαη 

λα εληζρύζνπλ ην γνλετθό ηνπο ξόιν 

 λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη ώζηε λα αλαγλσξίδνπλ έγθαηξα ηα "αλεζπρεηηθά" ζεκάδηα 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

 λα αλαγλσξίδνπλ γξήγνξα ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη νη ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

αιιά θαη γύξσ από απηήλ 

 λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα λεόηεξα επηηεύγκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Ψπρνινγίαο 

 

Σηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δνύκε, ε θνύξαζε, ην άγρνο θαη ν θαηαηγηζκόο κελπκάησλ θαη 

πξνβιεκάησλ, πνιιέο θνξέο δελ επηηξέπνπλ ζηνπο γνλείο λα αληηιεθζνύλ έγθαηξα ηα "ζήκαηα" 

πνπ εθπέκπνπλ ηα παηδηά ηνπο, αιιά θαη νη ίδηνη, κε απνηέιεζκα ηα πξνβιήκαηα λα 

δηαησλίδνληαη. 

 

Η ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΧΝ ανήκει ζηον ηομέα ηηρ ΠΡΟΛΗΦΗ.  

Σηόρνο ηεο είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη, λα ελεκεξώζεη, λα αλαπηύμεη λένπο ηξόπνπο 

επηθνηλσλίαο, λα βνεζήζεη. Πνηέ άιινηε ε αλάγθε γηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία δελ ήηαλ ηόζν 

επηηαθηηθή. Όζα γηα ηηο πξνεγνύκελεο γελεέο ήηαλ «θπζηθά» θαη απζόξκεηα όπσο ε αλαηξνθή 

ησλ παηδηώλ θαη ε ζπκβίσζε, ζηηο πνιύπινθεο θνηλσλίεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα είλαη αληηθείκελν 

έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο. Σηε ζεκεξηλή θνηλσληθή ζπγθπξία είλαη αλαγθαίν λα μεπεξαζηεί ε 

ακεραλία ησλ γνλέσλ, λα θαηαλνεζεί ζσζηά ν θεληξηθόο ηνπο ξόινο ζηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηώλ, αιιά θαη λα εδξαηώζνπλ κηα αίζζεζε πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ώζηε λα 

κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο επεηζνδηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ, κε ςπρξαηκία θαη 

ζηγνπξηά. 

 

Η κεζνδνινγία ηεο ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΧΝ (ζύληνκε εηζήγεζε-δηάινγνο-βησκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο), παξέρεη ζηνπο γνλείο ηε δπλαηόηεηα, κέζα από θνηλνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαη 

αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη απόςεσλ, λα επαλαηνπνζεηεζνύλ απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο θαη 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πνπ ηνπο απαζρνινύλ. 
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Η ΔΝΑΡΞΗ ηος Α` κύκλος ηηρ ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΧΝ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

Σεηάπηη 16 Νοεμβπίος 2016 και ώπα 18.00-19.30μμ  ζην ρώξν ηνπ ηκήκαηνο Δλειίθσλ ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ, οδόρ Δζπεπίδων 85 ζηην Καλλιθέα (βι. ράξηε). Οη ζπλαληήζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα. 

Προπαρασκεσή: Α΄ κύκλορ  16/11/2016 έωρ 21/12/2016 

Εμβάθσνση: Β΄  κύκλορ 8/2/2017   έωρ  22/3/2017 

Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ζπκκεηνρή ζηνλ Α` κύκλο κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή μέσπι και 

ηην Παπαζκεςή 11 Νοεμβπίος 2016. Γηα ηνλ Β` θύθιν δειώζεηο ζπκκεηνρήο, όσων έτοσν 

ολοκληρώσει τον Α` κύκλο ή σσμμετετόντων σε παλαιότεροσς προπαρασκεσαστικούς κύκλοσς, ζα 

γίλνληαη δεθηέο έσο θαη ηηο 30/1/2017. Η δήισζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα γίλεη είηε ειεθηξνληθά, 

ζεκεηώλνληαο ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (e-mail: athensip@inpsy.gr, 

Θέκα: ςμμεηοσή ζηη σολή Γονέων ηος Ι.Φ.Τ.Π.Δ., ππόςε: θαο Μαξγώλε), είηε ηειεθσληθά 

ζηα ηειέθσλα 210-9595314 θαη 210-9595317 (Γεπηέξα – Παξαζθεπή, 15.00-20.00). Ο αξηζκόο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη πεξηνξηζκέλνο (έσο 25 άηνκα) θαη ε ζπκκεηνρή είλαη δωπεάν.  

 

Η νκάδα ζπκκεηερόλησλ ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα θάζε θύθινπ 

ζπλαληήζεσλ, όπσο επηηάζζεη ε κεζνδνινγία θαη ε δόκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Τπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ είναι η Φςσολόγορ κα Ρεβέκκα Γαλιαηζάηος τμήμα 

εθελοντικής προυοράς στο Ι.Ψ.Υ.Π.Ε. 

 

Η Θεμαηολογία* ηνπ ππώηος κύκλος (προπαρασκεσή) θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο: 

1
η
)  16/11/16 Έναπξη – Γνωπιμία – Γιαδικαζηικά (απαραίτητη παροσσία όλων) 

2
ε
)  23/11/16 Δπάγγεικα γνληόο  

3
ε
) 30/11/16  Πσο ρηίδεηαη κηα πγηήο πξνζσπηθόηεηα  

4
ε)

 07/12/16  Η δηαπαηδαγώγεζε  ησλ παηδηώλ  

5
ε
) 14/12/16  Πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο 

6
ε
) 21/12/16  Πεηζαξρία όρη Αλαξρία (θαλόλεο- όξηα) 

 

Η Θεμαηολογία* ηνπ δεύηεπος κύκλος (εμβάθσνση) θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο: 

1η) 08/02/17  Η καηανομή ηων πόλων μέζα ζηην οικογένεια 

2
ε
)
  
15/02/17  Ο ξόινο ηνπ παηέξα 

3
ε
)  22/02/17  Πξνεθεβεία - Δθεβεία 

4
ε
)  01/03/17  Σρέζεηο εθήβσλ - νηθνγέλεηαο 

5
ε
)  08/03/17  Σρνιηθή επηηπρία - απνηπρία θαη ζε ηη νθείιεηαη 

6
ε
)  15/03/17  Δμαξηήζεηο θαη πώο δεκηνπξγνύληαη 

7
ε
)  22/03/17  Λήμε – αμηνιόγεζε  

* Κάζε νκηιία ζπλνδεύεηαη από αληίζηνηρε πεξίιεςε θαη βνεζεηηθό πιηθό  

     

Με εθηίκεζε, 
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΙΨΥΠΔ  Γηα ηε Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ ΙΨΥΠΔ 

Αζελά Φξαγθνύιε    Αιέμαλδξνο Λνύληδεο 

Λνγνπεδηθόο Ph.D., LRCSLT          Κνηλ. Αλζξσπνιόγνο MPhil CAM, Ννκηθόο 

http://www.inpsy.gr/el/tmimata/enilikon-attikis
mailto:athensip@inpsy.gr

