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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Νομό Ηρακλείου
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε
λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται
6 εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Πολιτισμού, 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.
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.
Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
 Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
 Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο
ανάπτυξης τους
 Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων
συμπεριφορών των παιδιών τους
 Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να
υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
 Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
 Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού

Το πρόγραμμα που παρέχεται στη Σχολή Γονέων είναι το εξής:

Αθλητισμός και Διατροφή, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές
ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας
και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες
τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής
αίτησης. (Παρακαλείσθε η εκτύπωση της αίτησης να είναι διπλής όψης).
Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 20 ατόμων.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Νομού Ηρακλείου:
Μπορμπουδάκη Λένα
Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 6977 421133
Εmail: lena_borb@yahoo.gr
Ώρες επικοινωνίας: 17:00μμ έως 21:00μμ (Δευτέρα έως Παρασκευή)

