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      ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΧΟΛΗΣ  ΓΟΝΕΩΝ  
Ενηµερώνουµε όλους τους ενδιαφερόµενους ότι η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης δια του 
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και  σε  συνεργασία  µε τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, θέτει σε λειτουργία  
Σχολή Γονέων  στο  ∆ήµο  Κεφαλλονιάς. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Ε.Π  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τίτλο 
Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Σκοπός του έργου είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο 
σύνθετο 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. Στα  πλαίσια αυτά θα πραγµατοποιηθεί προγράµµατα 25ωρης διάρκειας και 
50ωρης διάρκειας στις ενότητες : 
«Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών» 

«∆ιαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών» 

«Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών» 

«Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών» 

«Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, 

διάρκειας 25 ωρών» 

«Συµβουλευτική γονέων Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών» 

«Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών» 

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στο θεωρητικό 
µέρος, στη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και στις βιωµατικές ασκήσεις και παρέχονται από 
εξειδικευµένο ψυχολόγο. Τα προγράµµατα  πραγµατοποιούνται συνήθως σε µία-δύο πρωινές ή 
απογευµατινές συναντήσεις ανά εβδοµάδα (οι ώρες θα καθοριστούν εφόσον συγκεντρωθούν 
τουλάχιστον 18 αιτήσεις). 

 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, 
ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 
εκπαιδευτικούς καθώς και σε όποιο άλλον ενδιαφερόµενο άνω των 18. 
 
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. Για την ένταξη των 
ενδιαφεροµένων στα τµήµατα Σχολών Γονέων απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης. 
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Κατάκαλου Έλενα 
(τηλ 6978406258 και e-mail sxoligoneonkefaloniasithakis@yahoo.gr  
Αιτήσεις µπορείτε να βρείτε και στα ΚΕΠ καθώς και στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου 
Κεφαλονιάς , Κτίριο Ξενία (ισόγειο), κάθε ∆ευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή 9.30-12.30πµ 


