
 
 
 

Νοέμβριος 2019 

1η  Ημερίδα Συμβουλευτικής Γονέων 

 

Παιδιά και νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις. Πώς μπορεί η εμπειρία 

του σχολείου να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις;  

Η σχέση σχολείου και οικογένειας αποτελεί παραδοσιακά ένα πεδίο πλούσιου 

διαλόγου και ερευνητικού ενδιαφέροντος γιατί συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης, των επιτευγμάτων των παιδιών και γενικότερα την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας τόσο της οικογένειας όσο και του σχολείου ως φορέων εκπαίδευσης 

και κοινωνικοποίησης. Εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινωνία συμφωνούν πως χρειαζόμαστε 

μαθητές ικανούς και σίγουρους για τις δεξιότητές τους, παραγωγικούς, υπεύθυνους, 

αυριανά δημιουργικά μέλη του κοινωνικού συνόλου.  

Στο πλαίσιο αυτό η Σχολή Ξενοπούλου με την μακρόχρονη πορεία της στο χώρο της 

εκπαίδευσης εγκαινιάζει έναν κύκλο συναντήσεων για θέματα Συμβουλευτικής και 

Ενημέρωσης Γονέων για το σχολικό έτος 2019-2020. Μέσα από μια ποικίλη θεματολογία οι 

γονείς αποκτούν γνώσεις για καταστάσεις που αντιμετωπίζουν ή πιθανόν θα 

αντιμετωπίσουν στο μέλλον.  

Οι γονείς χρειάζονται περισσότερα εφόδια εκτός από τη αγάπη και το ένστικτό τους. 

Ειδικότερα, χρειάζονται γνώσεις, δεξιότητες, συνεχή ενημέρωση, διαρκή προβληματισμό 

και αναζήτηση, η οποία θα τους οδηγήσει στην αυτοσυνειδησία, στη γνωριμία με τον εαυτό 

τους, στην αποδοχή του εαυτού τους και τελικά στην αποδοχή των άλλων, και κυρίως των 

παιδιών τους.  

Οι Ημερίδες Συμβουλευτικής Γονέων συντελούν ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση της 

επάρκειας των γονέων όσο και στη διαμόρφωση μιας σαφούς γονικής ταυτότητας.  

Θα υπάρχει συγκεκριμένη  θεματολογία από το σχολείο, αλλά και προτεινόμενη  που 

θα προσδιορίζεται μελλοντικά και από θέματα που θα προκύψουν από τις ανάγκες των 

γονιών.  

Η 1η  Ημερίδα Συμβουλευτικής Γονέων με θέμα: 

«Ο ρόλος των γονέων στην ανάπτυξη των παιδιών» 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 

στο θέατρο της Σχολής Ξενοπούλου (Ακριτών 20) και ώρα 18:30 

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  Χ.Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 



 

Η πιο σημαντική και ουσιαστική ευθύνη που αναλαμβάνει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της 

ζωής του είναι η ευθύνη της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης του παιδιού/των παιδιών του, 

με άλλα λόγια η ευθύνη για τη σωστή άσκηση του γονικού του ρόλου. Η γονικότητα είναι 

μία πολύπλοκη διαδικασία και η άσκηση του γονικού ρόλου προϋποθέτει πολλές 

δεξιότητες, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και πλήθος άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. 

Πώς όμως θα μπορούσε κανείς να προσδιορίσει τον όρο «γονέας»; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά του γονέα που ενισχύουν τη σωστή ανάπτυξη και ενίσχυση της 

προσωπικότητας του παιδιού; Πώς η ψυχολογική κατάσταση των γονέων επηρεάζει την 

ανάπτυξη του παιδιού; Πώς η σχέση των γονιών ως ζευγάρι παίζει ρόλο στη γονική 

επάρκεια; Καθώς οι γονείς διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας, των σκέψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των παιδιών, 

θα συζητηθούν και θα αναλυθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και θα δοθούν απαντήσεις, 

καθώς η γονικότητα είναι η κύρια λειτουργία της οικογένειας. 

Η Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από την εισηγήτρια Δρ. Παπακίτσου Βάνα: 

 
 
 
 
 
  
 
 

Η 1η  Ημερίδα Συμβουλευτικής Γονέων αφορά όλους τους γονείς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής της Σχολής Ξενοπούλου χωρίς κανένα κόστος 
συμμετοχής. 

Για την συμμετοχή σας στην ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω 
Δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψετε στη γραμματεία του σχολείου το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 21/11/2019. 

 
 

1η  Ημερίδα Συμβουλευτικής Γονέων 
Δήλωση Συμμετοχής 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΤΑΞΗ:  

Η Δρ. Βάνα Παπακίτσου είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια εκπαιδευμένη στη συστημική 
σκέψη και οικογενειακή θεραπεία. Είναι Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, με 
γνωστικό αντικείμενο του εφήβους και τα σύγχρονα θέματα περί εφηβείας.  Διδάσκει 
Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και μαθήματα σχετικά με την Υποστήριξη και Ενδυνάμωση 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και παιδιών στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό τμήμα 
της Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 


