
Συµβουλευτική 

Γονέων 

 «Ενίσχυσε ένα γονιό…. Και θα ενισχύσεις 
ένα παιδί».  

 

Fred Rogers 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Συµβουλευτική Γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, σε µελλοντικούς 

γονείς, γονείς ατόµων µε αναπηρίες, εκπαιδευτικούς. Σκοπεύει στην υποστήριξη γονέων και 

οικογένειας των µαθητών των τριών πρώτων βαθµίδων εκπαίδευσης (∆ηµοτικό έως Λύκειο). 

 

Στη Συµβουλευτική Γονέων ο κάθε γονιός µπορεί να ενηµερωθεί πάνω σε θέµατα που 
αφορούν: 
 

• Την αναπτυξιακή πορεία και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

• Τη δοµή και τη λειτουργία της οικογένειας  

• Τους συναισθηµατικούς δεσµούς των µελών της  
 

Αλλά κυρίως θα έχει την ευκαιρία:  
 

• Να συζητήσει µε ειδικούς και έµπειρους επιστήµονες του χώρου της ψυχικής υγείας  

• Να διατυπώσει τις δικές του απόψεις  

• Να εκθέσει τις δικές του εµπειρίες  

• Να ανταλλάξει µε άλλους γονείς τις εµπειρίες και τους προβληµατισµούς του  

• Να δεχθεί ψυχολογική υποστήριξη για τα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει µε τα 
παιδιά του  

• Να ενηµερωθεί για τα επίκαιρα ψυχοκοινωνικά θέµατα 

• Να βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια 

• Να προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά µε τις ψυχικές, κοινωνικές, 
πνευµατικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους 

• Να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση δύσκολων 
συµπεριφορών των παιδιών τους 

• Να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να 
υποστηριχθεί η συνεργασία τους µε τους/τις εκπαιδευτικούς 

• Να αποκτηθούν συγκεκριµένες ικανότητες προκειµένου οι γονείς να µπορούν να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, 
δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου 

• Να ενηµερωθούν οι γονείς σε θέµατα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους 

• Να ενηµερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών τους ανάλογα µε την ηλικία τους 

• Να γίνει κατανοητή η θέση των ατόµων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια 
και τα κοινά 

• Να γίνει ενηµέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι 
παιδαγωγικής και λελογισµένης χρήσης τους 

• Να βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραµµατισµού 

• Να παρασχεθεί συµβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των 
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων 

• Να ενηµερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόµων µε αναπηρίες 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέµατα  
 

Οι βασικές θεµατικές ενότητες που αναπτύσσονται και αφορούν στη Συµβουλευτική Γονέων 
είναι: 
 

• Ανάπτυξη – εξέλιξη παιδιού και εφήβου 

• Οικογένεια – Μορφές οικογένειας 

• Επικοινωνία – ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις 

• Προβλήµατα συµπεριφοράς 

• Εργαζόµενοι γονείς 

• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση/ αγωγή 

• Σχέση σχολείου – οικογένειας 

• ∆οµή & λειτουργία της ελληνικής οικογένειας 

• Προσαρµογή του παιδιού στο σχολείο 

• Υγεία & ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και σε χώρους παιδικής 
αναψυχής 

• Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά 

• Οδική συµπεριφορά και ασφάλεια 

• Θέµατα διατροφής 

• Σηµασία της σωµατικής άσκησης 

• Τρίτη ηλικία & οικογένεια 

• ∆ιαχείριση ελεύθερου χρόνου 

• Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

• Επαγγελµατικός προσανατολισµός 

• Κατανάλωση & διαφήµιση 

• Οικογενειακός προϋπολογισµός 

• Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού 

• Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων 

• Προώθηση της ισότητας των φύλων 

• Προβλήµατα συµπεριφοράς µαθητών/τριών. 

• Ψυχολογική υποστήριξη 

• Αγωγή υγείας 

• Συµβουλευτική γονέων παιδιών µε αναπηρίες  
(ανάλογα µε το τµήµα)  

• Στερεότυπα & διακρίσεις στην οικογένεια 
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