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Πρόγραμμα Σχολής Γονέων του Δήμου Πειραιά  
(Μάρτιος και Απρίλιος 2023) 

(β΄κύκλος) 

 

 
Στόχος του προγράμματος είναι η συμβουλευτική και η εποικοδομητική 
συζήτηση  γύρω από κρίσιμα θέματα που άπτονται της ψυχο-κοινωνικής και 
αναπτυξιακής πορείας των παιδιών και των εφήβων, όπως ζητήματα 
αυτοεικόνας, σωματικών ορίων και ταυτότητας, οι συνεχώς 
επαναπροσδιοριζόμενες σχέσεις μεταξύ αυτών και των γονέων/κηδεμόνων 
τους, καθώς και προβλήματα ενσωμάτωσης στο σχολικό ιστό, όπως η 
ενδοσχολική βία. 
 
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες.  
Ο πρώτος περιλαμβάνει βασικές θεματικές που αφορούν σε σημαντικά στάδια 
της ανάπτυξης του ανήλικου ατόμου στην πορεία προς την ολοκλήρωση της 
ταυτότητάς του.  
Ο δεύτερος αφορά στις πρώτες διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου, -αυτές 
δηλαδή που δομεί με την οικογένειά του- και εξετάζει τον πιο λειτουργικό 
τρόπο για να γίνει η ανάπτυξη των σχέσεων αυτών.  
Ο τρίτος άξονας αφορά το σχολείο και τα ζητήματα που προκύπτουν κατά 
την προσαρμογή σε αυτό. 

 

Καθώς στο επίκεντρο του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Σχολείων και 
Συλλόγων Γονέων είναι η διεπιστημονική εξέταση των θεμάτων για την 



αρτιότερη κατανόηση τους, οι παρουσιάσεις θα γίνουν -βάσει θεματικών- από 
τις εργαζόμενές του, την ψυχολόγο, Ιωάννα Ντερτίμα και τις δυο κοινωνικές 
λειτουργούς, Γεωργία Μπακέα και Γκόλφω Τροχίδη. 

 

Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν είναι οι κάτωθι: 

 

Α/
Α 

Τίτλος  θεματικής Ημερομηνία Ώρα Χώρος 

1 Αυτοεικόνα και ενσυναίσθηση: 
αναγνωρίζοντας τον εαυτό μου 
και τους άλλους 

Τετάρτη  
15.03.23 

17:00 Κ.Δ.Β.Μ., Μακράς 
Στοάς 15   

2α Συζητώντας για τα όρια του 
εαυτού και του σώματος (παιδιά 
νηπιακής και μέσης παιδικής 
ηλικίας) 

Δευτέρα  

20.03.23 

17:00 Κ.Δ.Β.Μ., Μακράς 
Στοάς 15   

2β Συζητώντας για τα όρια του 

εαυτού και του σώματος: 

σεξουαλική αγωγή εφήβων.  

Τετάρτη  

22.03.23 

17:00 Κ.Δ.Β.Μ., Μακράς 
Στοάς 15   

4 Διαφορετικότητα, βία και 

εκφοβισμός 

Τετάρτη  

29.03.23 

17:00 Κ.Δ.Β.Μ., Μακράς 
Στοάς 15   

5 Εφηβεία και εξαρτήσεις Τετάρτη  

05.04.23 

17:00 Κ.Δ.Β.Μ., Μακράς 
Στοάς 15   

 
Η διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι περίπου 1 ώρα.  
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για όσες θεματικές 
ενότητες επιθυμεί και όχι απαραίτητα για ολόκληρο τον κύκλο 

συναντήσεων. 
 
Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στο κτίριο του Δήμου Πειραιά, όπου 
στεγάζεται η Διεύθυση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, επί της οδού 
Μακράς Στοάς 15 (πλατεία Ι.Ν.Αγ.Τριάδας),   αίθουσα B15 του 2ου ορόφου . 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 13 άτομα ανά σεμινάριο και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023  μέχρι 
την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων και θα γίνονται 
ηλεκτρονικά μέσω ενός  απλού email στο προς paideiasdp1@piraeus.gov.gr,  
στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται  το ονοματεπώνυμο του 
ενδιαφερομένου γονέα ή κηδεμόνα, ένα  τηλέφωνο επικοινωνίας 
κινητό/σταθερό και αν η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά σε 
μία/περισσότερες ή όλες τις θεματικές  ενότητες με αναφορά στις ημερομηνίες 
τους.   
Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης να ενημερώνετε 
εγκαίρως, προκειμένου να καλυφθεί η θέση από άλλο γονέα/κηδεμόνα που 
θα βρίσκεται σε λίστα αναμονής.  
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Αιτήσεις ενδιαφερομένων που παρακολούθησαν ήδη τον πρώτο κύκλο, δεν 
θα γίνουν δεκτές για τις ίδιες θεματικές. Μπορούν ωστόσο να ικανοποιηθούν 
σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής 

Υποστήριξης Σχολείων και Συλλόγων Γονέων του Δήμου Πειραιά:   

Τηλ. : 2144053368 & 2144053452 κατά τις ώρες 07:30-14:30. 

Email: paideiasdp1@piraeus.gov.gr  
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