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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σχολές Γονέων Νέας Ιωνίας
Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις του προγράμματος των Σχολών Γονέων.
Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Μαΐου στο Συνεδριακό
κέντρο της Νέας Ιωνίας εσπερίδα ενημέρωσης για το έργο τους.
Το κλίμα ήταν και αυτή τη φορά συναισθηματικά φορτισμένο, καθώς γονείς μίλησαν
ιδιαίτερα συγκινημένοι για τη βιωματική εμπειρία τους στο πρόγραμμα και τη θετική
αλλαγή που επήλθε στη ζωή τους και στις σχέσεις τους με την οικογένεια τους.
Αναδείχθηκε, λοιπόν, για άλλη μία φορά η σημαντικότητα του έργου των Σχολών Γονέων,
αλλά εκφράστηκε με πολύ έντονο, μάλιστα, τρόπο και η αγωνία για την πορεία και τη
συνέχιση του θεσμού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κος Παναγιώτης
Μανούρης, εξήρε με τη σειρά του την ποιότητα της δουλειάς και το κοινωνικό έργο που
επιτελείται στις Σχολές Γονέων, οι οποίες καλούνται να στηρίξουν την οικογένεια σε κρίση,
ιδιαίτερα, μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο, όπου τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί
και πολλές οικογένειες δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να τα διαχειριστούν. Πρόσθεσε
ότι οι σημερινοί γονείς δεν αρκεί να στηριχθούν μόνο στο ένστικτο και στην αγάπη για τα
παιδιά τους, αλλά χρειάζονται υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με το ρόλο τους και
αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από το πρόγραμμα με τη μορφή μιας συστηματικής
διαδικασίας βασισμένης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων σε συνδυασμό με τις αρχές της
συμβουλευτικής ψυχολογίας.
Δήλωσε ότι η βούληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου είναι να συνεχίσει το Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης το θεσμό των Σχολών Γονέων, ενισχύοντας το, μάλιστα, με περισσότερα
τμήματα και με αύξηση των ωρών παρακολούθησης, αλλά και εμπλουτίζοντας το με νέες
θεματικές ενότητες που θα αναφέρονται σε προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως η
αντιμετώπιση της σχολικής βίας, η σχέση των παιδιών με το Διαδίκτυο, αλλά και ο ρόλος
της Τρίτης Ηλικίας στην οικογένεια.
Σε συνέντευξη, επίσης, που έδωσε ο κ. Μανούρης μετά το πέρας της εκδήλωσης στο ΒΗΜΑ
FM, υπογράμμισε ότι ένα από τα βασικά θέματα που πραγματεύονται οι Σχολές Γονέων
είναι η σχέση της οικογένειας με το σχολείο, ένα θέμα που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να
υποστηρίζεται από την Πολιτεία με κατάλληλα εκπαιδευμένους ψυχολόγους και
κοινωνιολόγους στα σχολεία, την έλλειψη των οποίων προσπαθεί να καλύψει το
πρόγραμμα. Στόχος, λοιπόν, είναι να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές
δραστηριότητες και να υποστηριχθεί η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς. Τόνισε,
τέλος, τη σημασία διατήρησης της αυτονομίας του προγράμματος που εξασφαλίζει και τη
συνέχιση της επιτυχούς πορείας των Σχολών Γονέων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής στους γονείς
που παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Έχει ήδη προγραμματιστεί να ακολουθήσουν
αντίστοιχες εκδηλώσεις για την ενημέρωση του έργου των Σχολών Γονέων στην πόλη της
Πάτρας στη 1 Ιουνίου και των Τρικάλων στις 12 Ιουνίου.

