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1/  Όλες τις σχολικές μονάδες  

ΠΕ Δ΄ Αθήνας  
 
 
 
-ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας 
-4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
-1ο ΚΕΣΥ 
-2ο ΚΕΣΥ 
-Ενώσεις Γονέων Αγίου 
Δημητρίου(aepaligianni@gmail.com),  
Αλίμου enosi.goneon.alimou@gmail.com), 
Καλλιθέας (enosi.kallitheas@gmail.com),  

Μοσχάτου–Ταύρου 
(enosimos.tav@gmail.com),  
Ν. Σμύρνης 
(enosigoneon2018@gmail.com),  
Π. Φαλήρου 
(goneispalfaliro@gmail.com) 

 

 
ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Η γονεϊκότητα σήμερα» 

 
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων 

Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο της υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, διοργανώνουν σε 

συνεργασία με τις Ενώσεις Γονέων Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Καλλιθέας, Μοσχάτου–Ταύρου, 

Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, διαδικτυακό Σεμινάριο, διάρκειας δυόμισι (2,5) διδακτικών 

ωρών, με θέμα: «Η ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ». 

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς και στα μέλη του 

ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, σε γονείς και κηδεμόνες όλων των 

σχολικών μονάδων ευθύνης των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και θα 

διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 21 Απριλίου, κατά τις ώρες 18:30-20:30, μέσω της 

πλατφόρμας Webex Events. 

 

Προσκεκλημένη ομιλήτρια, η κα Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική 

Κλινική, Ιατρική Σχολή , ΕΚΠΑ  

 

Στο σεμινάριο συζητηθούν/αναπτυχθούν τα θέματα: 

 

- Αλλαγές στην μορφή της παραδοσιακής οικογένειας τα τελευταία χρόνια / αλλαγές στους ρόλους 

γονέων και παιδιών και νέες απαιτήσεις στη σύγχρονη οικογένεια 
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- Νέες μορφές οικογένειας (μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που σχηματίζονται με την βοήθεια 

παρένθετης μητέρας, οι οικογένειες ομοφυλοφίλων) 

- Ερωτήματα και δυνατότητες για βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και προαγωγή 

της ψυχικής ανθεκτικότητας του παιδιού  

- Κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες για επαναπροσδιορισμό του τρόπου επικοινωνίας γονέων-παιδιών εν 

καιρώ πανδημίας 

- Δύσκολες καταστάσεις που απαιτούν από τους γονείς επαγρύπνηση, ανοιχτό διάλογο με τα 

παιδιά (π.χ. ζητήματα σεξουαλικής βίας κ.ά.) ή και τη συμβολή ειδικών. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στην ενημερωτική συνάντηση, να 

συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο 

https://forms.gle/cD4ZedodnnLJPXTB7  έως και την Τρίτη 20 Απριλίου, το μεσημέρι (σε 

περίπτωση που η φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του συνδέσμου και επικολλήστε το στη 

γραμμή διεύθυνσης στον φυλλομετρητή σας).  

 
Στη φόρμα αίτησης συμμετοχής παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων/σημείων 

προβληματισμού (1-3) που εμπίπτουν στη θεματική της ενημέρωσης, προς απάντηση από την 

εισηγήτρια. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν προσωπικά για τους κωδικούς πρόσβασης στην 

πλατφόρμα WEBEX όπου θα διεξαχθεί η ενημερωτική συνάντηση, μέσω email.  

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για όλους/ες τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες. 

 

Παρακαλούνται πολύ οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και οι Διευθυντές/ύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, των μελών του 

ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων των σχολείων τους. 

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Δ΄ Αθήνας: Ιωάννα Μενδρινού 

 

 
Η  Διευθύντρια Π.Ε. Δ΄ Αθήνας 

 
 
 

Αθανασία Μεϊντάση 

 

https://forms.gle/cD4ZedodnnLJPXTB7

		2021-04-12T12:06:27+0300
	ATHANASIA MEINTASI




