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ΘΕΜΑ:  Συμβουλευτική Γονέων 
 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ύστερα από τη μεγάλη 
ανταπόκριση που βρήκε από τους γονείς η διαδικτυακή συνάντηση με την 
οικογενειακή σύμβουλο κ. Ερατώ Χατζημιχαλάκη αλλά και επειδή αναγνωρίζει τη 
μεγάλη αξία της συνεργασίας σχολείου –οικογένειας προς όφελος των μαθητών, 
αποφάσισε να συνεχίσει το εγχείρημα, με μια σειρά νέων διαδικτυακών 
συναντήσεων με την κ. Ερατώ Χατζημιχαλάκη, ειδική στη συμβουλευτική γονέων, 
με εννέα συνολικά θεματικές.  
Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 28 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 20 
Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Θα πραγματοποιούνται  δύο 
κάθε μήνα, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
https://youtu.be/6VF2eN9IJvU. 

Με δεδομένο ότι οι θεματικές έχουν μεταξύ τους μια αλληλουχία, 
προτείνουμε η συμμετοχή των γονέων να είναι σταθερή προκειμένου να 
αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τη δράση. 
 Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους γονείς των μαθητών σας και τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων σας.  
 

 
 
                                                             Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
 
 
                                                                                        ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ  
 

 

 
ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Ν. Βοιωτίας  

https://youtu.be/6VF2eN9IJvU


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
 
 

28 Φεβρουαρίου 2021 Διερεύνηση της σχέσης γονέων –παιδιών με σκοπό τη 

θετική αλληλεπίδραση και αναζήτηση των αιτίων της  

«κακής» σχέσης. 

14 Μαρτίου 2021 Προσδιορισμός «Σκοπών-Στόχων» γονιών παιδιών 

28 Μαρτίου 2021 Καλός ή Υπεύθυνος Γονιός; Υπερπροστατευτικοί – 
παρεμβατικοί γονείς, αιτίες 

11 Μαρτίου 2021 Η καλή σχέση μεταξύ γονέα – παιδιού και πώς 

εμπνέεται. Προτάσεις και εισήγηση για την επίτευξη 

ορθής επικοινωνίας 

25 Απριλίου 2021 Όρια – βασικές αρχές- Δομή και τήρηση – Όρια στη 

χρήση των τεχνολογικών μέσων 

08 Μαΐου 2021 Χρήση ενθάρρυνσης σε αντιδιαστολή με τον έπαινο. 

24 Μαΐου  Φυσικές και Λογικές συνέπειες των πράξεων έναντι 
αμοιβής – τιμωρίας 

06 Ιουνίου 2021  Φόβος, θυμός, ενοχές διαχείριση αυτών των 

συναισθημάτων για την επίτευξη καλών σχέσεων 

20 Ιουνίου  2021  Διαχείριση θυμού – μη βίαιη επικοινωνία και από τις 

δυο πλευρές 

 


