
 

 

Πρακτικό  1ης Συμβουλευτικής Συνάντησης Γονέων 

«Προσαρμογή του Παιδιού στο Σχολείο και ρόλος των Γονέων» 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου η 1η Συμβουλευτική Συνάντηση 

Γονέων, με πρωτοβουλία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών στο πλαίσιο της λειτουργίας 

του Κέντρου Κοινότητας Μαρωνείας Σαπών με παράρτημα Ρομά με σκοπό την 

συμβουλευτική υποστήριξη γονέων σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση 

σύγχρονων προβλημάτων που απασχολούν την ελληνική οικογένεια και το ελληνικό 

σχολείο. 

Θέμα της εκδήλωσης «Προσαρμογή του Παιδιού στο Σχολείο και ρόλος των 

Γονέων», η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Διαπολιτισμικό 

Σχολείο Σαπών, στις Σάπες και ήταν ανοιχτή για το ευρύ κοινό.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι γονείς είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

βιωματικές εργαστήρι, να αναπτύξουν τους προβληματισμούς τους, να θέσουν 

ερωτήματα και να συζητήσουν εκτενώς το θέμα.  

Η Κοινωνική Λειτουργός και εισηγήτρια κα Γεωργιάδου Ειρήνη αναφέρθηκε στην 

προϋπόθεση της συνεργασίας σχολείου και γονέων. Πιο συγκεκριμένα « Ο γονιός 

μπορεί να βοηθηθεί από το δάσκαλο και ο δάσκαλος από το γονιό. Με τη συχνή 

επικοινωνία ενημερώνονται και ο μεν και ο δε για τα βήματα που γίνονται στο σπίτι 

ή το σχολείο, για τον τρόπο αντιμετώπισης που ακολουθείται και για τη βελτίωση 

που σημειώνει το παιδί. Εκπαιδευτικός και γονείς είναι σύμμαχοι και συνεργάτες. 

Συχνά, και μόνο το γεγονός ότι το παιδί γνωρίζει τη συνεργασία των γονιών του με 

το δάσκαλό του και βιώνει την εκτίμηση των μεν για τον δε, αποδεικνύεται 

ευεργετικό για την ομαλότερη προσαρμογή του. 

Συνήθως, καθοριστικός είναι ο πρώτος ένας-ενάμισης μήνας. Πάνω-κάτω οι 

δάσκαλοι χρειάζονται ένα μήνα για να διαμορφώσουν μία πρώτη εικόνα για κάθε 

παιδί. Εξαρτάται βέβαια και από το είδος και το βαθμό της δυσκολίας. Αν η 

δυσκολία διαρκεί και δεν μειώνεται, χρειάζεται η παρέμβαση ειδικού, ή ειδικών. 

Βέβαια, καλύτερα είναι να υπάρχει μία σταθερή παρουσία ειδικού στο χώρο του 

σχολείου, ο οποίος καλό είναι να εστιάζει περισσότερο σε θέματα πρόληψης και όχι 

τόσο σε θέματα παρέμβασης και θεραπείας. 



Η παρέμβαση ειδικού είναι αναγκαία σε συμπεριφορές που ανησυχούν για το 

βαθμό της εκδήλωσής τους και για τη διάρκειά τους. Οποιαδήποτε συμπεριφορά 

δυσκολεύει το ίδιο το παιδί ή/και προβληματίζει τους γονείς του, καλό είναι να 

αξιολογείται από έναν, ή από περισσότερους  ειδικούς. 

Καλό είναι και σε αυτόν τον τομέα οι γονείς να έχουν μέτρο. Χρειάζεται να δώσουν 

κάποιο χρόνο στο παιδί, ώστε «να αναμετρηθεί» με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει, παρέχοντάς του, διακριτικά, βοήθεια και καθοδήγηση, όπου και όταν 

το χρειάζεται και το επιθυμεί. Με δυο λόγια, χρειάζεται να είναι διαθέσιμοι, χωρίς 

να άγχονται και - σε καμία περίπτωση - χωρίς να πανικοβάλλονται». 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου Κοινότητας, οι 

οποίοι αναφέρθηκαν και παρουσίασαν συνοπτικά και το έργο του Κέντρου, ο 

Διευθυντής του Διαπολιτισμικού Σχολείου και γονείς μικρών μαθητών. 

Η Συμβουλευτική Συνάντηση ολοκληρώθηκε μετά από συζήτηση και πλήθος 

ερωτήσεων που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες. Οι εκπρόσωποι του Κέντρου 

Κοινότητας  δήλωσαν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν περιπτώσεις πολιτών που 

ανήκουν στην ομάδα στόχου σε συνεργασία πάντα με το επιστημονικό προσωπικό 

του Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS.   

   

 


