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Η  ςυγκεκριμζνθ  δθμοςίευςθ αποτελεί  τμιμα τθσ θμερίδασ που 

πραγματοποιικθκε ςτισ  5 Σεπτεμβρίου  2012 με πρωτοβουλία του  Συμβοφλου 

Ειδικισ Αγωγισ τθσ 9θσ  περιφζρειασ Ρειραιά, κυρίου Γεωργίου Μπαλαμϊτθ, και 

κζμα: «Δίκτυα υποςτιριξθσ και αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ για παιδιά με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο Τμιμα Ζνταξθσ» .Η ομιλιτρια κα Αγγελικι 

Ραςςαλίδου, Κοινωνικι Λειτουργόσ του 1ου Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου 

Κορυδαλλοφ, ανζπτυξε το κζμα τθσ λειτουργίασ των Σχολϊν Γονζων και 

επεςιμανε τθν αναγκαιότθτα ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ των παιδιϊν που 

φοιτοφν ςε Ειδικό Σχολείο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ και θ ομαλι ςχζςθ γονζων- παιδιϊν. 

Ελπίηω θ δθμοςίευςθ αυτι να φανεί ωφζλιμθ ςτουσ αναγνϊςτεσ τθσ  και 

ειδικότερα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Γενικισ  Ραιδείασ και Ειδικισ Αγωγισ, ϊςτε να 

προςκζςουν και αυτοί με τθ ςειρά τουσ το λικαράκι τουσ ςτθν εξζλιξθ  μιασ 

επιςτιμθσ   που κζτει ωσ επίκεντρο τθν αγάπθ για το μακθτι και το ςεβαςμό  

προσ το γονζα. 

1ο  Ειδικό  Δθμοτικό ςχολείο  

ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ 

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΠΑΑΛΙΔΟΤ  
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                       ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ   ΛΕΙΤΟΥΓΟΥ  
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ΧΟΛΕ  ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΟΠΟ  ΧΟΛΗ   ΓΟΝΕΩΝ 

Ο ςκοπόσ τθσ ομάδασ γονζων είναι διττόσ. Αφενόσ θ ανάπτυξθ 

ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων και γνϊςεων που κα ιδιοποιθκοφν και κα 

είναι εφαρμόςιμεσ από τουσ γονείσ τόςο ςτο οικογενειακό, όςο και ςτο 

ςχολικό περιβάλλον, και αφετζρου θ κατάκτθςθ κοινϊν 

ςυναιςκθματικϊν εμπειριϊν και αλλθλεπιδράςεων που κα βοθκιςουν 

ςτθ δθμιουργία φιλικϊν ςχζςεων. 

 

ΣΟΧΟΙ  ΣΗ  ΧΟΛΗ  ΓΟΝΕΩΝ: 

 Να βελτιωκεί θ επικοινωνία ςτθν οικογζνεια. 

 Να προαχκοφν οι γνϊςεισ των γονζων ςχετικά με τισ ψυχικζσ, 

κοινωνικζσ, πνευματικζσ και άλλεσ ανάγκεσ των παιδιϊν ςε κάκε 

ςτάδιο ανάπτυξισ τουσ. 

 Να αναπτφξουν  δεξιότθτεσ για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και 

αντιμετϊπιςθ δφςκολων ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν τουσ. 

 Να ενκαρρυνκεί θ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ ςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ και να υποςτθριχτεί θ ςυνεργαςία τουσ με τουσ 

δαςκάλουσ. 

 Να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ. 

 Να αναπτφξουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. 

 Να δοκιμάςουν νζεσ ςυμπεριφορζσ. 
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H ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Δεν είναι μόνο ο αρικμόσ των μελϊν και ο ςτόχοσ  που δίνουν 

υπόςταςθ ςτθν ομάδα, αλλά κυρίωσ αυτό που ςυμβαίνει μεταξφ των 

ατόμων ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο και χρόνο. Θα γίνουν ομάδα όταν μζςα 

από κοινζσ ςυναιςκθματικζσ εμπειρίεσ κα αρχίςουν να αναπτφςςονται  

αλλθλεπιδράςεισ  και ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Πταν κα νιϊςουν ότι 

ανικουν ς’ ζνα «κοινό χϊρο» και μοιραςτοφν μια «κοινι 

ςυναιςκθματικι ηωι», θ οποία ζχει τελείωσ διαφορετικι διάςταςθ απ’ 

αυτι που ηουν «ζξω», ςτθν κακθμερινι πραγματικότθτα. 

Αυτι θ διάςταςθ χαρακτθρίηεται  από ζνα κλίμα αποδοχισ, ανοιχτό, 

αςφαλζσ και ηεςτό. Ρροςκαλεί ς’ ζνα ταξίδι που δίνει ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ να δοκιμάςουν νζεσ εμπειρίεσ, να μάκουν, να 

ανακαλφψουν τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ. 

Η ομάδα μασ από τθ ςτιγμι που δθμιουργικθκε δεν παρζμεινε ςτατικι 

αλλά διζνυςε μια δυναμικι πορεία κατά τθν ποία δθμιουργικθκαν 

διάφορα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα.  

Η πορεία δυναμικισ τθσ ομάδασ μασ χωρίςτθκε ςε τρία ςτάδια: Το 

αρχικό, το ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ και το τελικό ςτάδιο. 
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ΣΟ  ΑΡΧΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

 Δθμιουργία κατάλλθλου  κλίματοσ για ομαδικι εμπειρία. 

 Παρουςίαςθ των μελών τθσ ομάδασ. 

 Κακοριςμόσ βαςικών κανόνων. 

 Αναφορά ςτουσ τρόπουσ λειτουργίασ τθσ ομάδασ. 

 Διερεφνθςθ των αναγκών και επικυμιών των ςυμμετεχόντων. 

 

Στο ςτάδιο αυτό τα περιςςότερα μζλθ τθσ ομάδασ μου ςυναντικθκαν 

για πρϊτθ φορά μεταξφ τουσ, διακατζχοντασ από προςδοκίεσ, 

ςυναιςκιματα αμθχανίασ, ερωτθματικά, φόβουσ κ.ά. Δεν υπιρχε 

οικειότθτα με τον τρόπο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Οι γονείσ κρατοφςαν 

το κοινωνικό τουσ πρόςωπο και οι μεταξφ τουσ ανταλλαγζσ ιταν 

ευγενικζσ και τυπικζσ. 
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Κφριο μζλθμά μου ς’ αυτιν τθ φάςθ ιταν να δθμιουργιςω το 

κατάλλθλο κλίμα για τθν ομαδικι εμπειρία. Δθλαδι να διευκολφνω τα 

μζλθ να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ, να εξοικειωκοφν με το χϊρο και με 

τον τρόπο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Η υποδοχι αποτελεί ςθμαντικό 

μζροσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Η ίδια υποδεχόμουν όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ φροντίηοντασ πάντα να υπάρχει  ζνα ρόφθμα και ζνα 

γλφκιςμα ςτο ςτρωμζνο  με τραπεηομάντθλο τραπζηι που κα 

φιλοξενοφςε τθν ομάδα. Ρροζβλεπα ο χϊροσ τθσ ομάδασ να είναι 

άνετοσ, ηεςτόσ, κακαρόσ και διακοςμθμζνοσ απλά και ευχάριςτα. 

Ξεκινϊντασ τθν ομάδα παρουςίαςα ςφντομα τον εαυτό μου κα ζδωςα 

πλθροφορίεσ για τα διαδικαςτικά κζματα τθσ ομάδασ(αρικμό 

ςυναντιςεων, θμερομθνίεσ, διάρκεια). 

Εξιγθςα  κάποιουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ ομάδασ, όπωσ θ εχεμφκεια, θ 

ελευκερία ζκφραςθσ, ο ςεβαςμόσ προσ τουσ άλλουσ. Δθλαδι ηιτθςα 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ να μθ μεταφζρουν ζξω από τθν ομάδα 

γεγονότα και προςωπικά ςτοιχεία που αφοροφν άλλα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Επιςιμανα ότι όλοι μζςα ςτθν ομάδα είναι  ιςότιμοι και ελεφκεροι να 

εκφράηουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ. 

Ρροχπόκεςθ  ιταν ο ςεβαςμόσ προσ τον άλλο, με τθν ζννοια ότι του 

δίνουμε το χϊρο, το χρόνο, τθν αποδοχι και το ενδιαφζρον μασ. 

Ζκανα ςαφζσ ότι δεν επιτρζπονταν οι φβρεισ προσ τον άλλον και προσ 

τον εαυτό. Διευκόλυνα όμωσ τθν ζκφραςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων 

και εκτόνωςθ του κυμοφ. 

Διευκόλυνα τουσ ςυμμετζχοντεσ να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ , 

παρουςιάηοντασ ο κακζνασ κάποια βαςικά πράγματα για τον εαυτό 

τουσ. 

Η διερεφνθςθ των αναγκϊν και των επικυμιϊν των ςυμμετεχόντων, 

κακϊσ και θ αποςαφινιςθ των ςτόχων τουσ, ατομικϊν ι ομαδικϊν, 

παίρνουν αρκετό χρόνο, ς’ αυτό το αρχικό ςτάδιο τθσ ομάδασ. 

Το αρχικό ςτάδιο είναι ςθμαντικό γιατί ουςιαςτικά «εκπαιδεφει» τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτο να είναι μζλθ τθσ ομάδασ.  
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ΣΟ ΣΑΔΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Ρερνϊντασ ςτο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ, αυξάνονται οι αλλθλεπιδράςεισ 

ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ. Τα άτομα νιϊκουν πιο ανοιχτά και 

μιλοφν πλζον, για προςωπικά τουσ κζματα, εκφράηουν ςυναιςκιματα, 

ιδζεσ και επικυμίεσ. Αρχίηουν να εμπιςτεφονται και να δθμιουργοφν 

ςτενότερεσ ςχζςεισ. Τότε θ ομάδα μασ άρχιςε να επικεντρϊνεται ςτα 

κζματά τθσ. 

ΤΑ  ΣΤΑΔΙΑ  ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ  ΕΙΝΑΙ: 

 Η κεωρθτικι προςζγγιςθ. 

 Η  βιωματικι  προςζγγιςθ. 

 Ενθμζρωςθ ςε κζματα πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ. 

 Κοινωνικζσ  εκδθλϊςεισ. 

 Ρραγματοποίθςθ  διαλζξεων  από επιςτιμονεσ. 
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Η ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

 

Αναλυτικότερα θ Θεωρθτικι προςζγγιςθ περιλαμβάνει τθ κεματολογία 

των Σχολϊν Γονζων. Ενδεικτικά  ςασ αναφζρω κάποια κζματα όπωσ : 

 Θετικά και αρνθτικά ςυναιςκιματα παιδιϊν. 

 Σκοποί τθσ αρνθτικισ ςυμπεριφοράσ- αίτια – και αντιμετϊπιςθ. 

 Ρροχποκζςεισ  για τθ δθμιουργία κετικϊν ςχζςεων μεταξφ 

παιδιϊν και γονζων. 

 Μζκοδοι ανατροφισ των παιδιϊν. 

 Ο καλόσ γονιόσ και ο υπεφκυνοσ γονιόσ. 

 Θετικι και αρνθτικι φραςεολογία. 

 Αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία. 

 Διαχείριςθ ςυηυγικϊν καυγάδων απζναντι ςτα παιδιά. 

 Ραιδικοί φόβοι  - φοβίεσ και πϊσ αντιμετωπίηονται. 

 Αυτολφπθςθ και Τεχνικζσ διαχείριςθσ του ςτρεσ, κακϊσ και μια 

μακρά ςειρά άλλων κεμάτων . 

Αυτό που ζχει ςθμαςία  ς’ αυτό το ςθμείο να τονίςω είναι ότι για κάκε 

κζμα που ετοίμαηα ζκετα ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Για παράδειγμα ςτο 

κζμα « τιμωρία ι φυςικζσ και λογικζσ ςυνζπειεσ», οι ςτόχοι μου ιταν: 

Να εξετάςουν οι γονείσ αφενόσ  τισ βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν 

τιμωρία και τισ φυςικζσ και λογικζσ ςυνζπειεσ τθσ ςυμπεριφοράσ των 

παιδιϊν τουσ και αφετζρου να αναγνωρίςουν τισ λογικζσ ςυνζπειεσ ωσ 

μζκοδο πεικαρχίασ που καλλιεργεί τθν υπευκυνότθτα και το ςεβαςμό. 

Ξεκινοφςα τθ ςυνεδρία με τθ κεωρθτικι μου ειςιγθςθ και ςτθ ςυνζχεια 

ακολουκοφςε διάλογοσ με προςωπικά βιϊματα του κακενόσ. Μζςα   

από αυτόν το διάλογο πολλζσ φορζσ ο ζνασ γονιόσ που είχε βιϊςει το 



8 

 

πρόβλθμα και το είχε επιλφςει, ζδινε ςυμβουλζσ ςτον άλλο γονιό ο 

οποίοσ βριςκόταν ςε αδιζξοδο .Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

αλλθλεπίδραςθ.  

 

 

 

Η ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ  περιλαμβάνει τα ςτάδια : 

 Role-playing 

 Γραπτζσ αςκιςεισ προόδου 

 Χειροτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Στθ βιωματικι ςυνεδρία με role-playing θ  ομαδικι εμπειρία ξεκινοφςε 

με  παίξιμο ρόλων. Πριηα δφο ηευγάρια και τουσ  ανζκετα 

ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. Για  παράδειγμα ςτο κζμα «κετικι ι αρνθτικι 

φραςεολογία των γονζων  και πωσ αυτι επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά των 

παιδιϊν μασ».  το πρώτο ηευγάρι , ζδωςα το ρόλο του παιδιοφ ωσ 

πακθτικοφ δζκτθ και του γονιοφ που χρθςιμοποιοφςε αρνθτικι 

φραςεολογία  του τφπου: 

Είςαι μεγάλοσ μπελάσ 

Είςαι αδζξιοσ και χαηόσ. 

Είςαι  απερίςκεπτοσ και αναίςκθτοσ, κακομακθμζνοσ, βρόμικοσ, πάντα 

αργοπορθμζνοσ και άπλθςτοσ, άςχθμοσ. 

Είςαι κακόσ ςαν το κεό ςου που είναι φυλακι. 

Μακάρι να μθν είχεσ γεννθκεί ποτζ. 

Αρρωςταίνεισ τθ μάνα ςου…. και πάει λζγοντασ. 

το δεφτερο ηευγάρι  παιδί  -  γονιόσ,  ο δεφτεροσ χρθςιμοποιοφςε 

κετικι φραςεολογία όπωσ: 
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Είςαι όμορφοσ, εργατικόσ, δθμιουργικόσ, ζξυπνοσ, κακαρόσ, γερόσ, 

ϊριμοσ, κοινωνικόσ. 

 

Μετά το παίξιμο των ρόλων οι ςυμμετζχοντεσ ςχολίαηαν  το τί ζνιωκε ο 

κακζνασ. Στθ ςυνζχεια εμπλεκόταν όλθ θ ομάδα, θ οποία και εξζφραηε 

τθ γνϊμθ τθσ. Στο τζλοσ εμπλοφτιηα  τθ γνϊςθ των ςυμμετεχόντων, 

παρακζτοντάσ τουσ , τθν επιςτθμονικι γνϊςθ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο 

κζμα. Οι ςυμμετζχοντεσ ζνιωκαν μεγάλθ ικανοποίθςθ, διότι 

ανακάλυπταν ξεχαςμζνεσ πτυχζσ και βιϊματα του  εαυτοφ τουσ. 

Επιπλζον  ςυνειδθτοποιοφςαν τθ ςθμαντικότθτα του κζματοσ ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ και προςπακοφςαν να γίνουν πιο λειτουργικοί. 

Οριςμζνοι γονείσ ζβγαηαν ςτθν επιφάνεια οικογενειακζσ πακογζνειεσ , 

οι οποίεσ με βοθκοφςαν να εντοπίςω τισ αιτίεσ τθσ αρνθτικισ 

ςυμπεριφοράσ  κάποιων μακθτϊν ςτθν ςχολικι κοινότθτα. Αυτόματα 

λοιπόν ςυνεργαηόμουν και διαφϊτιηα τουσ δαςκάλουσ. 

 

Αναφορά ςτθ δεφτερθ βιωματικι προςζγγιςθ που είναι οι 

Γραπτζσ αςκιςεισ προόδου. 

 

Μετά το τζλοσ μιασ κεματικισ ενότθτασ ζδιδα ςτουσ γονείσ μια γραπτι 

άςκθςθ, βάςθ τθσ οποίασ ζπρεπε να αναφζρουν ζνα ςυγκεκριμζνο 

πρόβλθμα που αντιμετϊπιηε το παιδί τουσ. 

Στθ ςυνζχεια ζπρεπε να τςεκάρουν  ανάμεςα  από μια  ςειρά επιλογϊν 

τθ ςυνθκιςμζνθ  τουσ ςυμπεριφοριςτικι  αντίδραςθ , πριν  και  μετά  

τθν ομαδικι τουσ εμπειρία,  πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα. 

Κατόπιν  αυτισ τθσ διαδικαςίασ ο γονιόσ ιταν ςε κζςθ να διαπιςτϊςει τί 

ζμακε μζςα από τθ ςυμπεριφορά που εφάρμοςε και αν ςκόπευε να 

κάνει κάποιεσ τροποποιιςεισ. 

Για παράδειγμα ςτο κζμα « Φυςικζσ ι λογικζσ ςυνζπειεσ ωσ μζκοδοσ 

αυτοπεικαρχίασ των παιδιϊν»,  οι γονείσ ζδειξαν ότι ζμακαν πωσ δε 

χρειάηεται να κάνουν κιρυγμα, να απειλοφν  ι να τιμωροφν αλφπθτα τα 

παιδιά τουσ, όταν αυτά πετοφν τα άπλυτα ροφχα τουσ εδϊ και εκεί. 
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Αποφάςιςαν  να  τροποποιιςουν τθ ςυμπεριφορά τουσ , 

χρθςιμοποιϊντασ τισ λογικζσ ςυνζπειεσ . Δθλαδι να αφιςουν το παιδί  

τουσ  να πάει με βρϊμικα ροφχα ςτο ςχολείο, όταν αυτό ξεχνά να 

τοποκετεί  τα ροφχα του ςτο καλάκι των άπλυτων ,αποκομίηοντασ ζτςι 

τισ ςυνζπειεσ τθσ πράξθσ του. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί 

ςυμμορφϊνεται  και γίνεται πιο υπεφκυνο, χωρίσ να κλονίηεται θ ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ  γονζα και παιδιοφ ( μζςα από τθ φκορογόνο διαδικαςία 

τθσ άμεςθσ τιμωρίασ).  

 Πςον αφορά το πρόςωπό μου , ζχω να πω, ότι θ βιωματικι μζκοδοσ 

τθσ γραπτισ άςκθςθσ, μου ζδινε τθ δυνατότθτα  να καταλάβω αν όλα 

αυτά που ςυηθτοφςαμε ςτθν ομάδα, μποροφςαν να εφαρμοςκοφν από 

τουσ γονείσ ςτο ςπίτι.  

Αναφορικά με το τρίτο ςτάδιο τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ δθλαδι τθ 

Χειροτεχνικι εργαςία των γονζων, ζχω να τονίςω τα παρακάτω:  

 

 

 

 

 

Αρχικά οι γονείσ επζλεγαν από κοινοφ το κζμα καταςκευισ και ςτθ 

ςυνζχεια εγϊ τουσ παρείχα ποικιλία υλικϊν, προκειμζνου θ κάκε 

μθτζρα ξεχωριςτά να δθμιουργιςει  με τθ δικι τθσ ζμπνευςθ τθν 

εκάςτοτε καταςκευι. Ζτςι λοιπόν φτιάξαμε Χριςτουγεννιάτικο 

θμερολόγιο και τθν Κυρά Σαρακοςτι. 

Το κλίμα ιταν ιδιαίτερα  ευχάριςτο και φιλικό, με αποτζλεςμα να 

ευνοείται θ δθμιουργία φιλικϊν ςχζςεων. 

Η όλθ απαςχόλθςθ αποςκοποφςε ςτθν επικοινωνία γονζα –παιδιοφ, 

διότι κάκε καταςκευι που προετοιμάηαμε ςτθν ομάδα, ζδινε τθν 

αφορμι για κακθμερινι εναςχόλθςθ του γονζα με το παιδί του ςτο 

ςπίτι. 
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Οι γονείσ ζμακαν ότι μια ϊρα κετικισ ςχζςθσ με το παιδί τουσ, αξίηει 

πολφ περιςςότερο από πολλζσ ϊρεσ διαμάχθσ. 

Ζμακαν ακόμθ ότι θ διαςκζδαςθ χαλάει αν ζνασ από τουσ δφο 

νιϊςει υποχρεωμζνοσ να κάνει κάτι. 

 

Πραγματοποίθςθ διαλζξεων από επιςτιμονεσ 

 Ιατρό  Ρνευμονολόγο 

 Ραιδοψυχίατρο 

 Οδοντίατρο   και 

 Σφμβουλο ειδικισ αγωγισ. 

Οι διαλζξεισ αυτζσ πραγματοποιικθκαν με επιτυχία, κατόπιν 

αιτιματοσ των γονζων, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για κζματα 

που τουσ ενδιζφεραν. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

Στισ ςυνεδρίεσ αυτζσ μασ δινόταν θ ευκαιρία 

να εκφράςουμε 

τθν αγάπθ που 

νιϊκαμε ο ζνασ 

για τον άλλο, 

μζςα από 

ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Τα Χριςτοφγεννα και το Πάςχα, ανταλλάξαμε ευχζσ με χειροποίθτεσ κάρτεσ.  

Τθν Πρωτοχρονιά ηφμωςα  βαςιλόπιτα όπου και μοιραςτικαμε ςτθν ομάδα. 

Η τυχερι  μθτζρα που κζρδιςε το νόμιςμα, εκτόσ από το χειροκρότθμα και 

τισ εγκάρδιεσ ευχζσ μασ, ζτυχε και ενόσ ςυμβολικοφ δϊρου.  Ρολλζσ από τισ 

μθτζρεσ ζδειχναν τισ μαγειρικζσ τουσ 

ικανότθτεσ φτιάχνοντασ και προςφζροντασ 

νόςτιμα κζικ ςτθν ομάδα. 
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Τα παραπάνω βιϊματα μασ ζφεραν πιο κοντά δίνοντασ ςτουσ γονείσ τθν 

ευκαιρία να ανταλλάξουν τθλζφωνα και επιςκζψεισ  μεταξφ  τουσ. 

Για οριςμζνουσ γονείσ αυτό αποτζλεςε λφτρωςθ, διότι λόγω του 

ζντονου  προβλιματοσ που αντιμετϊπιηαν τα παιδιά τουσ, είχαν 

απομονωκεί  από τον περίγυρό τουσ. 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

 

 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ  ΚΛΕΙΙΜΑΣΟ  ΣΗ  ΟΜΑΔΑ 

Κακϊσ θ ομάδα  ζφτανε ςτο τζλοσ τθσ, δθμιουργικθκαν ςυναιςκιματα 

που ςυνδζονταν  με τον αποχωριςμό. Τα μζλθ άρχιςαν να κάνουν ζναν  
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εςωτερικό  « απολογιςμό» για το τι ζηθςαν, τι πιραν, τι δεν πρόλαβαν, 

ι δεν μπόρεςαν να πάρουν. Μπικαν ςε μια  διαδικαςία  αποχωριςμοφ  

από τα άλλα μζλθ και εμζνα. Άρχιςαν να νιϊκουν ότι  χάνουν ζνα χϊρο 

απόλυτθσ αποδοχισ, υποςτιριξθσ , μζςα ςτον οποίο ιρκαν ςε επαφι 

με τον εαυτό τουσ, ςχετίςτθκαν  και  αναπτφχκθκαν. 

Κφριο μζλθμά μου ςτο ςτάδιο αυτό ιταν να διευκολφνω τθν ζκφραςθ 

και τθν επεξεργαςία όλων αυτϊν των ςυναιςκθμάτων. 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

   

 Στθ φάςθ αυτι ηιτθςα  από τον κακζνα γονζα χωριςτά να ςκεφκεί και 

να γράψει, τι αποκόμιςε από τθν ομάδα Σχολισ Γονζων, αν μπόρεςε τα 

όςα είπαμε να τα εφαρμόςει ςτα παιδιά του, αν επικυμεί να 

ςυνεχίςουμε και του   χρόνου τθν ομάδα και με πια κεματολογία. 

Οι απόψεισ αυτϊν των ανκρϊπων, μου δίνουν τθ δφναμθ και το ςκζνοσ 

για να ςυνεχίςω το ζργο μου. 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ  ΣΙΣΛΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

ΧΟΛΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ  ΠΡΟ ΣΟΤ  ΓΟΝΕΙ  

 Στθν  Καλοκαιρινι μασ γιορτι απονεμικθκαν οι βεβαιϊςεισ 

παρακολοφκθςθσ προσ τουσ γονείσ  και ανανεϊςαμε  το ραντεβοφ μασ 

για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. 
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Σασ ευχαριςτϊ κερμά για το χρόνο που αφιερϊςατε για τθν ανάγνωςθ τθσ 

παραπάνω δθμοςίευςθσ και εφχομαι αυτι να αποτελζςει  εφαλτιριο ,ϊςτε ο 

κακζνασ μασ να βρει, ς’ αυτοφσ τουσ δφςκολουσ  καιροφσ, τθ δφναμθ να 

ςυνεχίςει με μεγαλφτερο ςκζνοσ το ζργο του. 

                                                                    Με  εκτίμθςθ 

          Η  Κοινωνικι  Λειτουργόσ του 1ου  Ειδικοφ Δθμ. Σχολείου  Κορυδαλλοφ 

                                                         Αγγελικι     Ραςςαλίδου. 

 


