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Γονείς «κοντά στο παιδί» 
Εκδήλωση στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μητρόπολης Δήμου Γόρτυνας

Εκδήλωση με θέμα «Οι γονείς 
κοντά στο παιδί», ανοιχτή για 
τους γονείς και το διδακτικό 

προσωπικό των μαθητών των Δη-
μοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέ-
ρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Ηρακλείου, διοργάνωσε η 
Σχολική Σύμβουλος κ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη σε συνεργασία με την Υπεύ-
θυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού 
Νέων της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Ηρακλείου κ. Παναγιωτάκη Μαρία 
την περασμένη Πέμπτη 28 Νοεμ-
βρίου  στην αίθουσα του Πολιτι-
στικού Συλλόγου της Μητρόπολης.

Η εκδήλωση άρχισε με την ομιλία της 
Σχολικής Συμβούλου κ. Μπαγιάτη Ειρή-
νης που αναφέρθηκε στο ρόλο του σχο-
λείου στη συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών. Κοινή διαπίστωση των εκπαιδευ-
τικών από διαφορετικές χώρες, επισήμα-
νε η κ. Μπαγιάτη είναι ότι πολλά παιδιά 
σήμερα δε δείχνουν ενδιαφέρον για τα 
μαθήματά τους, δεν έχουν αναπτυγμέ-
νες ικανότητες για να αντιμετωπίζουν τις 
δυσκολίες της ζωής, να ελέγχουν το θυμό 
τους και να φέρονται με σεβασμό και 
υπευθυνότητα τόσο προς τους άλλους, 
όσο και προς τον εαυτό τους. Δυστυχώς 
τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον 
κόσμο δεν έχουν δημιουργήσει οργανω-
μένα σχολικά προγράμματα που να στο-
χεύουν στη «συναισθηματική εκπαίδευ-
ση» των μαθητών για παράδειγμα στον 
έλεγχο της επιθετικής συμπεριφοράς ή 
στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας και 
στην ικανότητα υπεράσπισης των ατομι-
κών δικαιωμάτων μέσω διαλόγου, αλλά 
περιορίζονται σε εκπαιδευτικούς στόχους 
εστιασμένους στην ακαδημαϊκή πρόοδο 
των μαθητών.»

Πρόγραμμα
Όπως τόνισε η ίδια «Σχολικά προγράμμα-
τα «συναισθηματικής ανάπτυξης» είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά για μαθητές δημο-
τικού σχολείου, καθώς τα παιδιά είναι 
απαραίτητο να εφοδιαστούν με τις απα-
ραίτητες δεξιότητες για τη σύναψη και 
συντήρηση σχέσεων προκειμένου στη 
δύσκολη περίοδο της εφηβείας να είναι 
κατάλληλα εφοδιασμένα ώστε να μη συ-
ναντήσουν δυσκολίες στις κοινωνικές 
τους σχέσεις. Πράγματι, πορίσματα ερευ-
νών καταλήγουν ότι παιδιά που χαρακτη-
ρίζονται από μη ομαλές σχέσεις με την 
ομάδα των συνομηλίκων τους παρουσιά-
ζουν και τις περισσότερες πιθανότητες να 
αναπτύξουν διαταραχή στη συμπεριφο-
ρά και ψυχολογικές δυσκολίες σε κατο-
πινά στάδια ανάπτυξης τους. Παράλληλα 
τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν 
συμπεριφορές με παρατήρηση προτύ-
πων και τα πρότυπα συνιστούν οι γονείς, 
οι εκπαιδευτικοί, οι συμμαθητές, οι ήρωες 
βιβλίων κτλ. Είναι σημαντικό λοιπόν τόσο 
οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί να απο-
τελούν ένα επαρκές «μοντέλο» συμπερι-

φοράς που θα μιμηθούν μέσω της παρα-
τήρησης τα παιδιά». 
Όπως επισήμανε η ομιλήτρια, «Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού προτιμότερο 
μέσο για την τροποποίηση της συμπερι-
φοράς των παιδιών είναι η ανταμοιβή και 
ο έπαινος της επιθυμητής συμπεριφοράς 
και λιγότερο η χρήση της τιμωρίας, γιατί 
συχνά και όταν αυτή δεν επιβάλλεται με 
σταθερότητα και σαφήνεια λειτουργεί ως 
πρότυπο επιθετικής συμπεριφοράς που 
δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο μίμη-
σης. Τέλος, η κ. Μπαγιάτη αναφέρθηκε 
σε δραστηριότητες που υλοποίησε με 
τους μαθητές του δημοτικού σχολείου 
της Μητρόπολης στη διάρκεια μιας δι-
δακτικής ημέρας με σκοπό να εκπαιδευ-
τούν τα παιδιά στην ειρηνική επίλυση των 
συγκρούσεων τους, στην ικανότητα τους 
να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές στις 
συγκρούσεις μεταξύ συνομηλίκων, αλλά 
και να προωθήσουν το σεβασμό προς τα 
δικαιώματα και τα συναισθήματα τόσο 
των άλλων όσο και τα δικά τους. Κατέλη-
ξε ότι τα ίδια τα παιδιά μέσα από συζήτη-

ση και δραστηριότητες ανέδειξαν πόσο 
σημαντικό είναι το σχολείο γι αυτά μέσω 
της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλί-
κους τους και πόσο σημαντικό θεωρούν 
το θέμα διαχείρισης των μεταξύ τους συ-
γκρούσεων στο χώρο του σχολείου».

Επικοινωνία
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομι-
λία της Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού 
Σταθμού Νέων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νομού Ηρακλείου, Ψυχολόγου – 
Κοινωνιολόγου κ. Παναγιωτάκη Μαρίας, 
η οποία ανέπτυξε θέματα που αφορούν 
στην αποτελεσματική επικοινωνία μέσα 
στην οικογένεια και στο σχολείο, που εί-
ναι και η  πολύτιμη βάση πάνω στην οποία 
χτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Τονίστη-
κε ότι γονείς και δάσκαλοι είναι ζωντανά 
πρότυπα για τα παιδιά, επομένως ο ρόλος 
τους είναι καθοριστικός για την ισορρο-
πημένη ανάπτυξη των παιδιών. 
Επισήμανε  ότι χρειάζεται αρμονική επι-
κοινωνία, σαφής εικόνα για τις δυνα-
τότητες και τις αδυναμίες των παιδιών, 
πεποίθηση ότι τα παιδιά μπορούν να ωρι-
μάσουν κάνοντας  δικές τους επιλογές με 
τη σταθερή πορεία και τη φροντίδα μας, 
από κοινού θέσπιση ορίων και αφιέρωση 
χρόνου και ενέργειας στα παιδιά αλλά βε-
βαίως και στον εαυτό μας.
«Τέλειος γονιός είναι ο ανύπαρκτος γο-
νιός, αλλά ευτυχώς έχουμε περιθώρια να 
μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι γονείς 
και δάσκαλοι», τόνισε χαρακτηριστικά.
Στην εκδήλωση συζητήθηκε επίσης το 
ότι τα παιδιά δεν θεωρούν δεδομένη την 
αγάπη μας και είναι σημαντικό να τους το 
λέμε συχνά ότι τα αγαπάμε και να κάνου-

με πράγματα γι αυτά, έτσι ώστε να τη βιώ-
νουν στην καθημερινότητά τους. Με τον 
τρόπο αυτό μεγαλώνουμε ισορροπημένα 
παιδιά που δεν καταφεύγουν στη βία για 
να λύσουν τις διαφορές τους αλλά ανα-
πτύσσουν σχέσεις αλληλοσεβασμού.
 Στη συνέχεια ακολούθησε εποικοδομητι-
κή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους 
γονείς και εκπαιδευτικούς για θέματα 
σχετικά με τις σχέσεις γονιών – παιδιών, 
εκπαιδευτικών – μαθητών, στο ρόλο της 
οικογένειας και του σχολείου στη διαχεί-
ριση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών κ.ά. 
Τέλος, διατυπώθηκε η επιθυμία από τους 
ακροατές να διοργανωθεί και επόμενη 
παρόμοια εκδήλωση τόσο στη Μητρόπο-
λη, όσο και σε άλλα σχολεία της 8ης Πε-
ριφέρειας.

Χρήσιμη ενημέρωση για τους γονείς & το διδακτικό προσωπικό μαθητών Δημοτικών Σχολείων

 «Τα παιδιά μαθαίνουν συμπεριφορές με 
παρατήρηση προτύπων και τα πρότυπα 
συνιστούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι 
συμμαθητές, οι ήρωες βιβλίων κτλ. Είναι 
σημαντικό λοιπόν τόσο οι γονείς όσο 
και οι εκπαιδευτικοί να αποτελούν ένα 
επαρκές «μοντέλο» συμπεριφοράς που 
θα μιμηθούν μέσω της παρατήρησης τα 
παιδιά…»
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Η ανταμοιβή & ο έπαινος είναι πολύ σημαντικά στην ανατροφή ενός παιδιού

Οι δύο ομιλήτριεςΗ εκδήλωση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς αλλά & γονείς

Τα παιδιά... σε πρώτο πλάνο


