
Σχολές Γονέων                    
Μεγαλώνουμε πολίτες;

Μιλάμε για τα 
παιδιά μας ;;
+ +
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Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη,  
προκειμένου να ενισχύσουν  
τις προσπάθειες των γονέων στον  
δύσκολο και απαιτητικό ρόλο τους  
όχι μόνο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους 
αλλά και να προετοιμάσουν τους  
αυριανούς πολίτες, σας προσκαλούν  
να παρακολουθήσετε τις  
Σχολές Γονέων με τον γενικό τίτλο  
«Μιλάμε για τα παιδιά μας».

Στο πλαίσιο του προγράμματος  
ειδικοί επιστήμονες και συνεργάτες  
των Εκπαιδευτηρίων θα συζητήσουν  
με τους γονείς θέματα που αφορούν 
την ανάπτυξη των παιδιών και των  
εφήβων, την αποτελεσματική  
διαχείριση ιδιαίτερων συμπεριφορών, 
τις σχέσεις και την επικοινωνία μέσα 
στην οικογένεια, αλλά και θέματα, όπως 
η αυτοεκτίμηση, η διαχείριση δύσκολων 
συμπεριφορών καθώς και του άγχους,  
η κοινωνικοποίηση, η διατροφή,  
οι εξαρτήσεις, η ενδυνάμωση των 
παιδιών και των εφήβων με αξίες και 
αγαθά που θα συμβάλουν στην ομαλή 
ένταξή τους στην κοινωνία  
και στην ψηφιακή εποχή.

;+

Στην υποστήριξη 
του γονέα στο δύσκολο 

έργο του και στην ενίσχυση 
του δοκιμαζόμενου θεσμού 

της οικογένειας.

Οι Σχολές Γονέων 
αποσκοπούν:

Στην πληροφόρηση 
για τις απόψεις 
της επιστήμης.

Στην προετοιμασία 
του παιδιού για την 

κοινωνία και την ψηφιακή
εποχή.

Στη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος

ανταλλαγής εμπειριών
και γνώσεων.

Στην καλή συνεργασία 
του μαθητή με  

την οικογένεια και
το σχολείο.

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Μιλάμε για τα 
παιδιά μας
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Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017
Η είσοδος των νέων στον κόσμο της εξάρτησης
(ουσίες, αλκοόλ, διαδίκτυο)
Δαμιανός Δουΐτσης
Σύμβουλος Απεξάρτησης και Πρόεδρος της ΟΑΣΙΣ 
(Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων) 

Ανίχνευση και αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες στο Δημοτικό: ο ρόλος του σχολείου
και του γονέα
Αλέξανδρος Κόπτσης
Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαθαίνω από παιδί να φροντίζω τον εαυτό μου, 
τους γύρω μου, το σχολείο μου και τον κόσμο
Μυρτώ Μαρίνου 
Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018
Ο ρόλος της οικογένειας για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης
Δαμιανός Δουΐτσης 
Σύμβουλος Απεξάρτησης και Πρόεδρος της ΟΑΣΙΣ 
(Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων)

Το πρωινό και τα ενδιάμεσα γεύματα  
είναι σημαντικά για την υγεία μαθητών και γονέων
Μιχάλης Χουρδάκης
MD RD MPH PhD, Επίκουρος Καθηγητής 
Ιατρικής Διατροφολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

Πώς μεγαλώνει ένα παιδί: τα μυστικά των καμπύλων 
αύξησης που πρέπει να ξέρει ο γονιός
Αθανάσιος Χριστοφορίδης 
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής 
Ενδοκρινολογίας, 1η Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς 
στο σπίτι και στο σχολείο
Αλέξανδρος Κόπτσης
Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θυμός και επιθετικές συμπεριφορές στην εφηβεία
Mυρτώ Μαρίνου 
Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια 

Η ψηφιακή εποχή και οι προκλήσεις της 
Δρ. Βάιος Νταφούλης 
Διευθυντής Παιδοψυχιατρικού Τμήματος ΓΠΝΘ 
«Ιπποκράτειο»

Στην υποστήριξη 
του γονέα στο δύσκολο 

έργο του και στην ενίσχυση 
του δοκιμαζόμενου θεσμού 

της οικογένειας.

Στην προστασία
και προαγωγή της ψυχικής 

υγείας του παιδιού 
καθώς και της

θετικής του εξέλιξης.

Στην αποτελεσματική 
επικοινωνία 

γονέα - παιδιού.

Στην αγωγή 
των παιδιών 

και αυριανών πολιτών.
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Σχολές Γονέων                    
Μεγαλώνουμε πολίτες;

Μιλάμε για τα 
παιδιά μας ;;
+ +

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ                    

Οι Σχολές Γονέων 
θα πραγματοποιούνται 

Τετάρτη, ώρα 18:00 - 20:00, 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις 

του Γυμνασίου - Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων 

(κτίριο Β).

Δήλωση συμμετοχής:
www.mandoulides.edu.gr/scholiki-zoi

Οι γονείς θα έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέξουν 
το θέμα που τους ενδιαφέρει 
ανάλογα με το πρόγραμμα.  

Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟΤΙΚΟ
6ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης
Τ.Θ. 60151, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 473813, Fax: 2310 472001
e-mail: kindergarten@mandoulides.edu.gr, primary@mandoulides.edu.gr 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ • ΛΥΚΕΙΟ 
12ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
Τ.Θ. 60151, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 474024, Fax: 2310 474086 
e-mail: secondary@mandoulides.edu.gr 

www.mandoulides.edu.gr
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