
 
ECPCΟ400 Συμβουλευτική Γονέων 

Τίτλος Μαθήματος 
Συμβουλευτική Γονέων 

Κωδικός Μαθήματος 
ECPCΟ400 

Τύπος μαθήματος 
Επιλεγόμενο Επιστημών της Αγωγής 

Επίπεδο 
Πτυχίο Νηπιαγωγών 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο-4ο Ετος / 6ο – 8ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκουσας Δρ Μάρθα Αποστολίδου 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

----- 

Στόχοι Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει τη συζήτηση θεμάτων που 
αφορούν την υγειά των παιδιών. Οι αντιλήψεις δασκάλων και γονιών για τις 
δυνατότητες συνεταιρισμού στην εκπαίδευση,  η συνεργασία και η εμπλοκή 
γονιών και κοινωνικών παραγόντων στο έργο του νηπιαγωγείου αναλύονται 
και συζητούνται. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να: 

1 εντοπίζουν και να εξετάζουν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 
εμπλοκή των γονιών  στο έργο του Νηπιαγωγείου. 

2 αναπτύξουν μια πλατιά αντίληψη των διαφόρων κοινωνικών 
προβλημάτων στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία και κατ’ επέκταση στην 
εκπαίδευση. 

3 αποκτήσουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά δεξιότητες 
επικοινωνίας και να εφαρμόζουν στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην 
ενθάρρυνση των γονιών για συνεργασία / εμπλοκή στη λειτουργία και στο 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 

4     αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που σχετίζονται με τη 
συμβουλευτική γονέων,  έτσι ώστε να γίνουν ικανοί να  συνδιαλέγονται 
αποτελεσματικά με τους γονείς γύρω από διάφορα θέματα που έχουν 
σχέση με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών τους.  

5.   αξιολογούν συνηθισμένα προβλήματα των παιδιών -μαθησιακά ή άλλα- 
και να τ’ αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τους γονείς και άλλους 
επαγγελματίες (π.χ. παχυσαρκία, δυσλεξία, ένταξη στο σχολείο, 
επιθετικότητα, σεξουαλική παραβίαση, υπερκινητικότητα κ.ά.) 

6.   οργανώνουν δραστηριότητες (π.χ.: διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια για 
γονείς γύρω από διάφορα θέματα και να προσκαλούν ειδικούς 
/κοινωνικούς παράγοντες για συμμετοχή στις συζητήσεις. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Ανάπτυξη σχέσεων σχολείου – παιδιών – οικογένειας     
2. Υγιείς σχέσεις παιδιών – δασκάλων                                 
3. Εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους                                                              
4. Ένταξη παιδιών στο νηπιαγωγείο και ο ρόλος των γονιών    
5.  Διατροφή παιδιών στο νηπιαγωγείο  και ο ρόλος των γονιών 
6. Ο ρόλος των γονιών στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης  των παιδιών  
7. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.    
8. Σεξουαλική παραβίαση – κακοποίηση παιδιών και ο ρόλος των γονιών.         
9. Παιδί και τηλεόραση                                                       
10. Άσκηση και Υγεία                                                           
11. Πειθαρχία των παιδιών στο νηπιαγωγείο     
Το περιεχόμενο μπορεί να εμπλουτιστεί με θέματα που ενδιαφέρουν τους 
φοιτητές/ φοιτήτριες. 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το μάθημα γίνεται με παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών  και 
φοιτητών και συζητήσεις. 
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Αξιολόγηση Εργασία 1 - Ατομική  30% 

Ατομική Παρουσίαση 15% 

Εργασία 2- Ομαδική  25% 

Ομαδική παρουσίαση 15% 

Συμμετοχή στις δραστηριότητες στην τάξη 15% 

Σύνολο 100% 
 

Γλώσσα Ελληνική 


