
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ: Εφηβεία από το Α έως το Ω -  Μία 

Ακαδημία για Γονείς 

Το Πρόγραμμα «Ακαδημία Γονέων: Εφηβεία από το Α έως το Ω – Μία  Ακαδημία για 

Γονείς»  υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τη χρονιά αυτή στο Δήμο μας με μεγάλη επιτυχία. Το 

Πρόγραμμα συνδιοργανώθηκε από την «ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.), της Β΄ 

Παιδιατρικής  Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. 

Κυριακού» και από την «Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των Σχολείων της Ν. 

Σμύρνης» και είχε σαν στόχο την ενημέρωση και στήριξη των Γονέων σε θέματα 

συμπεριφοράς και υγείας σχετικά με την παιδική και κυρίως εφηβική ηλικία. 

Η μεγάλη συμμετοχή των γονιών, η άρτια διοικητική οργάνωση και οι αξιόλογοι ομιλητές, 

εξειδικευμένοι επιστήμονες στην Εφηβική Υγεία συνεργάτες της Μ.Ε.Υ., συνετέλεσαν στην 

επιτυχία αυτή.  

Παραθέτουμε κάποια στοιχεία και σχόλια από τα φύλλα αξιολόγησης που συμπλήρωσαν όσοι 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις   

• Η αξιολόγηση για  τη θεματολογία και την οργάνωση  (4 πολύ καλά) αγγίζει το 

95% - 100%. 

• Τα σχόλια σχεδόν σε όλες τις εισηγήσεις περιελάμβαναν τις παρακάτω 

εκφράσεις:                                                                                                     

✓ Πάρα πού καλή εισήγηση, εξαιρετική παρουσίαση, ενδιαφέρουσα, ζωντανή, αναλυτική, 

κατανοητή, κατατοπιστική, ιδιαίτερα χρήσιμο περιεχόμενο, ανθρώπινη, σωστά 

παραδείγματα, απαντήθηκαν ερωτήματα, άγγιξε κάθε λέξη, αισιόδοξη, θετική 

προσέγγιση. Ευχαριστούμε! 

• Κάποια γενικά σχόλια:                                                                                                      

✓ Εξαιρετική προσπάθεια, ενδιαφέρουσα θεματολογία, επίκαιρη. Μέσα από την 

παρακολούθηση μου δόθηκε η ευκαιρία της αυτοκριτικής ως γονέας. Ευελπιστώ  σε 

συνέχεια.  

✓ Η αθρόα προσέλευση των γονιών δείχνει την επιτυχία της Ακαδημίας Γονέων. 

✓  Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες που λάβαμε.  

✓ Μετά το πέρας των συναντήσεων συζητούσαμε μεταξύ μας και προσπαθούσαμε να 

εφαρμόσουμε στο σπίτι όσα είχαμε ακούσει. 

 

✓ Πολύ καλή η πρωτοβουλία του Δήμου, με ενδιαφέροντα θέματα και αξιόλογους 

ομιλητές. 

 

Στο πλαίσιο των Συναντήσεων προσφέρθηκε στους γονείς ενημερωτικό υλικό από τη Μ.Ε.Υ. 

 

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

με θέμα: «Ψηφιακή Παιδεία & Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση για την ορθή χρήση τεχνολογιών 

από τα παιδιά & τους εφήβους, Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται…», 

απονεμήθηκε Έπαθλο στο Δήμο Ν. Σμύρνης για την διοργάνωση & τον συντονισμό του 



Προγράμματος  «Ακαδημίας Γονέων: Εφηβεία από το Α έως το Ω -  Μία Ακαδημία για 

Γονείς». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφασίστηκε  η λειτουργία της «Ακαδημίας Γονέων»  

και την επόμενη χρονιά (2018 – 2019) εκτιμώντας   ότι «η πρόληψη και η επιστημονική 

ενημέρωση» αποτελούν συνεισφορά στα παιδιά και στους γονείς του Δήμου μας 

 

Το πρόγραμμα των διαλέξεων, οι διαλέξεις και πολλά άρθρα από τη Μ.Ε.Υ. σχετικά με την 

Εφηβική Υγεία, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Σμύρνης στην «Ακαδημία 

Γονέων».  Επισυνάπτεται ολοκληρωμένο το πρόγραμμα των διαλέξεων. 

 

Η κα Δέσποινα Τζεφριού, Μαθηματικός MEd ήταν η Επιστημονική Υπεύθυνη του 

Προγράμματος «Ακαδημία Γονέων» στο Δήμο Νέας Σμύρνης. 

 


