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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 2019 - 2020 

 
Το Πρόγραμμα "Ακαδημία Γονέων" υλοποιήθηκε στο Δήμο Ν. Σμύρνης, σε συνεργασία με την «Ένωση 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Ν. Σμύρνης», για τρίτη χρονιά, με μεγάλη επιτυχία. Η 

συμμετοχή των γονέων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πραγματοποιήθηκαν πέντε από τις οκτώ 

προγραμματισμένες διαλέξεις, λόγω της πανδημίας του covid-19. Παρακολούθησαν τις διαλέξεις, περίπου 

80 με 110 άτομα κάθε φορά.  
 

Εκτιμούμε ότι, η μεγάλη επιτυχία οφείλεται, στην εξαιρετική οργάνωση από την «Ελληνική Εταιρία 

Εφηβικής Ιατρικής», τη Μ.Ε.Υ. και τους υπόλοιπους φορείς, στην ενδιαφέρουσα θεματολογία, στους 

αξιόλογους ομιλητές, στην υποστήριξη από το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων και στην άρτια διοικητική 

οργάνωση.  
 

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 96% - 100%. 

• Τα σχόλια σχεδόν σε όλες τις εισηγήσεις περιελάμβαναν τις παρακάτω φράσεις:  

  

«Εξαιρετική εισήγηση, ενδιαφέρουσα, κατανοητή, ενημερωτική, σαφής, συνοπτική και χρήσιμη, αξιόλογη 

παρουσίαση και θεματολογία με συμμετοχή ακροατηρίου,  πολύ καλά οργανωμένη, άψογη, σύγχρονη, απίθανη, 

άριστη, καταπληκτική, κατηρτισμένος και έμπειρος ομιλητής, ουσιαστικός, επικοινωνιακός, καταπληκτική 

ομιλήτρια, μεταδοτική, ευχάριστη, ουσιαστική. Μπράβο! Συγχαρητήρια1 Ευχαριστούμε πολύ!» 

• Κάποια γενικά σχόλια:                                                                                            

➢ Εξαιρετικά!!! Πολύ καλή δράση, με ενδιαφέρουσα και σύγχρονη θεματολογία.  

➢ Πολύ χρήσιμη για τους γονείς, με πολύ καλές ιδέες και επιστημονικές προσεγγίσεις! 

➢ Οι ομιλητές/τριες ήταν καταπληκτικοί/κές, σε επίπεδο γνώσεων και παρουσιάσεων. 

➢ Μπράβο! Όλα τα θέματα ήταν “to the point”. Συγχαρητήρια. 

➢ Χάρηκα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να ακούσω τόσο ωραία θέματα. 

➢ Μακάρι να γίνονταν τέτοιες χρήσιμες διαλέξεις στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς.  

➢ Πολύ καλά οργανωμένο από όλους τους φορείς! Ευελπιστούμε στη συνέχεια!. 

➢ Ευχαριστούμε πάρα πολύ! 
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