
Από τον 18ο αιώ-
να, από πολλούς 
επιστήμονες έχει 
επισημανθεί η ση-
μασία της αγωγής 
γύρω από δύο βα-

σικούς κοινωνικούς θεσμούς: το σχολείο και την οικο-
γένεια. (Κουρμπέτης, 2011). Για να επιτευχθεί μια σω-
στή αγωγή του παιδιού θεωρείται απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η συνεργασία των δύο αυτών φορέων κα-
θώς είναι οι πρώτοι μέσα από τους οποίους το παιδί 
λαμβάνει ερεθίσματα. 

συνέχεια στη σελίδα 5

Η συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας με στόχο την 
ακαδημαϊκή ένταξη
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Σήμερα, η μουσικοθεραπεία είναι 
αναγνωρισμένη ως μια αποτελε-
σματική παρέμβαση για τα αυ-
τιστικά άτομα. Σε χώρες όπως 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη από 
το 1950-60, η Juliette Alvin και οι 
Nordoff και Robbins υπέδειξαν με 

την πρακτική τους την ευεργετικότητα της μουσικο-
θεραπείας στα αυτιστικά άτομα. Όπως θα δούμε πιο 
κάτω, η μουσικοθεραπεία μπορεί να ακουμπήσει τα πιο 
καίρια σημεία αυτής της διαταραχής και να συμβάλει 
σημαντικά στη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων.

συνέχεια στη σελίδα 3

Η επιστροφή από 
τις καλοκαιρινές 
διακοπές σημαί-
νει επιστροφή σε 
συνθήκες ζωής 
με μορφή σχε-

δόν αμετάβλητη, επιστροφή στην καθημερινότητα, 
σε στερεότυπες συμπεριφορές που διατηρούσαμε 
και πριν από τις διακοπές.
Ο άνθρωπος μετά τις διακοπές είναι σε φάση κατ’ 
αρχήν μεταβατική και προχωρεί σε μια πιο σύνθετη 
φάση που εκπροσωπείται από το άγχος το επαγγελ-
ματικό, το κοινωνικό, από τις υποχρεώσεις τις οικογε-
νειακές της καθημερινής ζωής του καθενός.

συνέχεια στη σελίδα 2

Μουσικοθεραπεία: Μια 
αποτελεσματική παρέμβαση 
για αυτιστικά παιδιά

Συμβουλές προσαρμογής μετά 
τις καλοκαιρινές διακοπές

Το στρες μπορεί 
να έχει σοβαρή επί-
πτωση στο βιολογι-
κό σύστημα του αν-
θρώπου και σημα-
ντικό ρόλο παίζουν 
το κεντρικό νευρι-
κό σύστημα, που 
συνεργάζεται στε-

νά με το ενδοκρινικό σύστημα του σώματος ώστε 
να ρυθμίζει τους μηχανισμούς του άγχους. Το σώμα 
αντιδρά στο στρες με την ενεργοποίηση του συμπα-
θητικού νευρικού συστήματος, ρυθμίζοντας πολλές 
από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος.

συνέχεια στη σελίδα 2

Αντιμετώπισε το άγχος σου 
χωρίς παρενέργειες 

Κέντρο Φροντίδας
σελίδα 6
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Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει επιστρο-
φή σε συνθήκες ζωής με μορφή σχεδόν αμετάβλητη, επιστρο-
φή στην καθημερινότητα, σε στερεότυπες συμπεριφορές που 

διατηρούσαμε και πριν από τις διακοπές.
Ο άνθρωπος μετά τις διακοπές είναι σε φάση κατ’ αρχήν μεταβα-

τική και προχωρεί σε μια πιο σύνθετη φάση που εκπροσωπείται από 
το άγχος το επαγγελματικό, το κοινωνικό, από τις υποχρεώσεις τις οι-
κογενειακές της καθημερινής ζωής του καθενός. Η καινούργια πραγ-
ματικότητα μεταμορφώνεται σχεδόν απειλητική για όσους είχαν χα-
λαρώσει, ξεκουραστεί και ξεχαστεί στον ονειρικό κόσμο των διακο-
πών. Η επάνοδος στην καθημερινή ζωή πολλές φορές συνοδεύεται 
και από μια διάθεση ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων, αναθεώρη-
ση των ρόλων του ατόμου, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή του 
στο άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του. Νέα σχέδια, νέοι προσανατο-
λισμοί οργανώνουν ομαλά την καινούρια περίοδο που έρχεται να δια-
νύσει μπροστά του.

Ωστόσο, αυτοί οι σχεδιασμοί δεν ισχύουν για όλους τους ανθρώ-
πους. Αυτή η διάσταση των πραγμάτων για πολλούς είναι αδύνατη εί-
τε από φύση είτε από θέση (νοικοκυρές που αναλώνονται στις ίδιες 
δουλειές και φροντίδα για το σπίτι και τα παιδιά), άτομα με ειδικές α-
νάγκες κ.α. Ακόμα και για τα παιδιά που ξεκινούν μια καινούρια σχο-
λική χρονιά, νοιώθουν που ξεκινά μια πανομοιότυπη διαδικασία με τις 
προηγούμενες χρονιές και προσδοκούν τις επόμενες διακοπές τους. 
Εδώ υπογραμμίζεται η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 
του ανθρώπου, η ικανότητα βελτίωση των συνθηκών ζωής, η ικανότη-
τα να διασαφηνίσει τη σύγχυση ανάμεσα στις ρίζες που γεννούν το κα-
θημερινό άγχος και στους παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση, 
τη διόγκωση και την εξάπλωση του.

Η αναγνώριση πως κάθε φάση έχει και τις θετικές της πλευρές θα 
απομυθοποίηση και θα ελαχιστοποιήσει τη σημασία της επιστροφής 
στο σπίτι, στη δουλειά, στην ίδια γειτονιά, στους ίδιους ανθρώπους.

Συμβουλές προσαρμογής μετά τις καλοκαιρινές 
διακοπές:
• Αν υπάρχει δυνατότητα, βελτιώνουμε ή αλλάζουμε την εσωτερική 

διακόσμηση του σπιτιού μας.
• Οργανώνουμε παρέες και συντροφιές στο σπίτι ή έξω από αυτό για 

να διατηρήσουμε την δραστηριότητα των διακοπών.
• Επιλογή στις παρέες και στους φίλους με έμφαση στους φίλους 

στους οποίους αγαπάμε και μας αγαπάνε δηλαδή να κάνουμε πα-
ρέα με αυτούς που αισθανόμαστε πιο κοντά μας.

• Συμμετοχή σε ομάδες δραστηριότητες με εθελοντική προσφορά ή 
μη.

• Διάβασμα και μουσική.
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Tο στρες μπορεί να έχει σοβαρή επίπτωση στο βιολογικό 
σύστημα του ανθρώπου και σημαντικό ρόλο παίζουν το 
κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος και νωτιαίος μυε-

λός), που συνεργάζεται στενά με το ενδοκρινικό σύστημα του 
σώματος ώστε να ρυθμίζει τους μηχανισμούς του άγχους.

Το σώμα αντιδρά στο στρες με την ενεργοποίηση του συ-
μπαθητικού νευρικού συστήματος, ρυθμίζοντας πολλές από 
τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος.

Η χρήση του ήχου, ως θεραπευτική οδός, είναι μια ενδε-
δειγμένη προσέγγιση για την κλινική αντιμετώπιση του άγ-
χους, ευγενής και ασφαλής, ωστόσο προσιτή και απλή στην 
εφαρμογή της.

Οι ηχητικές δονήσεις έχουν ευεργετική επίδραση στον αν-
θρώπινο οργανισμό και ψυχισμό;

«Ναι» απαντά, το Sound Healing (Ήχο- ιαματική) που ασχο-
λείται με αυτήν και το αιτιολογεί επισημαίνοντας ότι η σύγ-
χρονη επιστήμη συγκλίνει με την αρχαία γνώση, σύμφωνα με 
την οποία η ύλη προέρχεται από τη δόνηση και η πλέον αντι-
ληπτή μορφή δόνησης είναι ο ήχος.

Τι κάνει η Ήχο-ιαματική;
Με στόχο την ίαση χρησιμοποιεί τον ήχο και την οργανω-

μένη μορφή του, τη μουσική.
Προσφέρει τη δυνατότητα θεραπευτικής αγωγής χωρίς 

φαρμακευτικά σκευάσματα, είναι σχετικά εύκολη στην εφαρ-
μογή της και δεν έχει παρενέργειες για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό και ψυχισμό, εφόσον εφαρμόζεται με γνώση και τηρού-
νται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Πώς λειτουργεί;
Η Ήχο-ιαματική λειτουργεί με βάση τις αρχές της αντήχη-

σης και του συντονισμού.
Μετά από επιστημονικές έρευνες, μελέτες και πειράματα, 

η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι συγκεκριμένες ηχητικές συχνότητες σχετίζονται 
με συγκεκριμένα σημεία και όργανα του ανθρώπινου σώμα-
τος. Η εκπομπή αυτών των ηχητικών συχνοτήτων και ο συντο-
νισμός με την ιδιοσυχνότητα των αντίστοιχων οργάνων, βο-
ηθά στην ανακούφιση και σε πολλές περιπτώσεις στην ίαση 
των οργάνων αυτών.

Αντιμετώπισε το άγχος 
σου χωρίς παρενέργειες 

Δημήτρης Μπούκουρας

Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

 Συμβουλές    
προσαρμογής μετά τις 
καλοκαιρινές διακοπές

Δημήτρης Ψύχας

Μουσικός, Ηχοθεραπευτής, 
Μουσικοθεραπευτής και 
Παραγωγός Θεραπευτικής Μουσικής



σία αλλά και το συναισθηματικό κόσμο ενός ατόμου. Είναι αυτά που δίνουν πιο 
λεπτομερείς και εκλεπτυσμένες πληροφορίες για τον άνθρωπο που έχουμε α-
πέναντί μας.

Τα αυτιστικά άτομα αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλες δυσκολίες στη λεκτική ε-
πικοινωνία και αυτό είναι ένα επιπλέον εμπόδιο στο να συνδεθούν με τους γύρω 
τους. Στη μουσικοθεραπεία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους μη-λεκτικούς τρό-
πους επικοινωνίας. Ο θεραπευτής αντλεί πολλές πληροφορίες από τη μη-λεκτική 
συμπεριφορά του θεραπευόμενου και έχοντας τη μουσική ως εργαλείο χρησι-
μοποιεί τα μη-λεκτικά αυτά στοιχεία για να κτίσει μια πιο επικοινωνιακή και αμ-
φίδρομη σχέση με το παιδί.

Για παράδειγμα, η μουσική μπορεί να δώσει νόημα και σχήμα σε μια συμπε-
ριφορά η οποία δεν είναι καθόλου επικοινωνιακή και αντιθέτως προσφέρει πε-
ρισσότερη απομόνωση στο άτομο (μια επαναλαμβανόμενη κίνηση χεριών). Κα-
θρεφτίζοντας αυτή τη συμπεριφορά και ταυτίζοντας τη μουσική μαζί της, ο μου-
σικοθεραπευτής μπορεί να πλησιάσει περισσότερο τον κόσμο του παιδιού. Με 
τη σειρά του ο θεραπευόμενος, νιώθοντας αυτή την ταύτιση και το πλησίασμα, 
αισθάνεται ότι κάποιος τον ακούει, τον κατανοεί και θέλει να τον «φτάσει». Αυτό 
είναι φυσικά ένα πολύ γενικό, υπεραπλουστευμένο και μεμονωμένο παράδειγμα.

Λόγω της έμφασης που δίνεται στους μη-λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, 
η μουσικοθεραπεία διευκολύνει το χτίσιμο μιας ασφαλούς σχέσης μεταξύ μου-
σικοθεραπευτή και παιδιού και αυτό είναι μια πολύτιμη δυνατότητα και εμπειρία 
για τα αυτιστικά άτομα.

Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας;
Αυτή είναι μια πολύ συχνή ερώτηση, η οποία είναι αρκετά δύσκολο να απα-

ντηθεί. Ο θεραπευτής προσαρμόζει τη θεραπεία στις ανάγκες του κάθε παιδιού. 
Κάθε άτομο είναι ένας διαφορετικός κόσμος, με διαφορετικές ανάγκες.

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στη μουσικοθεραπεία, οι οποίες διαμορφώ-
νονται ανάλογα με την εκπαίδευση του μουσικοθεραπευτή, την προσωπικότητά 
του, αλλά πάνω απ’ όλα τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευόμενου. Οι περισσό-
τερες προσεγγίσεις στηρίζονται στην αυθόρμητη δημιουργία μουσικής, ή πιο 
σωστά στο μουσικό αυτοσχεδιασμό.

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί διάφορα είδη κρουστών οργάνων, πιάνο, κιθάρα 
και τη φωνή του έτσι ώστε να ανταποκριθεί δημιουργικά στους ήχους που παρά-
γει ο θεραπευόμενος. Τον ενθαρρύνει να δημιουργήσει και να βρει τη δική του 
μουσική γλώσσα, το δικό του τρόπο δηλαδή να εκφράζεται μέσα από τους ήχους 
και τη μουσική. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο με μουσικά 
όργανα και ήχους με τα οποία ο θεραπευόμενος νιώθει άνετα να εκφραστεί, να 
βιώσει μια μεγαλύτερη ποικιλία συναισθημάτων και να ανακαλύψει πως είναι να 
βρίσκεται κανείς σε μια αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία.

Απλά τραγούδια, μουσικά κομμάτια και στυλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με ελαστικότητα έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τη διάθεση αλλά και τις κλινικές 
και αναπτυξιακές ανάγκες του θεραπευόμενου.

Σε ποιους τομείς είναι ευεργετική η μουσικοθεραπεία στα 
αυτιστικά παιδιά;

■ Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επίγνωσης και της επαφής με τον εαυτό, ο-
δηγώντας σε μια πιο ‘εξωστρεφή’ κοινωνική συμπεριφορά.

■ Διεγείρει και αναπτύσσει την επικοινωνιακή χρήση της φωνής και των 
προ-λεκτικών διαλόγων με ένα άλλο άτομο, εδραιώνοντας το νόημα και τη σχέ-
ση τα οποία συνοδεύουν την ανάπτυξη του λόγου.

■ Αυξάνει την ανεκτικότητα του παιδιού στον ήχο.
■ Αναπτύσσει την ανεκτικότητα και ικανότητα του παιδιού για αμφίδρομη 

επικοινωνία.
■ Προσφέρει την ευκαιρία για κοινή εστίαση της προσοχής του παιδιού μαζί 

με ένα άλλο άτομο καθώς και άλλες συναισθηματικές ανάγκες που καλύπτονται 
κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

■ Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους γονείς των αυτιστικών παιδιών, βελτιώ-
νοντας τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιού και αναπτύσσοντας θετικές αλλη-
λεπιδράσεις.

Έχει λοιπόν πολλά να προσφέρει η μουσικοθεραπεία στα αυτιστικά παιδιά. 
Η μουσικοθεραπεία, ως ολιστική παρέμβαση, βλέπει τα αυτιστικά παιδιά ως ένα 
όλον. Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και βελτίωση λειτουργιών που σχετίζο-
νται με το σώμα αλλά και το πνεύμα. Όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση και η παρέμ-
βαση ενός αυτιστικού παιδιού, τόσο το καλύτερο για τη μετέπειτα ανάπτυξή του.

Τα αυτιστικά παιδιά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία στις επικοινωνιακές 
και κοινωνικές δεξιότητες που έχουν προαναφερθεί. Η μουσικοθεραπεία, ως 
μη-απειλητική παρέμβαση, έχει τη δυνατότητα να αφυπνίσει και να επαναπροσ-
διορίσει αυτές τις λειτουργίες μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργία, τη δραματι-
κότητα και την έκφραση.

Πηγή: https://eidikospaidagogos.gr/mousiki-autistika-paidia/
Γράφει η Αντωνία Χατζηευτυχίου, Μουσικοθεραπεύτρια

Πως και γιατί η μουσικοθεραπεία 
μπορεί να βοηθήσει τα αυτιστικά 

παιδιά;
■ Η μουσική προσφέρει κίνητρο και α-

ποτελεί μια φυσική ενίσχυση καθώς τα αυ-
τιστικά παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτήν με 
έναν τρόπο πολύ φυσικό. Δεν χρειάζεται να 
έχουν ανεπτυγμένες κοινωνικές ή διανοητι-

κές δεξιότητες για να ανταποκριθούν σωμα-
τικά ή πνευματικά στη μουσική.
■ Η ελαστικότητα της μουσικής αλλά και η ι-

κανότητα του μουσικοθεραπευτή να συναντά το κάθε 
άτομο στο επίπεδο που βρίσκεται προσαρμόζοντας τη θεραπεία στα μέτρα του, 
καθιστά τη μουσικοθεραπεία μια παρέμβαση η οποία μπορεί να προσεγγίσει και 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

■ Η μουσική είναι απολαυστική και μπορεί να προσφέρει θετικές ανθρώπι-
νες εμπειρίες σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Συνεδρίες μουσικοθεραπεί-
ας με παιδιά και τις μητέρες τους μπορούν να είναι εξίσου ευεργετικές και για 
τους δύο. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ τους δίνουν ιδιαίτερη αξία στις 
στιγμές όπου μπορούν να παίξουν και να γελάσουν μαζί μητέρα και παιδί. Αυτές 
οι θετικές στιγμές μπορούν να είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
όπου μπορεί να βιώσουν και δύσκολες στιγμές.

■ Η μουσική μπορεί να προάγει την οικειότητα, τη χαλάρωση, τη μάθηση 
και την αυτοέκφραση.

■ Η μουσικοθεραπεία ενεργοποιεί και αναπτύσσει πολλαπλές αναπτυξια-
κές δυσκολίες την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, την ίδια στιγμή όπου μέσα από 
μια δραστηριότητα οξύνεται η λεκτική ανταπόκριση, ταυτόχρονα ενισχύεται η 
βλεμματική επαφή, ο σωματικός συντονισμός, η λεπτή κινητικότητα και η συναι-
σθηματική έκφραση. Αυτό καθιστά τη μουσικοθεραπεία μια ολιστική παρέμβα-
ση, καθώς μπορεί να αγγίξει διάφορους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης την 
ίδια στιγμή.

■ Τα μουσικά στοιχεία και η δομή της μουσικής προσφέρουν στα αυτιστικά ά-
τομα μια αίσθηση ασφάλειας και οικειότηταςμέσα στο μουσικοθεραπευτικό πλαί-
σιο. Αυτό είναι αναγκαίο και ενθαρρυντικό για την επίτευξη περεταίρω στόχων.

■ Το ρυθμικό στοιχείο της μουσικής έχει την ιδιότητα να οργανώνει τα αι-
σθητηριακά συστήματα των αυτιστικών παιδιών. Η μουσική παρέχει πολύ-αισθη-
τηριακή διέγερση (όραση, ακοή, αφή).

Ανάπτυξη κοινωνικών – επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
στα αυτιστικά παιδιά

Κατά τη διάρκεια της μουσικής δημιουργίας εμπλέκονται πολλές από τις βα-
σικές λειτουργίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επίγνωσης του εαυτού 
καθώς και της σχέσης του εαυτού μας με τους άλλους. Στη μουσικοθεραπεία 
χρησιμοποιούνται συχνά: η εναλλαγή σειράς, η μίμηση, το καθρέφτισμα, η α-
κρόαση, η αμοιβαιότητα και γενικά η ανταπόκριση σε ένα άλλο άτομο. Τα βα-
σικά αυτά στοιχεία της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελούν και τη βάση των 
κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μας. Είναι επομένως σημαντικές δε-
ξιότητες για τον άνθρωπο και μπορούν να οξυνθούν και να αναπτυχθούν με τη 
μουσικοθεραπεία.

Επίσης, στη μουσικοθεραπεία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αμφίδρομη ε-
πικοινωνία μέσω της μουσικής. Στην καθημερινότητά τους, τα αυτιστικά άτομα 
είναι αρκετά απορροφημένα με τον εαυτό τους. Παρόλα αυτά, η «μουσική» τους 
συμπεριφορά, δηλαδή οι ρυθμοί και οι μελωδίες που δημιουργούν αυθόρμητα, 
πολύ συχνά είναι άμεσα επηρεασμένες από τη μουσική του θεραπευτή. Από α-
ναλύσεις βίντεο και έρευνες που έχουν διεξαχθεί, παρατηρήθηκε ότι η μουσικο-
θεραπεία διευκολύνει λειτουργίες όπως η μίμηση και το καθρέφτισμα, στοιχεία 
τα οποία αποτελούν τις πρώτες και βασικές λειτουργίες της κοινωνικής συμπε-
ριφοράς ενός παιδιού.

Μη-λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας
Ένα σημαντικό ποσοστό της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι μη-λεκτικό. Μά-

λιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως η επικοινωνία των ανθρώπων 
στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στους μη-λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας και 
σε μικρότερο βαθμό στη λεκτική επικοινωνία. Είναι σαφώς και τα δύο πολύ ση-
μαντικά καθώς το ένα δουλεύει μαζί με το άλλο.

Μη-λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι:
– η έκφραση του προσώπου
– η στάση και η κίνηση του σώματος
– η απόσταση και ο προσωπικός χώρος του καθενός
– το βλέμμα
– ο τόνος της φωνής
Τα μη-λεκτικά στοιχεία είναι πιο άμεσα συνδεδεμένα με τα την ιδιοσυγκρα-
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«Το τέλος του 
καλοκαιριού 
και η αρχή 
μιας νέας 
σχολικής 
χρονιάς 
μπορεί να 
είναι μια 
αγχωτική 
περίοδος 
για τους 
γονείς και τα 
παιδιά», λέει 
η ψυχολόγος 
Lynn Bufka, 
PhD.

Ευτυχώς, τα παιδιά είναι εξαιρετικά ικανά να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και 
οι γονείς μπορούν να τους βοηθήσουν στη διαδικασία αυτή, παρέχοντας τους 
ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανθεκτικότητα και τους ενθαρρύνει να μοιρα-
στούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την επιστροφή στο σχολείο.

Μπορείτε λοιπόν να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:
Προετοιμάστε την πρώτη μέρα της σχολικής ρουτίνας: Η είσοδος σε μια 

ρουτίνα ύπνου πριν από την πρώτη εβδομάδα του σχολείου θα βοηθήσει στη 
διευκόλυνση του σοκ να ξυπνήσει νωρίς. Οργάνωση των πραγμάτων από το 
σπίτι - σακίδιο, γραφική ύλη, κουτί για το μεσημεριανό γεύμα ή χρήματα για το 
κυλικείο - θα σας βοηθήσουν να κάνετε το πρώτο πρωινό να κυλήσει ομαλά.

Γνωρίστε τους γείτονές σας: Εάν το παιδί σας ξεκινά σε ένα νέο σχολείο, 
περπατήστε γύρω από τη γειτονιά σας και γνωρίστε τα παιδιά της γειτονιάς. 
Προσπαθήστε να ρυθμίσετε μια ημερομηνία παιχνιδιού ή, για ένα μεγαλύτερο 
παιδί, να μάθετε πού τα παιδιά της γειτονιάς μπορούν να πάνε να μείνουν με 
ασφάλεια.

Συζητήστε με το παιδί σας: Συζητώντας με τα παιδιά σας για τους φόβους 
τους ή τις ανησυχίες τους σχετικά με το να επιστρέψουν στο σχολείο θα τους 
βοηθήσει να μοιραστούν το βάρος τους. Ζητήστε πληροφορίες για το τι τους 
άρεσε σχετικά με το προηγούμενο έτος ή τους βαθμούς τους και δείτε πώς αυ-
τά τα θετικά μπορούν να ενσωματωθούν στη νέα τους εμπειρία.

Να νιώσετε τα παιδιά σας: Η αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά και συ-
ναρπαστική. Αφήστε τα παιδιά σας να γνωρίζουν ότι γνωρίζετε τι περνούν και 
ότι θα είστε εκεί για να τους βοηθήσετε στη διαδικασία. Τα νεύρα είναι φυσιο-
λογικά, αλλά υπογραμμίζουμε ότι δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο.

Συμμετάσχετε και ζητήστε βοήθεια: Η γνώση του σχολείου και της κοινότη-
τας θα σας εξοπλίσει καλύτερα για να κατανοήσετε το περιβάλλον του παιδιού 
σας και τη μετάβαση που κάνει. Τα μέλη του συλλόγου γονέων και του σχολείου 
σας θα υποστηρίξουν την υποστήριξη τόσο για εσάς όσο και για το παιδί σας.

 Εάν αισθάνεστε ότι το άγχος της σχολικής χρονιάς είναι πάρα πολύ για σας 
και το παιδί σας για να το διαχειριστείτε μόνοι σας, ζητήστε τις συμβουλές ειδι-
κών από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, όπως ένα ψυχολόγο, θα σας βο-
ηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα την κατάσταση και να την αντιμετωπίσετε.

Επιστροφή στο σχολείο

Γιώργος Καραδάκης,  

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής της Φροντίδας

g.karadakis@frodida.gr

O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο Σύλλογος Φροντίδα βασίζεται 
στην αγάπη και στην προσφορά του 
κόσμου για να πετύχει το μεγάλο του 
στόχο, δημιουργώντας ένα κέντρο φύ-
λαξης και αποκατάστασης  παιδιών με 
ειδικές ικανότητες. Σε αυτή την προ-
σπάθεια μας πολύτιμοι αρωγοί είναι και 
οι εθελοντές μας, που με τη δική τους 
προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο 
έργο μας.

Προϋποθέσεις και προφίλ 
εθελοντή

Εθελοντής μπορεί να γίνει οποιοσ-
δήποτε έχει την «ανάγκη» και τη διά-
θεση να προσφέρει στον συνάνθρωπο 
του. Εθελοντές μπορούν να γίνουν 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας 
(ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουρ-
γοί, Λογοθεραπευτές, κα.), καθημερι-
νοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να 
προσφέρουν και να δώσουν αγάπη και 
φροντίδα. 

Πως μπορώ να βοηθήσω
Οι εθελοντές μας είναι εξίσου ση-

μαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, 
καθώς απασχολούνται σε όλες τις δρά-
σεις μας και καλύπτουν βασικές ανά-
γκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν 
από επαγγελματίες. Ανάλογα με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε 
περίπτωση ενεργοποιούνται οι εθελο-
ντές μας, φυσικά πάντα με τη διαθεσι-
μότητα και την επιθυμία τους.

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, 
που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθε-
λοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει 
μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το 
χρόνο που μπορεί να διαθέσει.
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Από τον 18ο αιώνα, από πολλούς επιστήμονες έχει επι-
σημανθεί η σημασία της αγωγής γύρω από δύο βασι-
κούς κοινωνικούς θεσμούς: το σχολείο και την οικογέ-

νεια. (Κουρμπέτης, 2011). Για να επιτευχθεί μια σωστή αγωγή 
του παιδιού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία 
των δύο αυτών φορέων καθώς είναι οι πρώτοι μέσα από τους 
οποίους το παιδί λαμβάνει ερεθίσματα. Σε έρευνα που διεξή-
χθη το 2010 από τους Αντωνοπούλου, Κουτρουμπά & Μπά-
μπαλη στην Ελλάδα, αναδείχθηκε η αντίληψη ότι η ουσιαστική 
σχέση ανάμεσα σε σχολείο και οικογένεια φέρνει θετικά απο-
τελέσματα στην πρόοδο των μαθητών. Στην έρευνα εκφράστη-
καν απόψεις 475 γονέων οι οποίοι παρά τη θετική στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντί τους, αισθάνονται παραγκωνισμένοι 
καθώς διστάζουν να ρωτήσουν τους εκπαιδευτικούς περισ-
σότερες πληροφορίες για την πρόοδο των παιδιών τους κυρί-
ως στον τομέα κοινωνικής φύσεως. Η εμπειρία της Ελλάδας 
μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι η συνεργασία των γονέων με το 
σχολείο δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένη (Τσιμπιδάκη Α., 2007). 
Ο Μπρoύζος (1998) υποστηρίζει ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί επι-
θυμούν συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς, αυτό που 
εισπράττουν είναι αδιαφορία είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω χα-
μηλού μορφωτικού επιπέδου. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη 
στάση των γονέων ενοχλητική ιδιαίτερα όταν θέτουν συνεχώς 
ερωτήσεις και δίνουν συμβουλές για την εκπαίδευση του παι-
διού τους. (Πολυχρονοπούλου, 2014). Institutional Repository - 
Library & Information Centre - University of Thessaly 14/09/2018 
14:01:26 EEST - 212.251.107.56 42). Σύγχρονες μελέτες ανα-
φέρονται στη «δύναμη των γονέων» (Partington & Wragg, 1989) 
οι οποίοι αφού «μπορούν να γνωρίζουν τα παιδιά τους καλύ-
τερα από τον καθένα», μπορούν να παρουσιάσουν μια ευρύ-
τερη εικόνα του παιδιού τους στον εκπαιδευτικό. (Τσιμπιδάκη, 
2011). Οι Henderson & Wilcox (1998) υπογραμμίζουν τέσσε-
ρις στρατηγικές που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία 
ισορροπημένων σχέσεων μεταξύ οικογένειας και σχολείου ό-
σον αφορά την ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη ενός παιδιού 
με ειδικές ανάγκες. Αυτές συνοψίζονται ως εξής: 1. Επιδίωξη 
μαθησιακής συνέχειας μεταξύ σπιτιού και σχολείου. Οι μαθη-
τές που είναι καλύτερα προετοιμασμένοι από το σπίτι, έχουν 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα στην τάξη και κατά συνέ-
πεια μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. 2. Συμμετοχή των γο-
νέων των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε σχολικές δραστηρι-
ότητες. 3. Ευκαιρίες για μάθηση εκτός σπιτιού με τη βοήθεια 
των γονέων. 4. Δημιουργία μιας διευρυμένης σχολική κοινό-
τητας που αποτελείται από γονείς, εκπαιδευτικούς και εκπαι-
δευτικούς φορείς. Η προβληματική συμπεριφορά επομένως 
αφορά και τα δύο περιβάλλοντα και ίσως να αποτελεί αντί-
δραση τόσο σε οικογενειακά, όσο και σε σχολικά προβλήμα-
τα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφορά και τα δύο περιβάλλοντα 
άμεσα. Καθένας από τους δύο παράγοντες μεταφράζεται σε 
διαφορετική στάση και προβληματική, διαφορετική συναισθη-

ματική κατάσταση και διαφορετική προσέγγιση, γιατί καθένας 
κουβαλά και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό κομμάτι της κοι-
νωνικής πραγματικότητας. Institutional Repository - Library & 
Information Centre - University of Thessaly 14/09/2018 14:01:26 
EEST - 212.251.107.56 43 4.1. 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Βασικό αίτημα της ειδικής αγωγής σήμερα είναι η ανάπτυξη 

μιας συνεργατικής σχέσης ανάμεσα στο σχολείο και την οικο-
γένεια. Όταν αναφερόμαστε σε «σχέση συνεργασίας», εννοού-
με το μοίρασμα και την ισοδυναμία εξειδικευμένων γνώσεων 
και εμπειριών ανάμεσα σε γονείς, ειδικούς και δασκάλους. Τα 
χαρακτηριστικά αυτού του είδους συνεργατικής σχέσης εμπε-
ρικλείουν: ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην 
εφαρμογή από όλα τα μέλη, ισοδυναμία και ισότητα ρόλων, α-
ποδοχή και συνεισφορά σε όλες τις υπηρεσίες, μοίρασμα ευ-
θυνών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων. Μία παραγωγική σχέ-
ση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών παρέχει στο παιδί με ειδι-
κές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2004): μεγαλύτερη συνέπεια 
και σταθερότητα στους δύο πιο σημαντικούς χώρους, στους 
οποίους ζει και αναπτύσσεται: σχολείο - σπίτι, συναισθηματι-
κή ασφάλεια και σταθερότητα εκ μέρους των σημαντικών άλ-
λων, αυξημένες ευκαιρίες για μάθηση, οι οποίες ξεκινούν στο 
σχολείο και ολοκληρώνονται στο σπίτι, πρόσβαση σε περισ-
σότερες πηγές και υπηρεσίες. Η συνεργασία μεταξύ γονέων 
και εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής 
πρακτικής. Τα βασικά οφέλη που αποκομίζει ο εκπαιδευτικός 
από τη συνεργασία του με τους γονείς είναι: μεγαλύτερη κα-
τανόηση των αναγκών του παιδιού, αλλά και των αναγκών και 
επιθυμιών των γονέων, συλλογή πληροφοριών που βοηθούν 
στην καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες του μαθητή, πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα κοι-
νωνικών ενισχυτών, που παρέχονται από τους γονείς, αύξηση 
των ευκαιριών για ενίσχυση κατάλληλων συμπεριφορών του 
παιδιού μέσα και έξω από το σχολείο, Institutional Repository - 
Library & Information Centre - University of Thessaly 14/09/2018 
14:01:26 EEST - 212.251.107.56 44 στήριξη του εκπαιδευτικού 
έργου από τους ίδιους τους γονείς (Πολυχρονοπούλου, 2004). 
Τα οφέλη που αποκομίζει η οικογένεια είναι: ενημέρωση και 
πληροφόρηση για την πορεία του παιδιού με ειδικές ανάγκες, 
συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια που 
θα βοηθήσει ουσιαστικά και πρακτικά το παιδί με ειδικές ανά-
γκες (Πολυχρονοπούλου, 2004). Η δημιουργία και η διατήρηση 
μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής σχέσης, μολονότι μπο-
ρεί να συναντήσει εμπόδια στην πορεία υλοποίησής της, φέρει 
και προσφέρει ποικίλα οφέλη σε όλα τα μέρη της συνεργασίας: 
οικογένεια, παιδί με ειδικές ανάγκες και σχολείο.

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας με στόχο 
την ακαδημαϊκή ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

στα σχολεία και τα οφέλη αυτής της συνεργασίας 

O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Βίκυ Κωνσταντοπούλου

Κοινωνική Λειτουργός της Φροντίδας

v.konstantopoulou@frodida.gr
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Η «Φροντίδα», στα 
πλαίσια των δρά-
σεων της διοργα-
νώνει βιωματικά 
εργαστήρια ευαι-

σθητοποίησης για τη διαφορετικότητα και τα άτο-
μα με αναπηρίες. 
Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουρ-
γούς και ειδικούς παιδαγωγούς) και περιλαμβάνει:
• ανάγνωση παραμυθιού,
• παντομίμα,
• ζωγραφική και
• παιχνίδι

με σκοπό τα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια της 
διαφορετικότητας και των δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Τα εργαστήρια αφορούν παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας, έχουν διάρκεια 90 λεπτών ανά τμήμα και εί-
ναι δωρεάν. Το πρόγραμμα αφορά νηπιαγωγεία και 
παιδικούς σταθμούς της Αττικής και έχει ξεκινήσει 
ήδη η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα 
σχολεία ή εκπαιδευτήρια που θέλουν να συμμετά-
σχουν στο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισ-
σότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής

Ο γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι να ενισχυθεί η κατανόηση 
από τους δασκάλους της διαδικασίας διαφοροποίησης στην τάξη 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς, με ει-
δική αναφορά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες.
 
Αυτό το σεμινάριο θα:
•  εξηγήσει τη διαφοροποίηση όσον αφορά το πε-

ριεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν μάθησης.
•  περιγράψει τις δυνατότητες διαφοροποίησης για 

την τόνωση της δημιουργικότητας των εκπαιδευ-
τικών και για την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης για τους μαθη-
τές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

•  εντοπίσει τις καλές πρακτικές όσον αφορά την τροφοδότηση της 
ποικιλομορφίας.

•  περιγράψει το σκεπτικό της παράλληλης στήριξης.
•  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα της παράλληλης 

στήριξης.

•  εντοπίσει τα θετικά και τις προκλήσεις που σχετίζονται με κάθε 
μοντέλο.

•  παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόμενους, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμέ-
νου να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυ-
χοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο 
πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας.

Διάρκεια: 1,5 - 2 ωρών.
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν: 
Δάσκαλοι σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κόστος: Δωρεάν
Στρατηγικός Συνεργάτης: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κων-
σταντακοπούλου
Παρέχεται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Ώρα έναρξης: Κατόπιν συνεννόησης με το εκάστοτε σχολείο.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραδάκης Γεώργιος Παναγιώτης, Ψυ-
χολόγος - Ψυχοθεραπευτής πανελλήνιου συλλόγου «ΦΡΟΝΤΙΔΑ».

Κέντρο Φροντίδας

Οπανελλήνιος σύλλογος «Φροντίδα» τονίζει τη σημασία της φροντίδας σε μεγάλους και παιδιά, 
φροντίζοντας για την πρόληψη, ενημέρωση και συμπαράσταση σε θέματα ψυχικής υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Φροντίδα δημιούργησε πρωινά και απογευματινά τμήματα, 

δωρεάν για τα μέλη μας, τα οποία περιλαμβάνουν :
• Ειδική Αγωγή • Εικαστικά
• Λογοθεραπεία • Μουσικοθεραπεία
• Εργοθεραπεία • Μουσική
• Ψυχοεκπαίδευση • Συμβουλευτική Γονέων
• Φυσιοθεραπείες • Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις
• Δημιουργική Απασχόληση • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
Το πρόγραμμα μας θα απαρτίζουν ο ψυχολόγος μας κος Γιώργος Καραδάκης, η κοινωνική λειτουρ-
γός μας κα Βίκυ Κωνσταντοπούλου, με τη μουσικοθεραπευτική του ιδιότητα ο πρόεδρος του συλ-
λόγου «Φροντίδα» κος Βασιλόπουλος Διονύσης, καθώς και η επιστημονική ομάδα του Συλλόγου Φροντίδα.

Στόχοι μας μέσα από το πρόγραμμα είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική γονέων και η καλλιέργεια 
και εκπαίδευση των γνωστικών και ψυχικών λειτουργιών των παιδιών.
Σε μια εποχή που η έννοια της φροντίδας, λοιπόν, θεωρείται πολυτέλεια ο 
σύλλογος «Φροντίδα» βάζει ένα λιθαράκι ακόμα στο να αποδείξει το αντί-
θετο, πως πέρα του ζην υπάρχει το ευ ζην και είναι δικαίωμα όλων μας.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γρα-
φεία μας στο τηλέφωνο 2104908631 είτε στο email info@frodida.gr.

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης
για τη Διαφορετικότητα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
σε θέματα μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
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Η Φροντίδα βρέθηκε και φέτος 
στο Voluntary Action 2018 - Φε-
στιβάλ Εθελοντισμού. Για τρίτη 
συνεχή χρονιά το Skywalker δι-
οργάνωσε, το Σάββατο και την 
Κυριακή, 14-15 Ιουλίου 2018, 
το Φεστιβάλ Εθελοντισμού 
στην Τεχνόπολη Δήμου Αθη-
ναίων. Σκοπός του φεστιβάλ 
για ακόμη μία φορά ήταν η σύ-
γκλιση του οικοσυστήματος 
του εθελοντισμού και η ανά-
δειξη της παραγωγής κοινωνι-
κών αγαθών στην Ελλάδα της 
κρίσης. Το φεστιβάλ αποτέλεσε 

και φέτος έναν φυσικό χώρο συνάντησης μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων, εθελοντών και πολιτών σε μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και 

ευγνωμοσύνης. 
Η Φροντίδα είχε 
ενεργό ρόλο στο 
Φεστιβάλ, καθώς 
σε όλη τη διάρ-
κειά του επισκέ-
πτες μπορούσαν 
να ενημερωθούν 
από μέλη και εθε-
λοντές μας για το έργο και τις δράσεις της Φροντίδας. Το Σάβ-
βατο στις 18:30, ο ψυχολόγος του Συλλόγου, Γιώργος Καρα-
δάκης μίλησε για την σκιαγράφηση του προφίλ του εθελοντή. 
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και 
να συγχαρούμε για την εξαιρετική διοργάνωση την εταιρεία 
Skywalker και ειδικά τις κυρίες Ελισάβετ Καλαρούτη και Ιω-
άννα Παπαγγελή για την άψογη συνεργασία.

Η Φροντίδα στο Κ.Δ.Α.Π Βούλας για το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου, η ομάδα της 
φροντίδας πέρασε ένα υπέροχο πρωινό 
με τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Βούλας, όπου μέσα από 
Παραμύθι, Παντομίμα, Ζωγραφική, Τυ-
φλόμυγα και Παιχνίδι, αντιλήφθηκαν την 
έννοια της διαφορετικότητας και των δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με αναπηρίες.

Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2018
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Εάν θέλετε να μας ενισχύσετε για να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Ελάτε λοιπόν, σας περιμένουμε. Και αν ενωθούμε όλοι 
μαζί, θα τα καταφέρουμε. Τρόποι οικονομικής ενίσχυσης: α) Ταχυδρομική επιταγή προς όφελος του Συλλόγου. Διεύθυνση αποστολής: Τ.Κ. 18233 - 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης  β) Χρηματική δωρεά με απευθείας επίσκεψη του δωρητή στα γραφεία του Συλλόγου. Σύλλογος Φροντίδα - Ί, Δραγούμη 5,  Τ.Κ. 
18233 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης  γ) Κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου Eθνική Τράπεζα IBAN: GR2001101930000019329602064 
                                                                                                                                        EUROBANK IBAN: GR9102600130000830200949346
Για τις δωρεές σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλέφωνο: 210-4908631, προκειμένου να αποστέλεται απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

Βρείτε τα είδη γάμου και 
βάπτισης και επιτρέψτε 
στην Φροντίδα να είναι  
δίπλα σας στις πιο όμορφες 
στιγμές σας.

Συλλογή Σχολικών Ειδών

Η Φροντίδα μέσα από τις δομές της, «Ομά-
δες Φροντίδας» και «Κοινωνικό Παντοπω-
λείο», ζητάει τη βοήθεια σας ώστε να συ-
γκεντρωθούν σχολικά είδη για τα παιδιά 
που μας έχουν ανάγκη.

Γεμίστε το καλάθι μας:
Σακίδια, Κασετίνες, Τετράδια, Μολύβια, 
Στυλό, Μαρκαδόρους, Κηρομπογιές, Ξυ-

λομπογιές, Γό-
μες, Ξύστρες, 
Κόλλες Ζωγρα-
φικής, Χαρτί Α4, 
Ντοσιέ, Ψαλί-
δια, Κόλλες, Χά-
ρακες κ.α

Για περισσό -
τερες πληρο-
φορίες επικοι-
νωνήστε μαζί 
μας στο 210 
490 8631 ή στο 
info@frodida.gr.

E-shop Φροντίδας http://eshop.frodida.gr/

Χαρίστε δώρα με 
το λογότυπο της 
Φροντίδας. 

Ενισχύστε 
το έργο του 
Συλλόγου μας 
και χαρίστε διπλά 
δώρα.

Δείτε τη μεγάλη 
μας ποικιλία σε 
προσκλητήρια, 
μπομπονιέρες 
και κεράσματα


