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 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έναρξη για τη «Σχολή Γονέων»  

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε εχθές 3 Οκτωβρίου 2018 η έναρξη  

της Οµάδας Συµβουλευτικής γονέων στο ΜΦΙΚ-ΠΚ. 

Συνεχίζονται οι εγγραφές µέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου  

όπου και «κλειδώνει» η οµάδα ξεκινώντας το ταξίδι εξερεύνησης του εαυτού. 

 

Η Σχολή Γονέων οργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

σε συνεργασία µε την Άννα Μαρία Μαρκάκη,  

Ψυχολόγο - Συστηµική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια. 

Επόµενη συνάντηση της οµάδας : Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 

 ώρα 5:00-7:30µµ.  

 

Κατόπιν συνεννοήσεως µε την κυρία Μαρκάκη η µέρα και η ώρα µπορεί να διαφοροποιηθεί. 

 

Για 10 εβδοµάδες, σε µία συνάντηση δυόµιση ωρών, οι γονείς ή µέλλοντες γονείς 

µέσα από βιωµατικές ασκήσεις και συζήτηση θα επεξεργαστούν σηµαντικά ζητήµατα 

γονεϊκότητας. Την ίδια ώρα τα παιδιά τους, µε εγχειρίδιο τη βιωµατική µάθηση και υπό το 

βλέµµα των παιδαγωγών του Μουσείου, θα εξερευνούν τον Ερευνότοπο! 

Η θεµατολογία της Σχολής Γονέων ποικίλλει και θα προσαρµοστεί στις αναδυόµενες 

ανάγκες της οµάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται: οι σύγχρονες µορφές οικογένειας και ο κύκλος 

ζωής της, τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών, θέµατα διαχείρισης των νέων τεχνολογιών (κινητά, 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.), ο σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισµός, η ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής συνείδησης, τα όρια και θετικοί τρόποι οριοθέτησης και τέλος, η σηµασία της 

σχέσης των γονέων στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. 

Τα παιδιά στον Ερευνότοπο θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν διάφορα 

οικοσυστήµατα (σπήλαιο-πλάτανος-υγρότοποι-θαµνότοποι), να ακούσουν  ιστορίες και να 

κατασκευάσουν χειροτεχνίες µε ανακυκλώσιµα υλικά. Θα έχουν την ευκαιρία να αγγίξουν ζώα 

της Κρήτης και να περιεργαστούν τη µορφολογία τους κάτω από τον φακό του Στερεοσκοπίου. 

Επιπλέον, µπορούν να παρακολουθήσουν το ντοκιµαντέρ «οι ∆εινόσαυροι της Παταγονίας», που 

προβάλλεται σε αποκλειστικότητα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.  
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Οι γονεϊκοί ρόλοι και οι προκλήσεις της καθηµερινότητας  θα τεθούν υπό διερεύνηση 

µε κύριο στόχο να αποκτήσουν οι γονείς µια ουσιαστικότερη σχέση επικοινωνίας και 

εµπιστοσύνης µε τα παιδιά τους. Η µόνη προϋπόθεση, τόσο για τους γονείς όσο και για τα 

παιδιά, είναι η ενεργός συµµετοχή!  

∆ηλώσεις συµµετοχής από ∆ευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα : 2810-240139 και 

6977677361, ώρες 3-9 µµ.  

 

Θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχής 25 ωρών 

 

Ανώτατος αριθµός µελών οµάδας: 15 

Κόστος συµµετοχής: 150 ευρώ 

 Ηλικία παιδιών: 4 χρονών και άνω 

*Σε περίπτωση συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού µελών (τουλάχιστον 10) δύναται να 

δηµιουργηθούν 2 τµήµατα:  

1ο τµήµα- Σχολή Γονέων για γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

2ο τµήµα- Σχολή Γονέων για γονείς παιδιών εφηβικής ηλικίας 

 

Άννα Μαρία Μαρκάκη, Βιογραφικό 

Η Άννα Μαρία Μαρκάκη είναι Ψυχολόγος και Συστηµική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια. Τακτικό 

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) και ∆όκιµο Μέλος της European Family Therapy 

Association (EFTA). Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη ∆ηµόσια Υγεία και Επιδηµιολογία στο 

Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα να αφορούν στην Αγωγή και 

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα, στη σχέση Κατάθλιψης, Θρησκευτικότητας και Κοινωνικής 

Στήριξης στην τρίτη ηλικία καθώς και στη σχέση ∆ιατροφής και Ψυχικής Υγείας.  

Από το 2010 έως το 2015, ως εκπαιδεύτρια της Σχολής Γονέων Ηρακλείου του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, Υπουργείου 

Παιδείας, συντόνιζε οµάδες ενηλίκων σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, 

συλλόγους, ΚΑΠΗ, εκπαιδευτικούς και οµάδες κρατουµένων στις φυλακές. Το 2010-2013 διατέλεσε  

επιστηµονικός συνεργάτης του Τµήµατος ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. Μέχρι το 2018 

εργαζόταν στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠαΓΝΗ παρέχοντας ψυχολογικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους 

και στις οικογένειές τους τόσο στο τµήµα νοσηλείας όσο και στα εξωτερικά ιατρεία, ενώ παράλληλα ως 

υπεύθυνη της διασυνδετικής εξυπηρετούσε τις κλινικές του ΠαΓΝΗ που φιλοξενούσαν παιδιά και εφήβους. 

Από τον Μάρτιο του 2018 συνεργάζεται µε το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών µε 

αντικείµενο την εκτίµηση µαθησιακών δυσκολιών µε τη χρήση ψυχοµετρικών εργαλείων και την ψυχολογική 

υποστήριξη και παρέµβαση σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες αυτών, ενώ παράλληλα συνεχίζει να 

παρέχει υπηρεσίες ψυχολόγου στο ιδιωτικό της γραφείο. 
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Είναι πιστοποιηµένη Συστηµική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια από το τετραετές πρόγραµµα σπουδών 

του Εργαστηρίου Συστηµικής Σκέψης και Εκπαίδευσης και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων 

ψυχαναλυτικής, γνωσιακής και συµπεριφορικής προσέγγισης. Το επιστηµονικό της έργο έχει παρουσιαστεί µε 

προφορικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις σε συνέδρια και µε άρθρα σε τόµους πρακτικών συνεδρίων και 

περιοδικών. 

 

 

 

για το Γραφείο Τύπου 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -  
Πανεπιστήµιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
Fax : 2810 393636 
E mail : info@nhmc.uoc.gr 


