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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, σας προσκαλεί με χαρά στο βιωματικό εργαστήρι 

με θέμα: 

 

«Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων»  

από την κα. Ιφιγένεια Στυλιανού  – Σχολική ψυχολόγο  

 

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου & 04 Δεκεμβρίου 2019  

Ώρα:  18:15 – 20:15 

Στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του σχολείου μας 

 

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε 2 συναντήσεις, όπου η θεματολογία της 2ης συνάντησης είναι συνέχεια της 1ης, 

έτσι συστήνεται όπως οι γονείς που θα λάβουν μέρος να παραστούν και στις 2 συναντήσεις. 

Για να πραγματοποιηθεί το εργαστήρι χρειάζεται να συμπληρωθεί ομάδα με τουλάχιστον 20 γονείς. 

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν το μέγιστο 40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την 

ημερομηνία λήψης της δήλωσης. 

 
Μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: ® ενδοοικογενειακή επικοινωνία (πώς να ακούσω 
και να μιλήσω στο παιδί μου, πώς να το εκπαιδεύσω να κάνει το ίδιο),® αποτελεσματικοί μέθοδοι 
επιβράβευσης / αποτελεσματική "επίπληξη" / η τεχνική της αγνόησης, ® συνεργασία γονιών παιδιών / 
πώς να μάθω το παιδί μου να συνεργάζεται με τα άλλα άτομα, ® τα διπλά μηνύματα κατά την 
επικοινωνία, ® η τεχνική της προσοχής, ® μη λεκτική επικοινωνία, ® διαχείριση δύσκολων 
συμπεριφορών των παιδιών, ® προτρέποντας τα παιδιά μας να εκφράσουν τα συναισθήματά τους / 
εκμάθηση μεθόδων για κάθε ηλικία ® τι να περιμένω από κάθε ηλικία / πως να προσαρμόσω τον γονικό 
μου ρόλο ανάλογα με την ηλικία του παιδιού μου ® προσωπική φροντίδα και προσωπική ανάπτυξη 

 
Θα υπάρχει επιτήρηση για τα παιδιά (και θα προσφερθεί κολατσιό) 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής 

 

Παρακαλούμε απαντήστε για τη συμμετοχή σας: 

• μέχρι τη Δευτέρα 11/11/19 με το πιο κάτω έντυπο 

• ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, ακολουθώντας το ‘link’ στο μήνυμα που θα σας σταλεί στο κινητό  

(στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο για τις παιδαγωγικές δραστηριότητες του Συνδέσμου  

παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά) 

 
Προς:  Σύνδεσμο Γονέων & Κηδεμόνων 

Αίτηση για Συμμετοχή στην Επιμορφωτική Δραστηριότητα 

«Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων» 

 

Όνομα Γονέα:  ______________________________________________________________ 

Τηλ. Επικοινωνίας:  __________________ Ε-mail:  _________________________________ 

Αριθμός παιδιών για επιτήρηση (όπου ισχύει): ____________________________________ 
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