
Προγραμματισμένες Ομιλίες 2014

  Σεμινάριο για την αποτροπή του εκοβισμού στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου .   

  

Ο κύκλος του σεμιναρίου θα ολοκληρωθεί σε 3 συνεδρίες οι οποίες θα διεξαχθούν
29 Οκτωβρίου, 5 Νοεμβρίου & 19 Νοεμβρίου. 

  

Ώρα προσέλευσης 18:30 μμ.

    

Το πρόγραμμα αναλύεται ως εξής:

    
    -  Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014: Θα μιλήσει ο ψυχολόγος της Οργάνωσης Βαγγέλης
Βερτόπουλος
 

  

Τίτλος Σεμιναρίου: Υπάρχουν Σταχτοπούτες και Oliver Twists γύρω μας;

Θεματολογία που θα αναπτυχθεί: Ποια είναι τα ψυχολογικά αίτια του εκφοβισμού από
την πλευρά του θύτη, αλλά και του θύματος και πώς μπορούμε να θωρακίσουμε και τους
δύο!

    
    -  5 Νοεμβρίου 2014: Θα μιλήσει η παιδαγωγός & δημιουργός της Οργάνωσης Αγριππίν
α Μαδυτινού
 

  

Τίτλος Σεμιναρίου: Ας προσπαθήσουμε να σπάσουμε την αλυσίδα της δυστυχίας!
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Θεματολογία που θα αναπτυχθεί: Ανάμεσα στην ήπια και την επιθετική συμπεριφορά
αναπτύσσονται δυνάμεις που, αν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορούν να μας βοηθήσουν
να βρούμε λύση σε πολλά από τα προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας.

    
    -  19 Νοεμβρίου 2014: Θα μιλήσει ο καθηγητής πληροφορικής της Οργάνωσης Θάνος
Προκόπης
 

  

Τίτλος Σεμιναρίου: Η κοκκινοσκουφίτσα, ο λύκος και ο κοντορεβιθούλης!

  

Θεματολογία που θα αναπτυχθεί: Η χρησιμοποίηση των μύθων και των παραμυθιών είναι
ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για να περάσουμε στα παιδιά ωφέλημα μηνύματα,
να τα αποτρέψουμε από επικίνδυνα μονοπάτια και να τα βοηθήσουμε να υιοθετήσουν
δημιουργική σκέψη.

  

  Σεμινάριο επιμόρφωσης γονέων στο 1ο Δημοτικό σχολείο Μαλακάσας .   

Ο κύκλος των μαθημάτων ξεκινάει την Τρίτη 16/12/2014 στις 19:00 μ.μ. και έχει ως θέμα:     
                Σχέσεις γονέων – παιδιών και εξωτερικό περιβάλλον.

      
    -  Τίτλος Σεμιναρίου: «ΤΟ ΠΑΙΔΙ & Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ».

Θεματολογία που θα αναπτυχθεί: Σε καιρούς δύσκολους, όπου επικρατεί η
οικονομική και εργασιακή ανασφάλεια, ας κρατήσουμε σταθερή την οικογενειακή ενότητα 
φωτίζοντας  το αβέβαιο μέλλον των παιδιών μας με τον φάρο της οικογενειακής θαλπωρής
και υποστήριξης.   
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