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ΘΕΜΑ : ¨ ∆ιαρκής Εκπαίδευση Ενηλίκων ¨.
Η Αντιδηµαρχία Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Ηρακλείου & το Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
Ν. Αλικαρνασσού, σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α'
βάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Αλικαρνασσού & τους εισηγητές
Γαρυφαλάκη Ελένη, Σύµβουλος Αγωγής και Εκπαίδευσης και ∆ηµιουργός του
χώρου πολλαπλής νοηµοσύνης “ Καλός Αγωγός “ και Καργάκη Μανόλη, Κλινικός
ψυχολόγος και Υπεύθυνος της ΓραµµήςΥποστήριξης, Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών & Εµπόρων Ν. Ηρακλείου ανακοινώνουν την έναρξη της Σχολής Γονέων
που θα πραγµατοποιείται στο χώρο του Κέντρου (Αρτεµησίας και ∆ιονυσίου 13).
Τον συντονισµό έχει η Κοινωνική Λειτουργός, Φουντουλάκη Μαρία.
Για το µήνα Νοέµβριο 2013 θα αναπτυχθούν οι εξής θεµατικές ενότητες µε
εισηγητή τον κο Καργάκη Μανόλη – Κλινικό Ψυχολόγο - :
1. 4-11-2013 - Εισαγωγή -Γνωριµία µε τους γονείς -Καταγραφή
προβληµατισµών.
2.

11-11-2013 - Οκονοµική κρίση & επικοινωνία σε ενδοοικογενειακό πλαίσιο.

3. 18-11-2013 - ∆ιαχείριση προεφηβικής ηλικίας.
4. 2-12-2013 - Είσοδος στην εφηβεία.

Για τον µήνα Μάρτιο του 2014 θα αναπτυχθούν οι εξής θεµατικές ενότητες µε
εισηγήτρια την κα Γαρυφαλάκη Ελένη – Σύµβουλος Αγωγής & Εκπαίδευσης :
1.

4-3-2014 – Η αυτοπεποίθηση ως αίσθηµα συναισθηµατικής ασφάλειας.

2.

11-3-201 – Ο αυτοέλεγχος ως κατανόηση των συναισθηµάτων και αποδοχή
ορίων.
18-3-2014 – Η επικοινωνία ως έκφραση σκέψεων και σωστής ερµηνείας µηνυ-

3.

µάτων.
1-4-2014 - Η ικανότητα δηµιουργίας σχέσεων ως δείγµα αλληλεγγύης.

4.

Στόχος της Σχολής Γονέων είναι :
•

η εκπαίδευση των συµµετεχόντων σε δεξιότητες επικοινωνίας στην επίλυση
συγκρούσεων σε ενδοοικογενειακό επίπεδο.

•

στην οριοθέτηση των παιδιών, καθώς επίσης και

•

στις συναισθηµατικές δυσκολίες που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση στους
ανθρώπους.

Με την ολοκλήρωση των µαθηµάτων θα δοθεί Βεβαίωση παρακολούθησης στους
συµµετέχοντες.
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