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«Αποηελεζμαηικός Γονέας»: Νέος θεζμός από ηα Public ζε
ζσνεργαζία με ηην Gordon Hellas
Γργαζηήρια για γονείς κάθε μήνα ζηο Public Σσνηάγμαηος
Πώο λα δεκηνπξγήζσ κηα νπζηαζηηθή θαη αξκνληθή ζρέζε κε ην παηδί κνπ θαη πώο λα
πξνιαβαίλσ πηζαλέο ζπγθξνύζεηο; Υπάξρεη άξαγε θάπνηα πξσηνπνξηαθή κέζνδνο
εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλαηξνθή ππεύζπλσλ παηδηώλ;
Τα Public ζε ζσνεργαζία με ηην Gordon Hellas μεθηλνύλ έλαλ λέν ζεζκό κε ζηόρν λα
απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ γνλέσλ θαη λα δώζνπλ ιύζεηο ζηα θαζεκεξηλά
πξνβιήκαηα κηαο νηθνγέλεηαο. Τα εργαζηήρια θα πραγμαηοποιούνηαι 1 θορά ηον μήνα
θαη ζα βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηνπ Thomas Gordon ε επηηπρία ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ζην
γεγνλόο όηη δελ αξθείηαη ζηε κεηάδνζε ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ, αιιά επηδηώθεη λα ζέζεη
γεξέο βάζεηο πξαθηηθήο κάζεζεο, πνπ ζα θέξνπλ άκεζα, πξαγκαηηθά θαη αλαγλσξίζηκα
απνηειέζκαηα ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο.
Το πρώηο εργαζηήριο θα πραγμαηοποιηθεί ηο Σάββαηο 20 Φεβροσαρίοσ ζηις 12:00
ζηα Public Σσνηάγμαηος με ομιληηή ηον Αλέκο Παπάγο, Πξόεδξν ηνπ νξγαληζκνύ
«Gordon Hellas» θαη ζα είλαη βαζηζκέλν ζην βηβιίν «Τα Μπζηηθά ηνπ Απνηειεζκαηηθνύ
Γνλέα», ην νπνίν θπθινθνξεί από ηηο εθδόζεηο Μάξηεο.
Μεξηθά από ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνύλ ζην πξώην εξγαζηήξην ζηηο 20
Φεβξνπαξίνπ ζην Public Σπληάγκαηνο είλαη:






Πώο λα δηεπθνιύλσ ην παηδί κνπ λα ιύλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ απνηειεζκαηηθά,
ρσξίο λα γίλνκαη παξεκβαηηθόο.
Πώο λα δηεθδηθώ ηηο αλάγθεο κνπ όηαλ παξεκπνδίδνληαη από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
παηδηνύ κνπ, ρσξίο λα δηαθηλδπλεύσ ηε ζρέζε κνπ καδί ηνπ.
Πώο λα δεκηνπξγήζσ κηα νπζηαζηηθή θαη αξκνληθή ζρέζε κε ην παηδί κνπ θαη πώο λα
πξνιαβαίλσ πηζαλέο ζπγθξνύζεηο, κε ηηο δεμηόηεηεο πξόιεςεο.
Πώο λα δηεπζεηώ ηηο ζπγθξνύζεηο αλαγθώλ, όηαλ πξνθύπηνπλ, κε ηζόηηκν θαη
δεκνθξαηηθό ηξόπν ώζηε λα κελ ππάξρνπλ εηηεκέλνη.
Πώο λα δηαρεηξίδνκαη ηηο ζπγθξνύζεηο αμηώλ κε ζεβαζκό θαη επαηζζεζία.

O νκηιεηήο ηνπ πξώηνπ εξγαζηεξίνπ Αλέκος Παπάγος ζπνύδαζε αξρηθά νηθνλνκηθά ζην
Sussex University θαη αθηέξσζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα.
Σηε ζπλέρεηα νδεγνύκελνο από ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ Ψπρνινγία, ζπνύδαζε
Πξνζσπνθεληξηθή Σπκβνπιεπηηθή ζην Τκήκα Σπκβνπιεπηηθήο ηνπ ICPS (Σύκβνπινο PCA,
University of Strathclyde) θαη ζηε ζπλέρεηα απέθηεζε από ην ίδην παλεπηζηήκην Master’s ζηε
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ζπκβνπιεπηηθή (MSc in Person Centred Counseling). Σήκεξα πξνεδξεύεη ηνπ νξγαληζκνύ
«Gordon Hellas», πνπ εθπξνζσπεί ηνλ «Gordon Training International» ζηελ Ειιάδα θαη έρεη
θύξην ζηόρν ηελ δηάδνζε αλά ηελ Ειιάδα ησλ εξγαζηεξίσλ «απνηειεζκαηηθήο»
επηθνηλσλίαο θαηά ηα πξόηππα ηνπ Thomas Gordon. Η θηινζνθία πνπ δηαθαηέρεη ηα
εξγαζηήξηα γνλέσλ, δαζθάισλ θαη εθήβσλ βαζίδεηαη ζην ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν, ηελ
επαηζζεζία θαη ηελ θαιιηέξγεηα αξκνληθώλ ζρέζεσλ.
Το δεύηερο εργαζηήριο με ομιλήηρια ηη Λήδα Βεΐκοσ θα πραγμαηοποιηθεί ζηις 19
Μαρηίοσ ζηις 12.00 ενώ, θα είναι βαζιζμένο ζηο βιβλίο «Πειθαρτία τωρίς ηιμωρία»
ηων εκδόζεων Μάρηης.
Γίζοδος: Γλεύθερη. Λόγω περιοριζμένοσ αριθμού θέζεων είναι απαραίηηηη η δήλωζη
ζσμμεηοτής ζηα εργαζηήρια ζηο Public Blog
Μπείηε

ηώξα

ζην

http://blog.public.gr/event/

γηα

πεξηζζόηεξεο

πιεξνθνξίεο

θαη

αλαθαιύςηε ακέηξεηεο εθδειώζεηο ηόζν γηα ηνπο ελήιηθεο όζν θαη γηα ηνπο κηθξνύο καο
θίινπο!
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