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Αγαπητοί γονείς,

H Εταιρεία Σχολικής Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας
(ΕΣΟΣΕ) διοργανώνει για το έτος 2015
Το γ’ κύκλο Βιωματικών Εργαστηρίων για γονείς,
με τίτλο:

«Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα:
δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις στην οικογένεια»

Εισηγήτρια:
Γκαρή Αικατερίνη, Αναπληρ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας,
Τομέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στόχος του γ’ κύκλου του εργαστηρίου γονέων αποτελεί η εμβάθυνση σε
θέματα κατανόησης και διαχείρισης θεμάτων στην οικογένεια παιδιών και
εφήβων με υψηλές ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Θα αντιμετωπιστούν
επιπλέον θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης και πώς η οικογένεια μπορεί να
συμβάλει στην ανάπτυξή της τόσο στα παιδιά υψηλών ικανοτήτων, όσο και στα
αδέλφια τους. Θα συζητηθούν θέματα διαχείρισης των αλληλεπιδράσεων που
αναδύονται στις σχέσεις των μελών της οικογένειας, εστιάζοντας σε επιμέρους
οικογενειακά συστήματα όπως στο σύστημα γονέων-παιδιών, αδελφιών,
γονέων μεταξύ τους, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ γενεών.

Οι γονείς που μπορούν να συμμετάσχουν είναι τόσο όσοι ήδη
παρακολούθησαν τα σεμινάρια α’ και β’ κύκλου των ετών 2013-14, όσο
και όποιοι άλλοι έχουν ενδιαφέρον. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία, εκτός από
τις θεωρητικές παρουσιάσεις, να συμμετέχουν στη συζήτηση
συγκεκριμένων περιπτώσεων και σε βιωματικές ασκήσεις, με στόχο:

 τη βαθύτερη-θεωρητική και βιωματική- κατανόηση των θεμάτων
που θα παρουσιαστούν
 την αξιοποίηση των δικών τους εμπειριών και τη συζήτηση
θεμάτων με βάση της δικές τους ανησυχίες και δυσκολίες
 τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους σχετικά με τρόπους
κατανόησης και ενίσχυσης των παιδιών τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Τετάρτη 11/2/2015, ώρα 18.30-20.30 «Μαζί τα καταφέρνουμε
καλύτερα»: διαχείριση των υψηλών ικανοτήτων στην οικογένεια και στο
σχολείο
Πέμπτη 12/3/2015, ώρα 18.30-20.30 Παιδιά με υψηλές ικανότητες και
χαρίσματα: συναισθηματική νοημοσύνη και οικογενειακές σχέσεις
Τετάρτη 22/4/2015, ώρα 18.30-20.30 Δυαδικές Σχέσεις στην οικογένεια
παιδιών με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα: «μία ακόμα ματιά εμβάθυνσης»
στις συγκρούσεις
Τετάρτη 6/5/2014, ώρα 18.30-20.30 Στάσεις και επικοινωνιακές
στρατηγικές στις δια-γενεακές σχέσεις στην οικογένεια παιδιών με υψηλές
ικανότητες και χαρίσματα

Συμμετοχή:
Το κόστος για κάθε βιωματικό σεμινάριο ανέρχεται στα 20 ευρώ.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια προπληρώνεται.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε ένα περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, για κάθε σεμιναριακή συνάντηση ξεχωριστά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους
ηλεκτρονικά, για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά, συμπληρώνοντας τη σχετική
αίτηση στην ιστοσελίδα www.esose.gr και να στείλουν οποιοδήποτε τυχόν
πρόσθετο μήνυμα στο info@esose.gr

