SAINT-PAUL – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-BIRDS
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2017

Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των κοινών δράσεων των σχολείων
συνεργασίας “Saint-Paul – Παιδαγωγική-Birds” θα πραγματοποιηθούν για δέκατη
έκτη συνεχή χρονιά σεμινάρια που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων,
όπως και ευρύτερα παιδαγωγικά θέματα.
Πιο συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα Νοεμβρίου 2017
– Ιανουαρίου 2018 έξι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εργαστηριακές συναντήσεις με τον
ειδικό επιστήμονα και εκπαιδευτικό, Δρα Παιδαγωγικής, Διδακτικής και
Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, Γεώργιο Α. Κουγιουμτζή*, με θέματα όπως είναι η
έννοια της πειθαρχίας, η τήρηση των ορίων, η ενίσχυση και η μείωση της
αυτοεκτίμησης, η συναισθηματική και η πολλαπλή νοημοσύνη, κ.ά. Πιο
συγκεκριμένα:
Το πρόγραμμα των συναντήσεων







Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, ωράριο συνεργασίας: 19.30 – 21.00,
«Παιδαγωγική», αίθουσα εκδηλώσεων, θέμα: Η έννοια της πειθαρχίας τήρηση ορίων
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, ωράριο συνεργασίας: 19.30 – 21.00
«Παιδαγωγική», αίθουσα εκδηλώσεων, θέμα: Η έννοια της πειθαρχίας τήρηση ορίων
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, ωράριο συνεργασίας: 10.00 – 11.30 στο
«Saint-Paul», θέμα: Ενίσχυση - Μείωση αυτοεκτίμησης
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, ωράριο συνεργασίας: 10.00 – 11.30, στο
«Saint-Paul», Θέμα: Ενίσχυση - Μείωση αυτοεκτίμησης
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, ωράριο συνεργασίας: 19.30 – 21.00,
«Παιδαγωγική», αίθουσα εκδηλώσεων, θέμα: Συναισθηματική νοημοσύνη –
Πολλαπλή Νοημοσύνη – Δημιουργικά παιδιά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, ωράριο συνεργασίας: 19.30 – 21.00
«Παιδαγωγική», αίθουσα εκδηλώσεων, θέμα: Συναισθηματική νοημοσύνη –
Πολλαπλή Νοημοσύνη – Δημιουργικά παιδιά

Η χρέωση για κάθε συνάντηση ανέρχεται στο ποσό των 7 ευρώ. Η χρέωση για το
σύνολο των έξι (6) συναντήσεων ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ.

Για τη δήλωση της συμμετοχής σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις
Γραμματείες των σχολείων:
“SAINT-PAUL”: κ. Ραφαέλα Χαλαβατζή 210 45 11 954
“ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”: κ. Έρη Λαλούση 210 41 10 595-6
“BIRDS”: κ. Ματίνα Κονδυλοπούλου 210 41 73 341
* Ο Δρ. Γεώργιος Α. Κουγιουμτζής διδάσκει «Ψυχολογία-Συμβουλευτική» στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και «Διδακτική Μεθοδολογία» στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από τις Διευθύνσεις των Σχολείων Συνεργασίας

