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Σομβμοιεοηηθή & Σπμιή Γμκέςκ ηεξ inwards  

Τμ πνόγναμμα λεθηκά θαη θέημξ ζηηξ 12 Σεπηεμβνίμο! 

  
Τμ πνόγναμμα απεοζύκεηαη ζε γμκείξ εθήβςκ θαη οπμρεθίςκ πακειιαδηθώκ 

ελεηάζεςκ πμο επηζομμύκ κα βμεζήζμοκ ηα παηδηά ημοξ ζε μηα από ηηξ 

ζεμακηηθόηενεξ πενηόδμοξ ηεξ δςήξ θαη ηεξ ελέιηλήξ ημοξ. 

Σημηπεία Πνμγνάμμαημξ: 

Δμμή: 25 αημμηθέξ εβδμμαδηαίεξ ζοκεδνίεξ μίαξ ώναξ, ζηε 

δηάνθεηα εκόξ ελαμήκμο. 

Σηόπμξ είκαη: μη γμκείξ κα πνμιάβμοκ, κα θαηακμήζμοκ 

ή/θαη κα επηιύζμοκ πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηε 

ζομπενηθμνά ηςκ παηδηώκ ημοξ ή ηςκ ηδίςκ θη επενεάδμοκ 

ηηξ ζπέζεηξ, ηεκ ελέιηλε θαη ηε ζπμιηθή επίδμζε ηςκ 

εθήβςκ. 

Καηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ 

μη γμκείξ έπμοκ ηεκ εοθαηνία: 

 κα επημμνθςζμύκ γηα ηηξ ηδηαηηενόηεηεξ θαη ηηξ ακάγθεξ ηςκ εθήβςκ, ώζηε 

κ’ ακηαπμθνίκμκηαη με επηηοπία ζηηξ θαζεμενηκέξ απαηηήζεηξ 

 κ’ ακαγκςνίδμοκ θαη κα δηαπεηνίδμκηαη όπη μόκμ ηηξ ζομπενηθμνέξ αιιά θαη 

ηα ζοκαηζζήμαηα ηςκ εθήβςκ 

 κα εθπαηδεοημύκ ζηηξ απμηειεζμαηηθέξ ζομπενηθμνέξ ημο νόιμο ημοξ θαη κα 

δμθημάζμοκ κέμοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ 

 κα θαηακμήζμοκ ημ μηθμγεκεηαθό ζύζηεμα θαη ηηξ αιιειεπηδνάζεηξ ηςκ 

μειώκ ημο  

 κα γκςνίζμοκ θαιύηενα ημκ εαοηό ημοξ θαη ηηξ δοκαηόηεηέξ ημοξ ζηεκ 

οπμζηήνηλε ημο παηδημύ 

Τμ πνόγναμμα έπεη ηε δοκαηόηεηα πνμζανμμγήξ ζηηξ ακάγθεξ ηςκ γμκηώκ, 

εκώ οπάνπεη δοκαηόηεηα δηεοθόιοκζεξ ηςκ εθήβςκ ζε βαζηθέξ πνμθιήζεηξ 

ηεξ ειηθίαξ (δηαθοιηθέξ ζπέζεηξ, επαγγειμαηηθέξ ακαδεηήζεηξ, αοημγκςζία) 
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Σε μηα επμπή πμο ε θνίζε «πηοπά» ημκ έθεβμ θαη 

ημ μηθμγεκεηαθό ζύζηεμα, ηα πημ ζοπκά 

πνμβιήμαηα ζηε ζπέζε ημοξ μθείιμκηαη ζε: 

 Ιε νεαιηζηηθέξ πνμζδμθίεξ ηςκ γμκηώκ, 

 Σύγποζε γύνς από ηηξ ηθακόηεηεξ, ηα 

εκδηαθένμκηα θαη ημοξ ζηόπμοξ ηςκ εθήβςκ, 
 

 Ακαβμιή ζηεκ ακάιερε εοζύκεξ ηςκ εθήβςκ 

γηα ηε δςή θαη ηεκ ελέιηλή ημοξ 

Έκημκα ζοκαηζζήμαηα όπςξ ακελέιεγθημξ ζομόξ, 

απμγμήηεοζε ή ζιίρε, όηακ ακηημεηςπίδμκηαη από 

εθπαηδεομέκμοξ γμκείξ, ελαζθαιίδμοκ ηεκ ροπηθή 

ςνίμακζε ηςκ εθήβςκ θαη ηεκ μηθμγεκεηαθή 

ζοκμπή. 

Αοηή είκαη θαη ε δηθή μαξ δηπιή επηδίςλε! 

1.Να βμεζήζμομε ημοξ γμκείξ κα πηίζμοκ 

μηα ζπέζε όπμο μη έθεβμη ζέημοκ μη ίδημη 

ημοξ δηθμύξ ημοξ ζηόπμοξ, κμεμαημδμημύκ 

ηεκ πνμζπάζεηά ημοξ, θηκεημπμημύκηαη θαη 

ζομμεηέπμοκ οπεύζοκα ζηεκ επηηοπία ημοξ. 

2.Να εκζαννύκμομε ηεκ πνμζπάζεηα 

πνμζςπηθήξ αιιαγήξ ηςκ γμκηώκ – 

ακαγθαία ζοκζήθε γηα ηε βειηίςζε ηεξ 

ζπέζεξ ημοξ με ηα παηδηά ημοξ. 

 Γπηθμηκςκήζηε μαδί μαξ θη ειάηε κα γκςνηζημύμε* 

θαη κα μηιήζμομε γηα ηηξ δοζθμιίεξ θαη ηηξ πνμθιήζεηξ 

πμο ακηημεηςπίδεηε. 

*Ε ζοκάκηεζε γκςνημίαξ πνμζθένεηαη δςνεάκ.  

 

 

Πμηα είκαη ε inwards: 

Γίμαζηε έκαξ πώνμξ 

πνμζςπηθήξ θαη 

επαγγειμαηηθήξ ακάπηολεξ πμο 

απμηειείηαη από δύμ 

λεπςνηζημύξ ημμείξ 

“ADVANCED COACHING” θαη 

“SYSTEMIC THERAPY”. 

Ο ημμέαξ SYSTEMIC THERAPY 

απεοζύκεηαη ζε άημμα, 

δεογάνηα θαη μηθμγέκεηεξ, 

πανέπμκηαξ ηηξ ελήξ 

οπενεζίεξ: 

 Σομβμοιεοηηθή αηόμμο 

 Σομβμοιεοηηθή δεύγμοξ 

θαη μηθμγέκεηαξ 

 

 Σομβμοιεοηηθή 

ζηειεπώκ επηπεηνήζεςκ 

 

 Ομάδεξ αοημγκςζίαξ 

 Σπμιή γμκέςκ 
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Με ηα μάηηα ηςκ γμκηώκ:  

 
«Όζμ θη ακ πηζηεύαμε, ςξ εθπαηδεοηηθμί, πςξ γκςνίδαμε ανθεηά γηα ηε ζςζηή 

δηαπαηδαγώγεζε, βιέπμομε πςξ οπάνπμοκ πμιιά αθόμε κα δμύμε θαη κα 

δημνζώζμομε.» Α.Ι & Γ.Τ, δεογάνη γμκηώκ με δομ αγόνηα 14 θαη 16 εηώκ 

 

«Έπς μείκεη έθπιεθηε με ημ πόζμ εύθμιμ είκαη κα αιιάλεη ε ζομπενηθμνά ηςκ 

παηδηώκ, όηακ μη γμκείξ θάκμοκ με ενεμία θαη βεβαηόηεηα αοηό πμο μαζαίκμοκ 

ζημ πνόγναμμα. Ηαηά ηε γκώμε μμο ζα πνέπεη κα ημ παναθμιμοζήζμοκ όιμη.» 

Γ.Γ, μεηένα αγμνημύ 15 εηώκ  

 

«Ιαζαίκεηξ με ηνόπμ απιό θαη πναθηηθό, κα βνίζθεηξ μέζα ζμο θμονάγημ γηα κα 

πνμζθένεηξ άθνηηε απμδμπή, θαηακόεζε θαη οπμζηήνηλε.» Β.Α, παηέναξ 

θμνηηζημύ 17 εηώκ 

 

«Γίδα ζηεκ πνάλε ηεκ μμμνθηά ηεξ ηόιμεξ κα είζαη μ εαοηόξ ζμο θαη κα 

πνμηνέπεηξ, με ημ ζςζηό ηνόπμ, ημ παηδί κα θηάζεη ηα μεγαιύηενα, δηθά ημο, 

όκεηνα.» Ι.Η, μεηένα αγμνημύ 12 εηώκ θαη θμνηηζημύ 18 εηώκ 

 

«Ξεθηκήζαμε ημ πνόγναμμα με ηε ζύδογό μμο γηα κα βμεζήζμομε ημ μεγαιύηενμ 

παηδί ζηηξ ελεηάζεηξ. Ε μηθμγέκεηά μαξ έγηκε πημ δεμέκε, εηιηθνηκήξ θαη 

απειεοζενςμέκε μέζα από αοηή ηεκ πνμζπάζεηα.» Φ.Θ, παηέναξ δύμ 

θμνηηζηώκ 15 θαη 17 εηώκ 

 

Με ηα μάηηα ηςκ εθήβςκ:  
 

«Ο μπαμπάξ έμαζε λέκε γιώζζα: ηε δηθή μμο!» Θ.Ι, μαζήηνηα 16 εηώκ 

 

«Σηεκ ηνίηε ιοθείμο, μη γμκείξ μμο απμθάζηζακ κα με βμεζήζμοκ λεθηκώκηαξ 

ημ πνόγναμμα ζομβμοιεοηηθήξ γμκέςκ. Έηζη ενέμεζακ…» Α.Α, μαζεηήξ 17 

εηώκ 

 

«Δεκ είκαη όηη ζομθςκμύμε πάκηα, είκαη πμο δεκ ημοξ ηνειαίκεη όηακ 

δηαθςκμύμε. Ηαηάθενακ κα λεπάζμοκ ηεκ Ζαηνηθή – Δήης ε Ημηκςκημιμγία!»  

Γ.Β, μαζήηνηα 16 εηώκ 


