
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελάτε μαζί μας: 

 

www.inwards.gr 

2016 

- 

2017 

inwards 

PARENTS SCHOOL 

2016 - 2017 

Σρμβξρλερτική και Σςξλή για Γξμείπ           

με Αρνημέμεπ Επαγγελματικέπ Υπξςοεώσειπ 

http://www.inwards.gr/
https://www.linkedin.com/company/inwards---advanced-coaching?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/pages/inwards-ADVANCED-COACHING/201935676573058
https://www.facebook.com/pages/inwards-SYSTEMIC-THERAPY/384294858248949
https://twitter.com/inwardsTeam
https://www.youtube.com/channel/UCuloO_oV1uyBka4C954RLlA
https://plus.google.com/113721368783118199169/posts
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Το πρόγραμμα Συμβουλευτικισ & Σχολισ Γονζων  

τθσ inwards για ςτελζχθ επιχειριςεων ξεκινά τθ χρονιά!  

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε: 

 γονείσ με παιδιά θλικίασ 0 ζωσ 17 ετών που επικυμοφν να προλάβουν, να 

κατανοιςουν ι/και να επιλφςουν προβλιματα που ςχετίηονται με τθ ςυμπεριφορά 

των παιδιϊν τουσ ι των ιδίων προσ τα παιδιά τουσ, 
 

 ηευγάρια που ςφντομα κα γίνουν για πρώτθ φορά γονείσ και ενδιαφζρονται να 

ενθμερωκοφν και να προετοιμαςτοφν για το νζο τουσ ρόλο. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από εβδομαδιαίεσ ςυνεδρίεσ μίασ 

ώρασ, με ςυνολικι διάρκεια τριών ζωσ ζξι μθνών. Στθ ςυνζχεια, 

εφόςον και άλλοι γονείσ με παιδιά αντίςτοιχθσ θλικίασ επικυμοφν, 

κα υπάρξει θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ολιγομελζσ ομαδικό 

πρόγραμμα προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ ςασ. 

Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

οι γονείσ ζχουν τθν ευκαιρία: 

 να επιμορφωκοφν για τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ των 

ςταδίων ανάπτυξθσ του παιδιοφ, ϊςτε ν’ ανταποκρίνονται με 

επιτυχία ςτισ κακθμερινζσ απαιτιςεισ  

 να εκπαιδευτοφν ςτισ αποτελεςματικζσ ςυμπεριφορζσ του 

ρόλου τουσ και να δοκιμάςουν νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ,  

 να κατανοιςουν το οικογενειακό ςφςτθμα και τισ 

αλλθλεπιδράςεισ των μελϊν του,  

 να γνωρίςουν καλφτερα τον εαυτό τουσ και να δουν κακαρά 

«ςε ποιον μοιάηει το παιδί». 

 

 
 

Προγράμματα Εταιρειών και  
Εκπαιδευτικών Οργανιςμών  

Το πρόγραμμα προςφζρεται και ςε μορφι ομαδικοφ , ειδικά 
διαμορφωμζνο για εταιρείεσ και εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ, 
κατόπιν διερευνθτικισ ςυνάντθςθσ και μόνο για τθν περιοχι τθσ 
Αττικισ. 

Σε μια εποχι που θ 

κρίςθ «χτυπά» το 

οικογενειακό 

ςφςτθμα, ζντονα 

ςυναιςκιματα όπωσ 

ανεξζλεγκτοσ κυμόσ, 

απογοιτευςθ ι 

κλίψθ όταν 

αντιμετωπίηονται 

από εκπαιδευμζνους 

γονείς, εξαςφαλίηουν 

τθν ψυχικι ωρίμανςθ 

των παιδιϊν και τθν 

οικογενειακι ςυνοχι. 

Μζςα από το 

πρόγραμμα οι γονείσ 

μακαίνουν ν’ 

αναγνωρίηουν και να 

διαχειρίηονται όχι 

μόνο τισ 

ςυμπεριφορζσ αλλά 

και τα ςυναιςκιματα 

των παιδιϊν τουσ.  

 


