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Xαιθίδα 30/10/2017     

               Αξ. Πξση: 14608 

 

ΠΡΟ: 

θ. θ. Γ/ληέο θαη Γ/ληξηεο & 

Πξντζηακ/λνπο/λεο Γεκνηηθώλ  

ρνιείσλ &  Νεπηαγσγείσλ Ν. Δύβνηαο 
 

ΚΟΗΝ: 

 θ.θ. ρνιηθνύο  πκβνύινπο  Π. 

Δ. 
 Αξρείν καο 

 Η Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο Δύβνηαο, ην Γξαθείν ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ  θαη ε ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ν. Δύβνηαο, θ. Μπαιάζε 

Γέζπνηλα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πξόιεςεο Ν. Δύβνηαο, νξγαλώλνπλ βησκαηηθά 

ζεκηλάξηα γνλέσλ. Η ζπκκεηνρή ζε απηά ηα ζεκηλάξηα είλαη πξναηξεηηθή, αιιά ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ γνλέσλ, παηδηώλ 

θαη ζρνιείνπ. Σα βησκαηηθά ζεκηλάξηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε νκάδεο γνλέσλ θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ρώξνπο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ-Νεπηαγσγείσλ. Ζ διάρκεια ηων 

ζσνανηήζεων θα είναι δίωρη, μία θορά ηην εβδομάδα θαη νη γνλείο ζα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά κέζα από ζπδήηεζε, δξακαηνπνίεζε θαη αλαθνξά ησλ δηθώλ ηνπο εκπεηξηώλ. Ο 

κύκλος ηων ζεμιναρίων ολοκληρώνεηαι ζε ένα ηρίμηνο. πληνληζηέο-επηκνξθσηέο ησλ 

ζεκηλαξίσλ ζα είλαη ςπρνιόγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί από ην Κέληξν Πξόιεςεο. 

Ο αξηζκόο ησλ κειώλ θάζε νκάδαο δε ζα μεπεξλά ηα δεθαπέληε (15) άηνκα 

 Θα επεμεξγαζηνύλ ζέκαηα, όπσο: 

 Δπηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα 

 Σερληθέο επηθνηλσλίαο 

 Οη αλάγθεο ησλ παηδηώλ 

 Οη αλάγθεο ησλ γνληώλ 

 Δλίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηώλ 

 Δλίζρπζε ηνπ γνλετθνύ ξόινπ 

 Βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ 

 Δπεμεξγαζία θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

 πγθξνύζεηο ζηελ νηθνγέλεηα 
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Σα ζεκηλάξηα ζα μεθηλήζνπλ ην κήλα Γεθέκβξην. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από ηνπο πιιόγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ εγγξάθσο θαη 

απνζηνιή ζην Γξαθείν καο κε fax (22210.73410 & 22210.77012) ή κε email (drastiriotites @ 

dipe. eyv. sch.gr) ην αξγόηεξν μέτρι  ηη Γεσηέρα 27 Νοεμβρίοσ 2017. 

 

Παρακαλούνηαι οι διεσθύνζεις ηων ζτολείων να ενημερώζοσν ηοσς σλλόγοσς 

Γονέων και Κηδεμόνων. 

 

 

Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ  ΔΤΒΟΗΑ 

 

 

 

 

 

Γρ.  Κωνζηανηίνος  Εημιανίηης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς ηη Γιεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Δύβοιας 

Γραθείο τολικών Γραζηηριοηήηων  

 

 

 

Δκδήλωζη  ενδιαθέρονηος για  ζσμμεηοτή ζε κύκλο ζεμιναρίων «Δπικοινωνία ζηην 

οικογένεια» 

 

 

Ο/Η………..………………………………………………, γνλέαο/θεδεκόλαο ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο…………………………………………………………ηνπ……………………

……………………………. ρνιείνπ ηεο ηάμεο……. ελδηαθέξνκαη λα ζπκκεηέρσ ζηνλ 

θύθιν ηνπ ηρίμηνοσ ζεμιναρίοσ «Δπικοινωνία ζηην οικογένεια», πνπ  ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηο (τολείο) ……………………………………………………, ηοσς 

μήνες Γεκέμβριο-Ηανοσάριο-Φεβροσάριο. 

 

Γηλώνω όηι προηιμώ ως ημέρα ζσνάνηηζης ηης ομάδας: 

Α) Γεσηέρα    

Β) Σεηάρηη                  (εκεηώζηε Υ ζην θνπηάθη πξνηίκεζήο ζαο) 

 

 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: …………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………  

 

Ζμερομηνία…………………….. 

 

 

 

Ο/Ζ ενδιαθερόμενος/η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


