ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου στo πλαίσιο οργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, διοργανώνει στο χώρο της Βιβλιοθήκης
(Μιλτιάδου & Στ. Δραγούμη 30, Μαρούσι) επιμορφωτικά σεμινάρια ψυχολογίας με
υπεύθυνο δράσης τον κο Νικόλαο Φρατζή Ψυχολόγο Ψυχοθεραπευτή
με Θέμα Η Οικογένεια στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο
Διάρκεια σεμιναρίου 3 Συναντήσεις:
1η Συνάντηση: Τύποι γονεϊκής διαπαιδαγώγησης & κατηγορίες- πρότυπα της οικογένειας.
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016
2η συνάντηση : Η αναδιαμόρφωση τoυ ρόλου των γονέων σήμερα. «Τι κρατάμε, τι πετάμε και τι φέρνουμε».
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016
3η συνάντηση : Νέες μορφές οικογένειας. Σύγχρονες ανάγκες στο ζευγάρι.
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
Ώρα διεξαγωγής σεμιναρίου: 17.00-19.00
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλ. της βιβλιοθήκης 210 6147181
Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως.
Η Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού και Πολιτισμού
Ειρήνη – Μαρία Χαλιώτη

Η Οικογένεια στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο.
Το θέμα μας αποτελεί η οικογένεια και ο ρόλος των σύγχρονων γονέων, οι οποίοι
καλούνται να αφουγκραστούν και επεξεργαστούν την σημερινή πολυπλοκότητα, ώστε να
έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αναθρέφουν συναισθηματικά υγιή και ισορροπημένα
παιδιά. Στόχο των συναντήσεων αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των μελών στη διεργασία,
καταθέτοντας προβληματισμούς και ερωτήματα στην ομάδα, προκειμένου να
διασφαλίσουμε την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα και το κοινό αίσθημα αγωνίας για τη
σχέση παιδιών και ενηλίκων στο παρόν και το μέλλον.
Ενδεικτικά θέματα που θα μας απασχολήσουν αφορούν οι νέες μορφές της οικογένειας, η
«εξελιγμένη» ανατροφή των παιδιών και οι διαφορετικές πλέον ανάγκες τους, οι
«προοδευτικοί» ρόλοι μητέρας και πατέρα και η σχέση στο ζευγάρι που διαρκώς αλλάζει.
Διάρκεια σεμιναρίου 3 Συναντήσεις:
16 Νοεμβρίου 2016
Τύποι γονεϊκής διαπαιδαγώγησης & κατηγορίες- πρότυπα της οικογένειας.
30 Νοεμβρίου 2016
Η αναδιαμόρφωση τoυ ρόλου των γονέων σήμερα. «Τι κρατάμε, τι πετάμε και τι
φέρνουμε».
14 Δεκεμβρίου 2016
Νέες μορφές οικογένειας. Σύγχρονες ανάγκες στο ζευγάρι.
Ώρα διεξαγωγής σεμιναρίου: 17.00-19.00

