
 

 

ΒΙΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙ 
 
κοπόσ: Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να βοθκιςει τουσ γονείσ να γνωρίςουν τα 

παιδιά τουσ καλφτερα (ανάγκεσ, ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, ταλζντα, ικανότθτεσ, 

ςυμπεριφορζσ), να ξεκακαρίςουν τον ρόλο τουσ ωσ γονείσ και να γνωρίςουν 

τρόπουσ και τεχνικζσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ ςτθν οικογζνεια. Απϊτεροσ 

ςκοπόσ να βοθκιςουν τα παιδιά να διαμορφϊςουν μια δυνατι και αυτόνομθ 

προςωπικότθτα, καλό χαρακτιρα και ψυχικι υγεία. 

                         
 Θζματα Εργαςτηρίων (Επιλογή 5 από τα παρακάτω): 
 

1. Η Τζχνθ τθσ Επικοινωνίασ ςτθν οικογζνεια 
 

2. Για μια καλφτερθ ςυηυγικι/ςυντροφικι ςχζςθ  
 

3. Πρόλθψθ και διαχείριςθ αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν  
 

4. Αυτοεκτίμθςθ –το κλειδί τθσ επιτυχίασ ςτθ ηωι 
 
5. Διαχείριςθ του άγχουσ ςτο ςπίτι και ςτθ δουλειά 
 

6. Ο ρόλοσ του γονιοφ για ανάπτυξθ υγιοφσ προςωπικότθτασ 

 

7.  Πϊσ κα ενιςχφςουμε τθν αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν μασ; 

8. Ανάπτυξθ και διατιρθςθ κετικϊν ςυναιςκθμάτων (αιςιοδοξία, ικανοποίθςθ, 
ευγνωμοςφνθ ,ευτυχία κ.ά) 

 
9. Πϊσ μποροφμε να υποςτθρίξουμε τα παιδιά μασ ςτθν επιλογι του 

κατάλλθλου επαγγζλματοσ; 

 

10. Θετικοί γονείσ : εμψφχωςθ των παιδιϊν μασ  

 

 
Χρόνοσ –Διάρκεια:  Η διάρκεια του κάκε εργαςτθρίου κα είναι δφο ϊρεσ από τισ 

6.00-8.00 μ.μ. (Παραςκευζσ). 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 Πιθανζσ ημερομηνίεσ: 



 

 

Μεθοδολογία: Τα εργαςτιρια κα γίνονται ςε πολφ φιλικό και ευχάριςτο 

περιβάλλον, με ςυμμετοχικό τρόπο, με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα, με ςυηιτθςθ 

και διάλογο ςε ομάδεσ.  

 

Δίπλωμα: Για κάκε εργαςτιρι κα δίνεται δίπλωμα ςυμμετοχισ. 

 

Εγγραφζσ: Το δικαίωμα ςυμμετοχισ είναι μόνο 75 € για ολόκλθρθ τθ ςειρά των 5 
εργαςτθρίων.  

 

Ειςηγητζσ: Νεόφυτοσ Χαραλάμπουσ & Βίκυ Χαραλάμπουσ 

Ο Νεόφυτοσ Χαραλάμπουσ ςποφδαςε Παιδαγωγικά, Νομικι και Ψυχολογία ςε 
Πανεπιςτιμια τθσ Αμερικισ και τθσ Ελλάδασ. Εργάςτθκε ωσ δάςκαλοσ, ωσ 
εκπαιδευτικόσ ψυχολόγοσ και ωσ κακθγθτισ και Προϊςτάμενοσ Επιμόρφωςθσ ςτο 
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Είναι Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου Προςωπικισ, 
Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ. Ζχει πραγματοποιιςει εκατοντάδεσ 
ομιλίεσ ςε γονείσ ςτθν Κφπρο και τθν Ελλάδα και οργανϊνει ςεμινάρια και 
εργαςτιρια για γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και  επιχειρθματίεσ. Παρζχει επίςθσ 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε άτομα, ηευγάρια και γονείσ. Είναι ςυγγραφζασ 
πολλϊν  βιβλίων.  
 
 
Η Βίκυ Χαραλάμπουσ ζχει πτυχία Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν ςπουδϊν, Εργαςιακισ 
Ψυχολογίασ, Ψυχολογίασ παιδιοφ και εφιβου και είναι υποψιφια διδάκτορασ 
Θετικισ Ψυχολογίασ. Ζχει εργαςτεί ςε πολυεκνικζσ και κυπριακζσ εταιρίεσ ωσ 
ςφμβουλοσ και ςτζλεχοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ωσ ςφμβουλοσ καριζρασ και 
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και ωσ Λζκτορασ ςτο τμιμα Ψυχολογίασ του 
Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου. Είναι Σφμβουλοσ και Εκπαιδεφτρια ςτο Ινςτιτοφτο 
Ανάπτυξθσ. Είναι Ομότιμο μέλοσ του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού 
Συνδέςμου Διεύθυνςησ Ανθρώπινου Δυναμικού, ιδρυτικό μέλοσ του Κυπριακού 
Συνδέςμου Mentoring & Coaching (EMCC Cyprus) και τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ 
Θετικήσ Ψυχολογίασ. Έχει δημοςιεύςει άρθρα ςε περιοδικά και εφημερίδεσ. 
 
 
 
 
 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Αγίου Αντωνίου 15,2002 Ακρόπολη, Λευκωςία 



 

 

Σηλ. 22465106, FAX: 22378500 
                                                                       

 
ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΣΑ ΒΙΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ  ΓΟΝΕΙ 
           
Ενδιαφζρομαι να ςυμμετάςχω ςτα πιο κάτω βιωματικά εργαςτιρια για Γονείσ που 
κα γίνονται ςτο νθπιαγωγείο του παιδιοφ μου ςτθν Πόλθ Χρυςοχοφσ. 
 
 
 
          Επίκετο:  ……………………………………………………… 
  
          Όνομα: ………………………………………………………… 
 
          Επάγγελμα……………………………………………………. 
 
          Διεφκυνςθ: ……………………………………………………. 
 
          Τθλζφωνο οικίασ: ……………………………………………. 
            
          Κινθτό τθλζφωνο………………………………………......... 
 
          Ημερομθνία:………………………………………………….       
                                                                                                                       Υπογραφι      

                                                                      

                                                                                                         …………………….. 

 
 
 
 
                    

                         

 

 


