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«Παιδεία» το μέλλον των κοινωνιών
Οι πραγματικές αξίες - πώς διδάσκονται μέσα στην Οικογένεια;
Ο Όμιλος Unesco Αμαρουσίου σας
προσκαλεί σε σεμινάριο με θέμα:
«Παιδεία» το μέλλον των κοινωνιών. Οι
πραγματικές αξίες - πώς διδάσκονται μέσα
στην Οικογένεια; διάρκειας δύο ωρών, που
θα
πραγματοποιηθεί
τη
Δευτέρα
23/03/2015 και ώρα 17:45, στα γραφεία
του Ομίλου μας, Βασ. Γεωργίου 2-4,
Μαρούσι, Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού.
Η οικογένεια παίζει τον πρώτο ρόλο πάντα, γιατί είναι το πρώτο περιβάλλον, που γνωρίζει ο
άνθρωπος.
Οι συγκρούσεις και οι διαμάχες είναι αναπόσπαστο μέρος των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι
αναπόφευκτες και είναι απαραίτητο όχι μόνο να τις αναμένουμε, αλλά και να γνωρίζουμε με
ποιο τρόπο μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε.
Μέσα στην οικογένεια οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις είναι μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας. Το ζήτημα δεν είναι, εάν θα υπάρξουν ή όχι διαμάχες, αλλά το πως θα
αντιμετωπιστούν με επιτυχία, ιδίως όταν αφορούν συγκρούσεις αξιών. Δηλαδή, όταν οι
πεποιθήσεις των γονέων και των παιδιών είναι αντίθετες.
Στο σεμινάριο θα παρουσιάσουμε το πώς μπορούν αυτές οι συγκρούσεις να λυθούν με
λειτουργικό τρόπο.
Ομιλήτρια:
Κατερίνα Dearing, Chartered Psychologist (BPS), Οικογενειακή Θεραπεύτρια (E.F.T.A.),
MA Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (ΙΟΕ Παν. Λονδίνου)
Το σεμινάριο δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.
Λόγω περιορισμένων θέσεων, επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή
20/03/2015, είτε στο e-mail: info@unesco.gr είτε στα τηλέφωνα: 210-6147002 & 212-1000250.
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Παπανικολάου - Πουσπουρίκα
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