Σεμινάριο με θέμα: «Οριοθέτηση: η λέξη κλειδί για την ανάπτυξη υγιών παιδιών.
Πρακτικές συμβουλές περί οριοθέτησης»
Ο Όμιλος για την UNESCO για την Εκπαίδευση,
την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (πρώην Αμαρουσίου)
διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Οριοθέτηση:
η λέξη κλειδί για την ανάπτυξη υγιών παιδιών.
Πρακτικές συμβουλές περί οριοθέτησης», διάρκειας
δύο ωρών, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
27/11/2018 και ώρα 17:45, στα γραφεία του Ομίλου
μας Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι, Πλατεία
Ηλεκτρικού Σταθμού, 1ος όροφος.
Στις μέρες μας, οι όροι «οριοθέτηση» και «όρια» στα παιδιά και τους εφήβους βρίσκονται
στο προσκήνιο. Πληθώρα απόψεων διατυπώνεται, ενώ συχνά συγκρίνεται ο τρόπος αντιμετώπισης
των παιδιών στην παρούσα κοινωνικο-οικονομική περίοδο με τον τρόπο αντιμετώπισής τους
σε παλαιότερες εποχές.
Είναι συχνή η αντίληψη και η ταύτιση των ορίων με την έννοια του περιορισμού και της τιμωρίας.
Μια αντίληψη ιδιαίτερα λανθασμένη! Τα όρια και η σταθερότητα εντός του οικογενειακού πλαισίου,
συμβάλλουν στην ανάπτυξη υγιών ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά παιδιών και εφήβων, ώριμων,
με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και ικανών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής.
Συμπερασματικά, με τον όρο «όρια» δεν εννοείται κανενός είδους επιβολή τιμωρίας των γονέων
προς τα παιδιά τους, αλλά πρόκειται για τους κανόνες και τις αξίες, που η οικογένεια επιθυμεί
να μεταλαμπαδεύσει στα νεότερα μέλη της μέσω της στάσης, των συμπεριφορών και των ρόλων,
που καλούνται να διαδραματίσουν οι γονείς.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Ψυχολόγος Παίδων & Εφήβων, Msc στην Ειδική Αγωγή.
Το σεμινάριο δεν έχει οικονομική επιβάρυνση. Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις
παρακολούθησης.
Λόγω περιορισμένων θέσεων επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 23/11/2018,
είτε στο e-mail: info@unesco.gr είτε στα τηλέφωνα: 210-6147002 & 212-1000-250.
Η Πρόεδρος,
Ιωάννα Παπανικολάου - Πουσπουρίκα
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