
Πρόςκληςη ςε διαδικτυακά ςεμινάρια για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ 

Αγαπθτοί γονείσ και αγαπθτοί εκπαιδευτικοί, 

ςασ προςκαλϊ ςτα παρακάτω διαδικτυακά ςεμινάρια που διοργανϊνω ςε ςυνεργαςία με «Το χαμόγελο 

του παιδιοφ»:  

1. Θζμα ςεμιναρίου: COVID-19: Φροντίηοντασ τουσ Γονείσ. Ψυχικι Ανκεκτικότθτα 

Ημερομηνία υλοποίηςησ: Τρίτθ 2 Φεβρουαρίου 2021, ϊρα 18:00-20:00 

Περίληψη 
Ο νζοσ κορωνοϊόσ μασ ζχει φζρει αντιμζτωπουσ με μια νζα πραγματικότθτα και βιϊνουμε 
πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ ζχουν επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ και ενδζχεται να επιβαρφνουν 
τθν ψυχολογικι μασ κατάςταςθ. Οι άνκρωποι προςαρμόηονται ςε νζεσ καταςτάςεισ εν μζρει χάρθ 
ςτθν ανκεκτικότθτα και ηθτοφμενο πλζον είναι να καλλιεργιςουμε τθν ψυχικι μασ ανκεκτικότθτα 
ενδυναμϊνοντασ τον εαυτό μασ. Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομιλίασ ψυχολόγοι του οργανιςμοφ 
απευκφνονται ςε γονείσ δίνοντάσ τουσ βαςικζσ ςυμβουλζσ προκειμζνου να φροντίςουν οι ίδιοι τον 
εαυτό τουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και να μπορζςουν να 
φροντίςουν τισ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ. 
 

2. Θζμα ςεμιναρίου: Θζματα Αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο 

Ημερομηνία υλοποίηςησ: Τρίτθ 16 Φεβρουαρίου 2021, ϊρα 18:00-20:00 

Περίληψη 
Οι ψυχολόγοι του οργανιςμοφ «Το Χαμόγελο του Παιδιοφ» βαςιηόμενοι ςε περιπτϊςεισ αλθκινϊν 
περιςτατικϊν κα πραγματοποιιςουν μια παρζμβαςθ για το Διαδίκτυο αναδεικνφοντασ ςθμαντικοφσ 
κινδφνουσ που μπορεί να κρφβονται πίςω από μια οκόνθ, όπωσ είναι το cyber- bullying (διαδικτυακόσ 
εκφοβιςμόσ) κ.α. Παράλλθλα αναδεικνφονται τα οφζλθ του Διαδικτφου. Στθ ςυνζχεια, οι ψυχολόγοι 
του οργανιςμοφ κα δϊςουν χριςιμεσ ςυμβουλζσ ςχετικά με τον τρόπο αςφαλοφσ πλοιγθςθσ ςτο 
Διαδίκτυο. Πωσ κζτουμε όρια ςτα παιδιά μασ; 
 

3. Θζμα ςεμιναρίου: Ενδοςχολικι Βία και Εκφοβιςμόσ 

Ημερομηνία υλοποίηςησ: Τρίτθ 2 Μαρτίου 2021, ϊρα 18:00-20:00 

Περίληψη 
«Μαμά να τον χτυπιςω κι εγϊ;», «Δεν αντζχω άλλο μπαμπά, δεν κζλω να ξαναπάω ςχολείο», 
δφςκολεσ φράςεισ ειδικά όταν ςχετίηονται με ςυμπεριφορά άλλων παιδιϊν απζναντι ςτο παιδί μασ. 
Τι μπορείσ να απαντιςεισ; Πωσ μπορείσ να αντιδράςεισ ςε αυτζσ τισ ερωτιςεισ κα προςπακιςει ο / θ 
ψυχολόγοσ  από «Το Χαμόγελο του Παιδιοφ» να απαντιςει. 

 
 Τα παραπάνω διαδικτυακά ςεμινάρια υλοποιοφνται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ του οργανιςμοφ 
«Το χαμόγελο του παιδιοφ» και απευκφνονται  ςτα ςχολεία τθσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ μου. Τα ςεμινάρια 
κα υλοποιθκοφν με τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ που διακζτει «Το χαμόγελο του παιδιοφ». Για 
κάκε ςεμινάριο κα ςτείλω ςτα ςχολεία τον αντίςτοιχο υπερςφνδεςμο για τθ ςφνδεςθ ςτθν πλατφόρμα, 
μόλισ τον λάβω από «Το χαμόγελο του παιδιοφ». 
  
 

Με εκτίμθςθ, 
Δρ Γεωργία Αλεξοφδα  
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