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                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
 
 
Αγαπητοί  γονείς & κηδεμόνες,  
 
     Είμαστε  στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι σε συνεργασία 
με τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των 1ου,3ου& 5ου Γυμνασίων Αγ. 
Δημητρίου, διοργανώνουμε έναν κύκλο δύο βιωματικών σεμιναρίων για 
γονείς, με θέμα τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των παιδιών μας.  
Συντονίστρια :Κα  Γωγώ Παπαδοπούλου, Systemic Life Coach με ειδίκευση 
στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη σύμβουλος 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
  

Πρόγραμμα 

 

   1η Συνάντηση: 

 

 Κυριακή 03/03/2019 ,ώρα 6:00 μ.μ, στο 3οΓυμνάσιο 
.Θέμα: 
      « Αναγνωρίζοντας τα στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχία.» 
 

   2η Συνάντηση:  
 

Κυριακή 07/04/2019,  ώρα 6:00  μ.μ, στο1οΓυμνάσιο. 
Θέμα: 
     « Ο ρόλος των γονέων στην πρακτική υποστήριξη των παιδιών τους, ώστε 
αυτά να μπορέσουν να επιλέξουν.» 
 
     Φίλοι γονείς,  
η ενημέρωση όλων μας για ένα θέμα τόσο σημαντικό, θα μπορέσει να μας 
βοηθήσει να δώσουμε με την στάση μας ,ώθηση στα παιδιά μας, να 
ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, να ανοίξουν προοπτικές, να δώσουν αξία και 
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να εξελίξουν τις έμφυτες δεξιότητες που έχουν, με σκοπό να οδηγηθούν, με 
τον  καλύτερο δυνατό τρόπο, στα επόμενα βήματά τους. 
     Για τη ομαλή διεξαγωγή του σεμιναρίου και λόγω του χρόνου που απαιτεί 
 (3 ώρες περίπου),παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη προσέλευσή 
σας(από 5.40 μ.μ). 
     Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όσους επιθυμούν να το 
παρακολουθήσουν. 
(το κόστος καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τους Συλλόγους Γονέων & 
Κηδεμόνων). 
     Από  τη παρουσία σας  στην 1η Συνάντηση: θα εξαρτηθεί η συμμετοχή του 
σχολείου μας και στις επόμενες συναντήσεις 
    Θα είναι χαρά μας, να στηρίξετε, την πρωτοβουλία μας αυτή 
 
Με εκτίμηση 
 
                                  
 

Για το ΔΣ του Συλλόγου 
  
 O Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 
 
   
 Xρήστος Κιούφτης                                  Βιργινία Σιγάλα-Τσατσαράγκου 

 
 
 

 

                                                                        
 


