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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Για συμμετοχή παρακαλουμε κατεβάστε την εφαρμογή WEBEX, 
είναι δωρεάν, δεν χρειάζονται κωδικοί TAXIS πλέον, και αυτή 
θα χρησιμοποιούμε σε όλες τις δράσεις μας. Cisco Webex | 
Video Conferencing, Webinars, Screen Share, & Conference Call

Συνδέεστε με τα παρακάτω στοιχεία για να συμμετάσχετε 
στην συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Join from the meeting link
https://okpavrilission.my.webex.com/okpavrilission.my/j.php?M
TID=m7568b6569f0e240d37c57147749c1840

Join by meeting number
Meeting number (access code): 2559 904 1893
Meeting password: M3yRnEMsy63 (63976367 from phones and 
video systems)

Επίσης θα προβάλλεται και Live streaming μέσω της σελιδας 
μας στο facebook: 
https://www.facebook.com/vrilissiasolidarity χωρις ομως 
δυνατότητα παρέμβασης στην συζήτηση. 

Δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα 
210 6135 611 - 210 8045 564 ώστε να οργανωθεί ο 
ρυθμός των συμμετεχόντων.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη 
τόσα χρόνια. Στόχος μας η συμβολή μας στην οικογένεια και 
στους εκπαιδευτικούς για την επίλυση όλων των προβλημάτων 
που προκύπτουν στην καθημερινότητα όλων.

Σχολή Γονέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ 18.00 ΜΕΣΩ WEBEX

8/10/2021  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΠΑΤΟΥ 
Ψυχολογος – Παιδοψυχολογος – Συγγραφεας
Εχει το παιδι μου άγχος? Φοβοι, φοβιες και ψυχικη 
ανθεκτικότητα.

15/10/2021  ΕΛΕΝΑ ΑΡΚΟΥΔΗ
Φιλόλογος - Σωματικη ψυχοθεραπευτρια
Μαθητικες αγωνιες στους εφηβους. Προτασεις για ολη την 
οικογενεια.

22/10/2021  ΑΜΑΝΤΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ 
Ψυχολόγος – Συμβουλος οικογενειας – Ψυχοθεραπευτρια
ΜΕΡΟΣ Α' Ψυχικη ανθεκτικοτητα. Μια διαδικασια εξελικτικη και 
δυναμικη. 

5/11/2021  ΕΦΗ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑ ΑΦΤΙΑ 
Νηπιαγωγός – Δρ.Μηχανικός περιβάλλοντος- Συγγραφεας
Πως δομούνται και λειτουργούν οι περιοχές του ΛΟΓΟΥ 
(προφορικού και γραπτού) στον ανθρώπινο εγκέφαλο, και πως 
αυτό επηρεάζει την Παιδαγωγική;

19/11/2021  ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΠΠΑ 
Συμβουλος σταδιοδρομιας & Οικογενειακη θεραπευτρια
Πώς να εφοδιάσετε  τα παιδιά σας με  Δεξιότητες Ζωής -κλειδιά   
επιτυχίας και ευημερίας για την  κοινωνική και επαγγελματική  
ζωή.

ΜΕΡΟΣ Α' Δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασία, κριτική σκέψη 
και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, λήψη αποφάσεων.

3/12/2021  ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΠΠΑ 
Συμβουλος σταδιοδρομιας & Οικογενειακη θεραπευτρια
Πώς να εφοδιάσετε  τα παιδιά σας με  Δεξιότητες Ζωής -κλειδιά   
επιτυχίας και ευημερίας για την  κοινωνική και επαγγελματική  
ζωή.

ΜΕΡΟΣ Β΄ διαχείριση χρόνου, προσαρμοστικότητα, δημιουργική 
σκέψη,  κοινωνική ευθύνη.

17/12/2021  ΑΜΑΝΤΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ 
Ψυχολόγος – Συμβουλος οικογενειας – Ψυχοθεραπευτρια
ΜΕΡΟΣ Β΄ Ψυχικη ανθεκτικότητα. Μια διαδικασία εξελικτική και 
δυναμική.


