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Φιλοσοφία Εργαστηρίου

Ο ThomasGordon δημιούργησε αυτό το σύστημα εκπαίδευσης έχοντας ως πυλώνες

τις βασικές αρχές της προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl Rogers:

ενσυναίσθηση, αποδοχή, αυθεντικότητα.

Πρόκειται για ένα μοντέλο μη τιμωρητικό, που αντικαθιστά τις τιμωρίες και τις
ανταμοιβές με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες δεξιότητες επικοινωνίας που βοηθούν
τους γονείς να κατανοήσουν τις ανάγκες των παιδιών, να αντιπαρατεθούν στις μη
αποδεκτές συμπεριφορές τους με σεβασμό και κατανόηση και, τέλος, να βρουν
αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Και όλα αυτά, διαφυλάσσοντας και ενδυναμώνοντας την
μεταξύ τους σχέση.

Οφέλη Εργαστηρίου

Με το σύστημα Gordon θα μάθετε:

● Ποιά είναι τα 12 εμπόδια επικοινωνίας: εμπόδια που άθελά μας βάζουμε

στο κανάλι επικοινωνίας με τους άλλους, προσπαθώντας να καθησυχάσουμε,

να νουθετήσουμε, ακόμη και να παινέψουμε όποιον βιώνει πρόβλημα, με

αποτέλεσμα να μην δώσουμε την ανάλογη σημασία στο θέμα που τον

απασχολεί.

● Πώς να χρησιμοποιείτε την «ενεργητική ακρόαση»: πρόκειται για

εκπαίδευση στον διάλογο με ενσυναίσθηση. Μαθαίνουμε πώς να βλέπουμε

τον κόσμο με τα μάτια του άλλου και μάλιστα πώς να του επικοινωνούμε πως

στεκόμαστε δίπλα του. Με τον τρόπο αυτό ανακουφίζεται και το κανάλι

επικοινωνίας ανοίγει.



● Πώς να στέλνετε «μηνύματα-Εγώ»:

-Εκπαίδευση στην διεκδίκηση ικανοποίησης των αναγκών μας χωρίς την

επιβολή εξουσίας με το Μήνυμα – Εγώ Αντιπαράθεσης.

-Δήλωση των αξιών μας με το Μήνυμα – Εγώ Απλής Δήλωσης.

-Πρόληψη συγκρούσεων με το Προληπτικό Μήνυμα – Εγώ.

- Ενίσχυση συμπεριφορών και θετική πειθαρχεία με το Ενισχυτικό/

ενθαρρυντικό Μήνυμα – Εγώ.

● Την μέθοδο «μη-ήττας» ώστε να επιλύετε τις αναπόφευκτες συγκρούσεις:

Όταν πρόκειται για σύγκρουση αναγκών, μαθαίνουμε βήμα-βήμα πώς θα

εντοπίσουμε τις ανάγκες που δεν καλύπτονται, πώς κάνουμε καταιγισμό

ιδεών, αξιολόγηση λύσεων και εφαρμογή ώστε όλες οι πλευρές να μείνουν

ικανοποιημένες χωρίς να συμβιβαστούν.

● Πώς να αποφύγετε την «απόλυση» από τα παιδιά σας: Αλλάζοντας

εσωτερική στάση αλλά και χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες επικοινωνίας,

κρατάτε το κανάλι επικοινωνίας με τα παιδιά ή/ και τους μαθητές σας πάντα

ανοιχτό.

Το Εργαστήρι Αποτελεσματικού Γονέα εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση είναι σε

μεγάλο βαθμό βιωματικό, αφού η γνώση πέρα από την διάλεξη (power point)

περιλαμβάνει ασκήσεις με workbook και roleplays. Ενθαρρύνει την αυτογνωσία

εφόσον μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας, τις αξίες και τις

πεποιθήσεις μας.

Βιβλιογραφία

Υποχρεωτικά βιβλία:

Gordon, T. (2003). Τα μυστικά του αποτελεσματικού γονέα. Μια πρωτοποριακή

μέθοδος εκπαίδευσης γονέων για την ανατροφή υπεύθυνων παιδιών. Αθήνα: Gordon

Hellas, ΜΑΡΤΗΣ. €10

Workbook Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα Εκδ. Gordon Hellas €10

Θα σας δοθεί extra προτεινόμενη βιβλιογραφία.



Διάρκεια και Κόστος:

Σε ομάδα onsite το  Εργαστήρι του Αποτελεσματικού Γονέα και το Εργαστήρι του

Αποτελεσματικού Δασκάλου διαρκεί συνολικά 30 ώρες. Η Gordon Αμερικής

απαγορεύει την διεξαγωγή του εργαστηρίου online σε ομάδα. Διεξάγεται όμως

online ατομικά σε έναν γονέα ή δάσκαλο ή σε ζευγάρι γονέων με διάρκεια

συντομότερη και ευέλικτο ωράριο.

Σε ομάδα, το κόστος για τις 30 ώρες του εργαστηρίου είναι €230/άτομο και

€370/ζευγάρι.

Για ατομική συμβουλευτική το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

● €35 ανά ώρα για έναν γονέα ή εκπαιδευτικό αντίστοιχα

● Αν προπληρωθεί ένα πακέτο 5 συναντήσεων, προσφέρεται έκπτωση 15% από

€175 προπληρώνετε €150.

● Αν προπληρωθεί ένα πακέτο 15 συναντήσεων, προσφέρεται έκπτωση 25%

από €525 προπληρώνετε €420.

Για ζευγάρι γονέων, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

● €50 ανά ώρα για τους δύο γονείς

● Αν προπληρωθεί ένα πακέτο 5 συναντήσεων, προσφέρεται έκπτωση 15% από

€250 προπληρώνετε €220.

● Αν προπληρωθεί ένα πακέτο 15 συναντήσεων, προσφέρεται έκπτωση 25%

από €750 προπληρώνετε €600.

Τα παραπάνω κόστη δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.

Οι συνεδρίες onsite αποπληρώνονται μετά το πέρας της εκάστοτε συνάντησης.

Οι συνεδρίες online προπληρώνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, στις

παρακάτω τράπεζες:

-Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: GR7701101430000014300437960

BIC/ SWIFT code: ETHNGRAA



-Viva Wallet: GR1570100000000798532948301

BIC/ SWIFT code: VPAYGRAA

Οι αποδείξεις αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση που έχετε υποδείξει στο

ιστορικό συμβουλευόμενου.

Επιστροφή χρημάτων από προπληρωμένα συνεδρίες που δεν αξιοποιούνται εγκαίρως

ΔΕΝ πραγματοποιείται.


