
Η	  Εμπειρία	  μου	  
στο	  ΒΕΛΟΣ

Σχολική	  Μελέτη	  &	  Γονιός:	  
Να	  Υποστηρίξω	  Πώς;!

Θεματικός	  Κύκλος	  ΒΕΛΟΣ



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Θεματικό Κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Σχολική Μελέτη & Γονιός: Να Υποστηρίξω Πώς;».
Τι	  φράσεις,	  εικόνες	  χαράχτηκαν	  μέσα	  μου;	  
Τι	  αλλαγές	  διαπίστωσα	  σε	  σχέση	  με	  την	  επικοινωνία	  	  μου	  
με	  	  το/τα	  	  παιδί/παιδιά	  	  μου;	  

Ένα	  εργαστήρι	  αγκαλιά	  για	  τις	  
ανησυχίες	  του	  γονιού.	  Πολύ	  
κοινή	  αλήθεια	  το	  ‘’ό,τι	  
παίρνεις	  δίνεις’’	  και	  ισχύει	  σε	  
αυτήν	  την	  περίπτωση.	  Με	  
νοιάξιμο,	  με	  φροντίδα,	  με	  
επαγγελματισμό	  αυτό	  το	  
εργαστήρι	  γέμισε	  τη	  φαρέτρα	  
μας	  θάρρος,	  σιγουριά,	  
αισιοδοξία	  για	  να	  ζεστάνουμε,	  
να	  βαθύνουμε	  τη	  σχέση	  μας	  
με	  το	  παιδί	  και	  να	  του	  
αφήσουμε	  χώρο,	  να	  σταθεί	  
στα	  δικά	  του	  πόδια.	  
Ευχαριστούμε	  

Μητέρα	  7χρονης	  /	  Β΄δημ



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Θεματικό Κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Σχολική Μελέτη & Γονιός: Να Υποστηρίξω Πώς;».
Τι	  φράσεις,	  εικόνες	  χαράχτηκαν	  μέσα	  μου;	  
Τι	  αλλαγές	  διαπίστωσα	  σε	  σχέση	  με	  την	  επικοινωνία	  	  μου	  
με	  	  το/τα	  	  παιδί/παιδιά	  	  μου;	  

Στον	  τίτλο	  του	  σεμιναρίου	  θα	  
άλλαζα	  το	  ‘’Σχολική	  Μελέτη…’’
και	  θα	  έβαζα	  
‘’Ο	  σπουδαίος	  ΡΟΛΟΣ	  ως	  
ΓΟΝΙΟΣ:	  Να	  υποστηρίξω	  πως;’’
Μας	  δώσατε	  μία	  ολοκληρωμένη	  
οπτική	  για	  το	  ΠΩΣ;	  χρειάζεται	  να	  
στεκόμαστε	  δίπλα	  στα	  παιδιά	  
μας	  ως	  ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ	  στο	  
απαιτητικό	  και	  απίστευτα	  
ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ	  ταξίδι	  της	  ΖΩΗΣ!!!

Σας	  ευχαριστώ	  πολύ	  
Πραγματικά!

Μητέρα	  12χρονου	  αγοριού
Στ΄δημ



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Θεματικό Κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Σχολική Μελέτη & Γονιός: Να Υποστηρίξω Πώς;».
Τι	  φράσεις,	  εικόνες	  χαράχτηκαν	  μέσα	  μου;	  
Τι	  αλλαγές	  διαπίστωσα	  σε	  σχέση	  με	  την	  επικοινωνία	  	  μου	  
με	  	  το/τα	  	  παιδί/παιδιά	  	  μου;	  

Το	  σεμινάριο	  της	  σχολικής	  μελέτης	  
ήταν	  για	  άλλη	  μια	  φορά,	  ένα	  
μάθημα	  ζωής!!!	  Έμαθα	  από	  το	  
ΒΕΛΟΣ	  τα	  κλειδιά	  μιας	  ουσιαστικής	  
επικοινωνίας	  με	  τα	  παιδιά	  μου,	  
εστιάζοντας	  στις	  πραγματικές	  
ανάγκες	  τους.	  Κατάλαβα	  μέσα	  από	  
όσα	  ειπώθηκαν	  στα	  σεμινάρια,	  ότι	  
ο	  δρόμος	  της	  Μελέτης	  είναι	  
πολύπλευρος	  και	  το	  ΒΕΛΟΣ	  
μας	  τον	  φώτισε	  σε	  κάθε	  του	  σημείο.	  
Σας	  ευχαριστώ	  από	  καρδιάς

Μητέρα	   κοριτσιών	  
Γ΄	  δημ.	  και	  Ε΄	  δημ.



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Θεματικό Κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Σχολική Μελέτη & Γονιός: Να Υποστηρίξω Πώς;».
Τι	  φράσεις,	  εικόνες	  χαράχτηκαν	  μέσα	  μου;	  
Τι	  αλλαγές	  διαπίστωσα	  σε	  σχέση	  με	  την	  επικοινωνία	  	  μου	  
με	  	  το/τα	  	  παιδί/παιδιά	  	  μου;	  

Α΄	  δημ.


