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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που διδάσκουμε, ίσως πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που 

μαθαίνει.”

  --Ignacio Estrada

Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ουσιαστική μάθηση ενός παιδιού; Πώς θα εντοπίσουμε πιθανές δυσκολίες και 

πώς θα το εφοδιάσουμε σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο ώστε να τις ξεπεράσει και να μάθει αποτελεσματικά; Στο 

σεμινάριο «Αποτελεσματική μάθηση και παιδί: Πώς να την πέτυχετε!» - Advanced Certified Course by ACTA, θα γνωρίσετε 

τι πραγματικά είναι η μάθηση, πώς τα συναισθήματα εμπλέκονται και συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα 

ανακαλύψετε τρόπους για να βοηθήσετε στην αύξηση των επιδόσεων του παιδιού σας, ενώ παράλληλα θα γνωρίσετε νέες 

πρακτικές και τεχνικές, που θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τη διαδικασία της μάθησης είτε από την πλευρά του γονέα 

είτε από την πλευρά του εκπαιδευτικού.
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1.1 Σε ποιους απευθύνεται το «Αποτελεσματική́ μάθηση και παιδί́: Πώς να την πέτυχετε!»

Το Online Advanced Certificate “Αποτελεσματική μάθηση και παιδί: Πώς να την πετύχετε!” απευθύνεται:

• Σε γονείς που επιθυμούν να κατανοήσουν καλυτέρα πώς μπορούν να συμβάλουν στη 

μάθηση των παιδιών τους.

• Σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να βιώσουν μια πιο 

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική́ μαθησιακή́ εμπειρία. 

• Σε φοιτητές ανθρωπιστικών προγραμμάτων σπουδών που θέλουν να κατανοήσουν 

καλύτερα πώς μαθαίνει ο άνθρωπος.

1.2  Τι θα μάθω

Με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού́ προγράμματος ο/η υποψήφιος/α:

•  Θα μάθει να συμβάλει στην ουσιαστική́ μάθηση ενός παιδιού́ και στην πολύπλευρη 

ανάπτυξη του. 

•  Θα γνωρίζει τι πραγματικά́ είναι η μάθηση. 

•  Θα μπορεί́ να διαχωρίσει τις γνωστικές διεργασίες που απαιτούνται για να μάθει 

κανείς τις δεξιότητες που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο αλλά και εκείνες 

τις ψυχο-συναισθηματικές που υπογραμμίζουν και υποστηρίζουν εν γένει την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

•  Θα μπορεί να αντιληφθεί τη συμβολή του συναισθήματος στη μάθηση. 

•  Θα κατανοήσει και συνακόλουθα θα μπορεί να ορίσει τα συναισθήματα ενός 

παιδιού.

•  Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει κάποιες ενδείξεις πιθανών δυσκολιών.

•  Θα μπορεί να αντιληφθεί κάποια συμπεριφορικά προβλήματα που προκύπτουν 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

•  Θα κατέχει κάποιες τεχνικές με τις οποίες θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην 

μαθησιακή διαδικασία. 

•  Θα ξέρει πώς να ενδυναμώσει τα παιδιά σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο 

προκειμένου να μπορέσουν να μάθουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

1.3 Περιεχόμενα σεμιναρίου

1. ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1.1.  Τι είναι η μάθηση

1.1.1 Η μάθηση κατά τον συμπεριφορισμό

1.1.2 Η μάθηση κατά τον εποικοδομητισμό
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1.1.3 Η κοινωνική μάθηση

1.2  Τα κίνητρα

1.3 Τι ονομάζουμε γνωστικό τομέα

1.4. Γνωστικός τομέας, αναπτυξιακά στάδια και ορόσημα ηλικιών

1.4.1 Η θεωρία του Piaget

1.5 Τα αναπτυξιακά στάδια κατά τον Piaget

1.6. Η θεωρία του Vygotsky

1.7. Γλώσσα

1.7.1 Πώς αναπτύσσεται το λεξιλόγιο ενός παιδιού και πώς καταλαβαίνει το νόημα των λέξεων; 

1.7.2. Ο Νόαμ Τσόμσκι για την γλώσσα

1.8. Μαθηματικά

1.8.1. Τα επίπεδα ανάπτυξης των αριθμολέξεων

1.8.2. Τα μαθηματικά σύμφωνα με τα μοντέλα μάθησης

1.8.3.  Πώς σχηματίζονται όμως οι έννοιες που χρησιμοποιούμε;

1.9.  Η νοημοσύνη

1.9.1. Ο Gardner και τα είδη νοημοσύνης

1.9.2. Νοημοσύνη, εγκέφαλος και περιβάλλον

1.9.3. Νοημοσύνη και αξιολόγηση

1.9.4. Κλίμακες μέτρησης της νοημοσύνης

2. ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

2.1. Το Συναίσθημα και η Μάθηση

2.2. Ορισμός των Συναισθημάτων

2.2.2. Ο ορισμός των συναισθημάτων υπό το πρίσμα των νευροεπιστημών

2.2.3. Iowa Gabling test: Η επισφράγιση της σύνδεσης συναισθημάτων και μάθησης 

2.2.4. Ο ορισμός των συναισθημάτων βάσει άλλων επιστημών

2.3. Το θετικό και το αρνητικό συναίσθημα

2.4. Γονίδια, Μάθηση και Κοινωνικά Συναισθήματα

2.5. Τα Κυριότερα Εγκεφαλικά Συστήματα για τη Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Επεξεργασία 

2.6. Βασικά συναισθήματα

2.7.  Ενσυναίσθηση

2.8.   Τα είδη της ενσυναίσθησης

2.9.  Συναισθηματική νοημοσύνη

2.10. Μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης

2.10.1 To μοντέλο των Salovey & Mayer και του Bar-On 

2.10.2 Το μοντέλο του Goleman

2.11. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι νιώθουμε
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2.12. Πώς ρυθμίζουμε αυτά που νιώθουμε;

2.13. Πώς να καταλάβουμε τι νιώθει ένα παιδί;

2.14.  Επίγνωση των συναισθημάτων των παιδιών

3. ΜΝΗΜΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΓΚΑΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

3.1. Βασικές μνημονικές λειτουργίες και οι θεωρίες συγκράτησης πληροφοριών

3.1.2. Η εργαζόμενη μνήμη

3.2. Προσοχή

3.2.2. Οι 3 βασικές λειτουργίες της προσοχής

3.2.3.  Η προσοχή και η μάθηση

3.3. Ευαίσθητες Περίοδοι για την Ανάπτυξη του Εγκεφάλου και η Συσχέτισή τους με τη Μάθηση

3.4.  Μάθηση και δυσκολίες

3.4.1. Δυσκολίες μάθησης/ Σχολικές δυσκολίες ή Μαθησιακές δυσκολίες 

3.4.2. Μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.)

3.4.3. Βασικές δυσκολίες μαθητών με Μ.Δ.

3.4.4. Οι δυσκολίες ανά τομέα

3.4.5. Κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα των μαθητών με Μ.Δ.

3.5.  Συμπεριφορικά προβλήματα

3.5.1. Αιτίες που προκαλούν τα συμπεριφορικά προβλήματα

3.5.2. Εικόνα παιδιών με συμπεριφορικά προβλήματα μέσα στην τάξη

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

4.1.  Τεχνικές αντιμετώπισης προβληματικής συμπεριφοράς

4.1.1. Αναπλαισίωση

4.1.2. Η  θετική υποδήλωση των κινήτρων

4.1.3.  Θετικές λειτουργίες οικοσυστήματος

4.1.4. Ενθάρρυνση για συνέχιση της προβληματικής συμπεριφοράς

4.1.5. Η τεχνική της κερκόπορτας

4.2. Το παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης των παιδιών

4.2.1. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε το κινητικό παιχνίδι;

4.2.2. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε το συμβολικό παιχνίδι;

4.2.3. Παιχνίδι και γλωσσική ανάπτυξη

4.2.4. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κοινωνικό παιχνίδι στα βρέφη

4.3. Η μελέτη στο σπίτι

4.4. Θέσπιση ορίων

4.5. Ενίσχυση κινήτρων
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4.6. Αυτοεκτίμηση, οικογένεια, εκπαιδευτικός και συναισθηματικός εαυτός

4.6.1.  Προτάσεις για τον εκπαιδευτικό

4.6.2.  Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αυτοεκτίμηση των μαθητών και στην αξιόλογη της συμπεριφοράς τους. 

4.7. Στρατηγικές Ενσωμάτωσης Συναισθημάτων στη Μάθηση

4.8. Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος

1.4. Εισηγήτρια σεμιναρίου

Νατάσα Τσανίδου
Ειδική Παιδαγωγός

Η Νατάσα Τσανίδου είναι πτυχιούχος φιλόλογος και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών 

διπλωματών, στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου του East London και στην 

Νευροεπιστήμη στην εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπλέον, έχει 

εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων για την οποία έχει πιστοποίηση από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως εκπαιδευτικός σε Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Παιδιών και Εφήβων, ενώ παράλληλα εργάζεται ιδιωτικά με μαθητές υποστηρίζοντας 

τους στην εκπαιδευτική προετοιμασία και παρέχοντας εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα - παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Παράλληλα, είναι πανεπιστημιακή 

συνεργάτης στην Α’ ψυχιατρική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πιο 

συγκεκριμένα στο τμήμα μαθησιακών δυσκολιών. Από το 2017 ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από 

σεμινάρια παιδαγωγικού ενδιαφέροντος

Έχει συμμετοχή σε αρκετά διεθνή συνέδρια τόσο ως ομιλήτρια όσο και ως ακροάτρια, ενώ παράλληλα έχει δημοσιεύσει 

έρευνες της σε παγκοσμίου κύρους επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την γνωστική 

κυρίως ανάπτυξη των παιδιών, την μάθηση, την ειδική αγωγή καθώς και τις μαθησιακές δυσκολίες.
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2.1 Εισαγωγή στην πλατφόρμα του Skillbox

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Πριν προχωρήσετε στην αγορά του Σεμιναρίου θα πρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό στο Skillbox. Πατήστε εγγραφή 

πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του Skillbox και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Στη συνέχεια θα σας σταλεί ένα email στο 

οποίο πατώντας το σύνδεσμο που περιλαμβάνει ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας.

Αφού ενεργοποιηθεί, μπορείτε να προβείτε στην αγορά πατώντας «Αγορά Σεμιναρίου» στη σελίδα του Σεμιναρίου. 

Μετά την αγορά του «Αποτελεσματική́ μάθηση και παιδί́: Πώς να την πέτυχετε!», όσο πλησιάζει η έναρξη θα λάβετε ένα 

mail καλωσορίσματος από το Skillbox με βασικές οδηγίες.

Το Σεμινάριο διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της e-learning πλατφόρμας του Skillbox. Δείτε παρακάτω αναλυτικές 

πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής του Σεμιναρίου.

2.2 Xρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 εβδομάδες.

Κάθε εβδομάδα ξεκλειδώνει μία ενότητα. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει βιντεομαθήματα αλλά και ενότητες με υλικό προς 

ανάγνωση. Οι μαθητές μπορούν να τα δουν όποτε αυτοί επιθυμούν μέσα στην εβδομάδα σύμφωνα με το δικό τους 

χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος κάθε ενότητας οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα online τεστ, το οποίο έχει ως σκοπό τον 

έλεγχο των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις που αποκόμισαν από την τρέχουσα ενότητα. Να σημειωθεί πως δεν χρειάζεται 

να απαντήσετε επιτυχώς σε όλες τις ερωτήσεις των mini αυτών test, καθώς μοναδικός τους στόχος είναι να ελέγξετε οι 

ίδιοι αν έχετε αφομοιώσει τις γνώσεις.

Zoom Meeting

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του σεμιναρίου θα σας αποσταλεί ένας σύνδεσμος προκειμένου να λάβετε 

μέρος σε μια live διαδικτυακή συζήτηση με την εισηγήτρια. Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για τη συνάντηση θα 

είναι το ZOOM και η διάρκεια του Meeting θα είναι μιάμιση ώρα. Το Zoom Meeting έχει ως στόχο να γνωριστείτε με τους 

υπόλοιπους μαθητές του τμήματος, να συνομιλήσετε με την εισηγήτρια για τους στόχους του σεμιναρίου και να εκφράσετε 

τις πρώτες σκέψεις σας για το υλικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε μελετήσει την ύλη της ενότητας για να λάβετε μέρος. 

Η συμμετοχή σας αν και είναι προαιρετική, κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εμπειρίας που έχουμε 

ετοιμάσει για εσάς.

Oι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Forum του Σεμιναρίου για να θέσουν τις ερωτήσεις τους στην Εισηγήτρια, η 

οποία θα απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις μέσα σε 48 ώρες.

Στο τέλος του προγράμματος και για την απόκτηση της Advanced Βεβαίωσης από την ACTA – Τεχνοβλαστός του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι μαθητές θα πρέπει να περάσουν το τελικό test με βαθμολογία 

τουλάχιστον 60%. Μπορούν να επαναλάβουν όσες φορές επιθυμούν το test.
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Πίνακας online μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ SKILLBOX 
FORUM 

FACEBOOK
GROUP

1η εβδομάδα Παρακολούθηση 1ης ενότητας ΝΑΙ ΝΑΙ

Συμμετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

2η εβδομάδα Παρακολούθηση 2ης ΝΑΙ ΝΑΙ

Συμμετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

3η εβδομάδα Παρακολούθηση 3ης ενότητας ΝΑΙ ΝΑΙ

Συμμετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

4η εβδομάδα Παρακολούθηση 4ης ενότητας ΝΑΙ ΝΑΙ

Συμμετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

Συμμετοχή στο τελικό test για την απόκτηση της Βεβαίωσης 

από την ACTA

Από την 4η 

εβδομάδα και μετά

Η πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του προγράμματος 

παραμένει ανοιχτή για να ξαναδούν όσες φορές επιθυμούν οι 

συμμετέχοντες τις ενότητες που τους ενδιαφέρουν 

Ενεργό για 

ερωτήσεις

Το Facebook Group 

παραμένει ανοιχτό

2.3 Forum

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του «Αποτελεσματική́ μάθηση και παιδί́: Πώς να την 

πέτυχετε» - Advanced Certified Course by ACTA, θα μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με 

την Εισηγήτρια μέσω ειδικού Forum. Εκεί, θα μπορείτε να θέτετε τα ερωτήματά σας και τις απορίες που μπορεί 

να προκύψουν σχετικά με την εκπαίδευση και τα θέματα που παρουσιάζονται και η εισηγήτρια θα σας απαντάει 

εντός 48 ωρών. Όταν  η απάντηση στο ερώτημά σας δημοσιεύεται στο Forum, θα λαμβάνετε ειδοποίηση μέσω 

email. Παράλληλα, θα βλέπετε όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχουν δημοσιευτεί εκεί.

 

2.4 Facebook Group

Με την παρακολούθηση του προγράμματος θα σας δοθούν οδηγίες για να γίνετε μέλος του Facebook Group 

«Αποτελεσματική́ μάθηση και παιδί́: Πώς να την πέτυχετε | Skillbox.gr». Στο Group αυτό θα μπορείτε να συνδέεστε 

αν έχετε λογαριασμό στο Facebook και θα συζητάτε με τους άλλους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου, όπως επίσης 

και με τον Εισηγητή και τους Moderators του Skillbox. Σκοπός του Group είναι η γενική συζήτηση που θα αφορά σε 
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θέματα αποτελεσματικής μάθησης καθώς και το networking μεταξύ των συμμετεχόντων. Ερωτήσεις που αφορούν 

την ύλη του Σεμιναρίου θα γίνονται μόνο στο ειδικό Forum του, που υπάρχει στην πλατφόρμα του Skillbox.

2.5 Skillbox Facebook Community

Η παρακολούθηση του προγράμματος σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε και στην κοινότητα του Skill-

box στο Facebook. Εκεί, θα μπορείτε να μαθαίνετε νέα του φορέα, πληροφορίες για καινούρια προγράμματα, 

να διαβάζετε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά άρθρα. Παράλληλα, θα μπορείτε να δικτυωθείτε με τους υπόλοιπους 

σπουδαστές, να συνομιλήσετε μαζί τους και να συζητήσετε για εκπαιδευτικά θέματα που σας απασχολούν. Η 

πρόσβαση στην κοινότητα παρέχεται αποκλειστικά στους σπουδαστές του Skillbox.

 

3. Πιστοποίηση - ACTA Advanced

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Test Αξιολόγησης στο τέλος του σεμιναρίου, θα λάβετε Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Πιστοποιημένου Προγράμματος κατά το πρότυπο Quality Training Label επιπέδου Advanced της ACTA - Τεχνοβλαστός 

Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε διάστημα ενός μήνα στο email σας.

4. Ολοκλήρωση του προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα όσα μάθατε είτε βρίσκεστε στη θέση 

του γονέα και επιθυμείτε να ενισχύσετε και να συμβάλετε στη μάθηση των παιδιών σας είτε εργάζεστε με παιδιά 

(εκπαιδευτικός, μουσικός κλπ) και θέλετε να προσφέρετε τα μέγιστα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα κατανοήσετε 
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τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η μάθηση, θα έχετε μάθει να «διαβάζετε» πιθανές δυσκολίες σε παιδιά και θα είστε σε 

θέση να συνδράμετε προς την άμβλυνσή τους. 

5 Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα όποτε μπορώ;

Τα μαθήματα του προγράμματος είναι κατανεμημένα σε 4 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα ξεκλειδώνουν συγκεκριμένες 

ενότητες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αργότερα και αφού έχουν ξεκλειδώσει όλα ή να ακολουθήσετε τον 

τρόπο παρακολούθησης που προτείνουμε, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη του σεμιναρίου και της πλατφόρμας 

μας.

Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα; Παρέχεται πλάνο πληρωμών;

Το «Αποτελεσματική́ μάθηση και παιδί: Πώς να την πέτυχετε» - Advanced Certified Course by ACTA κοστίζει 260€. 

Παρέχεται η δυνατότητα τριών (3) άτοκων δόσεων, αν επιλέξετε πληρωμή μέσω κάρτας (πιστωτικής). Οι online πληρωμές 

στο Skillbox πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ασφαλών πληρωμών της Eurobank.

Ακολουθείται κάποια πολιτική εκπτώσεων;

Το Skillbox παρέχει έκπτωση 15% σε Φοιτητές & Ανέργους. Η έκπτωση αυτή δεν ισχύει όταν υπάρχει εκπτωτική τιμή Early 

Bird σε προκαθορισμένο διάστημα κατά τις πρώτες ημέρες έναρξης των εγγραφών.

Πότε λαμβάνω την πιστοποίηση ACTA;

Το «Αποτελεσματική́ μάθηση και παιδί́ : Πώς να την πέτυχετε» - Advanced Certified Course by ACTA είναι πιστοποιημένο 

κατά το πρότυπο QTL Advanced της ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με την 

επιτυχή ολοκλήρωση του τελικού test αξιολόγησης (60% επιτυχία), θα λάβετε την πιστοποίηση σε διάστημα ενός μήνα. 

Να σημειωθεί πως μπορείτε να επαναλάβετε το test όσες φορές θέλετε σε περίπτωση αποτυχίας.

Πώς θα με ωφελήσει το «Αποτελεσματική́ μάθηση και παιδί́: Πώς να την πέτυχετε» - Advanced Certi-

fied Course by ACTA;

Το πρόγραμμα θα σας εφοδιάσει με τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να αντιμετωπίσετε τη διαδικασία της μάθησης με τον 

τρόπο που της αρμόζει, εστιάζοντας δηλαδή στην ουσία. Θα σας παρέχει διεξόδους από δυσκολίες που αντιλαμβάνεστε 

πως πιθανόν υπάρχουν και ίσως μία διαφορετική θεώρηση της διαδικασίας, ενώ παράλληλα θα δώσει λύσεις με άκρως 

εμπεριστατωμένες απαντήσεις στους προβληματισμούς που προκύπτουν είτε από τη θέση του γονέα είτε από εκείνη του 

εκπαιδευτικού.


