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Σχολή Γονέων
Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος

1. Γενική προσέγγιση
• Η σχέση γονέα – παιδιού
•  Καθήκοντα της μητέρας και του 
πατέρα

• Όταν η σχέση γίνεται ανταγωνιστική
• Η επικοινωνία με το παιδί
• Ο οικογενειακός αστερισμός
• Η δημιουργία του χαρακτήρα 

2.  Οι στόχοι της συμπεριφοράς του 
παιδιού 

• Η προσέλκυση της προσοχής
• Η μάχη για δύναμη 
• Η εκδίκηση
• Η παραίτηση

3.   Η ανταπόκριση του γονέα στους 
στόχους  του παιδιού

• Το να μιλάει και το να κάνει
•  Η αποφυγή της μάχης και του 
τσακωμού

•  Ο στόχος της συμπεριφοράς του 
γονέα 

• Το παραχάϊδεμα
• Η αυταρχική συμπεριφορά
• Η εγκατάλειψη
• Οι συνέπειες και η τιμωρία
• Η ενθάρρυνση

4. Η καλή σχέση και πως 
δημιουργείται
• Τα 4 συστατικά της καλής σχέσης
• Οι συγκρούσεις και η επίλυση τους
• Το οικογενειακό συμβούλιο
• Η σύνδεση του παιδιού με τον κόσμο
• Ο απογαλακτισμός του παιδιού.

Τα θέματα της «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ» που αναλύονται με λεπτομέρεια στο σεμινάριο, 
είναι τα εξής : 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
1.  Προσχολική ηλικία : ύπνος, φαγητό, παιχνίδια, ντύσιμο, παιδικός σταθμός, επιθετική συμπε-
ριφορά, αρνήσεις, κλάμα, ακραίες συμπεριφορές, ζημιές, τσακωμοί με αδέλφια και φίλους, 
επικίνδυνες ενέργειες, νυχτερινή ενούρηση κλπ. 

2.  Σχολική ηλικία :  διάβασμα, διατροφή, τακτοποίηση δωματίου, σχολείο, αρνητικές συμπερι-
φορές στο σχολείο και στο σπίτι, επικοινωνία με το παιδί, οικογενειακό συμβούλιο, παράλο-
γες απαιτήσεις, επικίνδυνες ενέργειες, μιμητισμός, ηλεκτρονικά παιχνίδια και Internet κλπ. 

3.  Εφηβεία : επικοινωνία, συμφωνίες, οικογενειακό συμβούλιο, αρνητικές συμπεριφορές, κάπνι-
σμα, ναρκωτικά, σεξ, ομοφυλοφιλία, διάβασμα, διατροφή, εμφάνιση, επαγγελματικός προσα-
νατολισμός, αυτοκίνητο, μηχανάκι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, Internet, νυχτερινές έξοδοι κλπ. 

Seminars & Consulting 
Ελβετίας 21, Αγία Παρασκευή, 15342, τηλ. 210-6080595

www.pregoukos.gr - www.e-seminars.com.gr - info@pregoukos.gr 



ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ 
ΜΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ!

Σήμερα όλο και περισσότερο έντονη γίνεται η ανάγκη για όλους εμάς τους γο-
νείς, να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδιά μας και να τα προετοιμάσουμε 
για την ένταξη τους στην κοινωνία, έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα και που κανείς 
δεν την θεωρεί «ιδανική».  Γιαυτό και κάνουμε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, με την 
προώθηση του «πακέτου» «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ». 

Το περιεχόμενο που έχουμε προσδώσει στην «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ» , είναι τριπλό 
και αποτελείται από όλες τις μορφές επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε με εσάς, 
τους γονείς. Περιλαμβάνει, ήχο, εικόνα, εισήγηση, εγχειρίδιο εκπαίδευσης  και 
προσωπική υποστήριξη για ερωτήσεις, απορίες, προβλήματα κλπ. Πρόκειται 
δηλαδή για τον πλέον ολοκληρωμένη εκπαίδευση που θα μπορούσατε να έχετε. 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου σε διπλό dvd, διάρκειας 4 ωρών, διδάσκει την  
συγκεκριμένη μέθοδο διαπαιδαγώγησης, που βασίζεται στην παιδαγωγική μέ-
θοδο του Ρ.Ντράϊκωρς και προέρχεται από την Ατομική Ψυχολογία του Α.Ά-
ντλερ, της πλέον διαδεδομένης και χρησιμοποιούμενης σχολής ψυχολογίας σή-
μερα ανά τον κόσμο. 

∆εν πρόκειται για μαθήματα ψυχολογίας, ούτε για ψυχοθεραπεία των γονέων 
ή των παιδιών, ούτε για ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά για μια πρακτική μέθοδο 
επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά τους, με στόχο την ενθάρρυνση και την 
αύξηση της αυτοπεποίθησης τους, μέσα από την συνεργασία μαζί τους και την 
ισότιμη καλή σχέση. 

Η εκπαίδευση γίνεται στους γονείς, γιατί η συμπεριφορά των γονέων είναι ο κυ-
ρίαρχος παράγων επίδρασης και στην σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

Ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων στα ελληνικά, κυκλοφορεί σήμερα, με την διδασκαλία 
του Ά.Άντλερ, του Ρ. Ντράϊκωρς, αλλά και των νεώτερων Ντον Νντικμάγιερ και Γκάρυ 
Μακαίη.  

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο εισηγητής του σεμιναρίου στο dvd και ο συγγραφέας του εγχειριδίου 
«∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩ»,  κ. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, είναι ειδικά εκπαιδευμένος 
επί 20 χρόνια στην Ατομική Ψυχολογία του Ά.Άντλερ, έχει διδάξει την μέθοδο σε 
μεμονωμένους γονείς και σε ομάδες γονέων, είναι συγγραφέας 3 σχετικών βιβλίων  
(Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ, ΠΛΟΥΤΟΣ), του 
εγχειριδίου διαπαιδαγώγησης «∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ» και είναι επίσης ομιλητής σε 
εκδηλώσεις αφιερωμένες στην διαπαιδαγώγηση. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο 
παιδιών, αγόρι 20 και κορίτσι 18 ετών. 

www.pregoukos.gr
www.e-seminars.com.gr
info@pregoukos.gr  
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