
ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΟΜΑΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:     

   «Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΣΗΜΕΡΑ» 

Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων                        

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης                                                                         

Ήρας 4 και Ιάσονος 

 

O Νίκος Τομαράς, Ειδικός Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας (MA Counselling 

and Psychotherapy), πιστοποιημένος Εκπαιδευτής PET & TET (Parent & 

Teacher Effectiveness Training) από τον Gordon Training International, 

μας μιλάει για τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες να έχουμε ως γονείς 

για τη βελτίωση και την ενδυνάμωση της σχέσης μας με τα παιδιά μας. 

Το θέμα της ομιλίας του είναι: « Ο αποτελεσματικός γονέας σήμερα» 

Εάν είστε γονέας βρέφους, μικρού παιδιού ή εφήβου, γνωρίζετε πολύ 

καλά πόσο απαιτητική μπορεί να είναι η ανατροφή του, ενίοτε έως και 

εξοντωτική. Τα παιδιά δεν έρχονται στον κόσμο μαζί με το αντίστοιχο 

εγχειρίδιο οδηγιών. Το να είστε γονέας δεν σημαίνει πάντα ότι γνωρίζετε 

ενστικτωδώς τι πρέπει να κάνετε σε κάθε περίσταση. 

Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε πώς μέσα από μία υγιή σχέση, που προάγει 

τα έμφυτα θετικά στοιχεία του καθενός μεγαλώνουν παιδιά με 

χαρακτηριστικά υπευθυνότητας, αυτοπειθαρχίας, συνεργασίας, 

αυτονομίας και σεβασμού. Πώς αυτό επιτυγχάνεται όχι με αυταρχικό ή 

υποχωρητικό τρόπο, αλλά με σεβασμό στις ανάγκες του καθενός, 

δουλεύοντας ο ένας μαζί με τον άλλο, αντί ο ένας απέναντι στον άλλο. 

Στην ομιλία θα μας εξηγήσει: 

Πώς θα διευκολύνουμε το παιδί μας,με τρόπο υποστηρικτικό και όχι 

παρεμβατικό,να αναγνωρίζει τις ανάγκες του, να αντιμετωπίζει τα 

δυσάρεστα συναισθήματα και να λύνει αποτελεσματικά τα προβλήματά 

του. 

Πώς να διεκδικούμε τις ανάγκες μας, όταν αυτές παρεμποδίζονται από 

τη συμπεριφορά του παιδιού μας, με τρόπο που να ενισχύει την 

αυτοπειθαρχία του και να μην μειώνει την αυτοεκτίμηση του. 



Πώς να δημιουργήσουμε μία ουσιαστική, ζεστή, αρμονική σχέση με το 

παιδί μας, ώστε να μπορεί να μοιράζεται τις δυσκολίες του μαζί μας, αντί 

να αποσύρεται. 

Πώς να προλαβαίνουμε ως γονείς συγκρούσεις και εντάσεις. 

Πώς να επιλύουμε συγκρούσεις αναγκών που προκύπτουν, με τρόπο 

ισότιμο και αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, χωρίς νικητές και ηττημένους. 

Πώς να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις αξιών με σεβασμό και 

ευαισθησία. 

Θα βοηθηθούμε σε καταστάσεις όπως: 

«Κάθε πρωί, μέχρι να ετοιμάσω τα παιδιά για το σχολείο, ζω μια 

κόλαση». 

«Το παιδί μου γυρνά στενοχωρημένο από το σχολείο και όταν το ρωτάω 

τι έχει δεν απαντά. Ανησυχώ και δεν ξέρω πώς να το βοηθήσω». 

«Γίνεται καθημερινά μάχη για το διάβασμα. Κουράστηκα, τι άλλο να 

κάνω πια;» 

«Προσπαθώ να βάλω κανόνες στο σπίτι αλλά σπάνια τηρούνται, παρότι 

απειλώ με τιμωρίες αν δεν εφαρμοστούν».  

«Τα παιδιά μου τσακώνονται συνεχώς μεταξύ τους». 

«Δεν καταφέρνω να ξεκολλήσω τα παιδιά μου από το internet, το κινητό 

και τα παιχνίδια στο tablet». 

«Το βράδυ αναγκάζομαι να τους φωνάζω για να κάνουν μπάνιο, να 

πλύνουν τα δόντια τους και να πάνε στο κρεβάτι τους. Τελειώνει η μέρα 

και έχω εξαντληθεί». 

«Οι δάσκαλοι μού λένε ότι το παιδί μου έχει αρχίσει να γίνεται επιθετικό 

στο σχολείο». 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  



Βιογραφικό ομιλητή 

Ο Νίκος Τομαράς είναι δάσκαλος. Μετά τη μετεκπαίδευσή του 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ειδικεύτηκε σε προγράμματα διάγνωσης και 

αποκατάστασης Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών. Το μεταπτυχιακό του 

είναι στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία. 

Ασχολείται με τις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές περίπου τριάντα 

χρόνια. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για τη διάγνωση και 

αποκατάστασή τους όπως επίσης και σε ομάδες παραγωγής 

αποκαταστασιακού και εκπαιδευτικού υλικού. Έχει δημοσιεύσει 

πολλά επιστημονικά άρθρα ενώ η μεταπτυχιακή του έρευνα είναι: 

«Κατανοώντας σε βάθος το βίωμα του πατέρα με παιδί διαγνωσμένο με 

μαθησιακές δυσκολίες στο δημοτικό σχολείο». 

 Έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών 

σε συνέδρια και συχνά συμμετέχει σε ημερίδες για την ενημέρωση και 

την ευαισθητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών, φοιτητών, ιατρών και 

άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με το παιδί. 

Με συναντήσεις υποστήριξης και εποπτείας συμβάλλει σε μια 

στοχευμένη και εξατομικευμένη καθοδήγηση όλων όσων 

συνειδητοποιούν ότι η αποτελεσματικότητα περνά μέσα από την 

προσωπική ανάπτυξη, ανατροφοδότηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων 

και γνώσεων που κατέχουμε ήδη. 

Από τις θέσεις του προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Δυσλεξίας, 

του επιστημονικού συνεργάτη του Κέντρου Ψυχολογικών Μελετών, του 

μέλους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Δυσκολιών 

Μάθησης, του μέλους της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος και 

της Εταιρείας Μελέτης της Ανάπτυξης Παιδιών και Εφήβων έχει 

υπηρετήσει και υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια το χώρο αυτό. 

Συνεργαζόμενος με κοινωνικές δομές όπως τον Οργανισμό 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) ως Σύμβουλος Ψυχικής 

Υγείας υποστηρίζει την προσπάθεια τού Συμβουλευόμενου να αλλάζει 

και να ζει με ένα λειτουργικό και εποικοδομητικό τρόπο. 

Με τη βοήθεια ψυχομετρικών εργαλείων των Σειρών 

Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας EvCareer της Evalion στηρίζει 

τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών δευτεροβάθμιας 



εκπαίδευσης και τη συμβουλευτική καριέρας σε φοιτητές, ανέργους και 

άτομα που αναζητούν εργασία, αλλά και σε ήδη εργαζόμενους. 

Ως πιστοποιημένος συνεργάτης του Οργανισμού 

GordonHellas και εκπαιδευτής PET & TET 

(Parent&TeacherEffectivenessTraining) του GTI (GordonTraining 

International) συμβάλλει με τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Γονέα 

(ΕΑΓ) στην εκμάθηση από τους γονείς συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και επίλυσης των συγκρούσεων, που απαιτούνται για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση αρμονικής σχέσης με τα παιδιά τους κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αντίστοιχα, με τα Εργαστήρια 

Αποτελεσματικού Δασκάλου (ΕΑΔ) εφοδιάζει τους δασκάλους με τις 

βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων που είναι 

απαραίτητες για να αναπτύξουν ποιοτικές σχέσεις με τους μαθητές τους, 

έτσι ώστε να μειώσουν τις συγκρούσεις και να αποκτήσουν περισσότερο 

χρόνο πραγματικής διδασκαλίας - μάθησης. 

Στους αγρούς των στίχων βρίσκεται από τη δεύτερη δεκαετία της 

ζωής του. Οι διαδρομές του - ποιητικές κυρίως - με μια ηρεμία που την 

αντλεί από τις λέξεις. Αδυνατεί εξάλλου να προσδιορίσει την ηλικία του, 

αφού καθημερινά μιλάει, παίζει και μεγαλώνει με παιδιά. 

Σχεδιάζει κόσμους χρωμάτων και ελπίδας μέσα από τα μάτια των 

παιδιών-μαθητών του. Με την πίστη πως από το λίγο γεννιέται το πολύ 

καταθέτει τις ποιητικές του εκδοχές. 

Είναι συγγραφέας του επιστημονικού βιβλίου για γονείς και 

εκπαιδευτικούς «Μαθησιακές δυσκολίες ή σύμπτωμα: Από τις ισότιμες 

ευκαιρίες στην εκπαίδευση σε μια συμπεριληπτική κοινωνία», 7η 

έκδοση, με πρακτικές απαντήσεις για τη δυσλεξία, τις δυσαριθμησίες, τη 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 

/ υπερκινητικότητας και των ποιητικών συλλογών «Παρήλιον», «Σχεδόν 

πια ναυτικός» και «Πόλεμος ήταν πικραλίδες με αγάλματα», ενώ κριτικές 

και ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και λογοτεχνικά 

περιοδικά. 

Ακόμη περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο προσωπικό του site:  

www.tomaras.gr 

 

http://www.tomaras.gr/

