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3Step: Baby, Regular & Fast Track 
Αποκτήστε τη σχέση που ονειρεύεστε με τα παιδιά σας! Τέρμα 

τα κλάματα και οι φασαρίες! Τέρμα οι αρνήσεις, οι ενστάσεις και οι 
κρίσεις υστερίας! Το 3Step: Με τα παιδιά στα δύσκολα, είναι ένα 
πρωτοποριακό ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άμεσες 
εφαρμογές που σας βοηθά να μεγαλώνετε υπεύθυνα, συγκροτημένα 
και χαρούμενα παιδιά.  
 

Τι θα κερδίσετε συμμετέχοντας στην εκπαίδευση: 
 Θα γνωρίσετε ένα νέο πλαίσιο επικοινωνίας που επιφέρει 

συνεννόηση και ανταπόκριση. 

 Θα εξασκηθείτε σε αναγνωρισμένες μεθόδους διαπαιδαγώγησης φιλικές σε σας και το παιδί σας 

 Θα δείτε πώς μέσα από τις δυσκολίες ενισχύουμε τη ψυχική ανθεκτικότητα. 

 Θα αναπτύξετε την κρίση, την ικανότητα εύρεσης λύσεων και τον αυτοέλεγχο των παιδιών σας 

 Θα καλλιεργείτε την κατανόηση, το φιλότιμο και θα δημιουργείτε κλίμα θαλπωρής, ηρεμίας και ασφάλειας  

 Θα μπορείτε να επικοινωνείτε εποικοδομητικά με άλλους σημαντικούς ενήλικους στη ζωή των παιδιών σας. 
 
Διάρκεια: 3Step Baby-Track (3 ώρες), 3Step Fast-Track (5ώρες) & 3Step Regular (10 ώρες)  
Γονείς παιδιών 3  Ηλικιακών ομάδων:  Baby3Step 2- 4 ετών, Kid3Step 5-10, Teen3Step 11-16  
 
Επόμενες ομάδες: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018 
 

Για γονείς παιδιών: Τόπος: Ημερομηνία Κρατήστε θέση μέχρι: 

Baby3Step 2-4 ετών    Fast Track Αθήνα Σαβ 20 Οκτ 10:00-13:00 10 Οκτ 

Kid3Step 5-10 ετών Baby Track Αθήνα Κυρ 21 Οκτ 10:00-15:00 10 Οκτ 

Kid3Step 5-10 ετών    Fast Track Κρήτη Εκκρεμεί  

Teen3Step 11-16 ετών Fast Track Κρήτη Εκκρεμεί  

Teen3Step 11-16 ετών    Fast Track Αθήνα Σαβ 7 Δεκ 10:00-15:00 27 Νοε 

 
Οι ομάδες διεξάγονται με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων γι αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
Εφόσον ενδιαφέρεστε παρακαλώ επικοινωνήστε με το 6937475161 
 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:   

 Προβολή Power point & Σημειώσεις για τους συμμετέχοντες. 

 Εγχειρίδιο ασκήσεων & Υλικό για role plays. 

 Προτάσεις βιβλίων για ενημερωμένους γονείς.  

 Βεβαίωση παρακολούθησης.  
 

Τι έχουν πει για το σεμινάριο: 
 Η κ. Ρασιδάκη είναι μια εξαιρετική εκπαιδεύτρια. Έμαθα τρόπους για να αντικαταστήσω πεπαλαιωμένες, 

αδιέξοδες τακτικές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ! 

 Πήρα πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις για την καθημερινότητά μας. Το θετικό αποτέλεσμα ήταν άμεσο.  

 Η εκπαιδεύτρια μας μάθαινε ό,τι καινούριο, ενδυναμώνοντάς μας και προτρέποντάς μας να το 
δοκιμάσουμε εκείνη την ώρα. Πέρασα υπέροχα και έμαθα πολλά.  
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