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Γραπτή Έκθεση Πιστοποίησης Level 1 Aware Parenting Instructor 

Η γραπτή έκθεση δεν πρέπει να είναι χειρόγραφη. Χρειάζεται να είναι χωρισμένη σε πέντε 

αριθμημένες ενότητες που θα περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ακολουθούν στην 

περιγραφή  της κάθε ενότητας. Οι εκθέσεις που δεν ακολουθούν αυτή τη μορφή δεν θα 

γίνονται δεκτές. 

1. Ενότητα πρώτη - Γενικές Πληροφορίες  

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνετε γενικές πληροφορίες που αφορούν στην 

εκπαίδευση και στο εργασιακό ιστορικό σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα 

σύντομο βιογραφικό σημείωμα, συνοψίζοντας επιπρόσθετα σε μερικές 

παραγράφους μία περίληψη του ιστορικού σας και της τρέχουσας εργασίας σας. 

Τέλος, συμπεριλάβετε μια λίστα με όλα τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις που έχετε. 

 

2. Ενότητα δεύτερη - Λόγοι για τους Οποίους Θέλω να Πιστοποιηθώ ως Aware 

Parenting Instructor 

Τι σας εμπνέει σχετικά με το Aware Parenting; Γιατί θέλετε να διδάξετε αυτήν την 

προσέγγιση; Γιατί αναζητάτε την πιστοποίηση; 

 

3. Ενότητα Τρίτη - Γιατί Νιώθω ότι Έχω τα Προσόντα να Διδάξω Αυτή τη Φιλοσοφία 

Στην ενότητα αυτή εξηγείτε πώς έχετε εκπληρώσει ένα προς ένα, καθένα από τα 

εφτά βασικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο site της Aletha Solter. Για τα 

κριτήρια 3,4, και 5 χρειάζεται να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες και συγκεκριμένα 

παραδείγματα. Πιο συγκεκριμένα στο κριτήριο 3, περιγράψτε την εμπειρία σας 

όσων αφορά στην εφαρμογή των τριών πτυχών του Aware Parenting, 

συμπεριλάβετε τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσης του Attachment 

Play, και τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αποδοχής του κλάματος ενός 

παιδιού είτε από την προσωπική είτε από την επαγγελματική σας εμπειρία. 

 

4. Ενότητα Τέταρτη - Προτεινόμενα Σχέδια Διδασκαλίας 

Στην τέταρτη ενότητα δεν είναι απαραίτητο να προτείνετε αναλυτικά σχέδια 

μαθημάτων. Χρειάζεται όμως να απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: Σε ποιες 

πτυχές του Aware Parenting σκοπεύετε να εστιάσετε; Ποια ή ποιες μορφές 

διδασκαλίας σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε (σύντομες διαλέξεις, ολοήμερα 

εργαστήρια, ομάδες υποστήριξης, διαδικτυακά μαθήματα, blogs, ατομικές 

συναντήσεις κ.λπ.); Ποιους σκοπεύετε να διδάξετε (μόνο μητέρες, μόνο πατέρες, 

γονείς μωρών, γονείς νηπίων, γονείς εφήβων, φροντιστές σε παιδικούς σταθμούς 

κ.λπ.); Πώς σκοπεύετε να διαδώσετε το aware parenting; Θα οργανώσετε τις δικές 

σας εκδηλώσεις, τα δικά σας εργαστήρια, θα συνεργαστείτε με έναν οργανισμό 

χορηγό, ή θα διαδώσετε τη φιλοσοφία του Aware Parenting στα πλαίσιο της 

δουλειάς που ήδη κάνετε; 

 

5. Ενότητα Πέμπτη - Απαντήσεις των Study Guides 

Στην πέμπτη ενότητα χρειάζεται να εσωκλείσετε τα συμπληρωμένα φύλλα 

απαντήσεων των οδηγών μελέτης (study guides) του Aware Baby και του 

Cooperative and Connected. 

http://www.awareparenting.com/certif.htm
https://www.followyourtree.gr/content/360/oi-treis-ptyxes-toy-aware-parenting-

