
Η 1η Ολιστική πλατφόρμα για 
γονείς στην Ελλάδα

Ο κόσμος που θέλουμε αύριο,
ξεκινά με το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας 
σήμερα



Ποιο είναι το κλειδί
για να αλλάξει 

η κοινωνία μας;



Η Αποστολή μας

Δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό για γονείς 

που θέλουν να σπάσουν τα στερεότυπα και 

να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αγάπη και 

αποδοχή

Το Όραμά μας

Πιστεύουμε ότι οι γονείς είναι το κλειδί για έναν 

πιο συμπεριληπτικό κόσμο. Οι γονείς 

επηρεάζουν το τώρα μέσα από την ενεργό τους 

δράση, αλλά και το μέλλον καθώς 
διαμορφώνουν τη νέα γενιά.



Λόγω της μη έγκυρης 
πληροφορίας online58%

*Πηγή δεδομένων: Από έρευνα που διεξήγαγε Project Parenting το 2020 σε 1500+ γονείς
στην Ελλάδα και την Κύπρο με ποικιλόμορφα δημογραφικά χαρακτηριστικά

Ενοχή και ασκούν έντονη 
αυτοκριτική στον εαυτό τους

Πολύ περιορισμένο χρόνο 
για αναζήτηση79%

86%

Των γονιών 

νιώθουν 

ανασφάλεια…

Των γονέων έχουν…

Των γονιών νιώθουν…

Το πρόβλημα



Το Project Parenting είναι η 1η Ολιστική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για γονείς στην Ελλάδα

Ποικιλία θεμάτων, οργανωμένα σε κατηγορίες, ώστε να βρίσκει 

κάθε μέλος εύκολα και γρήγορα ό,τι αναζητά για το παιδί του.

Έγκυρη πληροφορία από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες που έχουν θεωρητική γνώση & 

πρακτική εμπειρία

Απενοχοποιητική προσέγγιση, βασισμένη στις πιο σύγχρονες 

μεθόδους θετικής διαπαιδαγώγησης, όπως το Attachment 

Parenting, το Positive Parenting, η ενσυναίσθηση κ.α. 

Είναι η 1η all-in-1 πλατφόρμα για γονείς, όπου οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό με:

Η Λύση 



Το Project Parenting η 1η Ολιστική Εκπαιδευτική πλατφόρμα για γονείς στην Ελλάδα με πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό εστιασμένο

στους γονείς. Μέχρι τώρα έχουμε υποστηρίξει περισσότερους από 600K γονείς και την πλατφόρμα έχουν συνολικά αγοράσει 3000+

άνθρωποι από τον Ιανουάριο του 2021, οι οποίοι εκπαιδεύονται κάθε μήνα πάνω σε θέματα γονεϊκότητας και αυτοβελτίωσης.

Καθημερινή ανανέωση υλικού

Οργανωμένο Υλικό

Μέθοδοι θετικής διαπαιδαγώγησης

Διαγωνισμοί & εκπτώσεις

Ποικίλα εκπαιδευτικά πολυμέσα

Προσωποποιημένο υλικό

600+ ώρες βίντεο

65+ eBooks

130+ επαγγελματίες 

με 60+ ειδικότητες

20+ διαδραστικές live 

συζητήσεις κάθε μήνα

500+ άρθρα
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Τo προϊόν και οι υπηρεσίες μας



Ο κόσμος που θέλουμε αύριο,
ξεκινά με το πώς μεγαλώνουμε 
τα παιδιά μας σήμερα



Μια μέρα θα είμαστε μόνο ψίθυροι στη σκέψη των παιδιών μας,

οι φωνές μας μπορεί να είναι φωνές έμπνευσης κι ενθάρρυνσης ή επίκρισης και 
κατηγορίας.

Μια μέρα θα είμαστε μόνο μια ανάμνηση στην καρδιά των παιδιών μας,

γεμάτη γέλια και τρυφερότητα ή γεμάτη πόνο και σύγκρουση.

Μια μέρα θα είμαστε μόνο αποτυπώματα βημάτων στις ψυχές των παιδιών μας,

οδηγώντας τα είτε σε ένα φωτεινό μονοπάτι για να διαβούν είτε σε ένα δύσβατο και 
σκοτεινό δρόμο γεμάτο πέτρες κι εμπόδια για να σκοντάφτουν.

Δίνουμε στα παιδιά μας είτε φτερά για να πετάξουν ελεύθερα είτε πληγές για να 
επουλώσουν.

Κάθε μέρα με τις επιλογές της ζωής μας.

Με το πως ερωτευόμαστε, με το πως αγαπάμε, πως μιλάμε στους ανθρώπους.

– Εσείς τι ελπίζετε να αφήσετε ως ψυχική κληρονομιά στα παιδιά σας;

– Και τι κάνατε σήμερα για να γίνει αυτή η ελπίδα πραγματικότητα;

Author L.R Knost, Little hearts/Gentle Parenting Resources
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