
Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο Παλλήνησ 

                                                              

 

Βιωματικό εμινάριο για Παιδαγωγοφσ προςχολικήσ και πρώτησ 

ςχολικήσ ηλικίασ με τίτλο:    

«Από την αγκαλιά τησ μαμάσ 

                                   ςτην αγκαλιά του ςχολείου»     

Στο Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο Παλλινθσ του 

Σιςμανογλείου Γ.Ν. Αττικισ υποδεχόμαςτε παιδιά 

προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ, προκειμζνου να 

εκτιμθκοφν και να αντιμετωπιςτοφν δυςκολίεσ 

που  παρατθροφνται. 

Η διεπιςτθμονικι ομάδα του Ιατροπαιδαγωγικοφ 

Κζντρου διοργανϊνει ςεμινάριο ενδυνάμωςησ – 

ενημζρωςησ, το οποίο απευθφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ προςχολικισ και πρϊτθσ 

ςχολικισ θλικίασ (Νθπιαγωγείου,  Α’ και Βϋ Δθμοτικοφ) τθσ Γενικισ Αγωγισ, ςτων οποίων 

τθν τάξθ φοιτοφν μακθτζσ/τριεσ με αναπτυξιακά ι άλλου είδουσ προβλιματα, οι 

οποίοι/εσ είτε διακζτουν ιδθ επίςθμθ αξιολόγθςθ, είτε δεν ζχουν  ακόμθ  παραπεμφκεί 

για διάγνωςθ.  

Το ςεμινάριο επιχειρεί να υποςτθρίξει το ρόλο του παιδαγωγοφ ςτθν κρίςιμθ αυτι για το 

παιδί και τθν οικογζνειά του χρονικι ςτιγμι και να προςεγγίςει με βιωματικό και 

κεωρθτικό τρόπο τισ δυςκολίεσ μετάβαςθσ του παιδιοφ από το ςπίτι ςτο νθπιαγωγείο και 

από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό. 

 

ΚΤΡΙΑ  ΘΕ ΜΑΣΟ Λ ΟΓΙΑ  ΣΟΤ  ΕΜ ΙΝ ΑΡΙΟΤ  

Προβλήματα τυπικήσ ανάπτυξησ: Η τυπικι ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ ςθματοδοτείται 

από ςυγκεκριμζνα ορόςθμα (ζναρξθ λόγου, βάδιςθ, κοινωνικοποίθςθ κ.λ.π.) Τι μπορεί 



να ςθμαίνει όταν ζνα παιδί παρεκκλίνει από τα ςτάδια τθσ τυπικισ ανάπτυξθσ; Ποφ 

τελειϊνει το «φυςιολογικό» και ξεκινάει θ «πακολογία»; 

Διαχείριςη τησ ομάδασ παιδιών: Η παιδικι θλικία χαρακτθρίηεται από ζντονθ 

κινθτικότθτα, παρορμθτικότθτα, αυκορμθτιςμό. Τι ςυμβαίνει όμωσ όταν ο παιδαγωγόσ 

καλείται να εκπαιδεφςει  μία ομάδα μικρϊν παιδιϊν με ςτόχο τθ μάκθςθ και τθν 

καλλιζργεια τθσ ομαδικότθτασ, θ οποία προχποκζτει εκτζλεςθ εντολϊν και τιρθςθ 

κανόνων, ενϊ ζχει ςτθν τάξθ του παιδιά με δυςκολίεσ ι με δφςκολεσ ςυμπεριφορζσ;  

Ο ρόλοσ του Παιδαγωγοφ:  Ο παιδαγωγόσ καλείται να διακζτει υπομονι, θρεμία και 

ανεκτικότθτα. Βαςικό χαρακτθριςτικό του ρόλου του είναι να παρζχει αίςκθμα 

αςφάλειασ και ςτακερότθτασ. Πωσ μπορεί ζνασ επαγγελματίασ να διακζτει κακθμερινά 

τόςα ψυχικά αποκζματα; 

 

Το Σεμινάριο κα πραγματοποιείται: 

- Κάκε Δευτζρα 1.30 μ.μ. - 3.30 μ.μ., με ζναρξθ ςτισ 29 Οκτωβρίου 2012.  

- Στο χϊρο του Ιατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου, Λ. Μαρακϊνοσ 121, Παλλινθ 

- Διάρκεια 7 ςυναντιςεων (Ζναρξθ 2012) 

- Η παρακολοφκθςθ είναι δωρεάν.  

- Για τθν 1θ ςυνάντθςθ τθσ 29θσ Οκτωβρίου, ϊρα προςζλευςθσ για    γνωριμία 1.15 - 1.30. 

 

Λόγω του βιωματικοφ χαρακτιρα των ςυναντιςεων θ ςυμμετοχι προχποκζτει τθ 

ςτακερι παρακολοφκθςθ των ςυναντιςεων. Με τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου 

ςεμιναρίων, κα δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. 

 

Υπεφκυνεσ ςυντονιςμοφ: 

Βζρα Χατηθεμμανουιλ, Ειδικι Παιδαγωγόσ Προςχολικισ Αγωγισ 

Άςπα Μαυραντϊνθ, Ψυχολόγοσ 

Χαρά Πετρζλλθ, Κοινωνικι Λειτουργόσ 

 

 

 



ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜ ΕΣΟΧΗ  

 

Για δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊςτε τθν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ και ςτείλτε τθν ςτθν θλ. 

διεφκυνςθ του Τμιματοσ Αγωγισ Υγείασ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αν. Αττικισ health.ed@dipe-

anatol.att.sch.gr , ι ςτθν προςωπικι θλ. διεφκυνςθ τθσ Υπευκφνου Αγωγισ Υγείασ Π.Ε. Αν 

Αττικισ, nkourmousi@gmail.com. Κακϊσ θ διεξαγωγι βιωματικϊν ςεμιναρίων 

προχποκζτει μικρό αρικμό ςυμμετεχόντων, κα δοκεί προτεραιότθτα ςε νθπιαγωγοφσ και 

δαςκάλουσ Αϋ και Βϋ Δθμοτικοφ που ζχουν αναφζρει ςτουσ Συμβοφλουσ τουσ ότι ζχουν 

ςτθν τάξθ τουσ «δφςκολεσ» περιπτϊςεισ παιδιϊν. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ μεγάλου 

αρικμοφ αιτιςεων, κα επιλζγεται αρχικά ζνα άτομο ανά ςχολικι μονάδα, ςε ςυνάρτθςθ 

και με τθ ςειρά προτεραιότθτασ τθσ αίτθςθσ για ςυμμετοχι.  

Στθν περίπτωςθ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ για ςυμμετοχι, κα επιδιωχκεί θ επανάλθψθ του 

ςεμιναρίου και για το επόμενο εξάμθνο. 
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