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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17
η 

 

Την Τρίτη 02/03/2010 οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«10+Art» θα συνεργαστούν µε την εικαστικό της ΑΣΚΤ Αθηνών κ. Παναγιώτα 

Αποστολοπούλου σε κατασκευές και ανάγλυφα µε χρήση διαφόρων υλικών και 

κυρίως ξύλο. Η δραστηριότητα θα γίνει εντός του διδακτικού ωραρίου. Τα υλικά και 

τα έξοδα της εικαστικής δράσης τα αναλαµβάνει το σχολείο. Η ολοκλήρωση της 

δράσης θα πραγµατοποιηθεί σε τρείς συναντήσεις τις αντίστοιχες ηµέρες. 

Παρακαλούνται οι µαθητές να φέρουν, εκτός από τα ατοµικά τους ανακυκλώσιµα 

υλικά, και αν µπορούν κοµµάτια ξύλου, όπως συζητήθηκε στην τάξη.     

 

Την Τετάρτη 03/03/2010 ο εικαστικός κ. ∆ηµήτρης Φωτίου θα παρουσιάσει σε 

όλους τους µαθητές του σχολείου εντός του προγράµµατος τον «παραµετρικό 

σχεδιασµό στην αρχιτεκτονική και το κόσµηµα». Η παρουσίαση είναι σχετική µε 

την εικαστική δραστηριότητα «κατασκευές από χαρτί», οι οποίες έγιναν τα 

προηγούµενα Σάββατα µε τις µικρές τάξεις.     

 

Το Σάββατο 06/03/2010 και ώρα 10 π.µ. - 12 µ.µ. οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης θα 

συνεργαστούν µε τον εικαστικό κ. Μηνά Μηλιαρά, για τη δηµιουργία ταινίας 

κινουµένων σχεδίων. Η ταινία επιµελείται από την ηθοποιό κ. Βενετία 

Χατζηνικολάου µε τους µαθητές της ΣΤ’ τάξης και η οποία θα προβληθεί στο 

Παιδικό Φεστιβάλ του ∆ήµου Βύρωνα τον Απρίλιο. Οι συναντήσεις για την 

ολοκλήρωση της ταινίας θα συµφωνηθούν στην πρώτη συνάντηση.  

 

Την Παρασκευή 19/03/2010 οι µαθητές της Γ’ τάξης θα συνεργαστούν µε τη 

πολυβραβευµένη συγγραφέα κ. Αγγελική Βαρελά σχετικά µε το συλλογικό έργο 

«Ο πράσινος Κουµπαράς».  Όσοι από τους µαθητές θελήσουν να προµηθευτούν το 

βιβλίο την ηµέρα εκείνη, θα µπορούν στην τιµή των 6,00 ευρώ.    

 

Στις αρχές Μαρτίου 20010 ξεκινά στην Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής 

Υποστήριξης των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Βύρωνα ο Τρίτος Κύκλος 

Επιµόρφωσης και Εκπαίδευσης Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας. Το πρόγραµµα 

θα ολοκληρωθεί σε δέκα δίωρες συναντήσεις και µεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα 

εξής θέµατα:  
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• Ο ρόλος του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας στη διαδικασία παραποµπής 

παιδιών µε δυσκολίες στον ειδικό.  

• Τα όρια µεταξύ φυσιολογικής και παθολογικής συµπεριφοράς.  

• Το υπερκινητικό παιδί στον παιδικό σταθµό. Βασικές αρχές αντιµετώπισης.  

• Το επιθετικό παιδί στα πλαίσια της οµάδας. Τρόποι παρέµβασης σε οµαδικό 

και ατοµικό επίπεδο.  

• Άγχος αποχωρισµού - άρνηση προσέλευσης στον παιδικό σταθµό. ∆ιαδικασία 

προσαρµογής.  

• Συναισθηµατική νοηµοσύνη παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

      

Οι συµµετέχοντες παιδαγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα 

σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας και µέσα 

από βιωµατικές µεθόδους προσέγγισης, να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα 

συµπεριφοράς των παιδιών που φοιτούν στους παιδικούς σταθµούς. Παράλληλα, θα 

έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για συγκεκριµένα περιστατικά που τους 

απασχολούν στην οµάδα του παιδικού σταθµού και να πάρουν κατευθύνσεις και 

στήριξη για την επιτυχή αντιµετώπισή τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

πληροφορούνται στο site του ∆ήµου και στα τηλέφωνα των υπηρεσιών.  

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 

 

 

 


