Διαδικτυακό σεμινάριο: «Ομαλή
μετάβαση
του
παιδιού-Η
συμβολή του σχολείου και της
οικογένειας».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Δήμαρχος

Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος και

ο Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Στέλιος Μαυρακάκης
σας προσκαλούν στο Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:
Ομαλή μετάβαση του παιδιού
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 6.30 μ.μ.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε, να συμμετέχετε και να θέσετε
ερωτήσεις ζωντανά,πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/83947591015
Στέλνετε από τώρα τις ερωτήσεις σας στο Email:
metavasipaidiou@palaiofaliro.gr
Ενημερώνεστε από την σελίδα
FB:https://www.facebook.com/metavasitoupaidiou/?ref=bookmarks

Δείτε LIVE το διαδικτυακό σεμινάριο
Εισηγητές:
Καλλιρρόη Βασιλοπούλου, Προϊσταμένη Δ’ Τμήματος Προσχολικής
Αγωγής, Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π.Φαλήρου

Μαρία Σαλαγιάννη, Συντονίστρια Εκπ/κου έργου ΠΕ 6ο Νηπιαγωγών
από το 4° ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ζουγανέλη Άννα, Συντονίστρια Εκπ/κου έργου ΠΕ70 Δασκάλων από
το 4° ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαργαρίτα Μάνθου, Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια,
Ψυχολόγος Δήμου Π.Φαλήρου
Σε ποιους απευθύνεται: Σε γονείς και εκπαιδευτικούς
Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου η συζήτηση των θεμάτων που
απασχολούν τους γονείς οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν
με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη μεγάλη αλλαγή στη μαθητική
ζωή των παιδιών τους.
Διαδικασία:
Σύνδεση εδώ: https://us02web.zoom.us/j/83947591015
Σύντομες τοποθετήσεις των εισηγητών για την έννοια και
την σημασία της ομαλής μετάβασης
Ερωτήσεις σε ζωντανό χρόνο, από όσους παρακολουθούν
Απευθείας απαντήσεις από τους εισηγητές.
Στείλτε τις ερωτήσεις σας από τώρα στο
mailmetavasipaidiou@palaiofaliro.grκαι θα απαντηθούν στο
διαδικτυακό σεμινάριο.
Δείτε πληροφορίες
εδώ:https://www.facebook.com/events/572855770097205/
Περιγραφή Σεμιναρίου:
Η περίοδος της πανδημίας δεν μας έδωσε χρόνο να οργανώσουμε
προγράμματα ομαλής μετάβασης μεταξύ των σχολικών μας μονάδων.
Με τις συγκυρίες που διαμορφώθηκαν και στο πλαίσιο της
πανδημίας , τα παιδιά θα χρειαστούν περισσότερη υποστήριξη
στην διαδικασία των μεταβάσεων που καλούνται να
αντιμετωπίσουν. Από το σπίτι στον παιδικό σταθμό, από εκεί στο
Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό , η συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικών και γονέων είναι απαραίτητη για την ομαλή

μετάβαση των παιδιών στις νέες συνθήκες .
Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω
θέματα:
– Ποιες είναι οι αλλαγές που καλείται να αντιμετωπίσει το
παιδί ;
– Τι μπορεί να κάνει ο γονέας για να το προετοιμάσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο;
– Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να θεωρήσουμε ότι ένα
παιδί είναι περισσότερο έτοιμο;
– Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες των γονέων πριν από
την είσοδο του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον;
– Πώς ο γονέας θα διασφαλίσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις
μαθησιακής στήριξης του παιδιού στο σπίτι;
Η συμμετοχή στο σεμινάριο, δεν έχει κανένα κόστος, δεν
χρειάζεται προεγγραφή, μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά
και να συμμετέχετε με ερωτήσεις εκείνη την ώρα, οι οποίες θα
απαντηθούν άμεσα από τους εισηγητές .

Η Οργανωτική Επιτροπή:
Ιωάννης Φωστηρόπουλος
Μαίρη Τρύφων
Ελευθερία Παναγιωτοπούλου

