Ζούμε σε μια μαγική εποχή από επιστημονική άποψη. Η εξέλιξη των νευροεπιστημών τα
τελευταία χρόνια, μας παρέχει όλο και βαθύτερη γνώση της λειτουργίας του πιο σύνθετου και
εντυπωσιακού οργάνου, του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ο ειδικός προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης:
Θα κατανοήσει σε βάθος την εξέλιξη και λειτουργία του παιδικού νου. Θα αντιληφθεί νέες
γοητευτικές διαστάσεις στο ρόλο του αναφορικά με τη στήριξη της νοητικής και
συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.
Θα πάρει απαντήσεις για τη διαχείριση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζει στο
σχολείο. Τόσο με τα παιδιά, που δυσκολεύονται στην ανάπτυξη αυτονομίας, δεξιοτήτων
συνεργασίας και ένταξης στην ομάδα, που παρουσιάζουν απόσυρση, επιλεκτική αλαλία ή
αυξημένη επιθετικότητα και εκρήξεις θυμού, όσο και με τα παιδιά που λόγω μιας ιδιαίτερης
κατάστασης (απώλεια, διαζύγιο) ή αναπτυξιακής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν (ΔΕΠΥ, ΔΑΦ)
χρειάζονται διακριτή στήριξη και καθοδήγηση.
Θα λάβει εκπαιδευτικά εργαλεία για την καθοδήγηση του γονέα και την πρακτική εκπαίδευση
του στη διαχείριση των θεμάτων αυτών με γνώμονα την υγιή λειτουργία του εγκεφάλου.

Ενισχύοντας ακόμα παραπέρα την παρέμβαση του, θα γνωρίσει τα μέσα για την εκπαίδευση
των ίδιων των παιδιών στη λειτουργία του εγκεφάλου τους με γλώσσα απλή και κατανοητή. Θα
είναι σε θέση να βοηθήσει τους μικρούς του μαθητές να κατανοήσουν πως λειτουργεί ο
εγκέφαλος τους και πως μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
(διαχείριση θυμού, τραυματική εμπειρία, σύνδεση με τους συμμαθητές κα).
Διαμορφώνοντας μια κοινή γλώσσα με το γονέα και το παιδί, ο παιδαγωγός αναπτύσσει ένα
ιδιαίτερο κλίμα σύνδεσης και συνεργασίας, μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση και
προσδίδει ένα νέο νόημα στο ρόλο του.
Θεματικές Ενότητες
o
o
o
o
o
o
o
o

Ευρήματα Νευροεπιστημών και Πλαστικότητα Κοινωνικού Εγκεφάλου. Εγκέφαλος
και Διακριτή Λειτουργία των Ιδιαίτερων Περιοχών του.
Διαμόρφωση του Παιδικού Νου μέσω της Επαφής και της Αλληλεπίδρασης με το
Περιβάλλον και τον Παιδαγωγό.
Στρατηγικές Προώθησης της Λειτουργία του Νου, ως μια Ολότητα.
Σύνδεση του Δεξιού και Αριστερού Ημισφαιρίου για την Ισορροπία Λογικής και
Συναισθήματος.
Σύνδεση του Άνω και Κάτω Εγκεφάλου για τη Διαχείριση Έντονων Δυσφορικών
Συναισθημάτων.
Σύνδεση της Άδηλης και Έκδηλης Μνήμης για τη Διαχείριση Τραυματικών
Εμπειριών.
Σύνδεση των Επιμέρους Στοιχείων του Εαυτού (Συναισθήματα, Αισθήσεις,
Πεποιθήσεις & Συμπεριφορά) για Αυτογνωσία και Διαχείριση.
Σύνδεση του Εαυτού με τους Άλλους και Ανάπτυξη Ενσυναίσθησης κ Συνεργασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα χορηγηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και έτοιμο προς χρήση σε κάθε
πλαίσιο, ατομικό ή ομαδικό, με γονείς και παιδιά.
Εισηγήτρια: Μαρία Σταματάκη, ECP
Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια,
Marte Meo Supervisor
Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017: 09:00-15:00
Κόστος: 180 ευρώ (Φοιτητές/Άνεργοι: 160 ευρώ)
Για πλήρη εξόφληση έως 14 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου έκπτωση 10%
Tόπος Διεξαγωγής: Alexander Hotel, Καλλέργη & Γληνού 10, Αγρίνιο
Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, τη διαθεσιμότητα θέσεων και εγγραφές:
Γραμματεία Brace Social Coop: τηλ.210-6140109 (καθημερινά 09:00-15:00)
e-mail: info@brace.org.gr ‖ Περισσότερες Πληροφορίες: www.brace.org.gr

