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Δελτίο Τύπου 16.02.2019 : Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα τη Θετική Γονεϊκότητα από
το Κε.Π. Υγείας Ωρωπού

Την επάξια θέση του στην κορυφή, κατακύρωσε για άλλη  μια φορά το Κε.Π.
Υγείας του Δήμου Ωρωπού, πραγματοποιώντας χτες, Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου
2019,μια  πολύτιμη  ημερίδα  για  γονείς  και  εκπαιδευτικούς,  με  θέμα  τη  Θετική
Γονεϊκότητα, η οποία αποτελούταν από δύο μέρη.

Κατά  το  πρώτο  μέρος,  πραγματοποιήθηκε  προσυνάντηση  όλων  των
διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
με το επιστημονικό προσωπικό του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 5ου Τομέα Ψ.Υ.Π.Ε.
(το οποίο επιβλέπει  όλα τα περιστατικά του Δήμου μας), τους συντονιστές έργου
Πρωτοβάθμιας  &  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  5ου ΠΕΚΕΣ  Αττικής  κα  Β.
Παπαδοπούλου και κ. Δ. Αργύρη, και τους υπεύθυνους του Κε.Π. Υγείας Ωρωπού,
στη βιβλιοθήκη του υπέροχα διαμορφωμένου κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Σκάλας Ωρωπού & Νέων Παλατίων. Κατά την προσυνάντηση, συζητήθηκαν με τους
Ιατρούς  θέματα  που  απασχολούν  τη  διαχείριση  ιδιαίτερων  περιπτώσεων  που
παρατηρούνται  στο  σχολικό  περιβάλλον,  τη  διαδικασία παραπομπής  μαθητών σε
κέντρα ψυχικής υγείας, την ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν
τη  συναισθηματική  νοημοσύνη  των  παιδιών  τους,  και  πολλά  άλλα  κομμάτια  της
εκπαιδευτικής  καθημερινότητας  που  απασχολούν  τους  διδασκάλους  και  τους
καθηγητές.

Η κακοκαιρία δε στάθηκε εμπόδιο για να γεμίσει η αίθουσα εκδηλώσεων του
Γενικού Λυκείου Ωρωπού, όπου λίγο αργότερα, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος
της ημερίδας, μετά από μικρή παύση για γεύμα των εκπαιδευτικών και των ιατρών. 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θωμάς Ρούσσης άνοιξε την ημερίδα, τονίζοντας πως
κανένα  πρόγραμμα,  καμία  ενέργεια,  κανένα  έργο  κανενός  αιρετού,  δε  θα  είχε
κανένα νόημα, εάν τα πάντα δεν ξεκινούσαν με γνώμονα τα παιδιά. Πως τίποτα δε
θα είχε σκοπό, εάν ο γονιός και ο εκπαιδευτικός, δε μεριμνούσαν για την υγιή και
ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση, έχοντας ως εφόδια την αυτοεκτίμηση, την
οριοθετημένη στάση και τη συναισθηματική ευφυία.

Σύντομο  χαιρετισμό  απηύθυναν  ο  Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  σε
θέματα Υγείας και Παιδείας κ. Σ.Καυκόπουλος, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
του  5ου ΠΕΚΕΣ  Αττικής  κα  Β.  Παπαδοπούλου,  ο  Διευθυντής  του  Γενικού  Λυκείου
Ωρωπού κ. Θ. Ψάλτης,  ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού &
Νέων  Παλατίων  κ.  Σ.  Χατζηδημητρίου,  η  Διευθύντρια  του  Δημοτικού  Σχολείου
Χαλκουτσίου κα Χ. Μαρινοπούλου, και η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Σκάλας Ωρωπού & Νέων Παλατίων κα Α. Κυριακίδη.

1

mailto:kepygeiasoropou@gmail.com


     
    ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
       ΚΕ.Π. ΥΓΕΙΑΣ

          Κτίριο Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού                                 
                  Λεωφ. Νικολάου Παρούση                       
                           Τ.Κ. 19015
                Τηλ. & Fax : 22950-30004
         E-mail : kepygeiasoropou@gmail.com

Την εισαγωγή στο θέμα της Θετικής  Γονεϊκότητας άνοιξε  η υπεύθυνη του
Κε.Π. Υγείας Ωρωπού και Κοινωνική Λειτουργός κα Βασιλική Αγγελούση. Μια πλήρη
και  κατατοπιστική  εικόνα  όσον  αφορά  τις  διαδικαστικές  αλλαγές  στο
Ιατροπαιδαγωγικό  Κέντρο  Αθηνών,  έκανε  η  Συντονίστρια  Παιδοψυχίατρος  και
Διευθύντρια του ΙΠΚ κα Κ. Λαδοπούλου. Ο Παιδοψυχίατρος κ. Ε. Πάλλης εξήγησε
πώς δρουν βιολογικά στον άνθρωπο τα συναισθήματα και γιατί τα παιδιά μπαίνουν
στη διαδικασία της μίμησης συμπεριφορών. Μέσα από βιωματικά παιχνίδια ρόλων
και προσομοίωσης, η Κοινωνική Λειτουργός κα Μ. Μπέη και η Παιδοψυχίατρος κα Δ.
Μαστρογιαννάκου, υποδυόμενες γονείς και παιδιά, έδειξαν παραδείγματα για ορθή
διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών, συνέστησαν τρόπους προσέγγισης, και
πρότειναν  λεκτικά  σύνολα  που  ενισχύουν  την  αυτοεκτίμηση  και  την  δημιουργία
θετικής σκέψης των παιδιών, χωρίς να εμποδίζουν τη διαδικασία της απαραίτητης
οριοθέτησης.

Την  εκδήλωση  παρακολούθησαν,  εκτός  από  το  Δήμαρχο,  ο  Αντιδήμαρχος
Καπανδριτίου  κ.  Δ.  Βελτανιώτης,  Γενική  Γραμματέας  του  Δήμου  κα  Μ.  Δέδε,  η
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Λ. Μπρεάνου, η Πρόεδρος της Επιτροπής
Τουριστικής  Ανάπτυξης  κα  Α.  Μαραβέλια,  ο  Πρόεδρος  Της  Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Μαντάς, η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα
Α. Αλεξανδράτου, καθώς και αρκετοί διευθυντές σχολικών μονάδων του Δήμου μας.

Από το Γραφείο Τύπου 

Του Δήμου Ωρωπού
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