
 

Τα μικρά αθενηικά: Μια «μαγική ζσνηαγή» για ηην οριοθέηηζη ηης 
ζσμπεριθοράς ηων παιδιών μας  
 
 
Σα όξηα ππάξρνπλ παληνύ θαη αθνξνύλ όινπο καο. Σα όξηα δεκηνπξγνύλ ην 
πιαίζην κέζα ζην νπνίν θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηνπο 
ζπλαλζξώπνπο ηνπ, όπνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληιεί όζν ην δπλαηόλ 
κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε θαη αζθάιεηα γηα λα κπνξεί λα εμειίζζεηαη θαη λα 
δεκηνπξγεί. 
Η νηθνγέλεηα είλαη ην πξώην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ην παηδί ζα 
εθπαηδεπηεί ζηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ. Έλα ηδηαίηεξν απαηηεηηθό έξγν γηα ηνπο 
γνλείο πνπ πνιιέο θνξέο απνδεηθλύεηαη θαη πνιύ «δόξηθε» ππόζεζε. Σα κηθξά 
αθεληηθά δείρλνπλ κεγάιεο αληνρέο ζηνλ «πόιεκν» απηό! 
Σν ζρνιείν, είλαη ην επόκελν πεξηβάιινλ ην νπνίν θαιείηαη λα ζπκβάιεη θαη λα 
ελδπλακώζεη ηελ νξηνζέηεζε ησλ παηδηώλ κε ηξόπν πνπ λα βνεζά ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο. 
Πόζν εύθνιν είλαη λα γίλεη απηό θαη από ηηο δύν πιεπξέο; Τπάξρεη άξαγε 
καγηθή ζπληαγή; 
Πνιιά ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη. 
Ση πξέπεη λα γλσξίδνπκε σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο γνλείο γηα λα βνεζήζνπκε 
ζηελ νξηνζέηεζε ησλ παηδηώλ καο;  
Πόζν πξνεηνηκαζκέλνη είκαζηε σο εθπαηδεπηηθνί ζηε ζηήξημε, επηθνηλσλία θαη 
εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζηελ νξηνζέηεζε ησλ παηδηώλ ηνπο; 
Πόζν αζθαιείο αηζζαλόκαζηε ζηε δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξώλ πνπ καο 
πξνβιεκαηίδνπλ θαη ρξήδνπλ ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 
εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηελ νξηνζέηεζε; 
θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε γλσξηκία ησλ ζπκκεηερόλησλ κε πνηθίιεο 
κεζόδνπο θαη ηερληθέο αλαθνξηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ παηδηώλ θαη ηε 
δηακόξθσζε ελόο ζεσξεηηθνύ ππόβαζξνπ πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη αθελόο, λα 
δηαρεηξίδνληαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ παηδηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη 
αθεηέξνπ, λα είλαη ηθαλνί λα επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο γνλείο ηξόπνπο θαη 
πξαθηηθέο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νξηνζέηεζε ησλ 
παηδηώλ ηνπο. 
ην ζεκηλάξην νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αξρηθά λα 

απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Οξηνζέηεζεο γλσξίδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο, ηε ζεκαζία θαη ηα νθέιε, ηηο αηηίεο πνπ πηζαλόλ λα πξνθαινύλ αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηνύληαη όηαλ ηίζεληαη ηα 

όξηα. 

Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο εηζήγεζεο καο ζα αθηεξσζεί ζηε Μέζνδν ησλ 

Φπζηθώλ θαη Λνγηθώλ πλεπεηώλ κε έκθαζε ζηε δηαθνξά ησλ ινγηθώλ 

ζπλεπεηώλ από ηελ «ηηκσξία», κέζα από ηελ παξάζεζε θαη δηαρείξηζε 

πεξηζηαηηθώλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ.  Δπηπιένλ, γηα ηελ 



 

ελίζρπζε ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ ζα γίλεη αλαθνξά θαη επεμεξγαζία  

πκπεξηθνξηζηηθώλ  ηερληθώλ όπσο ε ζεηηθή ελίζρπζε, ε απόζβεζε, ε 

ππεξδηόξζσζε, ην time-out.  ην επόκελν ζηάδην ζα εζηηάζνπκε ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο, ζηε δηακόξθσζε ησλ 

θαηάιιεισλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νξηνζέηεζε ησλ παηδηώλ θαζώο 

θαη ζηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθώλ πνπ απαηηνύλ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Σέινο,  ε νκάδα ζα επεμεξγαζηεί κειέηεο πεξίπησζεο ε νπνία ζα γίλεη κε ηε 

κνξθή workshops. 

Σν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάλνληαο ρξήζε κεζόδσλ θαη ηερληθώλ 

όπσο ηεο δηάιεμεο, ζπδήηεζεο, εξγαζίαο ζε νκάδεο, ππόδπζεο ξόισλ θαη 

εκςύρσζε θνύθιαο. 

Δομή ηης ειζήγηζης 

Έλλνηα ηεο Πεηζαξρίαο – Οξηνζέηεζεο – Γηαθνξέο 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε ησλ νξίσλ 

Καηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο παηδηώλ πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Ση επηδηώθεη 

έλα παηδί κε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Πσο ηίζεληαη ηα όξηα 

Φπζηθέο θαη Λνγηθέο πλέπεηεο 

Γηαθνξέο Σηκσξίαο θαη Λνγηθώλ πλεπεηώλ: Παξαδείγκαηα από ηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηθώλ ζπλεπεηώλ 

πκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο: Θεηηθή 

Δλίζρπζε, Μίκεζε, Απόζβεζε, Τπεξδηόξζσζε, Time-out. 

Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε: Θέζπηζε θαλόλσλ – 

Γεκηνπξγία πκβνιαίνπ, ύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 

Δθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ 

Δξγαζία ζε νκάδεο - Workshops : Μειέηεο πεξίπησζεο 

 



 

Χρήζιμες Πληροθορίες 

Πόιε Γηεμαγσγήο: Ρέζπκλν 

Σόπνο Γηεμαγσγήο: 
Ξελνδνρείν Jo-An  Palace, Γεκεηξαθάθε 

8, Σει. 28310 24241-3 
(http://www.joanpalace.com) 

Ηκέξα/Ώξα Γηεμαγσγήο: 
Παξαζθεπή 15 Απξηιίνπ, 17:00-21:00 

Δπηκνξθσηήο: Καηεξίλα Καδέια, Γξ. Παηδαγσγηθήο 

Κόζηνο πκκεηνρήο: 30€, εθπαηδεπηηθνί 25€ , θνηηεηέο 20€ 

Παξέρνληαη: εκεηώζεηο, Βηβιηνγξαθία, Βεβαηώζεηο 

Πιεξνθνξίεο-Δγγξαθέο: 
info@ekedisy.gr (λα δειώλεηαη ν ηόπνο, ε 

εκεξνκελία θαη ν ηίηινο ζεκηλαξίνπ) 
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