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Ο Μ Α Δ Α  Μ Η Σ Ε Ρ Ω Ν  

      Η επηηξνπή Παηδείαο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ, Δμσξατζηηθνύ 

θαη Αζιεηηθνύ πιιόγνπ «Ο ΑΡΓΗΣΣΟ» θαιεί 

κέιινπζεο θαη λέεο κεηέξεο κε βξέθε, κσξά θαη παηδηά 

ειηθίαο έως 5 εηών λα ζπκκεηέρνπλ δωρεάν κάθε 

Παραζκεσή από ηηο 12 Απριλίοσ έως ηις 14 Ιοσνίοσ θαη 

ώξα 10.30-12.00 ζε Οκάδα Γνλέσλ πνπ δηνξγαλώλεη ν 

ύιινγνο καο κε ηελ επγεληθή πξνζθνξά ηεο Δρ. 

Μερόπης Μιταλέλη,  Μέινο ηνπ Γ..  ηεο Διιεληθήο 

Ψπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο θαη  Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο γηα ηελ Ψπρηθή Τγεία ησλ Βξεθώλ.  

Η θπξία Μηραιέιε ζπνύδαζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

νξβόλλεο θαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δξγάζηεθε επί 

ζεηξά εηώλ ζηα Ννζνθνκείσλ Παίδσλ «Π. &Α. 

Κπξηαθνύ» θαζώο θαη ζην Ννζνθνκείν «Αιεμάλδξα».  

 

Οη κέιινπζεο θαη νη λέεο κεηέξεο  ζα  έρνπλ ηελ 

επθαηξία κε θαθέ θαη θνπινπξάθηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηελ 

θ. Μηραιέιε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηώλ ηνπο.  

Η νκάδα ζα θαιύςεη ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

 

 Η ςπρηθή ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. 

 Ση ζπληειείηαη ηηο πξώηεο εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηό γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό ηεο 

 Η νηθνδόκεζε ηεο ζρέζεο κεηέξαο – βξέθνπο. 

 Πξώηκεο ηθαλόηεηεο  ηνπ βξέθνπο θαη πώο ηηο αμηνπνηνύκε. 

 Σν βξέθνο είλαη κηα «πξνζσπηθόηεηα» 

 Η παξνπζία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ παηέξα 

 Ση ζεκαίλεη «θπζηνινγηθό», ηη «επάισην» κσξό;  

 Ση ζεκαίλεη γηα ην κσξό αζζέλεηα, δηαδύγην, ζάλαηνο,  κνλνγνλετθέο   νηθνγέλεηεο. 

 Νέεο  ηερληθέο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο 

 Παζνινγία κε ζσκαηηθή έθθξαζε ζηε βξεθηθή πεξίνδν 

 Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξνηείλνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο. 

                         

Παξαθαινύληαη όζεο ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ νκάδα λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ην 

αξγόηεξν έσο ηε Γεπηέξα 8 Απξηιίνπ ζηέιλνληαο e-mail ζην banna@otenet.gr ή ζην 

eleniantzoulatou@hotmail.com ή ηειεθσλώληαο ζηελ θ. Διέλε Αληδνπιάηνπ ζην 210-7521600 ή ζην 

6976028160. 

Η νκάδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθόζνλ ππάξμνπλ ηνπιάρηζηνλ 7 ζπκκεηνρέο.  

Οη κεηέξεο κπνξνύλ λα έξρνληαη ζηελ νκάδα καδί κε ηα παηδηά ηνπο. 

www.ardittos.eu,        www.facebook.com/ardittos,       ardittos1927@gmail.com 
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