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Noooκoμεioυ

_ Kfvτρoυ Yγεiαg

KΩ
τηζ
πρωτoβdΘμlαg εκπαiδευoηg. Πιo oυγκεκρlμ6vα σKoπειjεl vα εξετασTo0v απ6
κλlμdκlo lατρωv τoU Νoooκoμεioυ μαζ 6λol ol μαΘητeζ τηζ Α' Kαl Δ' τdξηg.
Πρoκεlμ€voυ vα πρoγραμματtστo0v oι επloκιiψεlE τoυ Kλlμακiou lατρΦv σε
6λα τα oxoλεiα παραKαλoOμε vα μαE δηλιiloετε αv επlΘυμεiτε τη oυμμετo1η
τoυ oxoλε[oυ σαζ KαθΦζ καl τov αρlΘμ6 τωv μαΘητιilv κιiΘε τdξηg.

(lΠΠoKPATEloΝ> oxεδldζεt vα υλoπolησε| δρdσεlζ στα σXoλεiα

Eπioηg Θα Θ6λαμε vα σαζ εvημερΦooυμε 6τl lατρoi μπoρo0v vα επlσKεφΘo0v
τo σXoλεio σαζ, πdvτα oε oυvεw6ηoη με τηv δlευΘυvση τoU σXoλεiou καl σε
σUvεργασ[α με τov o0λλoγo γovεωv και κηδεμ6vωv, πρoκεtμιivou vα
oυζητηooυv με τoUζ μαΘητεζ καl τo oιjvoλo τηg oxoλικηE κolv6τηταg γlα τα
παρακdτιυ εvδεlκτlκd Θf ματα:
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Ατoμlκη YγlεIvη

Eπoxrακfζ lΦoεlζ
Πριilτεζ βoηθεrεg γlα παrδlκd ατυxηματα
Yγιεlvη Δlατρoφη

{ κ'α'
Tιiλog, Θα Θ6λαμε vα σαζ εVημερ6σoUμε 6τl στo επlστημovlK6 KλlμdKlo πoU
Θα επloκεφΘεi τlg oxoλlκ€6 μovdδεζ πρoκεlμεvou vα σUζητησεl με τoUζ

μαΘητfg καl Tηv σΧoλlKη κolv6τητα Θα oυμμετfxoυv Ψυxoλ6γog καl
Λoγoπεδlκ6g ol oπoiεζ UπηρεTo0v oτo Noooκoμεio μαg καl μπoρoι]v vα

παρoυσldσoυv εισαγωγlκεζ εισηγησεls σε Θεματα ψυxoλoγlκηζ UπoσTηρξηζ
κα| Θεματα λoγoΘεραπεiαg.

Tηv επιoτημovικη εuΘιivη τoυ πρoγρdμματog 61ει η ΔιευΘιjvτρtα τoυ K€vτρoυ
Yγεiαg τoυ ΓN-KY KΩ lατρ69 Mαρiα Φρατζdκη oε oυvεργαoiα με τov lατρlκ6
ΣOMoγo Kω'

τoυ ΓN-KY
Π. Γειυργαvτιig

αlΠΠoKPATEloNι

