Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Παιδικών Σταθµών
Παιδικών Σταθµών E’ ∆ηµοτικής Κοινότητας
Τµήµα:
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):

Προϊστάµενος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών E’ ∆ηµοτικής
Κοινότητας

Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών
E’ ∆ηµοτικής Κοινότητας - Ψυχολόγος

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων
συνεργαζόµενος στενά µε τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό
προσωπικό.
• Bοηθά και συµβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην εργασία
τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις
• Επισκέπτεται τις τάξεις των παιδικών σταθµών, µε στόχο τον εντοπισµό πιθανών δυσκολιών
που αντιµετωπίζουν τα παιδιά και φροντίζει για την ενηµέρωση των παιδαγωγών καθώς και
των γονέων τους.
• Συζητά µε τους παιδαγωγούς τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά καιρούς στην άσκηση
των καθηκόντων τους µε τα παιδιά και να καθορίζουν από κοινού τρόπους αντιµετώπισης.
• Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τους γονείς που το επιθυµούν- σε ατοµική βάση- για
θέµατα που αφορούν την εξελικτική πορεία των παιδιών τους.
• Πραγµατοποιεί ενηµερωτικές συναντήσεις µε θεµατικές ενότητες που αφορούν κυρίως την
βιοσωµατική και ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, τόσο µε το προσωπικό όσο και
µε τους γονείς.
• Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
Ο/Η Ψυχολόγος εµπλέκεται στις παρακάτω διαδικασίες του ΤΠΣ Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας
και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας:
∆6 ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚHΣ ΥΓΕIΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
∆7 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
∆9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
∆10 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
∆11 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
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Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
Εκπαίδευση:
Πτυχίο ΠΕ Τµήµατος Ψυχολογίας της ηµεδαπής ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής
Βασικές γνώσεις:
Άριστη γνώση των εξελικτικών σταδίων της προσχολικής ηλικίας, της βιοσωµατικής και ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης, των βασικών αρχών διαπαιδαγώγησης, των διαταραχών που µπορεί να
εµφανιστούν στην προσχολική ηλικία και η αντιµετώπισή τους,
Επιθυµητή η γνώση ανοιχτού λογισµικού επεξεργασίας κειµένου, παρουσιάσεων και χρήσης
διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
∆εξιότητες / Ικανότητες:
Επικοινωνία, εργασία σε οµάδες, διαχείριση κρίσης
Ξένες γλώσσες:
Τουλάχιστον µια κοινοτική γλώσσα (Αγγλικά κατά προτίµηση)
Εµπειρία:
∆ιετής εµπειρία σε συναφές αντικείµενο(βρεφική-προσχολική ηλικία), µετά την απόκτηση του
βασικού τίτλου σπουδών.

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
……………….
του Τµήµατος:
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)
Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:
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……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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