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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Αγ. Παρασκευή, 22-06-2020 

Αρ. Πρωτ.:  Φ.22.6/13342 

Ταχ. Δ/νση 

Τ.Κ. 

Fax 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνα 

e-mail 

Ιστολόγια 

: Έλλης 3 

: Χαλάνδρι 

: 

:Ε. Φρυδά 

:210 6399759, 6974 359654 

: gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr 

: agogiygeiasdidevath.blogspot.gr 

:https://agogiygeiassekarantina.blog

spot.com/ 
 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Διευθυντές/ντριες & 

εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών 

μονάδων δημόσιων & ιδιωτικών 

της ΔΔΕ Β’ Αθήνας 

2. Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων (μέσω των 

Διευθυντών/ντριών) 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της 

πανδημίας με τίτλο: «Το τραύμα της προσφυγιάς και ο ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού 

σχολείου, μέσα από την αλληλεγγύη και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα»  

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στις 20 Ιούνη, οι Δ/νσεις Δ.Ε. & Π.Ε. Β΄ Αθήνας,  σε 

συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής 

κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, 

διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών 

των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Το τραύμα της προσφυγιάς και ο 

ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού σχολείου, μέσα από την αλληλεγγύη και την εκπαίδευση 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα» την Πέμπτη 25/06/2020 και ώρες 18:00-20:00. 

 

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/ριες θα είναι: ο κ. Γιώργος Τσιάκαλος, Ομότιμος Καθηγητής 

Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, ο κ. Απόστολος Βεΐζης, Γιατρός, Διευθυντής Προγραμμάτων του 

Ελληνικού Τμήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» η κ. Ευτέρπη Παπαδημητρίου, εκπαιδευτικός, 

Συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ριτσώνας, ο κ. Χρήστος Στεφάνου, 

εκπαιδευτικός, Συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα και η κ. 

Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου, εκπαιδευτικός, Δ/ντρια 5
ου

 Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, M.ed. Επιστήμες της 

Αγωγής. 

 

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η έγκυρη ενημέρωση και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τα παιδιά πρόσφυγες που διαβιούν στη χώρα 

μας, καθώς «τα τραύματα της προσφυγιάς που κουβαλούν αυτά τα παιδιά απαιτούν να χτιστεί 

μέσα τους η εμπιστοσύνη ότι ο γύρω κόσμος δεν αποτελεί αποκλειστικά πηγή κινδύνου, ότι οι 

άλλοι άνθρωποι μπορούν να είναι φίλοι, ότι το προσφυγόπουλο ως πρόσωπο είναι αποδεκτό σ’ 

αυτόν τον κόσμο».  

 

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να 

λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα. 
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Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε στη σχετική ανάρτηση του 

Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wBOSIj-

V2JIzZc9MswzX5QR0VzBhCVs8v3cQQzFpb6B3fg/viewform 

μέχρι την Τετάρτη 24/06/2020 στις 14:00. 

 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και 

τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.  

 

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον COVID 19 δημοσιεύεται στο μπλογκ της Αγωγής Υγείας που 

δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό: https://agogiygeiassekarantina.blogspot.com/ 

 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΗ 
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