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Θέμα: Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης στον καιρό της
πανδημίας με τίτλο: «Προσεγγίζοντας τη Ζωή και το Θάνατο: Από την απώλεια και το πένθος στην
ψυχική ανθεκτικότητα »
Η Δ/νση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων
Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την
υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, σε
συνεργασία με την ΜΕΡΙΜΝΑ, διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης για
εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Προσεγγίζοντας τη Ζωή
και το Θάνατο: Από την απώλεια και το πένθος στην ψυχική ανθεκτικότητα », την Δευτέρα
04/05/2020 και ώρες 18:00-20:00.
Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι η κ. Ελευθερία Ράλλη και ο κ. Βαλλίδης Αλέξανδρος, ψυχολόγοι
του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση και η ενδυνάμωση των μελών της σχολικής κοινότητας
μέσα από την επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση και ευαιθητοποίησή τους σε θέματα (α) αγωγής
γύρω από τη ζωή, το θάνατο και το θρήνο, (β) στήριξης μαθητών που βιώνουν απώλειες και (γ)
οργάνωσης ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα.
Θα συζητηθούν:
- Πώς θρηνούν τα παιδιά και οι έφηβοι
- Πότε να ανησυχούμε
- Ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών ώστε να τα στηρίξουμε
- Τι θα διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς ως προς το ρόλο τους στην στήριξη των παιδιών
Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να
λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.
Διερευνάται η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσα από πλατφόρμες μεγαλύτερης
εμβέλειας, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει το ευρύτερο κοινό, χωρίς όμως τη δυνατότητα
ερωτήσεων.
Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε στη σχετική ανάρτηση του
ιστολογίου της Αγωγής Υγείας : https://agogiygeiassekarantina.blogspot.com/2020/04/blog-post_21.html
μέχρι την Παρασκευή 24/04/2020 στις 14:00.
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Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και 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 σε μπλογκ της Αγωγής Υγείας που
δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό: https://agogiygeiassekarantina.blogspot.com/
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