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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 
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 ΠΡΟ: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Διευκυντζσ/ντριεσ & 
εκπαιδευτικοφσ όλων των ςχολικών 
μονάδων δθμόςιων & ιδιωτικών 
τθσ ΔΔΕ Β’ Ακινασ 
2. υλλόγουσ Γονζων και 
Κθδεμόνων (μζςω των 
Διευκυντών/ντριών) 
 
 

Θζμα: Πρόςκλθςθ ςε διαδικτυακι ςυνάντθςθ ςφνδεςθσ και ενδυνάμωςθσ τον καιρό τθσ 
πανδθμίασ με τίτλο: «Προαγωγι και Αγωγι Τγείασ: Προγράμματα και Δράςεισ Τψθλισ 
Προτεραιότθτασ ςτθν χολικι Κοινότθτα για τθν Προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ» 
 
Η Δ/νςθ Δ.Ε. Β΄ Ακινασ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Π.Ε. Β’ Ακινασ, μζςω των αντίςτοιχων 

Τπευκφνων Αγωγισ Τγείασ,  ςε ςυνζχεια των κοινών δράςεων και παρεμβάςεων τουσ για τθν 

υποςτιριξθ των μελών τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτον καιρό τθσ πανδθμίασ ςυνδιοργανώνουν, 

διαδικτυακι ςυνάντθςθ  ςφνδεςθσ και ενδυνάμωςθσ για εκπαιδευτικοφσ και γονείσ μακθτών/-

τριών των ςχολικών μονάδων περιοχισ ευκφνθσ τουσ με τίτλο: «Προαγωγι και Αγωγι Τγείασ: 

Προγράμματα και Δράςεισ Τψθλισ Προτεραιότθτασ ςτθν χολικι Κοινότθτα για τθν Προάςπιςθ 

τθσ Δθμόςιασ Τγείασ»,  τθν Σρίτθ 16/06/2020 και ϊρεσ 19:00-21:00. 
 

Προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ κα είναι θ κ. Γιάννθσ Σοφντασ, Κακθγθτισ Κοινωνικισ και Προλθπτικισ 

Ιατρικισ ςτθν Ιατρικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνών, Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ 

Προαγωγισ και Αγωγισ Τγείασ. 
 

τόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ είναι θ ςφνδεςθ των μελών τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και θ 

επιςτθμονικι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ τουσ για κζματα που προκφπτουν από το ερώτθμα: Σι μασ 

ζμακε θ παγκόςμια υγειονομικι  κρίςθ του COVID -19: γιατί θ καλά ςχεδιαςμζνθ, υποςτθριγμζνθ 

και βιώςιμθ Προαγωγι και Αγωγι Τγείασ ςτθν χολικι Κοινότθτα είναι επιτακτικι ανάγκθ; 

Απώτεροσ ςτόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ είναι θ δθμιουργία Δικτφου χολείων που προάγουν τθν Τγεία 

και ενιςχφουν ςυνεχϊσ τθν ικανότθτά τουσ ωσ υγιι περιβάλλοντα για τθ ηωι, τθ μάκθςθ και τθν 

εργαςία, όπωσ ορίηει ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ. 
 

Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων/-ουςών  που μποροφν να ςυνδεκοφν μζςω τθσ πλατφόρμασ και να 

λάβουν μζροσ ςτθν ςυηιτθςθ, κζτοντασ ερωτιματα ςτον ομιλθτι, ανζρχεται ςτα 500 άτομα. 
 

Απαιτείται προεγγραφι, μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ που κα βρείτε και ςτθ ςχετικι ανάρτθςθ 

του Ιςτολογίου τθσ Αγωγισ Τγείασ: μζχρι τθν Κυριακι 14/06/2020 ςτισ 14:00. 
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Οι ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ  κα επιλεγοφν με βάςθ τθ χρονοςιμανςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ φόρμασ και κα 

ενθμερωκοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν διαδικαςία και τον κωδικό  ςφνδεςθσ ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα χρθςιμοποιθκεί. 
 

Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν είναι προαιρετικι.  
 

Ενθμερωτικό υλικό ςχετικά με τον COVID 19 δθμοςιεφεται ςτο μπλογκ τθσ Αγωγισ Τγείασ που 

δθμιουργικθκε ειδικά γι’ αυτόν τον ςκοπό: https://agogiygeiassekarantina.blogspot.com/ 

 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Δ/ΝΗ Δ.Ε. Βϋ ΑΘΗΝΑ 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΘΗ 
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