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 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 «Κρίσιμα Ψυχολογικά Στάδια Οντογένεσης Παιδιών και Εφήβων» 
 
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, 
διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-
τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Κρίσιμα Ψυχολογικά Στάδια 
Οντογένεσης Παιδιών και Εφήβων» την Δευτέρα 18/05/2020 και ώρες 19:00-21:00. 
 
Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο κ. ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής A’ Ψυχιατρικής  Κλινικής  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  Αιγινήτειο  
Νοσοκομείο. 
 
Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση των μελών της σχολικής κοινότητας και η 
επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση τους για το πώς βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι την κρίση της 
πανδημίας, τις στερήσεις από τον εγκλεισμό της καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων, την 
αβεβαιότητα και τον φόβο. 
Θα συζητηθούν τα κρίσιμα ψυχολογικά στάδια οντογένεσης των παιδιών και των εφήβων για να 
κατανοήσουμε τον τρόπο που τα παιδιά και οι έφηβοι διαχειρίζονται τον εαυτό τους, τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά τους, προκειμένου να μπορέσουμε γονείς και εκπαιδευτικοί μαζί να τα 
διευκολύνουμε να διαχειριστούν την κρίση της πανδημίας, τις αλλαγές που θα επιφέρει στη ζωή τους 
και να ενισχύσουμε την ψυχική τους ανθεκτικότητα. 
 
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. 
 
Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε στη σχετική ανάρτηση του 
ιστολογίου της Αγωγής Υγείας : https://agogiygeiassekarantina.blogspot.com/2020/05/blog-post_11.html 

μέχρι το Σάββατο 16/05/2020 στις 14:00. 
 
Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα 
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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/ 

 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΗ 
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