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 ΠΡΟ: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Διευκυντζσ/ντριεσ & 
εκπαιδευτικοφσ όλων των ςχολικϊν 
μονάδων δθμόςιων & ιδιωτικϊν 
τθσ ΔΔΕ Β’ Ακινασ 
2. υλλόγουσ Γονζων και 
Κθδεμόνων (μζςω των 
Διευκυντϊν/ντριϊν) 
 
 

Θζμα: Πρόςκληςη ςε διαδικτυακή ςυνάντηςη με θζμα: «Γζφυρεσ μετάβαςησ ςε αβζβαιουσ 
καιροφσ: ςυνδετικά υλικά και ενδυναμωτικά βήματα». 
 
Η Δ/νςθ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Π.Ε. Β’ Ακινασ, μζςω των αντίςτοιχων 
Τπευκφνων Αγωγισ Τγείασ,  ςε ςυνζχεια των κοινϊν δράςεων και παρεμβάςεων τουσ για τθν υποςτιριξθ 

των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτον καιρό τθσ πανδθμίασ, ςυνδιοργανϊνουν από κοινοφ με τα Κζντρα 

Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ -ΟΚΑΝΑ τθσ περιοχισ ευκφνθσ 

των  Δ/νςεων τουσ: «Αργώ» των Διμων Παπάγου Χολαργοφ - Αγ. Παραςκευισ, «ΠΡΟΝΟΗ» του Διμου 
Κθφιςιάσ και «ΙΡΙΔΑ» του Διμου Ν. Ιωνίασ, διαδικτυακι ςυνάντθςθ με κζμα: «Γζφυρεσ μετάβαςησ ςε 
αβζβαιουσ καιροφσ: ςυνδετικά υλικά και ενδυναμωτικά βήματα», την Σετάρτη 10/06/2020 και ώρεσ 16:00-

18:00. 
  

Η ςυνάντθςθ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που τθν τρζχουςα χρονιά ζχουν ςτισ τάξεισ τουσ  μακθτζσ και 
μακιτριεσ  που μεταβαίνουν ςε επόμενθ ςχολικι βακμίδα και ςε εκπαιδευτικοφσ που τθ νζα ςχολικι χρονιά 

κα υποδεχτοφν μακθτζσ και μακιτριεσ προθγοφμενθσ ςχολικισ βακμίδασ 
( Νθπιαγωγείο -Α’ Δθμοτικοφ, Σ’ Δθμοτικοφ – Αϋ Γυμναςίου). 
  

τόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ είναι θ ανταλλαγι ιδεϊν για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων μετάβαςθσ και υποδοχισ 
ςε μια πραγματικότθτα που ςυνεχϊσ αλλάηει, και θ ςυν-καταςκευι γεφυρϊν  με υλικά τισ ιδζεσ, τισ ανάγκεσ, 

τισ ικανότθτεσ, τισ αξίεσ και τουσ οραματιςμοφσ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, με ςκοπό τθν 
ενδυνάμωςθ των μακθτϊν/τριϊν ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο, θ δθμιουργία πεδίων διαλόγου, θ 

ςυνάντθςθ και θ ςφνδεςθ μζςα ςε ζνα πλαίςιο ςυνομιλιϊν που διευκολφνει τθν δθμιουργία δεςμϊν ςτισ νζεσ 
ςυνκικεσ που επιβάλλουν αποςτάςεισ. 
  
τθν διαδικτυακι ςυνομιλία κα ςυμμετζχουν από τα Κζντρα Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ 
Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ –ΟΚΑΝΑ οι: 

  
Αποςτολοποφλου Κωνςταντίνα, Ψυχολόγοσ, Επιςτθμονικό τζλεχοσ Κζντρου Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων και 
Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ «Αργϊ» των Διμων Παπάγου Χολαργοφ - Αγ. Παραςκευισ – ΟΚΑΝΑ 
  
Βακαλοποφλου Αναςταςία, Κοινωνικι Λειτουργόσ, τζλεχοσ Πρόλθψθσ Κζντρου Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων και 

Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ «Κριδα» του Διμου Ν.Ιωνίασ –ΟΚΑΝΑ. 
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Μακαρώνη  ωτηρία, Ψυχολόγοσ Τγείασ MSc-Ψυχοκεραπεφτρια, Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του Κζντρου 
Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ «Προνόθ» -ΟΚΑΝΑ. 

  
Παππά Γλυκερία, Κοινωνικι Λειτουργόσ, τζλεχοσ Πρόλθψθσ Κζντρου Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων και Προαγωγισ 

τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ «Κριδα» του Διμου Ν.Ιωνίασ –ΟΚΑΝΑ. 
  
Απαιτείται προεγγραφή, μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ που κα βρείτε και ςτθ ςχετικι ανάρτθςθ του 
Ιςτολογίου τθσ Αγωγισ Τγείασ: https://agogiygeiasdidevath.blogspot.com/2020/06/blog-post_5.html,  μζχρι 
τθν Σρίτθ 9/06/2020 ςτισ 14:00. 

  
Δεν υπάρχει αρικμθτικόσ περιοριςμόσ ςυμμετεχόντων/ -ουςϊν. 
  
Οι ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ κα ενθμερωκοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν διαδικαςία και τον 
κωδικό  ςφνδεςθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα χρθςιμοποιθκεί. 

  
Η ςυμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.  
 

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. Β΄ ΑΘΗΝΑ 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΘΗ 
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