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1. Διευθυντές/ντριες & 
εκπαιδευτικούς όλων των 
σχολικών μονάδων 
δημόσιων & ιδιωτικών της 
ΔΔΕ Β’ Αθήνας 

2. Τους Συλλόγους Γονέων & 
 Κηδεμόνων των Σχολείων 
της  Δ/νσης   Δ.Ε.  Β΄ 
Αθήνας (μέσω των Δ/ντών-
Δ/ντριών) 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Προασπίζοντας τα δικαιώματα των 
παιδιών τον καιρό της πανδημίας» 

 
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: «Προασπίζοντας τα δικαιώματα των 
παιδιών τον καιρό της πανδημίας», την Δευτέρα 11/05/2020 και ώρες 19:00-21:00. 
 

Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι ο κ. ο Γιώργος  Νικολαϊδης, Ψυχίατρος, Δ/ντης Δ/νσης Ψυχικής 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης η κ. Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός 
Συνήγορος του Παιδιού, και η κ. Μαριέλα Μιχαηλίδου, Ειδική Παιδικής Προστασίας της UNICEF 
Ελλάδας. (Child Protection Officer UNICEF) 
 

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και 
των γονέων σε θέματα κακοποίησης/παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης παιδιών και 
εφήβων και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και η ενδυνάμωσή τους στον ρόλο τους στην 
πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των παιδιών.  
 
Θα συζητηθούν ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των παιδιών, τα οποία σύμφωνα 
με τους ειδικούς εντείνονται στον καιρό της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. 
 
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να 
συμμετέχουν στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στους ομιλητές, ανέρχεται στους 500. 
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. 
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Η διαδικτυακή συνάντηση/συνομιλία απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, όλων των 
ειδικοτήτων καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων αρμοδιότητας των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που την συνδιοργανώνουν.  
 
Απαιτείται προεγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο 
https://agogiygeiassekarantina.blogspot.com/2020/05/blog-post.html, μέχρι το Σάββατο 09/05/2020 
στις 14:00. 
 
Οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικοί 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.  
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