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        ΠΡΟΣ : 1. Τα Δημόσια και Ιδιωτικά  

        Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία  

        της  Δ/νσης   Π.Ε.  Β΄ Αθήνας   

                 

        2. Τους Συλλόγους Γονέων & 

        Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων  

        & Δημοτικών Σχολείων 

        της  Δ/νσης   Π.Ε.  Β΄ Αθήνας   

       (μέσω των Προϊσταμένων Νηπ/γείων 

        &  Δ/ντών- Δ/ντριών Δημοτικών  

        Σχολείων) 

       

      Κοιν: 2ο ΠΕΚΕΣ 

               
 

 
 

                                     
 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της 

πανδημίας με τίτλο «Το τραύμα της προσφυγιάς και ο ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού        

σχολείου, μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα» 

 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου, η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία 

με την Δ/νση Δ.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: «Το τραύμα της 

προσφυγιάς και ο ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού σχολείου, μέσα από την εκπαίδευση για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα» την Πέμπτη 25/06/2020 και ώρες 18:00-20:00. 

 

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/ριες θα είναι: ο κ. Γιώργος Τσιάκαλος, Ομότιμος Καθηγητής 

Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, ο κ. Απόστολος Βεΐζης, Γιατρός, Διευθυντής Προγραμμάτων του 

Ελληνικού Τμήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» η κ. Ευτέρπη Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτικός, 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ριτσώνας, ο κ. Χρήστος Στεφάνου, 

Εκπαιδευτικός, Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα και η κ. 

Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου, Εκπαιδευτικός, Δ/ντρια 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, M.ed. Επιστήμες της 

Αγωγής. 

 



 
Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η έγκυρη ενημέρωση και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τα παιδιά πρόσφυγες που διαβιούν στη χώρα 

μας, καθώς «τα τραύματα της προσφυγιάς που κουβαλούν αυτά τα παιδιά απαιτούν να χτιστεί μέσα 

τους η εμπιστοσύνη ότι ο γύρω κόσμος δεν αποτελεί αποκλειστικά πηγή κινδύνου, ότι οι άλλοι 

άνθρωποι μπορούν να είναι φίλοι, ότι το προσφυγόπουλο ως πρόσωπο είναι αποδεκτό σ’ αυτόν τον 

κόσμο».  

Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Αλληλεγγύη, σύμφωνα με τις θεωρητικές και 

μεθοδολογικές αρχές της Αγωγής Υγείας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατανόησης της κοινής ευθύνης 

να καταστούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πραγματικότητα σε κάθε κοινότητα και γενικότερα στην 

κοινωνία. Υπ’ αυτή την έννοια, η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη πρόληψη των παραβιάσεων των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων για έναν κόσμο με συμπερίληψη, σεβασμό και αξιοπρέπεια για όλους και όλες. 

 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-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 και  στη σχετική ανάρτηση 

του Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wBOSIj-

V2JIzZc9MswzX5QR0VzBhCVs8v3cQQzFpb6B3fg/viewform, μέχρι την Τετάρτη 24/06/2020 στις 

14:00. 

 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία 

και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.  

 
 

 

 

 
 

                                                                                                      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
 
                                                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΡ. ΑΝΔΡΩΝΗΣ      
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