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ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτικούς Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολικών μονάδων
της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας
ΚΟΙΝ: κ.κ. Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου 1ου ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Αττικής

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας: “Απώλεια στη ζωή του
παιδιού και ο ρόλος του εκπαιδευτικού”»
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ και Δ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Αγωγής
Υγείας και σε συνεργασία με την ¨ΜΕΡΙΜΝΑ- Εταιρεία για τη φροντίδα Παιδιών και
Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο¨- διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:
«Απώλεια στη ζωή του παιδιού και ο ρόλος του εκπαιδευτικού» προσδοκώντας να
προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και εργαλεία αντιμετώπισης περιστατικών
απώλειας και πένθους στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, από τις 17.00 έως τις 20.00
(ώρα προσέλευσης: 16:45), στο 89ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κρότωνος 4 - Στάση Μετρό Αγ.
Ιωάννης, χάρτης) και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων
Διευθύνσεων.
Περιγραφή σεμιναρίου:
Το βίωμα της απώλειας από την πλευρά των παιδιών διαφέρει αρκετά από αυτό των
ενηλίκων. Σκοπός της εισήγησης είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το τι κατανοεί το
παιδί για το θάνατο ανάλογα με την αναπτυξιακή του ηλικία, καθώς και για τις πιθανές του
αντιδράσεις μετά από απώλεια αγαπημένου προσώπου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα
ενημερωθούν για το ρόλο τους στη στήριξη παιδιών που βιώνουν απώλεια. Τέλος, θα

ακολουθήσει συζήτηση όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να θίξουν θέματα που
τους απασχολούν σχετικά με την απώλεια και τη διαχείρισή της.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα. Εύη Μπιτσάκου, Ψυχολόγος- Δρ. Αναπτυξιακής
Ψυχοπαθολογίας από το Πανεπιστήμιο του Southampton της Μ. Βρετανίας. Είναι συνεργάτης
στη «Μέριμνα» από το 2008 όπου αναλαμβάνει τη Συμβουλευτική στήριξη παιδιών, εφήβων
και οικογενειών μετά από απώλεια αγαπημένου προσώπου.
Το σεμινάριο απευθύνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε όλους τις/τους
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Π.Ε. Α΄ και Δ΄ Αθήνας οι οποίοι θα
δηλώσουν

συμμετοχή (δεν

υπάρχει

όριο

συμμετοχών). Στις/στους συμμετέχουσες

συμμετέχοντες θα επιδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική
φόρμα

στο

σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1oDzWy5BH-

AvD6LKOdA33xy0hHy85zBWLUDhf3SdCYBA/edit#responses
έως και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018. Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές. Παρακαλούνται
παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, να ενημερώσουν σχετικά τον/την
Υπεύθυνο/η Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσής τους έως την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης.
Ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Τριαντάφυλλος Δούκας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Αναστάσιος Παπαγεωργίου

