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Βέροια 24 Aπριλίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 834 

Μητροπόλεως 44 Βέροια 59132 

3pekes@kmaked.pde.sch.gr 

Τηλ. 2331353657 

Πληροφορίες: Αθηνά Καλλαρά 

τηλ.: 6981201970 

e-mail: athkallara@sch.gr 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/ες των Δη-

μοτικών σχολείων παιδαγωγικής και επιστημο-

νικής ευθύνης Α. Καλλαρά 

ΚΟΙΝ: 

-Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-

παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας 

-Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση ενημερωτικής/επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης για γονείς» 

ΣΧΕΤ: 1. Ν. 4547/2018 ( ΦΕΚ 102/12-06-2018) 
           2. ΦΕΚ 4299/27-9-2018/τ. 2ο1,  άρθ. 3, παρ. ιστ & ιη.  

 

 

Οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Αθηνά Καλλαρά, Ν. Γραίκος, Ευ. Μπούτσκου και ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία Α. Χαρίσης  συνδιοργανώνουν ενημερωτική/επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη 
για γονείς/κηδεμόνες των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής τους ευθύνης, την Τε-
τάρτη 6 Μαΐου 2020 και ώρες 18.30-21.00.  

Η τηλεδιάσκεψη με θέμα «Διαδίκτυο: ασφάλεια και κατάχρηση ιδιαίτερα κατά την 
υγειονομική κρίση» διοργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Σ.Ε.Ε., με στόχο την 
ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, 
με έμφαση σ’ ένα θέμα Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού αλλά και αγωγής και συμπεριφοράς  
των μαθητών/τριών, ως ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές εξελίξεις σχετικά με 
την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του 
κορωνοϊού.  

Γι’ αυτό επιδιώχτηκε η συνεργασία με συναρμόδιους υποστηρικτικούς φορείς, 
Κ.Π.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., αλλά και Συλλόγους Γονέων/Κηδεμόνων και φορείς της τοπικής κοινωνίας, 
Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, Γ.Ν. Κατερίνης-Κ.Ψ.Υ. Κατερίνης, σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα: 
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ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

18.30-18.35 Προσέλευση στην τηλεδιάσκεψη  

18.35-18.45 Χαιρετισμοί Οργανωτικός Σ.Ε.Ε. 3ο ΠΕΚΕΣ 
Διευθυντής Αστυνομίας Πιερίας 
Διοικητής Γ.Ν. Κατερίνης 
Προϊστάμενοι υποστηρικτικών 
δομών 

18.45-19.00 «Διαστάσεις της Ηθικής της Αειφορίας (Περιβαλ-
λοντικής, Υγείας, Πολιτισμού) κατά την κρίση της 
πανδημίας του κορωνοϊού.» 

Αθανάσιος Χαρίσης, Σ.Ε.Ε. Εκ-
παίδευσης για την Αειφορία &  
Νικόλαος Λιλιόπουλος, ΚΠΕ 
Νάουσας 

19.00-19.30 «Παιδιά,  έφηβοι και η περιήγησή τους σε ψηφι-
ακά μονοπάτια.» 
 

Νότα Βούρα, Κλινική Ψυχολό-
γος  
(MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής & 
Παιδοψυχιατρικής, Ειδ. στη Δι-
καστική - Ψυχοιατροδικαστική 
Ψυχολογία) 
 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερί-
νης, Ψυχιατρικός Τομέας, Γενι-
κό Νοσοκομείο Κατερίνης 

19.30-20.00 «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο - Προσέγγιση 
ανηλίκων μέσω διαδικτύου.» 

Γρηγόριος Αμανατίδης, Υπα-
στυνόμος Α΄ Υποδιεύθυν-
ση Ασφάλειας Κατερίνης 

20.00-20.15 «Πρόληψη και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών 
επιπτώσεων  των περιοριστικών μέτρων λόγω της 
κρίσης υγείας με έμφαση στη χρήση της τεχνολο-
γίας-διαδικτύου.» 

 
Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας 

20.15-20.30 «Υπάρχουν τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης 
των σύγχρονων ψηφιακών μέσων από τα παι-
διά;» 

Νικόλαος Γραίκος ΠΕ70, Οργα-
νωτικός Σ.Ε.Ε. 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

20.30-21.00 Συζήτηση Συντονίζουν οι συνδιοργανω-
τές/τριες Σ.Ε.Ε. 

 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν σχετικά τους γο-

νείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, στέλνοντας το έγγραφο  στα e-mail με τα οποία επι-
κοινωνούν μαζί τους αυτό το διάστημα, καλώντας τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες 
να δηλώσουν συμμετοχή με e-mail στον Διευθυντή/ντρια μέχρι την Τετάρτη 29/4/20.  

Οι Διευθυντές/ντριες διατηρούν τη λίστα των ενδιαφερόμενων γονέων και τα e-mail. 
Στη συνέχεια μέχρι την Πέμπτη 30/4/20 ενημερώνονται οι ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης για 
τον αριθμό των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων.  

Την Δευτέρα 4/5/20 θα αποσταλεί στα σχολεία το σχετικό link,  ώστε να προωθη-
θεί άμεσα στα e-mail των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων για τη σύνδεση στην τη-
λεδιάσκεψη μέσω της Cisco Webex.  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 
 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 

 
Αθηνά Καλλαρά 


