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ΠΡΟ: 

 
 

      
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

 
Ν. μύρνη, 19-01-2023 
 
Αρ. Πρωη. : 903 
 
 
 
 
1/ Όλες ηις ζτολικές μονάδες 
ΓΔ Γ΄ Αθήνας 
 
2/ ιβιηανίδειο Γημόζια τολή 
 Σετνών και Δπαγγελμάηων 
 
 
4ο ΠΔΚΔ Αηηικής 
1

ο
 ΚΔΓΑΤ 

2
ο
 ΚΔΓΑΤ 

 

 

    ΘΔΜΑ: Δπιμορθωηικό ζεμινάριο  Αγωγής Τγείας για ηην « Ανηιμεηώπιζη 

ηρασμάηων / αηστημάηων ζηο τώρο ηοσ ζτολείοσ » 

     

Η Γιεύθςνζη Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ΄ Αθήναρ ζε ζςνεπγαζία με ηην Ππωηοβάθμια 

Δκπαίδεςζηρ Γ΄ Αθήναρ δια ηων Υπεςθύνων Αγωγήρ Υγείαρ, ζηο πλαίζιο ηηρ ςποζηήπιξηρ και 

ενδςνάμωζηρ ηων εκπαιδεςηικών,  διοπγανώνοςν  επιμοπθωηικό ζεμινάπιο με θέμα: 

 
« Ανηιμεηώπιζη ηρασμάηων / αηστημάηων ζηο τώρο ηοσ ζτολείοσ » 

 
Διζηγήηπια ηος ζεμιναπίος είναι η πιζηοποιημένη εκπαιδεύηπια και διαζώζηπια Ππώηων Βοηθειών 

κα Διπήνη Νικάκη. 

 
Σκοπόρ ηος ζεμιναπίος είναι η απόκηηζη βαζικών θεωπηηικών γνώζεων και δεξιοηήηων για ηην 

ζωζηή και έγκαιπη ανηιμεηώπιζη ηπαςμάηων / αηςσημάηων ζηο σώπο ηος ζσολείος με ηα οποία 

έπσονηαι ζε επαθή οι εκπαιδεςηικοί ζηην καθημεπινόηηηά ηοςρ όπωρ: 

 
- Γιασείπιζη αιμοππαγιών 

- Δπιδεζμολογία κακώζεων 

- Άνοιγμα αεπαγωγών ζε ηπαύμα  

- Ακινηηοποίηζη ζπονδςλικήρ ζηήληρ και αςσενικήρ μοίπαρ κ.α. 

 
Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε όλοςρ/ερ ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ και ζηα μέλη ηος ειδικού 

εκπαιδεςηικού και βοηθηηικού πποζωπικού όλων ηων ζσολικών μονάδων εςθύνηρ ηων 

Γιεςθύνζεων Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ΄ Αθήναρ και θα διεξασθεί ηην 

Σεηάρηη 01 Φεβροσαρίοσ 2023  ζηο αμθιθέαηπο ηος  Διδικού Γσμναζίοσ Κωθών και 



Βαρηκόων Αργσρούπολης (διεύθ.: Φειδίος 27 & Υμηηηού 4, Απγςπούπολη, ηηλέθ.: 

2109932732, 2109953507),  και ώπερ 17:30-20:30. 

 

Οι εκπαιδεςηικοί πος επιθςμούν να ζςμμεηάζσοςν καλούνηαι να δηλώζοςν ζςμμεηοσή ζηην 
ηλεκηπονική διεύθςνζη  https://forms.gle/3NHCEmw8VGReivYz8  (ζε περίπηωζη ποσ η θόρμα 
δεν ανοίγει, ανηιγράψηε ηον ζύνδεζμο και επικολλήζηε ηον ζηη γραμμή διεύθσνζης ζηον 
θσλλομεηρηηή ζαρ). 
 
Όλοι/ες όζοι/ες ζσμπληρώζοσν ηη θόρμα ζσμμεηοτής θα γίνοσν δεκηοί ζηο ζεμινάριο. 

 
Η παπακολούθηζη είναι πποαιπεηική, εκηόρ διδακηικού ωπαπίος και σωπίρ οικονομική επιβάπςνζη    

για όλοςρ/ερ ηοςρ/ηιρ ζςμμεηέσονηερ/οςζερ. 

 
Δπιζημαίνεηαι όηι θα ηηπηθούν όλα ηα απαπαίηηηα μέηπα πποζηαζίαρ για ηον πεπιοπιζμό ηηρ    

διάδοζηρ ηος κοπωνοϊού ζε κλειζηούρ σώποςρ και ζςνιζηάηαι η σπήζη μάζκαρ. 

 
Παπακαλούνηαι πολύ οι Γιεσθσνηές/ύνηριες ηων ζτολικών μονάδων να μεριμνήζοσν για ηην 

έγκαιρη ενημέρωζη όλων ηων εκπαιδεςηικών και ηων μελών ηος ειδικού εκπαιδεςηικού και  

βοηθηηικού πποζωπικού ηος ζσολείος ηοςρ. 

 

 

 

 

       Η Υπεύθςνη Αγωγήρ Υγείαρ                                            Ο  Γιεςθςνηήρ 

 

        

 

 

           Μάπα Γπακοπούλος                          Γπ. Παπαζκεςάρ Γιαλούπηρ     

https://forms.gle/3NHCEmw8VGReivYz8

