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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων 
Προσχολικής Εκπαίδευσης»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, στο

πλαίσιο της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των σχολικών μονάδων σε θέματα πρόληψης για

την αγωγή και προαγωγής της υγείας, προσκαλεί σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο το

οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π., με τίτλο:

«Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης»   

Απευθύνεται  στις  Προϊστάμενες των Νηπιαγωγερίων,  χωρίς να αποκλείονται και όσοι/ες

εκπαιδευτικοί  ΠΕ60  ή  ειδικοτήτων,  ειδικό  εκπαιδευτικό  και  βοηθητικό  προσωπικό  των

Νηπιαγωγείων (δημόσιων και ιδιωτικών), ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. 

* Η συμμετοχή όλων προϋποθέτει διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής τους

μονάδας με τροποποίηση, όπου απαιτείται, του ωρολογίου προγράμματος.

Το  σεμινάριο  θα  διεξαχθεί  διαδικτυακά την  Παρασκευή  25  Νοεμβρίου  2022  και  ώρα 

13:30-14:30,  με εισηγήτρια τη  Δρ.  Κούρου Ασημίνα,  Γεωλόγο, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΟΑΣΠ.

Οι προσκεκλημένοι/ες στο σεμινάριο  καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα

δήλωσης συμμετοχής  έως και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 το μεσημέρι, στο σύνδεσμο

https://forms.gle/tbedUacnjNFJQrGq8  (σε  περίπτωση  που  ο  σύνδεσμος  δεν  ανοίγει,

μπορείτε  να  τον  αντιγράψετε  και  να  τον  επικολλήσετε  στη  γραμμή  διεύθυνσης  του

https://forms.gle/tbedUacnjNFJQrGq8
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φυλλομετρητή σας). Η αποστολή του συνδέσμου σύνδεσης στην πλατφόρμα θα γίνει έως και

την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου το πρωί, στo προσωπικό email των ενδιαφερόμενων. Όλες οι

αιτήσεις θα γίνουν δεκτές λόγω της διαδικτυακής διεξαγωγής του σεμιναρίου με στόχο τη

μεγαλύτερη διάχυση της ενημέρωσης για την αντισεισμική προστασία στα Νηπιαγωγεία. Θα

επιδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η  παρακολούθηση  του  σεμιναρίου  κρίνεται  σημαντική  για  την  ανάπτυξη  ικανοτήτων

(γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων) των συμμετεχόντων/ουσών και την προαγωγή κουλτούρας

πρόληψης της σχολικής κοινότητας σε θέματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας από τον

σεισμικό κίνδυνο /διαχείριση κρίσεων.

Παρακαλούνται  οι  Προϊστάμενες  των  Νηπιαγωγείων  να  μεριμνήσουν  για  την  έγκαιρη
ενημέρωση των  εκπαιδευτικών  και  των  μελών του  ειδικού εκπαιδευτικού και  βοηθητικού
προσωπικού του σχολείου τους που επιθυμούν και δύναται να το παρακολουθήσουν..

Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Ιωάννης Κουμέντος

Συνημμένο:

1. Αφίσα του επιμορφωτικού σεμιναρίου
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