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Θέματα που κοινοποιούνται: 

 

1. Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα και βιωματικό εργαστήριο: Πανδημία και 

νέα κανονικότητα: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΧΡΙ 3/2)  

2. Πρόσκληση Webinar COVID19 & ΕΜΒΟΛΙΑ (ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2) 

3. Διαδικτυακό σεμινάριο ‘Στην Αρχαία Αθήνα τον καιρό της Πανδημίας’ 

(ΠΕΜΠΤΗ 11/2) 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
   
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 1194 

 

 

ΠΡΟΣ:    
✓ Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα και βιωματικό εργαστήριο: Πανδημία 

και νέα κανονικότητα: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Ελλήνων 

Κοινωνιολόγων – Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα:  

«Πανδημία και νέα κανονικότητα: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 6.00 μ.μ. 

Η ημερίδα έχει σκοπό την ερμηνευτική προσέγγιση όψεων της σύγχρονης, ιδιαίτερης, 

κοινωνικής πραγματικότητας όπως αυτή διαμορφώνεται από την πανδημία, με την 

αξιοποίηση των αναλυτικών εργαλείων της σύγχρονης κοινωνιολογικής σκέψης. Θα 

καταδειχτεί η αναγκαιότητα επανασύνδεσης του οικονομικού και κοινωνικού παράγοντα, με 

εγγυητή το κράτος, θα παρουσιαστούν οι μετασχηματισμοί που προκάλεσε η πανδημική 

κρίση, με έμφαση σε βασικά θεσμικά πεδία όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η κοινωνική 

ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πολιτισμός και θα αποκωδικοποιηθούν οι νέες μορφές 

αλλοτρίωσης και κοινωνικής απορρύθμισης. Τέλος, στο βιωματικό εργαστήριο, οι 

συμμετέχοντες/ουσες θα αναζητήσουν συμμετέχοντας ενεργά, μονοπάτια σύνδεσης και 

συνεξέλιξης, με την προσέγγιση της «Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης». 

Στο πρώτο μέρος, ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, με διεθνή καταξίωση 

και στο δεύτερο μέρος θα υλοποιηθεί το βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Αναζητώντας 

τον δεσμό, τη φροντίδα και το νόημα στη μετα-κανονικότητα: ΄΄Από μακριά κι 

αγαπημένοι;΄΄» 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση 

https://cutt.ly/YjCllUQ  έως την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, ώστε κατόπιν να τους σταλούν 

οι οδηγίες για τη συμμετοχή τους. 

Η συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο θα δηλωθεί σε ειδικό πεδίο. Τα άτομα που θα 

συμμετάσχουν σε αυτό, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, δεν μπορούν να υπερβούν τα 

40. Επομένως, εάν οι δηλώσεις είναι περισσότερες, θα ληφθεί υπόψη το κριτήριο της 

χρονικής προτεραιότητας. 

Για το πρώτο μέρος δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. Δεν υπάρχει εξάλλου κανένας 

γεωγραφικός περιορισμός για το σύνολο της εκδήλωσης, αφού μπορούν να συμμετάσχουν 

άτομα από όλη τη χώρα ή και εκτός αυτής. 

Για τα άτομα που θα συμμετάσχουν προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης. 

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ελεύθερη για το κοινό, με την προϋπόθεση της εγγραφής. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες, καθώς και το 

πρόγραμμα της ημερίδας. 

 

Συν.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

           ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 

 

 

https://cutt.ly/YjCllUQ


  

 

Θέμα 2ο: «Πρόσκληση Webinar COVID19 & ΕΜΒΟΛΙΑ» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για το Διαδικτυακό 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Webinar) που θα υλοποιηθεί υπό την αιγίδα του Περιφερειακού 

Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτικής Ελλάδας και του Κοινωνικού 

Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

5.00-8.00 μ.μ., με θέμα: «COVID19 + ΕΜΒΟΛΙΑ: Ακούμε και Ρωτάμε τους Ειδικούς»  

Το ιστοσεμινάριο οργανώνεται από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών 

Επιστημών του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, κα Αγγελική Γαριού, μετά από αίτημα του 

προέδρου του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων κ. Θεόδωρου Τουλγαρίδη. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση 

συμμετοχής, τις δυνατότητες παρακολούθησης και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και το 

πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

 

Συν.: Πρόσκληση Webinar COVID19 & ΕΜΒΟΛΙΑ 

             

Θέμα 3ο: «Διαδικτυακό σεμινάριο ‘Στην Αρχαία Αθήνα τον καιρό της Πανδημίας’» 

 
Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για το διαδικτυακό 

σεμινάριο «Στην Αρχαία Αθήνα τον καιρό της Πανδημίας» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας με βάση την εκπαιδευτική πρόταση του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας την Πέμπτη 11/02/2021 και 

ώρες 18.30 – 20.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο σύνδεσμο 

που ακολουθεί :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjpU7fyGjUwosJIpCGjPHH9uXxo0HIM6Z

PTMvBimfpUuaPg/viewform?usp=sf_link 

Την παραμονή του σεμιναρίου, την Τετάρτη 10/02/2021, θα αποσταλούν στον εκπαιδευτικό 

με email οι οδηγίες παρακολούθησης του σεμιναρίου.  

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής 

καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό με τις εισηγήσεις στο email που θα δηλώσουν. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για το 

θέμα του σεμιναρίου, τη δήλωση συμμετοχής και το πρόγραμμα. 

 

Συν.: ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjpU7fyGjUwosJIpCGjPHH9uXxo0HIM6ZPTMvBimfpUuaPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjpU7fyGjUwosJIpCGjPHH9uXxo0HIM6ZPTMvBimfpUuaPg/viewform?usp=sf_link


  

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  


