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ΠΡΟΣ:
Διεύθυνση Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
ΚΟΙΝ.:
Διευθυντές 
Σχολείων Πρωτ/θμας &
Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής παρακολούθησης στο Διαδικτυακό Ψηφιακό 
Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Αντιμετώπιση του άγχους από μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς στην περίοδο της πανδημίας»

Αξιότιμοι Διευθυντές/ντριες, Εκπαιδευτικοί
O Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κος Κωνσταντίνος Ζέρβας και η Αντιδήμαρχος 

Παιδείας δρ Δήμητρα Ακριτίδου, σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε το Διαδικτυακό 
Ψηφιακό Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Αντιμετώπιση του άγχους από μαθητές 
εκπαιδευτικούς και γονείς στην περίοδο της πανδημίας» που θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.00μ.μ. έως 21:00μ.μ. μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας webex. 

Στο συνέδριο θα κληθούν να μιλήσουν ειδικοί επιστήμονες σε θέματα 
κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Το συνέδριο αυτό έρχεται να βοηθήσει 
προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία,  
μέσα από την επιστημονική ματιά των ειδικών, που ο καθένας από το αντικείμενό του 
θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανιχνεύσουν προτάσεις και λύσεις τόσο για τον 
εαυτό τους, όσο και για τα νεότερα μέλη, είτε της οικογενείας τους, είτε του σχολείου 
στο οποίο εργάζονται, είτε στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα δηλώσουν την πρόθεσή τους μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης και μετά το πέρας του συνεδρίου 
θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Το διαδικτυακό ψηφιακό επιστημονικό συνέδριο διοργανώνει η Αντιδημαρχία 
Παιδείας δια του τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και Αθλητισμού.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και γονέων του σχολείου 
σας, προκειμένου να λάβουν γνώση για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή παρακολούθησης στο link του 
συνεδρίου: https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/stress/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα 
Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Αθλητισμού  
τηλ. 2313318663 & 60  (Α. Χασίδου, Δ. Φωτοπούλου)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και θα χαρούμε για τη 
συμμετοχή σας.
  
Συνημμένα:                                                                   Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
-Πρόγραμμα Διαδικτυακού Ψηφιακού           
  Επιστημονικού Συνεδρίου                                      

       Δρ Δήμητρα Ακριτίδου   

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/stress/


Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Προγραµµάτων και δια Βίου Μάθησης -  Γ110001
Georgiadou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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