
ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη Γονζων / Κηδεμόνων μαθητών/τριών κάθε βαθμίδασ ςε 

διαδικτυακή ενημερωτική ςυνάντηςη με θζμα: «Παιδιά και ζφθβοι ςτισ μζρεσ του 

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενθμζρωςθ για τθν πανδθμία COVID 19» 

Αγαπθτοί γονείσ, 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αττικισ, ςε ςυνεργαςία με τθν 2θ Υγειονομικι Περιφζρεια Πειραιώσ και Αιγαίου 

και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τθσ Ιατρικισ Σχολισ ΕΚΠΑ 

«Στρατθγικζσ Αναπτυξιακισ και Εφθβικισ Υγείασ» ςασ προςκαλοφν ςτθν 

ενθμερωτικι διαδικτυακι ςυνάντθςθ με γενικό κζμα: «Παιδιά και ζφθβοι ςτισ 

μζρεσ του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενθμζρωςθ για τθν πανδθμία COVID 19», που κα 

πραγματοποιθκεί ςε ςυνκικεσ ηωντανισ μετάδοςθσ ςτο Youtube τθν Τετάρτη 29 

Απριλίου και ώρεσ 18:30-20:00. 

Συμμετζχουν επίςθσ τα δίκτυα του ΟΚΑΝΑ και του προγράμματοσ «Από το Α ζωσ το 

Ω : μια Ακαδθμία για Γονείσ» τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Εφθβικισ Ιατρικισ (Ε.Ε.Ε.Ι.) 

Προκειμζνου να παρακολουκιςετε τθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ ηωντανά, δεν 

ζχετε παρά να πλθκτρολογιςετε τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςε ζνα 

φυλλομετρθτι, δθλαδι, ζνα πρόγραμμα πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο:  

https://youtu.be/Yl5Cleb5cio  

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε πωσ οι ομιλίεσ κα μαγνθτοςκοπθκοφν και πωσ 

αυτι θ μαγνθτοςκόπθςθ (το βίντεο) τθσ εκδιλωςθσ κα είναι διακζςιμθ και μετά το 

τζλοσ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ ςτο youtube με τον τίτλο :«Παιδιά και ζφθβοι ςτισ 

μζρεσ του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενθμζρωςθ για τθν πανδθμία COVID 19»,ϊςτε να 

μπορζςετε να τθν παρακολουκιςετε. 

Το πρόγραμμα τθσ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ είναι το ακόλουκο: 

Γεώργιοσ  Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ 
Μαρία  Δίπλα 
Υποδιοικιτρια 2θσ ΔΥΠε Πειραιϊσ/Αιγαίου 
Κων/νοσ Κοκκώλθσ 
Αντιπρόεδροσ  ΔΣ ΟΚΑΝΑ 

Καλωςόριςμα - Συντονιςμόσ 

Μαρίηα Τςολιά 
Κακθγιτρια Παιδιατρικισ-Λοιμωξιολογίασ 
Διευκφντρια Βϋ Παιδιατρικισ Κλινικισ ΕΚΠΑ  

Χαρακτθριςτικά τθσ λοίμωξθσ COVID 19 
ςτα παιδιά και τουσ εφιβουσ 

Άρτεμισ Τςίτςικα 
Αναπλ. Κακθγιτρια Παιδιατρικισ-Εφθβικισ 
Ιατρικισ ΕΚΠΑ 

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Και τϊρα τι γίνεται; 

Διαχείριςθ των ςχζςεων μζςα ςτθν 

https://youtu.be/Yl5Cleb5cio


Επιςτ. Υπεφκυνοσ Μονάδασ Εφθβικισ 
Υγείασ (Μ.Ε.Υ.), Βϋ Παιδιατρικι Κλινικι 
ΕΚΠΑ 

οικογζνεια ςτθν εποχι του COVID 19 

 

Ευκαλία Τηίλα 
Παιδοψυχίατροσ MSc – 
Ακαδθμαϊκι υπότροφοσ  ΕΚΠΑ 

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ Οδθγόσ επιτυχίασ για 

τισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ 

Δρ Αλζξανδροσ Καπανιάρθσ 
Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Πλθροφορικισ (ΠΕ86) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεςςαλίασ 

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: Εργαλεία και δράςεισ 

ςτο δρόμο για τθν εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ – Δθμιουργικό διαδίκτυο 

 

 

 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                              

                                                                                                           

                                                                                                                                 


