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Θέμα Εγγράφου: Προς ενημέρωση αρμοδίων Δήμου για θέματα Παιδείας

Κυρίες και κύριοι, 
Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι η 
Ελληνική  Εταιρεία  Εφηβικής  Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.), σε  συνεργασία  με το ΠΜΣ «Στρατηγικές 
Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» και άλλους φορείς, πραγματοποιεί, 
για έβδομη(7η) συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα : 
«Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς» Ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022 (7ο  έτος).
Πρόκειται για 8 
(οκτώ) δίωρες διαδραστικές συναντήσεις γονέων τη  δεύτερη  Τετάρτη  κάθε  μήνα  18.15‐20.15,  
από  Οκτώβριο  έως  Μάιο, 
όπου παρουσιάζονται  θέματα σχετικά με  την  υγεία,  την ανάπτυξη και  τη  συμπεριφορά  των  π
αιδιών,  τις  σχέσεις  στην  οικογένεια  και  το  σχολείο κ.λπ.
Για  λόγους δημόσιας  υγείας,  και  τη  φετινή  χρονιά  οι   παρουσιάσεις  υλοποιούνται  διαδικτυακ
ά, με  δυνατότητα  για  τοπική  διοργάνωση.
Συμμετέχουν  περί τους 30 δήμους σε όλη την επικράτεια με 2.000 
γονείς και εξαιρετική ποιοτική αξιολόγηση.
Οι εγγραφές των μελών μπορούν να γίνονται στο παρακάτω link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsr2GWVkNx-
rprf0zOjEatu8hQTUFlCx9Y6ffmwofzGH9bvg/viewform

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τις φόρμες αξιολόγησης του 
προγράμματος μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
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κα Αργυρώ Παρδαλάκη, 
Συνιδρύτρια & Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων  
Δομής Επαγρύπνηση στο Διαδίκτυο 
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου (Ι.Μ.Κ.Α.) 
Εκπρόσωπος Κρήτης Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)
Τηλ. επικοινωνίας: 6940235627

Παρακαλώ όπως προωθήσετε το παρόν μέιλ στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας και στους αντίστοιχους 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, προς ενημέρωσή τους.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Με εκτίμηση,

Έφη Κουτεντάκη
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