
                                                                                                                              
                                                                                                                  

                  

                   Προς: Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία  

       Κοινοποίηση : Σύλλογοι Γονέων 

 

Θέμα: Διαδικτυακή Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δασκάλων νηπιαγωγών 

και γονέων με θέμα «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»                                   

                                                                                                                                

Το Κ.Ε.Π. Υγείας του Δήμου Γαλατσίου., μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 

Πόλεων του Π.Ο.Υ., και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, δραστηριοποιούνται, 

σύμφωνα με την φιλοσοφία και την μεθοδολογία του Π.Ο.Υ., στην προαγωγή, προάσπιση, 

πρόληψη και προστασία της υγείας  και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα βαρύνουσα θέση έχει η αλλαγή τρόπων συμπεριφοράς  και στάσης 

ζωής και αυτό επιδιώκουμε να το πετύχουμε μέσα από αγωγή, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση σε 

ομάδες του πληθυσμού και κυρίως των παιδιών και των νεαρών ατόμων. 

 

Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 

Εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού για την ορθή χρήση των 

αντιβιοτικών, διοργανώνει διαδικτυακές Ημερίδες εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης των 

Εκπαιδευτικών Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με κατάλληλα διαμορφωμένο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Η Εκστρατεία πραγματοποιείται με την συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, υπό 

την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ορθής 

χρήσης των αντιβιοτικών και η εξοικείωσή τους με κατάλληλα διαμορφωμένο και εγκεκριμένο 

παιδαγωγικό υλικό, το e-bug που χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία  σε πολλές ευρωπαϊκές  χώρες, 



ώστε να μπορούν να μεταφέρουν κατάλληλα πληροφορίες στους μαθητές τους με στόχο την αλλαγή 

νοοτροπίας στη χρήση των αντιβιοτικών και η παρουσίαση του παιδικού παραμυθιού που αποτελεί 

πολύτιμο εργαλείο προαγωγής της υγείας. 

 

Η χώρα μας δυστυχώς ανήκει στην κατηγορία των χωρών που τα μικρόβια εμφανίζουν μεγάλη 

ανθεκτικότητα στην χρήση αντιβιοτικών γεγονός που οφείλεται στην υπερκατανάλωση και την 

αλόγιστη χρήση τους. Χρέος μας είναι να ενημερώσουμε την νέα γενιά και να δημιουργήσουμε μια 

ασπίδα προστασίας για τους πολίτες μας. 

Η Διαδικτυακή Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 17:00 – 

18:30, με ενημερωτικές ομιλίες από έγκριτους καθηγητές  της πανεπιστημιακής  κοινότητας.  

Για την παρακολούθηση της ημερίδας θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο παρακάτω link : 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2dD2w9s7bx0y7lGYxiTvZlKS7NlAuZ8TOsPRtWtOkz9j8FQ/vi

ewform?usp=sf_link)  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης της Ημερίδας στο e-mail τους. 

Προσκαλούμε όλους, παιδαγωγούς και γονείς να συμμετέχουν στην ημερίδα  

Παρακαλούμε να αναρτήσετε τις αφίσες σε εμφανή σημείο, . Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνηση / πληροφορία. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Σκανάρετε το κωδικό QR  

και δηλώστε συμμετοχή.                                            

 

Υπεύθυνη προγράμματος για το Δήμο Γαλατσίου: Μαύρα Χατζηδημητρίου τηλ. 210-2222011 

                                e-mail : chatzidimitriou@galatsi.gr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2dD2w9s7bx0y7lGYxiTvZlKS7NlAuZ8TOsPRtWtOkz9j8FQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2dD2w9s7bx0y7lGYxiTvZlKS7NlAuZ8TOsPRtWtOkz9j8FQ/viewform?usp=sf_link

