
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωςη Διαδικτυακήσ υνάντηςησ με θζμα: "Παιδιά ςε ςυνθήκη επικινδυνότητασ: ο ρόλοσ 
του χολείου ςτην Προάςπιςη των Δικαιωμάτων τουσ" 

 
    Το 1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά διοργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά και το Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικήσ 
Αττικήσ  ςτο πλαίςιο των δράςεων και παρεμβάςεϊν τουσ για την υποςτήριξη των μελϊν τησ Σχολικήσ 
Κοινότητασ, διαδικτυακή ςυνάντηςη με θζμα: "Παιδιά ςε ςυνθήκη επικινδυνότητασ: Ο ρόλοσ του 
χολείου ςτην Προάςπιςη των Δικαιωμάτων τουσ". 
     Προςκεκλημζνοι ομιλητζσ θα είναι η κ. Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθόσ υνήγοροσ του Παιδιοφ με 
θζμα ειςήγηςησ «Η Προςταςία των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ ςτο Δημοκρατικό χολείο από την 
οπτική του υνηγόρου» και ο κ. Πζτροσ Δαμιανόσ, Διευθυντήσ χολικών Μονάδων του Ειδικοφ 
Καταςτήματοσ Κράτηςησ Νζων Αυλώνα με θζμα ειςήγηςησ «Εκπαίδευςη ςτη Φυλακή: Ευκαιρίεσ 
Προόδου για τα Παιδιά που δεν … προλάβαμε!». 
Σκοπόσ τησ διαδικτυακήσ ςυνάντηςησ είναι αφενόσ η περαιτζρω ενημζρωςη, ευαιςθητοποίηςη και 
ενδυνάμωςη των εκπαιδευτικϊν ςε θζματα κακοποίηςησ/παραμζληςησ παιδιϊν και εφήβων, καθϊσ και 
ςτον ρόλο του Σχολείου ςτην πρόληψη, ανίχνευςη και διαχείριςη τζτοιων φαινομζνων, αφετζρου η 
ανάδειξη τησ εκπαίδευςησ των νζων παιδιϊν που ςυντελείται ςτα Καταςτήματα Κράτηςησ ωσ μία πράξη 
“απελευθερωτική” και ςπουδαίασ ανταποδοτικήσ ωφζλειασ για τα άτομα και την Κοινότητα. 
     Η διαδικτυακή ςυνάντηςη, ςυνολικήσ διάρκειασ τριϊν (3) διδακτικϊν ωρϊν, θα πραγματοποιηθεί  τη 
Δευτζρα 1/2/2021 (18:00-20:00) και απευθφνεται ςε όλεσ/ουσ τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ (όλων των 
ειδικοτήτων) των Δημοτικών χολείων και των Νηπιαγωγείων, των Γυμναςίων και των Λυκείων, ςτα 
μζλη του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και βοηθητικοφ προςωπικοφ όλων των χολικών Μονάδων και των 
Ε.Κ. των Διευθφνςεων Π.Ε. και Δ.Ε. Πειραιά και Δυτικήσ Αττικήσ. Ο αριθμόσ των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν 
που μποροφν να ςυνδεθοφν μζςω τησ πλατφόρμασ Webex και να λάβουν μζροσ ςτην εν λόγω Συνάντηςη 
ανζρχεται ςτα χίλια (1.000) άτομα. 
     Όςεσ/Όςοι εκ των ανωτζρω, επιθυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτη διαδικτυακή ςυνάντηςη καλοφνται να 
ςυμπληρώςουν τη φόρμα δήλωςησ ςυμμετοχήσ ςτον ςφνδεςμο https://forms.gle/kdi4fkxyVTbhvvF17  
(ςε περίπτωςη που η φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του ςυνδζςμου και επικολλήςτε το ςτη 
γραμμή διεφθυνςησ ςτον φυλλομετρητή ςασ). 
      Παρακαλοφνται οι κ.κ. Προϊςτάμενεσ/οι των Νηπιαγωγείων, οι κ.κ. Διευθφντριεσ/ντζσ των Δημοτικϊν 
Σχολείων, των Γυμναςίων, των Λυκείων και των Ε.Κ να ενημερϊςουν ςχετικά τισ/τουσ 
ενδιαφερόμενεσ/νουσ εκπαιδευτικοφσ και τα μζλη του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και βοηθητικοφ 
προςωπικοφ. 

 

Ο Προϊςτάμενοσ του 1ου ΚΕΤ Πειραιά 

Νικόλαοσ Παπαδόπουλοσ 

Σαχ. Δ/νςη: ΑΙΓΑΛΕΩ 30 & ΜΗΛΟΤ 21 

T.K. – Πόλη:   185 45 ΠΕΙΡΑΙΑ  

Ε-mail: mail@1kesy-peiraia.att.sch.gr 

Πληροφορίεσ:  ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

Tηλζφωνο:  210-4131561                                        

 

 

Πειραιάσ , 25-01-2021 
Αριθ. Πρωτ.: 26 

 
ΠΡΟ:  χολικζσ Μονάδεσ των Δ/νςεων Α/θμιασ  

& Β/θμιασ Εκπ/ςησ Πειραιά  
(αρμοδιότητασ 1ου ΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΑ) 

 
ΚΟΙΝ.: -Π.Δ.Ε. Αττικήσ 

-6ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικήσ 
- Δ/νςη Π.Ε. Πειραιά 
- Δ/νςη Δ.Ε. Πειραιά 
-2o Κ.Ε..Τ. Πειραιά 
- Κ.Ε..Τ. Δυτικήσ Αττικήσ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 
ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
1ο ΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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