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Θέµα: «Πρόσκληση στην τρίτη συνάντηση του βιωµατικού κύκλου σεµιναρίων 

µε θέµα: «Αγωγή Υγείας στα Σχολεία… και οι Πρώτες Βοήθειες γίνονται 
Παιχνίδι». 

 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, διά της 

Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης Δυτ. 
Αττικής  και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, συνδιοργανώνουν επιµορφωτικό 
βιωµατικό κύκλο σεµιναρίων  µε θέµα: 

«Αγωγή Υγείας στα Σχολεία… και οι Πρώτες Βοήθειες γίνονται Παιχνίδι» 
Σκοπός του βιωµατικού σεµιναριακού κύκλου είναι η ενηµέρωση των 

εκπαιδευτικών  σε θέµατα Πρώτων Βοηθειών και η αντιµετώπιση επειγόντων 
περιστατικών στο χώρο του σχολείου, µε τα οποία έρχονται σε επαφή στην 
καθηµερινότητά τους. 

Η τρίτη συνάντηση  έχει ως θέµα: «Αγωγή Υγείας στο Σχολείο και 
αντιµετώπιση τραυµάτων/εγκαυµάτων, αιµορραγίας/ρινορραγίας και πνιγµού». 
Επισυνάπτεται το πρόγραµµα.  

Θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 κατά τις ώρες 16.30 έως 
20.00 στο 8ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Άνω Φούσα, τηλ. 210 5570 493, 
2η στάση Φούσας, κοντά στην Θρασυβούλου και Λέσβου, χάρτης). Το σεµινάριο 
απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των σχολικών 
µονάδων της ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής. Στους/στις συµµετέχοντες/χουσες θα δοθεί 
βεβαίωση παρακολούθησης και ο µέγιστος αριθµός θα είναι µέχρι 45 άτοµα και από 
τις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 
Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί. 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Γεωργία Κορακίδη. 
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Eλευσίνα,   6 -3-2017 
Αρ. Πρωτ.: 1963 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Τις σχολικές µονάδες της Δ/νσης ΔΕΔΑ 
 
ΚΟΙΝ: κ.κ. Σχ. Συµβούλους της ΔΙΔΕ Δυτ. Αττικής 
 
 
 


