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Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013

Προς:

Α) Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
Υπόψη:
-  Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

         Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
-  Σχολικών Συμβούλων Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  και Ειδικής Αγωγής
-  ΚΕΔΔΥ

Β) Δ/ντες και Δ/ντριες των Δ/νσεων Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Υπόψη:
-  Σχολικών Μονάδων δια των Δ/νσεων
-  Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Αγαπητοί Κύριοι και Κυρίες,

Σε συνέχεια του εγγράφου που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας (18/10/2013, αρ.
πρωτ. 152963/Γ7) επικοινωνούμε μαζί σας  προκειμένου να σας πληροφορήσουμε
για την Διοργάνωση Ημερίδων με θέμα: «Απώλειες Ζωής – Γέφυρες Στήριξης:
Κατευθύνσεις για τη στήριξη μαθητών που θρηνούν».

Σκοπός της ημερίδας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που
αφορούν στη στήριξη του μαθητή που θρηνεί, και της τάξης ή σχολικής
κοινότητας που αντιμετωπίζει εμπειρίες θανάτου ή πολλαπλών απωλειών.

Οι εκπρόσωποι των σχολείων ή υπηρεσιών της  περιφέρειάς σας που επιθυμούν να
συμμετάσχουν, θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη σχολική
τους κοινότητα ή εκπαιδευτική τους περιφέρεια.
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα σχολεία της περιφέρειάς σας, καθώς και
με τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων, τα ΚΕΔΔΥ και τους
Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, για τη συμμετοχή τους.



Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Ημερίδα θα υλοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2013.  Τα
σεμινάρια θα πραγματοποιούνται ημέρες Σάββατο και Κυριακή.  Οι ημερομηνίες
για τα υπόλοιπα σεμινάρια, θα καθοριστούν μετά την συλλογή των Αιτήσεων
Συμμετοχής. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι ημερίδες αυτές θα υλοποιηθούν από τη «Μέριμνα» Εταιρία για τη Φροντίδα
Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο, με την οποία
συνεργάζεται εδώ και χρόνια το Υπουργείο Παιδείας σε περιπτώσεις καταστροφών
ή άλλων τραυματικών γεγονότων που επηρεάζουν σχολικές κοινότητες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ηλεκτρονικά στο site της Μέριμνας:
www.merimna.org.gr στην αρχική σελίδα, στο αντίστοιχο Banner «Δείτε κι Αυτό».
Εκεί θα βρείτε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας και
για πληροφορίες για το πού θα αποσταλεί.
Την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα
ηλεκτρονική αποστολής, μπορείτε να την στείλετε με FAX είτε στο: 2310.513.167
για την Βορειοδυτική Ελλάδα, είτε στο: 210.64.52.338 για την Υπόλοιπη Επικράτεια.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών δεν είναι δεσμευτικές ως προς την
συμμετοχή και δεν υπάρχει κόστος επιβάρυνσης για τη συμμετοχή.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Μέριμνας

Η Πρόεδρος    Η Διευθύντρια

Δανάη Παπαδάτου Κάλλια Αρμαγανίδου
        Καθηγήτρια Ψυχολογίας  Ψυχοπαιδαγωγός
         Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνημμένα:
1. Έγκριση Υπουργείου
2. Διοργάνωση Ημερίδων


