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Θέµα: «Ανακοινοποίηση: Αλλαγή Ηµεροµηνίας Ηµερίδας Αντισεισµικής Προστασίας»

Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής (∆Ε∆Α) δια των Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας σε συνεργασία µε το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευσίνας και µε τον ΟΑΣΠ (Οργανισµός
Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας) συνδιοργανώνουν ηµερίδα επιµόρφωσης για τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης τους µε θέµα:
«Ενηµέρωση – ∆ιαχείριση – Προστασία της σχολικής κοινότητας της
∆υτικής Αττικής από Σεισµικό Κίνδυνο»
και στόχο την ενηµέρωση, εκπαίδευση, προστασία και προετοιµασία της σχολικής κοινότητας
για τον σεισµικό κίνδυνο.
Λόγω κωλύµατος, η ηµεροµηνία της ηµερίδας µετατίθεται για την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου
2017 κατά τις ώρες 12.00–15.30µµ στο ΚΠΕ Ελευσίνας.

Η Ηµερίδα απευθύνεται κυρίως σε ∆ιευθυντές των σχολείων της ∆ιεύθυνσης ∆Ε∆Α, ή σε
περίπτωση αδυναµίας τους στους Υποδιευθυντές ή αντικαταστάτες αυτών και έναν
εκπαιδευτικό από κάθε σχολείο και έχει σαν σκοπό την ενηµέρωσή τους σχετικά µε:
Συµπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισµική ∆ράση, Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση
Σεισµού, ∆ιαχείριση του Σεισµικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες (Σύνταξη Σχεδίων
Έκτακτης Ανάγκης – ∆ιοργάνωση Ασκήσεων Ετοιµότητας), (επισυνάπτεται το πρόγραµµα της
ηµερίδας) ώστε αυτοί µε τη σειρά τους να ενηµερώσουν το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τους
µαθητές των σχολείων τους.

∆ιευκρινίζεται ότι µπορούν να συµµετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε σχολική µονάδα.
Για τους συµµετέχοντες θα δοθεί ονοµαστική άδεια παρακολούθησης από τον ∆ιευθυντή
∆Ε∆Α και βεβαίωση παρακολούθησης.

Σε τυχόν περίπτωση αδυναµίας κάποιου από τους συµµετέχοντες να παραστεί στην ηµερίδα,
παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές να ορίσουν αντικαταστάτη.

Παρακαλούµε να ενηµερωθούν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

