
Δελτίο τύπου 

Διαδικτυακές ημερίδες για εκπαιδευτικούς και γονείς από την 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

«Εμβολιασμός COVID-19 : Προστατεύομαι και Προστατεύω» 

 

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται η 

σημασία της πρόληψης. Με αίσθημα ευθύνης, με ευαισθησία, αλληλεγγύη και 

ενθάρρυνση προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα παιδιά. Εν μέσω της σύγχρονης πανδημίας προκύπτουν επιπλέον 

ζητήματα μεγίστης ανάγκης για ενημέρωση, προφύλαξη και προστασία, τηρουμένων 

όλων των μέτρων, για την υγεία όλης της κοινωνίας και ιδιαίτερα της σχολικής 

κοινότητας.  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης σχετικά 

με τον εμβολιασμό των μελών της σχολικής κοινότητας, διοργανώνει επιστημονικές 

διαδικτυακές ημερίδες (webinar) με θέμα: «Εμβολιασμός COVID-19 : 

Προστατεύομαι και Προστατεύω», την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 9.00 π.μ. 

έως τις 11.00 π.μ. το πρωί για εκπαιδευτικούς και το απόγευμα από τις 6.00 μ.μ. έως 

τις 8.00 μ.μ. για γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. Τις 

ημερίδες έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν οι Δ/ντές-ντριες, 

Προϊστάμενοι/ες, όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. 

Σκοπός τους είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών καθώς 

και των γονέων και κηδεμόνων, όσον αφορά τους κινδύνους της παραπληροφόρησης 

και εσφαλμένης πληροφόρησης, και την προώθηση της αξιοποίησης έγκυρων πηγών 

ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στην πανδημία λόγω του Covid-19.  

 

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι συνέπειες της πανδημίας μπορούν να 

περιοριστούν χάρις στα επιστημονικά εφόδια από ένα ευρύ γνωστικό και εμπειρικό 



πεδίο πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης. Οι ενημερωτικές ημερίδες 

(webinar) περιλαμβάνουν εισηγήσεις από εκπροσώπους της επιστημονικής 

κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην πληροφόρηση και ενημέρωση, για την 

καταπολέμηση μύθων και φόβων, γύρω από τον εμβολιασμό κατά του Covid-19 και 

θα ακολουθήσει διάλογος με βάση τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που θα 

θέσουν προς συζήτηση οι συμμετέχοντες/ουσες. 

Προσκεκλημένοι εισηγητές θα είναι οι κ.κ.: 

-Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του 

Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δ/ντής του Περιφερειακού 

Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ., Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του 

Υπουργείου Υγείας, με θέμα εισήγησης: «Μέτρα αντιμετώπισης COVID-19 στα 

σχολεία», 

 -Παπαευαγγέλου Βάνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του 

Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντρια της 

Γ΄ Παιδιατρικής κλινικής, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου 

Υγείας, με θέμα εισήγησης: «Εμβολιασμός της σχολικής κοινότητας για την 

προστασία από τον COVID-19», 

-Γιαννακόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, 

Παιδίατρος, με θέμα εισήγησης: «Οι στόχοι του εμβολιασμού», 

-Σπελέτας Ματθαίος, Καθηγητής Ανοσολογίας του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα εισήγησης: «Αποτελεσματικότητα του 

εμβολιασμού και προοπτικές». 

Οι Ημερίδες θα υλοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων CISCO 

Webex Event και οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε αυτή μέσω Η/Υ της σχολικής 

μονάδας, σε χώρο που θα επιτρέπει την τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης και 

προστασίας, ώστε να την παρακολουθήσουν όλοι και όλες με ασφάλεια. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα -σε όλη τη διάρκεια των 

ενημερωτικών ημερίδων (webinar) - να επικοινωνούν μέσω του Chat της Cisco Webex 

Event και να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές ή να καταθέτουν τους 



προβληματισμούς τους μέσω του Q & A (Questions & Answers), όπου θα δηλώνουν 

και το όνομα του εισηγητή στον οποίο απευθύνονται. Μετά το τέλος των εισηγήσεων, 

τα ερωτήματα αυτά θα τεθούν προς “συζήτηση” και οι προσκεκλημένοι εισηγητές θα 

καλούνται να εκφράσουν τις θέσεις τους.  

Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλει καίρια στη δημιουργία ενός 

ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη της προστασίας των 

μαθητών-τριών και των οικογενειών τους, καθώς και των σχολικών κοινοτήτων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και κατ’ επέκταση της ευρύτερης της 

κοινωνίας. 

 

 


