
 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών της Ρόδου και δράσεις ενημέρωσης μαθητών σε θέματα παιδικής προστασίας» 

 

Σας ενημερώνουμε, ότι η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου υλοποιεί με υπεύθυνη την 

ICON Greece και τη Hellenic Hope πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Ρόδου και 

δράσεις ενημέρωσης μαθητών σε θέματα παιδικής προστασίας».  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» μιας 

κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς 

Ιδρύματος, της φιλανθρωπικής οργάνωσης Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & 

Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Ιδρύματος Α. Γ. 

Λεβέντη, του Costas M. Lemos Foundation και του Ιδρύματος Μποδοσάκη με στόχο 

 

 τη στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντικτύπου και, 

αφετέρου την ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Ρόδου όσον αφορά την 

παιδική προστασία αλλά και την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των μαθητών σε θέματα προστασίας 

προσφύγων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης (επιτρέπεται και η συμμετοχή αναπληρωτών, ωρομισθίων και μη διορισμένων 

εκπαιδευτικών) σε εξ αποστάσεως διήμερο επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο στις 5 & 6 

Μαρτίου 2021 (Παρασκευή 15:30-20:30 και Σάββατο 10:00-16:00). 

Οι εκπαιδευτικοί με τη συνδρομή των υπεύθυνων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν μία δραστηριότητα. Αντιπροσωπευτικές 

προτάσεις και μετά από αξιολόγηση θα συμπεριληφθούν με το όνομά των δημιουργών τους σε 



 
 

τόμο που θα εκδοθεί με ISBN. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής 

για το διήμερο σεμινάριο και συνολική βεβαίωση εφόσον συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις του 

προγράμματος. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

Να είναι εκπαιδευτικοί στην περιοχή της Ρόδου ανεξαρτήτως ειδικότητας 

Να έχουν ενεργό ενδιαφέρον σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων  

Να συμμετάσχουν στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως 

Να εφαρμόσουν πιλοτικά δράσεις στα σχολεία σχετικά με τη προστασία των παιδιών 

Να σχεδιάσουν μία δραστηριότητα και να την αποστείλουν στους υπεύθυνους του προγράμματος. 

Να έχουν βασικές δεξιότητες εξ αποστάσεως διδασκαλίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 19/2/2021 15:00 στο 

σύνδεσμο:  

https://forms.gle/kJfpYRafseNUtEKv7?fbclid=IwAR2i_FH_f1dyElXk17nKXJQPdIU1RXDpIQswS5jDGNZZpG69Qgji

7D-v5C4  

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν στο email επικοινωνίας που θα δηλώσουν στη φόρμα. 

Email επικοινωνίας:  info@icongreece.gr  

Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων: κ. Β. Χατζηευθυμίου 
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