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ΘΔΜΑ: εμινάριο παροτής Πρώηων Βοηθειών για καθηγηηές. 

 
Η Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ καο, δηαπηζηώλνληαο ηηο 

αλάγθεο γηα ηε γλώζε θαη παξνρή Πρώηων Βοηθειών ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 

δηνξγαλώλεη ζεκηλάξην παξνρήο Πρώηων Βοηθειών ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δλληνικό 

Δρσθρό ηασρό- Περιθερειακό Σμήμα Μεζολογγίοσ. 

Σν εκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μεζολόγγι, ζα μεθηλήζεη ηελ Γεσηέρα 15 
Φεβροσαρίοσ κεηαμύ ηωλ ωξώλ 17.30. -19.30. θαη ζα δηεμάγεηαη ζηα γξαθεία ηνπ 
Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ - Μ. Μέμε 7- (πεδόδξνκνο)- Μεζνιόγγη.  

Σα καζήκαηα ζα παξαδίδνληαη κε επνπηηθό ηξόπν θαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηωλ 

δηδαζθνκέλωλ, ελώ νη νκάδεο ζα είλαη (12) δωδεθακειείο. Δάλ ππάξμνπλ πεξηζζόηεξεο 

από 12 ζπκκεηνρέο ζα επαλαιεθζεί ην εκηλάξην ζε άιιεο νκάδεο θαη ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξόλν.            

Σν εκηλάξην κπνξνύλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ όπνηνη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη. 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηά ηνπ εκηλαξίνπ είλαη δεθαηέζζεξηο (14) ώξεο (7 ζπλαληήζεηο) θαη ε 

πινπνίεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δθπαηδεύηξηα-Ννζειεύηξηα ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ ηκήκαηνο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζην Μεζνιόγγη θ. Λοσκά 

Δλένη. 

Σν θόζηνο ηεο παξαθνινύζεζεο είλαη 20 Δσρώ θαη πεξηιακβάλεη: 

α) Δπξωπαϊθό Γίπιωκα Πξώηωλ Βνεζεηώλ (EFAC) κε ηζρύ 3 τρόνια. 

β) Βηβιίν Πξώηωλ Βνεζεηώλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην εκηλάξην ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ ην πνζό ηωλ 20 Δσρώ πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ζηνλ ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό ηνπ Δ.Δ.. ζηελ EUROBANK - αξηζκόο ινγαξηαζκνύ 0026.0240.39.0201168284. 

Ι.Π. Μεζολογγίοσ, 04-02-2016 
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Η θαηάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεη κόλν ζε ηακείν ζπλαιιαγήο θαη όρη από Απηόκαηεο 

Σακεηαθέο Μεραλέο (Α.Σ.Μ.) πξνθεηκέλνπ λα θαίλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαηαζέηε 

ζηε απόδεημε θαηάζεζεο. Σελ απόδεημε θαηάζεζεο θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζην Μεζνιόγγη πξνθεηκέλνπ 

ε Τπεύζπλε ηνπ Δ.Δ.. θ. Λνπθά Διέλε λα ηνπο ζπκπεξηιάβεη ζηελ νκάδα επηκόξθωζεο. 

Ζ καηάθεζη ηων τρημάηων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέτρι ηην Παραζκεσή 12 

Φεβροσαρίοσ.  

Πιεξνθνξίεο ζηνλ Τπεύζπλν ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ θ. Υξηζηνδνπιίδε Ρέλν - 

ηειέθωλν επηθνηλωλίαο 6972179642 θαη ζηελ θ. Λνπθά Διέλε ζηα 26310-22835- 

6972114160. 
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