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Θέματα που κοινοποιούνται: 

1. Ενημέρωση για Φιλανθρωπικό Παζάρι ‘Φλόγας’ 

2. Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης για Νηπιαγωγούς και Δασκάλους 

από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας 

 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610  229251 
  FAX             :  2610 229233 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
  Ιστότοπος      : http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/ 
 
                             
 

 

 

Πάτρα,  14 Οκτωβρίου 2019 

Αρ. Πρωτ.: 12397 

 

 

ΠΡΟΣ:    
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων  Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1
ο
: ««Ενημέρωση για Φιλανθρωπικό Παζάρι ‘Φλόγας’» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών 

με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» Τμήμα Πάτρας και το Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. 

Αχαΐας θα συνδιοργανώσουν για 7
η
 συνεχόμενη χρονιά ανοιχτή εορταστική, φιλανθρωπική 

εκδήλωση με θέμα: «37 Χρόνια ‘ΦΛΟΓΑ’. Αγάπη δίχως όρια…». 

Η εκδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στον 

πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.  Η παρούσα ενημέρωση γίνεται προκειμένου οι 

ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων να μπορέσουν να 

προγραμματίσουν τις δράσεις τους. Θα ακολουθήσει και επόμενη αναλυτικότερη 

ενημέρωση. 

 

 

Θέμα 2ο: «Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας» 

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Κέντρο Πρόληψης 

πρόκειται να εφαρμόσει και φέτος προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της 

ψυχοκοινωνικής υγείας, βασισμένα στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 

γονέων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας. 

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Κέντρων 

Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και του Υπουργείου Παιδείας (αρ. απόφασης162071/Γ7 22-12-

2010) και τις ανάγκες που έχουν αναδειχθεί μέσα από την εμπειρία των προηγούμενων 

χρόνων, το Κέντρο Πρόληψης διοργανώνει: 

1. Παρεμβάσεις βραχείας διάρκειας σε μαθητές Ε’ & ΣΤ΄ τάξης δημοτικού από τα 

στελέχη του Κέντρου Πρόληψης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, 

σχετικά με: 

 Την ευαισθητοποίηση-πρόληψη των νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών, καπνός 

και αλκοόλ. Σκοπός της παρέμβασης είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για την 

έννοια της εξάρτησης και τις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες, να 

προβληματιστούν για τα αίτια της χρήσης, να ενημερωθούν για τους παράγοντες 

που μπορούν να τους προστατεύσουν από τη χρήση ουσιών και ειδικότερα να 

δοθεί έμφαση στη σημασία και στην αξία της προσωπικής επιλογής, ως έναν από 

τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες.  



  

 Την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Σκοπός της 

παρέμβασης είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου, να κατανοήσουν την έννοια της 

υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο, να εκπαιδευτούν στην ασφαλή 

πλοήγηση του διαδικτύου και στην προστασία τους από τους πιθανούς κινδύνους 

του και να κατανοήσουν πως μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες συμπεριφορές 

και φαινόμενα στο διαδίκτυο μέσω της σωστής συνεργασίας με τους ενήλικες 

(γονείς και εκπαιδευτικοί).  

 

Τα προγράμματα θα μπορούν να υλοποιηθούν σε τάξεις των οποίων οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται με το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας ή εφαρμόζουν σχετικό πρόγραμμα στους 

μαθητές τους. Η παρέμβαση που θα επιλέξουν, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο 

του σχολείου, είτε στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης με επίσκεψη των μαθητών και 

εκπαιδευτικών κατόπιν συνεννόησης και γραπτού αιτήματος από τον εκπαιδευτικό και 

τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου.  

Η διάρκεια του προγράμματος θα ορίζεται με βάση τις ανάγκες του κάθε τμήματος.  

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των παρεμβάσεων από μέρους του Κέντρου Πρόληψης, 

παρακαλούνται τα σχολεία που ενδιαφέρονται να στείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση 

έως τις 5 Δεκεμβρίου 2019. 

 

2. Ομάδα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικών  

Κατά τις συναντήσεις της ομάδας θα αξιοποιείται κυρίως η ανταλλαγή εμπειρίας των 

ίδιων των εκπαιδευτικών μέσα από ασκήσεις και βιωματικές δραστηριότητες με σκοπό 

την διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και την ενίσχυση του ρόλου τους. 

Το περιεχόμενο των συναντήσεων θα συνδιαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών.  

 

Πρόγραμμα και Ημερομηνίες Συνάντησης: 

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019  

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020  

 

Ώρες: 17:00-19:00 

 



  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 5 Νοεμβρίου 2019. Οι 

ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται στην παρακολούθηση όλων των συναντήσεων της ομάδας 

καθώς και στη τήρηση του ωραρίου.  

 

3. Εποπτικές Συναντήσεις Εκπαιδευτικών στην Εφαρμογή Βιωματικών 

Δραστηριοτήτων  

Το Κέντρο Πρόληψης δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 

εφαρμόσουν βιωματικές δραστηριότητες Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας να 

υποστηριχθούν στο ρόλο τους μέσα από ατομικές εποπτικές συναντήσεις με στελέχη 

του Κέντρου Πρόληψης.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις κ. Κουρλέση Ελένη και κ. 

Κυρίτση Βασιλική, Κοινωνικοί Λειτουργοί – Στελέχη Πρόληψης στα τηλ. 2610.226948 και 

2610.623290.  

 

Συν.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

            ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

            ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                                          ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 


