
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

        Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

                       ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέματα που κοινοποιούνται: 

1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διαδικτυακή ενημέρωση για το σχεδιασμό-υλοποίηση των 

Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και τη συμμετοχή σε Τοπικά Δίκτυα (ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10) 

2. Τοπικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας 2020-2021 – Αναλυτική περιγραφή 

 

 

 

 

                                        
 

 

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

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610  229251 
  FAX             :  2610 229258 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 19 Οκτωβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 12547 

 

 

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

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων  Π.Ε. Αχαΐας 

 
 

mailto:health-promotion@dipe.ach.sch.gr
mailto:healthpromotiondipeach@gmail.com


  

 

Θέμα 1ο: «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διαδικτυακή ενημέρωση για το σχεδιασμό-υλοποίηση των 

Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και τη συμμετοχή σε Τοπικά Δίκτυα» 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, μετά από αιτήματα εκπαιδευτικών θα 

επαναλάβει τη Διαδικτυακή ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, όπως 

αυτά προβλέπεται να υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά με βάση την σχετική 

εγκύκλιο του Υπουργείου.  

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το σχεδιασμό-υλοποίηση των Προγραμμάτων 

Αγωγής Υγείας και τη συμμετοχή σε Τοπικά Δίκτυα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 

Οκτωβρίου 2020 στις 5.30 το απόγευμα με τη χρήση της πλατφόρμας WEBEX. 

Τα επιμέρους θέματα θα σχετίζονται και με την συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής, 

τον τρόπο υποβολής του, τις ευρύτερες συνεργασίες και τη συμμετοχή στα Τοπικά Δίκτυα 

Αγωγής Υγείας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λύσουν ενδεχόμενες απορίες 

στα προαναφερόμενα θέματα. 

Προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα η Διαδικτυακή Ενημέρωση, όσοι επιθυμούν να 

την παρακολουθήσουν μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

23/10 το βράδυ στο σύνδεσμο που ακολουθεί. 

https://forms.gle/daeCrVDCiNQrfUyH6 
 

Παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα την ορθή γραφή του email σας γιατί σε αυτό θα σας αποσταλεί ο 

σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση. 

 

 
 

 

Θέμα 2ο: «Τοπικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας 2020-2021 – Αναλυτική περιγραφή» 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη δημιουργία 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αγωγής Υγείας και για το τρέχον σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί έχουν 

τη δυνατότητα να συμμετέχουν αυτόνομα με την τάξη τους ή/και με συνεργασία άλλων 

εκπαιδευτικών από την ίδια σχολική μονάδα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος στους αντίστοιχους 

συνδέσμους θα διευκολύνει την οργάνωση των Δικτύων. 

Τα ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020-2021 είναι τα ακόλουθα: 

1. Κι αν ήσουν εσύ; Δίκτυο στη θεματική της ταυτότητας – ετερότητας – ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Σκοπός του 

δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ταυτότητας – ετερότητας – ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης και ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του άλλου, η 

καλλιέργεια αλληλεγγύης και κλίματος συνεργασίας στην τάξη, η πρόληψη καταστάσεων απόρριψης και 

εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν.  

https://forms.gle/daeCrVDCiNQrfUyH6


  

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. 

Προτεινόμενη εστίαση για την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι η αξιοποίηση κειμένων που 

δημιουργήθηκαν μέσα από τη δράση «Μονόλογοι σε καραντίνα». Στη δράση αυτή συμμετείχαν την 

περίοδο της καραντίνας 24 νεαροί πρόσφυγες, αγόρια και κορίτσια 13 έως 19 ετών, που ζουν σε 

διάφορες δομές και περιοχές της χώρας είτε με τις οικογένειές τους είτε ασυνόδευτα.  Πήραν μέρος σε 

μια σειρά από διαδικτυακά εργαστήρια γραφής και μέσα από τις αφηγήσεις τους παρουσιάζουν  τις 

σκέψεις  και τα σχέδιά τους με αφορμή την περίοδο της προσωρινής καραντίνας λόγω του 

κορωνοϊού.  Η έκδοση «Μονόλογοι σε καραντίνα», διαθέσιμη δωρεάν τα ελληνικά και αγγλικά, 

περιλαμβάνει τη φωνή των εφήβων, όπως προέκυψε από τα παραπάνω εργαστήρια, την περίοδο που 

«έμειναν σπίτι», όπως όλος ο πληθυσμός της χώρας. 

Τα παραπάνω κείμενα μπορούν να αξιοποιηθούν ως πηγή έμπνευσης και περαιτέρω δημιουργίας  με 

τους μαθητές προκειμένου να τα συνδέσουν και με την δική τους εμπειρία στην περίοδο της καραντίνας, 

αλλά και με την τρέχουσα πραγματικότητα. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να βοηθηθούν όσοι 

συμμετέχουν στο δίκτυο έχουν δημιουργηθεί συμμετοχικά βιωματικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν 

διαδικτυακά στο επόμενο διάστημα και στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί του 

Δικτύου. 

Τελικό παραδοτέο του προγράμματος είναι η καταγραφή σε μορφή ημερολογίου από τους 

εκπαιδευτικούς των σχετικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές τους (υπολογίζονται περίπου 8-10 

δραστηριότητες) και η παραγωγή υλικού με μορφή σύντομου βίντεο, μουσικής, κολλάζ ή άλλου είδους 

εικαστικό υλικό το οποίο θα μπορεί να διανεμηθεί ηλεκτρονικά ανάμεσα στα σχολεία του Δικτύου.  

Περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για σχεδιασμό των δράσεων. 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/zZwb5Zz95fChJzeZ9 

 

(Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ακολουθήσουν οδηγίες για την υποβολή του σχετικού 

προγράμματος) 

 

 

2. Εγώ, Εσύ, Εμείς 4+… Δυναμώνουμε Μαζί Δίκτυο στη θεματική της 

ψυχοσυναισθηματικής αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. 

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας.  

Στηρίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» του Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», το οποίο είναι 

εγκεκριμένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας από το ΙΕΠ. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η 

ενίσχυση της προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των 

μαθητών, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση 

δύσκολων καταστάσεων, χωρίς να καταφεύγουν σε συμπεριφορές που βλάπτουν τη σωματική και 

ψυχική τους υγεία. 

http://theatroedu.gr/%CE%A4%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1/%CE%A4%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF
http://theatroedu.gr/en/What-we-do/Projects/Quarantine-Monologues/The-book
https://forms.gle/zZwb5Zz95fChJzeZ9


  

Όσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στο δίκτυο και να εφαρμόσουν το πρόγραμμα με τους μαθητές τους 

θα χρειαστεί να συμμετέχουν στην ομάδα υποστήριξης του δικτύου που θα συντονίζεται από την 

Υπεύθυνη του Τμήματος Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τα επιστημονικά στελέχη του Κέντρου 

Πρόληψης των Εξαρτήσεων κ. Κυρίτση Βίκυ και Κουρλέση Ελένη.  

Η ομάδα των εκπαιδευτικών του Δικτύου προβλέπεται να συναντηθεί 3 φορές (έναρξη, μέση και 

τέλος) ενώ όσοι δεν έχουν λάβει εκπαίδευση για το πρόγραμμα θα συμμετέχουν και σε συναντήσεις 

εκπαίδευσης και υποστήριξης από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης, Καλλίπολις. Οι συναντήσεις θα 

πραγματοποιηθούν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης ανάλογα με τις συνθήκες. Τέλος, προκειμένου να 

υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

υλικού, θα υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενότητας του προγράμματος από τα στελέχη του Κέντρου 

Πρόληψης μέσα στην τάξη (εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/iWx4aAW3HDD1t5jD9 

 

(Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ακολουθήσουν οδηγίες για την υποβολή του σχετικού 

προγράμματος) 

 

 

3. Social media - Social gaming Δίκτυο στη θεματική του Διαδικτύου σε συνεργασία με το 

Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων. Στόχος του είναι η διερεύνηση 

της έννοιας της δικτύωσης από την πραγματική ζωή έως τα social media και της έννοιας του 

παιχνιδιού από την πραγματική ζωή έως το social gaming, η αναγνώριση των κινδύνων και της 

αρνητικής επίδρασης των διαδικτυακών παιχνιδιών και της χρήσης των social media στα παιδιά και 

των πλεονεκτημάτων και της θετικής επίδρασης των  διαδικτυακών παιχνιδιών και των social media 

στα παιδιά, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στη χρήση των θετικών και στην αποφυγή των αρνητικών 

και η διάδοση της γνώσης σχετικά με τa social media  και το social gaming ανάμεσα στις διαφορετικές 

γενιές. Επιμέρους τομείς με τους οποίους θα ασχοληθεί το δίκτυο είναι: 

A. Social media 

• Η δικτύωση στην πραγματική ζωή και οι δυνατότητές της. 

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δυνατότητές τους.  

• Τα θετικά που μας προσφέρει η κοινωνική δικτύωση. 

• Τους κινδύνους και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε.  

• Τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ασφάλεια και 
δημιουργικότητα. 

• Ασφαλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλους. 

B. Social gaming 

• To παιχνίδι στην πραγματική ζωή και η επίδρασή του στα παιδιά. 

• Το social gaming και οι δυνατότητές του.  

• Τα θετικά που μας προσφέρει το παιχνίδι στο διαδίκτυο. 

https://forms.gle/iWx4aAW3HDD1t5jD9


  

• Τους κινδύνους και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε.  

• Τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το social gaming με ασφάλεια και 
δημιουργικότητα. 

• Ασφαλή παιχνίδια για όλους. 

Παραδοτέο: Δραστηριότητα που θα περιλαμβάνει θεατρικό, παραμύθι, 1 τουλάχιστον εικαστικό έργο, 

παντομίμα, βίντεο που πραγματεύεται και αποδίδει ένα ή περισσότερα από τα θέματα, όπως 

περιγράφονται παραπάνω ή άλλο με στόχο την αλληλεπίδραση με γονείς και παππούδες. 

Δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει το δίκτυο: 

• Εισαγωγική βιωματική εκδήλωση για τη δικτύωση και τα κοινωνικά δίκτυα στις σχολικές ομάδες 

που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο  ΜΕΤ ή μέσω πλατφόρμας, 

ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.  

• Δυνατότητα συμμετοχής μαθητών-εκπαιδευτικών σε μια από τις Εκπαιδευτικές Δράσεις για την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο  του ΜΕΤ δια ζώσης στο  ΜΕΤ ή μέσω πλατφόρμας, ανάλογα με τις 

επικρατούσες συνθήκες.   

• Τελική εκδήλωση για την ημέρα των μουσείων με τη συμμετοχή των γονέων και παππούδων τον 

Μάιο 2021, δια ζώσης στο  ΜΕΤ ή μέσω πλατφόρμας, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. 

Εφ’ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, στην τελική εκδήλωση οι ομάδες θα εκθέσουν τα 

παραδοτέα τους στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.  

  

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/ic6vVDq1yMiyE76k8 

 

(Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ακολουθήσουν οδηγίες για την υποβολή του σχετικού 

προγράμματος) 

 

 

4. Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Δίκτυο στη 

θεματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς 

Αμνηστίας 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων και στοχεύει στη βαθύτερη 

κατανόηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της κουλτούρας 

του σεβασμού στη διαφορετικότητα, την κατανόηση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της 

ελευθερίας των επιλογών, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, καλλιεργώντας στους μαθητές 

και στις μαθήτριες τα εργαλεία υπεράσπισης και την αξία της διασφάλισης των δικαιωμάτων για τους/τις 

ίδιους/ες και τους/τις γύρω τους. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς 

Αμνηστείας. 

Περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ κι Εσύ Μαζί» που αποτελείται εγχειρίδιο για τους μαθητές 

και εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς που παρέχεται μέσω e-book. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Δίκτυο θα πρέπει να πραγματοποιήσουν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» στην τάξη τους με την αρωγή που τους παρέχεται από το 

εκπαιδευτικό υλικό, την Επιστημονική Ομάδα του Έργου και κυρίως με την επιστημονική καθοδήγηση 

και εμψύχωση των Συντονιστών του έργου.  

https://forms.gle/ic6vVDq1yMiyE76k8


  

Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση 

επιμόρφωσης έως και 50 ωρών (ανά έτος) μέσα από ένα εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων παραδοτέων, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο τους. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει 

από το Νοέμβριο του 2020 και θα υποστηρίζεται από το site της Διεθνούς Αμνηστίας μέσω εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας moodle για να διευκολύνει τη δικτύωση των εκπαιδευτικών και την παρακολούθηση του 

ημερολογίου δράσεων και παραδοτέων. Αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και δια 

ζώσης συναντήσεις για την εμψύχωση και την παροχή συμβουλευτικής στους/στις εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος και σε περίπτωση άρσης των μέτρων της υγειονομικής κρίσης θα 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις για τη δικτύωση των εκπαιδευτικών και των σχολείων 

τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

Προκειμένου μια σχολική μονάδα να συμμετέχει στο δίκτυο, θα πρέπει να δηλώνουν συμμετοχή κατ’ 

ελάχιστον 2 εκπαιδευτικοί του σχολείου και ο πληθυσμός των μαθητών θα πρέπει να είναι το λιγότερο 

50 παιδιά ανά σχολική μονάδα (εξαιρούνται σχολεία με -εκ των πραγμάτων- μικρότερο πληθυσμό). 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/MHg6rMEQMwcecv8A8 

και γνωστοποίηση στο Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας  

Ηλεκτρονική Αίτηση Σχολείων 

 

 

5. Ενεργός Πολίτης  Δίκτυο στη θεματική του εθελοντισμού σε συνεργασία με το Δήμο Αιγιάλειας 

(για σχολικές μονάδες της Αιγιάλειας) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, κυρίως της 

Αιγιάλειας. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Αιγιάλειας. 

Σκοπός του δικτύου είναι η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του εθελοντισμού και της 

αλληλεγγύης, η στενή σύνδεσή τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και η καλλιέργεια στάσεων προς 

την κατεύθυνση της κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για 

συγκεκριμένες δράσεις.  

Μπορεί να βασιστεί στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» και σε υλικό 

που έχει διαμορφωθεί από την πλευρά του Δήμου Αιγιάλειας με τις ‘δράσεις’ του ήρωα ΛΑΜΠΟΙΚΟΥ. 

Περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις για σχεδιασμό δράσεων και ανατροφοδότηση.  

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/5LGSHVQUG4eveRnMA 

 

6. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (PROMEHS) Δίκτυο στην ευρύτερη θεματική της 

ψυχικής υγείας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η), του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

https://forms.gle/MHg6rMEQMwcecv8A8
https://forms.gle/8mVyXnWhJLE1Q7AG7
https://forms.gle/5LGSHVQUG4eveRnMA


  

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. 

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης (Ε.Π.Ε.Ε.) 

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η). 

Περιλαμβάνει υλικό και δράσεις που θα δοθούν από τους επιστημονικά υπευθύνους του προγράμματος 

προς τις σχολικές μονάδες που θα επιλέξουν. 

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/pTBuCAVDAwo9Nyiz7 

 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάποιο Δίκτυο είναι 

ανεξάρτητη από την δήλωση του προγράμματος. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να 

υλοποιήσουν κάποιος πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, ακόμα και αν θα συμμετέχουν σε Δίκτυο, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν το ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥ 2020-2021. 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες για κάποιο Δίκτυο, μπορείτε να στείλετε e-

mail στο Τμήμα Αγωγής Υγείας (healthpromotiondipeach@gmail.com) με τα στοιχεία και το 

τηλέφωνό σας και θα ακολουθήσουν διευκρινίσεις. Επιπλέον ενημέρωση θα υπάρξει και στη 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Δευτέρα 26/9, 5.30 το απόγευμα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                                 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

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

 

mailto:healthpromotiondipeach@gmail.com

