
Θέμα: «Αίτημα συνεργασίας  της 6ης ΥΠΕ  με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Α’ 
βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για τη δράση  ψυχικής υγείας «Μιλώ Για  Μένα» 

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ. σε συνεργασία με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του 
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πατρών και του Κέντρου 
Υγείας Βορείου Τομέα, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την εφαρμογή πιλοτικής 
παρεμβατικής δράσης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή των 
Πατρών.
 Πρόκειται για μία δράση με  τον τίτλο: «ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ» με στόχο την 
ενδυνάμωση, την τόνωση της αυτοεκτίμησης, της εξωτερίκευσης και της 
αναγνώρισης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, καθώς και της καλλιέργειας 
της ομαδικότητας των μικρών μαθητών. Στόχος της δράσης είναι να επιτευχθεί 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. Είναι σημαντική η 
καλλιέργεια ψυχικού σθένους σε πρώιμες ηλικίες, προκειμένου να αποτραπούν 
μακροπρόθεσμα  συμπεριφορές που βλάπτουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία.
Παράλληλα, μπορεί αυτή η δράση να είναι μία ευκαιρία εξωτερίκευσης 
συναισθημάτων και βιωμάτων των μικρών μαθητών για τις δυσκολίες που έχει 
επιφέρει η υγειονομική κρίση, που διέρχεται η χώρα μας, σε πολλαπλά επίπεδα π.χ. 
συναισθηματικής φόρτισης, λόγω της απομάκρυνσης από αγαπημένα μέλη της 
οικογένειας ή από δραστηριότητες.
Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα κρίνουν για τις θεματικές ενότητες που θα 
αναπτύξουν με τις ομάδες των μαθητών, με βασικό τους μέλημα την ψυχική 
αυτονόμηση και συναισθηματική τους επάρκεια.
Η  δράση θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή διαδραστικών μέσων, σε εβδομαδιαίες 
συναντήσεις, που θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, λαμβανομένων υπόψη των 
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υγειονομικών πρωτοκόλλων, λόγω της πανδημίας. Η έναρξή της σχεδιάζεται για τα 
μέσα του Νοεμβρίου.
Στην παρούσα φάση θα επιλεγούν από τους αρμόδιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 
για την εφαρμογή της δράσης, τέσσερις σχολικές μονάδες, στην πόλη των Πατρών.
   Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφόρηση. Ευελπιστούμε στην συνεργασία 
σας και αναμένουμε την απάντησή σας.

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

           ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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