
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

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

        Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

                       ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Δράση ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης «ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ» από την 6η ΥΠΕ 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι 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 και με 

την υποστήριξη του Τμήματος Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία 

για την εφαρμογή πιλοτικής παρεμβατικής δράσης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην περιοχή των Πατρών. 

Πρόκειται για τη δράση με 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. 

Επιπλέον 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 

 

 

 

                                        
 

 

  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, 10 Νοεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 13852 

 

 

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

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων κεντρικής 

περιοχής Δήμου Πατρέων 
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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 

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 (4) σχολικές μονάδες, στην πόλη των Πατρών. Από 

κάθε σχολική μονάδα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ένα τμήμα της Γ’ τάξης ή της Δ΄ 

τάξης. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν με το τμήμα τους στη δράση μπορούν να 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο σύνδεσμο που ακολουθεί ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: 

https://forms.gle/SYtXCgc8t3uiieGj6 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στα email: 

a.kanellakopoulou@dypede.gr και healthpromotiondipeach@gmail.com 

 
Συν.: 6 ΥΠΕ-ΔΡΑΣΗ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

 

 

 

 

                                                                             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. 
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