
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                

                        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. Διαδικτυακό σεμινάριο: «Ενισχύοντας το Σχολικό Κλίμα - Υποστηρίζοντας τους 

Εκπαιδευτικούς» (ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12) 

2. Διαδικτυακό Σεμινάριο: «...εγώ είμαι Εγώ» (ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12) 

3. Ενημέρωση για ΔΩΡΕΑΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ επιμορφωτικό πρόγραμμα 50 ωρών της 

ΕΕΠΕΚ: "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" 

4. 4ος Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας του Ινστιτούτου 

Οδικής Ασφάλειας ( Ι.Ο.ΑΣ.) 

5. Ταχύρρυθμο εργαστήριο: ‘Η 6η Αίσθηση: Ένα παιχνίδι από το μέλλον’, για μαθητές 

και μαθήτριες 

 

 

 

                                        
 

 

  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, 3 Δεκεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 14869 

 

 

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: «Διαδικτυακό σεμινάριο: ‘Ενισχύοντας το Σχολικό Κλίμα - Υποστηρίζοντας 

τους Εκπαιδευτικούς’» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ με τίτλο: «Ενισχύοντας το Σχολικό Κλίμα - Υποστηρίζοντας τους 

Εκπαιδευτικούς». Το συγκεκριμένο σεμινάριο πραγματοποιείται με τη συνεργασία των 

Τμημάτων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και των 

επιστημονικών συνεργατών του «Χαμόγελο του Παιδιού» και θα υλοποιηθεί με τη χρήση της 

πλατφόρμας Webex την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στις 6.00 το απόγευμα και θα έχει διάρκεια 3 

ώρες.  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το σεμινάριο αφορά στη θεματική ενότητα του εκφοβισμού. Αρχικά, 

παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης, πραγματικό περιστατικό της Εθνικής Τηλεφωνικής 

Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056. Από τη μελέτη αυτή αναδεικνύεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού με έμφαση στους ρόλους που ενδέχεται 

να υιοθετήσουν τα παιδιά σε αντίστοιχα περιστατικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών, 

καθώς επίσης οι συνέπειες και τρόποι διαχείρισής του. Εν συνεχεία, ενισχύεται ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, εδραιώνοντας τις γνώσεις του γύρω από τη 

θεματική, ενώ παράλληλα, παρέχονται καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του 

φαινομένου. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται οι απαραίτητες διαδικασίες που καλείται ένα 

σχολείο να ακολουθήσει για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας 

και εκφοβισμού. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ: Παλούμπη Έλενα – ψυχολόγος, Θωμοπούλου Ιωάννα – Υπεύθυνη Αγωγής 

Υγείας Δ.Ε. Αχαΐας, Παπακωνσταντινοπούλου Άρτεμις – Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐα. 

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, ενώ η συμμετοχή τους 

στην επιμόρφωση είναι εθελοντική και δωρεάν. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να 

συμμετέχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τη Δευτέρα 

07 Δεκεμβρίου 2020, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/BHswAanWPWNUBdCX7 

Οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση θα λάβουν στο email που θα έχουν δηλώσει, τον σύνδεσμο 

της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες σύνδεσης στο σεμινάριο.   

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: «Διαδικτυακό Σεμινάριο: ‘...εγώ είμαι Εγώ’» 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Πανελλήνιο Δίκτυο 

για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) στο πλαίσιο του προγράμματός τους "Κι αν ήσουν εσύ; - ένα 

https://forms.gle/BHswAanWPWNUBdCX7


  

πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με 

βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος” σε συνεργασία 

με το Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας και το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ζακύνθου 

πραγματοποιούν διαδικτυακό –συμμετοχικό θεατρικό σεμινάριο διάρκειας  3 ωρών  με 

τίτλο: «...εγώ είμαι Εγώ».  

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

θεατρολόγους, θεατροπαιδαγωγούς εμψυχωτές νεανικών ομάδων, φοιτητές. Προτεραιότητα 

έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13/12/2020 και ώρες 11.00-14.00. 

Επιμορφώτρια: Κομιανού Ελπίδα, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός 

Τεχνική υποστήριξη: Δριβάκου Ελένη 

Σύντομη περιγραφή:   

Το σεμινάριο είναι εμπνευσμένο από το κλασικό παραμύθι της Mira Lobe “Το μικρό Εγώ είμαι 

Εγώ” (μτφ: Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία). Το παραμύθι απευθύνεται σε παιδιά 4-10 ετών και είναι 

γραμμένο σε τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά, Γερμανικά, Αραβικά, Φαρσί). Μέσα από διάφορες 

περιπέτειες στο λιβάδι με τα ζώα, ένα μικρό ζωάκι με ασαφή χαρακτηριστικά, ανακαλύπτει την 

μοναδικότητα του εαυτού του, την αναγνωρίζει και την αποδέχεται. Προσπαθώντας να βρει τη 

θέση του σε έναν κόσμο όπου όλοι έχουν τα δικά τους μοναδικά γνωρίσματα, γίνεται μαχητής 

της ζωής και δίνεται σε ένα παιχνίδι αυτοπραγμάτωσης. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι 

συμμετέχοντες, μέσα από τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος και βιωματικά παιχνίδια ρόλων, να 

προσεγγίσουν το διαφορετικό, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους και να δώσουν χώρο για 

«άλλο ένα ζωάκι στο λιβάδι της ζωής». 

Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM 

 

Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 

Παρασκευή  11/12/2020  στη φόρμα: 

 

https://forms.gle/5BJK6cz3Cjo88ZVZ7 

 

και θα ειδοποιηθούν το Σάββατο 12/12/2020. 

Θέσεις περιορισμένες 

Αναλυτικότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση 

Συν.: Ανακοίνωση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ Σεμιναρίου 'εγώ είμαι εγώ' 
 
 

 

Θέμα 3ο: «Ενημέρωση για ΔΩΡΕΑΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ επιμορφωτικό πρόγραμμα 50 ωρών της 
ΕΕΠΕΚ: "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": 
 
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Επιστημονική Ένωση για την 

Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), υλοποιεί ένα νέο ΔΩΡΕΑΝ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ επιμορφωτικό πρόγραμμα (50 ωρών) για το 2020 – 2021.  

https://forms.gle/5BJK6cz3Cjo88ZVZ7


  

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν οι πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της 

Ε.Ε.Π.Ε.Κ. που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων & όλων των ειδικοτήτων 

(Α/θμιας, Β/θμιας, Γ/θμιας Εκπ/σης, ΣΔΕ, ΙΕΚ, κλπ., Mέλη της ΕΕΠΕΚ όλης της Ελλάδας, Φοιτητές 

– Αποφοίτους, Εκπαιδευτές Ενηλίκων κλπ.) με θέμα: "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ". 

Αίτηση παρακολούθησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα 

μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής 

ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το 

πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της 

ιστοσελίδας: https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 13/12/2020 

Επισυναπτόμενο αρχείο:   

https://members.eepek.gr/assets/uploads/products/085_PsixologikesParembaseisStoXoroTouSx

oleiou.pdf 

 

 

Θέμα 4ο: «Έγκριση διεξαγωγής του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής 

Δημιουργίας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ( Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία 

με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση με τίτλο «Οδική Ασφάλεια Παντού και Πάντα!» για το 

σχολικό έτος 2020-2021. 

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

4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια Παντού 

και Πάντα!», ο οποίος διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 

Μυλωνάς» σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και απευθύνεται 

σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων και όλων των τάξεων του 

Δημοτικού, Γενικής και Ειδικής Αγωγής) της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Αυτήν τη χρονιά ο διαγωνισμός επικεντρώνεται σε μια κοινή θεματική με τίτλο: «Ο Δικός μου 

Δρόμος» και αφορά στα προβλήματα που οι μαθητές και οι μαθήτριες συναντούν κατά την 

καθημερινή τους διαδρομή από και προς το σχολείο. Ειδικότερα οι μαθητές/μαθήτριες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών τους καλούνται να δημιουργήσουν έργα σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Ταινία μέγιστης διάρκειας δέκα (10) λεπτών (ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ) 

2. Τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων 

3. Εφαρμογή με αξιοποίηση εργαλείων Web2.0 όπως Blog – ιστολόγιο, Wiki, νοητικούς χάρτες, 

σύννεφα λέξεων, χρονοδιαδρόμους, ιστοσελίδες κ.ά. 

Οι θεματικές κατηγορίες, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι διαγωνιζόμενοι/-ες, είναι: 

Α. Ο δικός μου δρόμος: Η διαδρομή μου από και προς το σχολείο. 

Β. Ο δικός μου δρόμος: Ποδηλατώ με ασφάλεια! 

Γ. Ο δικός μου δρόμος: Συμβουλές προς τους οδηγούς που συναντώ καθημερινά! 

https://3wss0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sxKAHf_f5WQ9CPYvAeNQEdzIkQz4QgatKYQ36uE006Ki9flZzfI1sYOLN9S5OIhUBmfSSfD_6uq9xp5z6AeL552jOt4yRaxbr4d4VUqU4mun_bTUlDBarw3H8JO3Exd2dedrI4crF-Rr4UBlevgy-szvjFFyRm5V_oBNWWAXH9ipmaqKZrLe_rSzYxcEKwhskgFG1KGH0Yo
https://members.eepek.gr/assets/uploads/products/085_PsixologikesParembaseisStoXoroTouSxoleiou.pdf
https://members.eepek.gr/assets/uploads/products/085_PsixologikesParembaseisStoXoroTouSxoleiou.pdf


  

Δ. Ο δικός μου δρόμος: Προτείνω λύσεις στον Δήμαρχο της περιοχής για τα προβλήματα οδικής 

ασφάλειας γύρω από το σχολείο και τη γειτονιά μου! 

Πληροφορίες αναφορικά με ειδικότερες προδιαγραφές και οδηγίες για τη δημιουργία ταινίας 

(video) μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://www.i-create.gr/#sp-seminaria 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση 

της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας 

www.icreate.gr  έως και 10 Μαΐου 2021.  

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή 

όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων/ουσών. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες στην έγκριση του διαγωνισμού που επισυνάπτεται. 

 
 

 Συν.: 4os PANEL DIAGWNISMOS 

 

 

Θέμα 5ο: «Ταχύρρυθμο εργαστήριο: ‘Η 6η Αίσθηση: Ένα παιχνίδι από το μέλλον’, για μαθητές 

και μαθήτριες» 

 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι για  το ταχύρρυθμο 

εργαστήριο μυθοπλαστικής σχεδίασης με θέμα την επινόηση ενός μελλοντικού ψηφιακού 

παιχνιδιού με χρήση τεχνολογιών διάδρασης εγκεφάλου-προς-εγκέφαλο (brain-to-brain 

interaction / BBI) που διεξάγεται από τον Σύλλογο ΨηφιΔα (https://psifida.gr/ ) και το Ινστιτούτο 

Πληροφορικής του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του Μαθητικού φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 

(www.digifest.info ) και τελεί υπό την αιγίδα της έδρας UNESCO για την «Έρευνα για το Μέλλον» 

στην Ελλάδα.  

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν και σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας (Ε’ 

Δημοτικού και άνω). Προκειμένου να δηλώσει μια σχολική μονάδα συμμετοχή, θα πρέπει ένας 

εκπαιδευτικός να συμπληρώσει έως τις 11 Δεκεμβρίου 2020 την ηλεκτρονική φόρμα στη 

διεύθυνση: https://tinyurl.com/6thSenseForSchools  

Χρόνος διεξαγωγής: 18 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 – 13.15 

Αναλυτικότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση. 

 
 
Συν.: Η 6η Αίσθηση Ένα παιχνίδι από το μέλλον 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.i-create.gr/#sp-seminaria
http://www.icreate.gr/
https://psifida.gr/
http://www.digifest.info/
https://tinyurl.com/6thSenseForSchools


  

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                                 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 


