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Θέματα που κοινοποιούνται: 

 

1. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές δράσεις από το Μουσείο Επιστημών και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΕΤ) 

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προώθησης Υγιεινής Διατροφής σε Σχολεία 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και Πανελλήνιος 

Σχολικός Διαγωνισμός Bravo Schools2021 
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Θέμα 1ο: «Διαδικτυακές εκπαιδευτικές δράσεις από το Μουσείο Επιστημών και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΕΤ)» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι μετά τις τρέχουσες 

εξελίξεις λόγω του Covid-19 και για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας και το επιτρέπουν οι επικρατούσες συνθήκες, το Μουσείο Επιστημών και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΕΤ) συνεχίζει να προσφέρει Εκπαιδευτικές 

Δράσεις εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας WΕbex.  

Γνωστές Εκπαιδευτικές Δράσεις του ΜΕΤ επανασχεδιάστηκαν για να μπορούν να 

λειτουργήσουν μέσω πλατφόρμας. Ανάμεσα σε αυτές τις Εκπαιδευτικές Δράσεις 

περιλαμβάνονται δύο δράσεις για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν την 

ασφάλεια στο Διαδίκτυο: 

•  «Εγώ και οι άλλοι στο Διαδίκτυο», για Γ και Δ Δημοτικού 

• «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για Ε και ΣΤ Δημοτικού 

 

Για συμμετοχή στις Εκπαιδευτικές Δράσεις του ΜΕΤ μέσω πλατφόρμας 

επικοινωνήστε με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και την Υπεύθυνη, κ. Γκούτη 

στα: 

Τηλ. 2610969973 -72, 2610996732 

Email: stmuseum@upatras.gr 

 

 

Θέμα 2ο: «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προώθησης Υγιεινής Διατροφής σε Σχολεία 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει, εκ μέρους της 

καθηγήτριας, κας Αθηνάς Λινού, σχετικά με την υλοποίηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος από το Ινστιτούτο Prolepsis με τίτλο «Διατροφοπεριπέτειες» σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Το πρόγραμμα αφορά στην 

προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 5.000 μαθητές σχολείων, σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας από το Ινστιτούτο Prolepsis. Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις που έχουν 

σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου, η οποία απαρτίζεται από 

διαιτολόγους-διατροφολόγους και ειδικούς προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με 

παιδαγωγούς και θεατρολόγους. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα, θα 

πραγματοποιηθούν 2 δράσεις, διάρκειας 1 διδακτικής ώρας η κάθε μία, διαφορετικές 

ανάλογα με την τάξη που παρακολουθούν τα παιδιά. Ακολουθεί σχετική περιγραφή: 

mailto:stmuseum@upatras.gr


  

1. Δράσεις για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού: 

Οι δράσεις για τους μικρότερους μαθητές βασίζονται στο παραμύθι 

«Διατροφοπεριπέτειες στη Χώρα των Νόστιμων Βασιλείων» που έχει αναπτυχθεί από το 

Ινστιτούτο Prolepsis. Κατά τη διάρκειά τους, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον Καπετάν Υγεία 

και τους Ήρωες της Νόστιμης Συμμαχίας και μαζί τους θα κάνουν ένα «διατροφικό ταξίδι» 

στη Χώρα των Νόστιμων Βασιλείων. Θα κληθούν να επιλύσουν γρίφους σχετικά με την 

υγιεινή διατροφή και να συμμετέχουν σε «δοκιμασίες» για κάθε ομάδα τροφίμων. 

2. Δράσεις για μαθητές Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού: 

Για τους μεγαλύτερους μαθητές θα πραγματοποιηθεί αρχικά εκπαιδευτική 

παρουσίαση για τη σημασία της υγιεινής διατροφής. Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη δράση, 

οι μαθητές θα μάθουν περισσότερα για τις αρχές της υγιεινής διατροφής και την υιοθέτηση 

τους στην πράξη, μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια γνώσεων και δρώμενα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν 

λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν 

απευθείας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και 

Εργασιακής Ιατρικής «Πρόληψις» (Ινστιτούτο “Prolepsis”). 

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:  

Τη σχετική επιστολή του Ινστιτούτου, την Άδεια υλοποίησης εκπαιδευτικού 

προγράμματος για το σχολικό έτος 2019-2020, την εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ με αρ. πρωτ. 

55927/ΓΔ4/14-05-2020 

 
Συν.: Επιστολή_Ινστιτούτο Prolepsis 

            Συνημμένο 1 

            Συνημμένο 2 

             

 

Θέμα 3ο: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και Πανελλήνιος 

Σχολικός Διαγωνισμός Bravo Schools2021 » 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι τo QualityNet 

Foundation, εξειδικευμένος Οργανισμός στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην μη τυπική 

εκπαίδευση για τα θέματα αειφορείας, υλοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

ΟΗΕ  και τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools για τους μαθητές της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας in action for a 

better world είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των μαθητών στα σημαντικότερα 

θέματα που απασχολούν τον πλανήτη μας και απειλούν την ανάπτυξη και τη ποιότητα ζωής 

μας σήμερα (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά), όπως αυτά εμφανίζονται στο 

παγκόσμιο πλαίσιο του ΟΗΕ.  

Έχοντας αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση και τον ζωντανό 

πυρήνα που αποτελεί το σχολείο στη διαμόρφωση συνειδήσεων και σωστών προτύπων ζωής 

στους μαθητές, αλλά και γενικότερης αφύπνισης στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας 

καλούνται οι σχολικές μονάδες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 

http://qualitynetfoundation.org/
http://qualitynetfoundation.org/
http://www.biomatiko.gr/oi-17-pagosmioi-stoxoi/
https://inactionforabetterworld.com/
https://inactionforabetterworld.com/


  

• Προάγοντας τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν δημιουργηθεί και που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση στο εκπαιδευτικό έργο, μέσω του  Ιn Αction, 

του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Παγκόσμιους Στόχους 

• Αναδεικνύοντας τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του 

σχολικού έτους μέσω του Bravo Schools, του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού 

για τους Παγκόσμιους Στόχους. 

 

Ιn Αction -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Έγκριση Υπουργείου Παιδείας) 

Τα σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών, όπως:  

1. του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου -του επίσημου εκπαιδευτικού 

προγράμματος του ΟΗΕ για τους Στόχους- το οποίο διαθέτουμε μεταφρασμένο στα 

ελληνικά Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου - in action for a better world. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθήματος, οπτικοακουστικά υλικά και 

ενημερωτικά κείμενα για να εισάγουν τους μαθητές στο θέμα των Παγκόσμιων 

Στόχων και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και να ασχοληθούν με επιμέρους 

Στόχους σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή οικονομικά: κλιματική αλλαγή, 

κυκλική οικονομία, διαχείριση πόρων, βιοποικιλότητα, υδρόβια ζωή, ποιοτική 

εκπαίδευση, ισότητα, διατροφή, μείωση της σπατάλης τροφίμων, κ.α.  

 

2. της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων Greek SDGs Library - in action for a 

better world, που μπορείτε να  βρείτε ενημέρωση, διδακτικά πακέτα, ολοκληρωμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, προτάσεις εκπαιδευτικών & υποστηρικτικά υλικά για 

τους Στόχους, που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.  

 

Bravo Schools - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Έγκριση Υπουργείου 

Παιδείας) 

Όλοι τα σχολεία που έχουν δουλέψει θεματικές που μπορούν να συνδεθούν με τους 17 

Παγκόσμιους Στόχους μπορούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους στις κατηγορίες 

Εφαρμοσμένα Σενάρια/Καινοτόμα Προγράμματα, Μαθητικές Δημιουργίες & Δράσεις 

Συνεργασίας στο https://inactionforabetterworld.com/bravo-schools/.  

Η κατάθεση των συμμετοχών θα είναι ανοικτή  ως τις 25 Απριλίου 2021. Τα 

αποτελέσματα θα παρουσιασθούν στην  ετήσια διαδικτυακή εκδήλωση στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς. Μπορείτε να δείτε το Bravo Schools 2020 εδώ. 

Αναδεικνύονται οι καλύτερες συμμετοχές και λαμβάνουν ως βραβείο ψηφιακό 

εξοπλισμό για το σχολείο. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό 

συμμετοχής και οι σχολικές μονάδες εντάσσονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο του World’s 

Largest Lesson  και του Εθνικού «In Action SDGs Schools Club», ενώ οι μαθητές 

γίνονται «οι Πρεσβευτές των Παγκόσμιων Στόχων» συμβάλλοντας στην περαιτέρω 

αφύπνιση των οικογενειών τους, των φίλων τους και της γειτονιάς τους. 

 

Συν.: Ενημερωτική επιστολή_In Action & Bravo Schools2021 

           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BravoSchools2021 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  


