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Θέματα που κοινοποιούνται: 

 

1. «1821-Αξίες Ζωής» - Διαδικτυακή συνάντηση παρουσίασης του εκπαιδευτικού 

υλικού και προτάσεις εφαρμογής του (Παρασκευή 26/3)  

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου’ 

3. Ενημέρωση για νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ‘η υγεία μου, η ζωή 

μου’ και πιλοτική εφαρμογή στα δημοτικά σχολεία 
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Θέμα 1ο: «1821-Αξίες Ζωής»- Διαδικτυακή συνάντηση παρουσίασης του εκπαιδευτικού 

υλικού και προτάσεις εφαρμογής του» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι με την ευκαιρία του 

εορτασμού της μεγάλης Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και τη συμπλήρωση 200 ετών 

από την Επανάσταση του 1821, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας 

συνδιοργανώνει με Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 

όλη τη χώρα, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού «1821-Αξίες Ζωής». 

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, που συγκέντρωσε, ομαδοποίησε και εμπλούτισε ο Γ. 

Γραμματέας του Συλλόγου μας και Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Γιάννης Τομπούλογλου, 

περικλείεται στη γενικότερη θεματική ενότητα της Αγωγής Υγείας «Αξίες Ζωής στην 

Εκπαίδευση». 

       Η ιστορία της Επανάστασης του 1821 είναι εξαιρετικά διδακτική και πλούσια σε 

παιδαγωγικά ερεθίσματα για την ανάδειξη σπουδαίων Αξιών Ζωής. Το εκπαιδευτικό υλικό 

προτείνεται για να χρησιμοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και ιδιαίτερα στην 

εξυπηρέτηση των παρακάτω στόχων: 

•   Πίστη σε αξίες και ιδανικά που συμβάλουν στο γενικότερο καλό και στην 

απόκτηση ώριμης κριτικής σκέψης, απαλλαγμένης  από λάθη κι εγωισμούς του 

παρελθόντος. 

•  Προστασία και υπεράσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

•  Διατήρηση ζωντανής της μνήμης των ηρωικών πράξεων και των θυσιών που 

έκαναν τόσοι άνθρωποι, βάζοντας το κοινό καλό πάνω από τον εαυτό τους, για να 

απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

•  Στο όνομα όλων αυτών των θυσιών, η πατρίδα να συνεχίσει να προσφέρει 

στην παγκόσμια κοινότητα μηνύματα πολιτισμού,  ελευθερίας, ανθρωπισμού και 

αλληλεγγύης. 

Η διαδικτυακή συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 26/03/2021 και ώρες 18.30 - 20.15 

μ.μ. Το πρόγραμμα της συνάντησης είχε ως εξής:    

• 18.30 – 19.10: «Πλοήγηση στο υλικό ''1821-Αξίες 

Ζωής''» Τομπούλογλου Ιωάννης, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. 

Θεσσαλονίκης 

• 19.10 – 19.50:  «Προτάσεις βιωματικής προσέγγισης του προτεινόμενου υλικού» 

Παπαθανασίου Ευαγγελία, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ου ΠΕΚΕΣ  Κ. 

Μακεδονίας 

• 19.50 – 20.15:   Ερωτήσεις – Συζήτηση 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 23/03/2021 στον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/MUKnYygVYrbZCfi47 

Στη συνέχεια θα σταλούν άμεσα στα προσωπικά e-mail οι οδηγίες και οι κωδικοί σύνδεσης 

στην πλατφόρμα της συνάντησης. Θα δοθούν βεβαιώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό. 

https://forms.gle/MUKnYygVYrbZCfi47


  

 

 

Συν.: ΑΦΙΣΑ - 1821- ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ 

 

 

Θέμα 2ο: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου’» 
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για το νέο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» της Google Ελλάδας, το οποίο διατίθεται 

δωρεάν σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Το εν λόγω πρόγραμμα αναφέρεται στο 

θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο και παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατάλληλα διδακτικά εργαλεία για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες των σχολικών μονάδων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. 

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).  

Το ανωτέρω πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις μεθόδους που 

χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής 

ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. Τα μαθήματα διεξάγονται από το 

Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πλαισιώνονται από 

τεχνικές «παιχνιδοποίησης» (gamification) με τη βοήθεια του Interland (g.co/Interland), 

ενός διαδικτυακού παιχνιδιού περιπέτειας που καθιστά τη μάθηση σχετικά με την ψηφιακή 

ασφάλεια και την ψηφιακή ιθαγένεια, διαδραστική και διασκεδαστική. Διατίθεται δωρεάν 

και η συμμετοχή είναι προαιρετική, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, 

σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, ενώ σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις 

περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από την Covid-19. 

Στον κύκλο των προτεινόμενων μαθημάτων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες:  

• Μοιράσου αλλά φυλάξου  

• Μην την πατάς με την απάτη  

• Κράτα καλά τα μυστικά σου  

• Η κουλ συμπεριφορά είναι η καλή συμπεριφορά  

• Αν έχεις αμφιβολίες, συζήτησέ το αμέσως  

Ως προς τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας 

του Διαδικτύου», αυτή θα γίνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να δουν το επισυναπτόμενο έγγραφο.  

Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός δύναται να παρακολουθήσει δωρεάν ένα 

διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 90 λεπτών, μέσω του οποίου γίνεται η εισαγωγή στην ύλη 

του προγράμματος, καθώς και στις τεχνικές/εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα 

στην τάξη προκειμένου να διδάξει αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας.  

 

Συν.: ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 



  

 

Θέμα 3ο: «Ενημέρωση για νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ‘η υγεία μου, η 
ζωή μου’ και πιλοτική εφαρμογή στα δημοτικά σχολεία».  
 
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για το νέο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με τίτλο «η υγεία μου, η ζωή μου» που έχει ως στόχο να προάγει την αξία της 

υγείας και ευημερίας ως θετικές παραμέτρους στην προάσπιση της ποιότητας ζωής μας.  

To συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να ευαισθητοποιήσει τη 

σχολική κοινότητα και την οικογένεια για την πρόληψη του καπνίσματος ως παράγοντα 

διατήρησης της καλής μας υγείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση καπνού είναι ο μοναδικός 

μείζων παράγοντας κινδύνου για τη θνησιμότητα από καρκίνο και σκοτώνει περίπου 8 

εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο όχι μόνο από καρκίνο αλλά και άλλες ασθένειες.  

Η θεματική του προγράμματος επικεντρώνεται στην πρόληψη του καπνίσματος ως μία 

μορφή εξάρτησης και στην καταπολέμησή της μέσα από τη διατήρηση της καλής μας υγείας 

με την προαγωγή της ψυχικής ισορροπίας, την ανάπτυξη υγειών διαπροσωπικών σχέσεων 

και ενεργού τρόπου ζωής, την επιλογή ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και 

καθημερινής σωματικής δραστηριότητας  

Το πρόγραμμα «η υγεία μου, η ζωή μου» απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας -και 

κυρίως στη Δ’, Ε,’ ΣΤ’ τάξη Δημοτικού. Υλοποιείται με κεντρικό σημείο αναφοράς την 

εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα https://ygeiamouzoimou.gr/, με τη μορφή εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας λογισμικού ανοιχτού κώδικα (moodle), πλήρως εναρμονισμένη με τις 

σύγχρονες απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου εκπαιδευτικοί, μαθητές και 

γονείς μπορούν να βρουν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με θέματα αγωγής 

υγείας. Με στόχο τον εμπλουτισμό των ψηφιακών τάξεων των σχολείων και την παροχή 

στους εκπαιδευτικούς μιας ολοκληρωμένης πρότασης δραστηριοτήτων τόσο κατά τη 

διάρκεια των ωρών της ευέλικτης ζώνης και των εργαστηρίων δημιουργικών 

δραστηριοτήτων, όσο και συμπληρωματικά σε άλλα μαθησιακά αντικείμενα όπως οι 

Φυσικές Επιστήμες, η Μελέτη Περιβάλλοντος και η Γλώσσα. 

Η διάρθρωση του προγράμματος ακολουθεί τις παρακάτω 3 θεματικές και η κάθε θεματική 

αναπτύσσει τις παρακάτω ενότητες: 

Α. Κάπνισμα και Υγεία: 

• Κάπνισμα – μαθαίνω να λέω όχι 

• Καπνικά προϊόντα – το κάπνισμα… αλλιώς 

• Παθητικό κάπνισμα – γίνεται να καπνίζω χωρίς να καπνίζω; 

Β. Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις: 

• Οι καλύτεροι μου οδηγοί … ο εαυτός μου και τα συναισθήματά μου 

• Οι φίλοι μου και εγώ… 

Γ. Διατροφή – Σωματική Δραστηριότητα: 

• Διατρέφομαι σωστά και ισορροπημένα… ζω καλά 

• Κίνηση σημαίνει ζωή 

Η κάθε ενότητα αποτελείται από ενημέρωση για το θέμα, συγκεκριμένες δραστηριότητες, 

επεκτάσεις και αξιολογείται η κατανόηση των παιδιών μέσα από δημιουργικούς τρόπους 

https://ygeiamouzoimou.gr/
https://ygeiamouzoimou.gr/
https://ygeiamouzoimou.gr/


  

και παιχνίδια. Στόχος επίσης των δραστηριοτήτων είναι να αναπτύξει το διάλογο και τη 

συνδιαμόρφωση απόψεων και στάσεων καθώς και την προβολή των θέσεων αυτών με 

μορφή που μπορεί να δημοσιοποιηθεί, αν το επιλέξει η ομάδα.  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να περιηγηθεί στην πλατφόρμα και να αξιοποιήσει το 

εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν, με βάση τον οδηγό ανάπτυξης,  

1. λειτουργώντας offline, σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης που διατίθεται σε 

κάθε σενάριο,  

2. δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε διαδραστικές 

δραστηριότητες, αλλά και  

3. να δημιουργήσει ψηφιακές τάξεις, εφόσν το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή οι 

μαθητές καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα ανώνυμα με τη χρήση κωδικού 

πρόσβασης που δίδεται στον εκπαιδευτικό τους, o οποίος έχει και αιτηθεί τη 

δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης χωρίς να απαιτείται σε καμία περίπτωση η 

γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων των μαθητών. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την επιστημονική και 

εκπαιδευτική ομάδα του QualityNet Foundation σε συνεργασία με την Εταιρεία 

Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας In Action for a Better 

World - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο”, η οποία συνιστά μια ολοκληρωμένη 

εκπαιδευτική προσέγγιση για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην ελληνική σχολική κοινότητα με την έγκριση του ΙΕΠ για 4η συνεχή 

χρονιά  (Φ1/ΓΜ/74030/171175 /Δ7).  Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό εντάσσεται στον 

Παγκόσμιο Στόχο 3, καλή υγεία και ευημερία.  

Όποιες σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην 

πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στόχος είναι 

να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του περιεχομένου και η λειτουργικότητα της 

πλατφόρμας και να αξιοποιηθούν τα ευρήματα από την αξιολόγησή του, ώστε να 

καταθέσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς έγκριση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Αργυρώ Γιαλαμπρίνου 

(email: agialamprinou@qualitynet.gr , τηλ. .: 210-6898594). 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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