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Θέματα που κοινοποιούνται: 

 

1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα ‘Η διαχείριση της αντιπαράθεσης στο 

σχολείο’ (Τρίτη 13/04 και Πέμπτη 15/04) 

2. Διαβιβαστικό έγκρισης υλικού για το κάπνισμα 

3. Παράταση 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας «Ηγέτες 

Ακεραιότητας του Αύριο» 

4. Ενημερωτικό έγγραφο για εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
               healthpromotiondipeach@gmail.com 
   
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 7 Απριλίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 3695 

 

 

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

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα ‘Η διαχείριση της αντιπαράθεσης στο 
σχολείο’» 

 

  Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική 

εταιρεία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την 

Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία» και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Τμήμα Αγωγής Υγείας, θα πραγματοποιήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: ‘Η 

διαχείριση της αντιπαράθεσης στο σχολείο’.  

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ εργάζεται για την προώθηση της δημοκρατικής εκπαίδευσης στα σχολεία 

και σε άλλες κοινωνικές δομές, με στόχο τη δημιουργία ομάδων που λειτουργούν ειρηνικά, 

σύμφωνα με τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί 

διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, συνολικής διάρκειας 8 

διδακτικών ωρών, το οποίο ολοκληρώνεται σε δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλες οι 

δραστηριότητες των εργαστηρίων έχουν συμμετοχικό / διαδραστικό χαρακτήρα, έτσι η 

ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 14 άτομα σε αριθμό.  

Τα μέλη της ομάδας, μέσα από την ανταλλαγή και την ενεργή συμμετοχή, ενημερώνονται 

για την έννοια και τις προσεγγίσεις στη διδασκαλία των συγκρουσιακών ζητημάτων, 

συζητούν τρόπους διαχείρισης και γνωρίζουν αποτελεσματικές πρακτικές που έχουν 

εφαρμοστεί / εφαρμόζονται στη σχολική κοινότητα άλλων ευρωπαϊκών κρατών.  

Το διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης θα γίνει την Τρίτη 13/04/2021 και Πέμπτη 

15/04/2021 και ώρες 18.00 - 21.00 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 

και τις δυο μέρες. Λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα της επιμόρφωσης απαιτείται 

κάμερα και μικρόφωνο. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 11/04/2021 στον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/JxpMrj3BancRnwZA6 

Στη συνέχεια θα σταλούν στα προσωπικά e-mail των συμμετεχόντων οι κωδικοί σύνδεσης 

της πλατφόρμας.  

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων, παρακαλούμε να είστε σίγουροι 

για το διαθέσιμο χρόνο σας στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

Αν οι συμμετοχές είναι περισσότερες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και το 

σεμινάριο θα επαναληφθεί στις 16/04 & 20/04 

 

Συν.: ΑΝΤΙΓΟΝΗ -ekpaideytika_antiparathesi 
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Θέμα 2ο: «Διαβιβαστικό έγκρισης υλικού για το κάπνισμα» 
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας διαβιβάζει την έγκριση για το σχολικό 

έτος 2020-2021 της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού 

υλικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με τίτλο: «Διδάσκοντας τα 

παιδιά να βλέπουν πίσω από τις διαφημίσεις, τα κείμενα, τα κόμικς: Η περίπτωση του 

καπνίσματος», το οποίο απευθύνεται και σε μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού)  

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική, θα ακολουθήσει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση του σχετικού προγράμματος, 

η οποία θα είναι προαιρετική, δωρεάν και θα πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού 

ωραρίου, όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού) Θα ακολουθήσει επόμενο έγγραφο που θα σας 

ενημερώνει για τον τρόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της επιμόρφωσης. 

Επισυνάπτεται το έγγραφο έγκρισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ και το υλικό, όπως είναι αναρτημένο 

στην Πλατφόρμα21+ http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1035-aftomerimna-

asfaleia-kai-prolipsi-odiki-asfaleia. Επειδή το εκπαιδευτικό υλικό δεν μπορείτε να το 

κατεβάσετε από την Πλατφόρμα21+ επειδή δεν έχουν πρόσβαση όλα τα σχολεία, έχει 

ανέβει στο blog Καινοτόμων Δράσεων στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 

Λάρισας στον σύνδεσμο https://blogs.sch.gr/dipelar/archives/1119. 

 

Συν.: Διαβιβαστικό έγκρισης υλικού ΔΠΕ Λάρισας 2020-21 _ Τελικό 

           Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Θέμα 3ο: «Παράταση 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας «Ηγέτες 
Ακεραιότητας του Αύριο».  
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι, σε συνέχεια του με 

αρ.πρωτ. Φ15/166939/Δ2/8-12-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «1ος Πανελλήνιος 

Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο» και λαμβάνοντας 

υπόψη το με αρ. πρωτ. 10279/31.03.2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η 

καταληκτική ημερομηνία αποστολής συμμετοχών για τον 1
ο
 Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο» παρατείνεται ως τη 

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. 
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Θέμα 4: «Ενημερωτικό έγγραφο για εξ αποστάσεων επιμόρφωση».  

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας προωθεί το σχετικό προς ενημέρωσή 

σας έγγραφο για το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΑΓΩΓΗ του Εργαστηρίου, διάρκειας 100 ωρών, με πιστοποίηση από το ΚΕΔΙΒΙΜ του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Συν.: Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  


