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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. Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» της Διεθνούς Αμνηστίας 

(ΜΕΧΡΙ 30/10) 

2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εγώ 

&Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας (ΜΕΧΡΙ 29/10) 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

  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, 21 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 10973 

 

 

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

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

στα Ανθρώπινα Δικαιώματα ‘Εγώ κι Εσύ Μαζί’ της Διεθνούς Αμνηστίας» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι κατά το τρέχον 

σχολικό έτος 2021-2022 πρόκειται να εφαρμοστεί στην Αχαΐα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας «Εγώ κι Εσύ Μαζί».  

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της κουλτούρας του σεβασμού στη 

διαφορετικότητα, την κατανόηση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ελευθερίας 

των επιλογών, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, καλλιεργώντας στους μαθητές 

και στις μαθήτριες τα εργαλεία υπεράσπισης και την αξία της διασφάλισης των 

δικαιωμάτων για τους/τις ίδιους/ες και τους/τις γύρω τους. 

Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί τόσο στην Πλατφόρμα 21+ του ΙΕΠ ως γενικευμένο 

πρόγραμμα, αλλά και στη νέα πλατφόρμα του ΙΕΠ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με 

το ειδικό περιεχόμενο των εκπαιδευτικών οδηγών που αναφέρονται στα δικαιώματα του 

σώματος, την προαγωγή της ισότητας φύλων καθώς και του σεξουαλικού προσανατολισμού 

Σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε: 

1. Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος (επισυνάπτεται). 

2. Link ιστοσελίδας Προγράμματος «Εγώ και Εσύ Μαζί: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της 

Διεθνούς Αμνηστίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα», https://education.amnesty.gr/ στην οποία μπορείτε να βρείτε σχετικό 

με το Πρόγραμμα υλικό. Επιλέγοντας Εκπαίδευση →Εκπαιδευτικοί μπορείτε να 

βρείτε τους Οδηγούς Μαθητών/-ριών και τους Οδηγούς των Εκπαιδευτικών για την 

Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία 

και βίντεο. 

3. Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (επισυνάπτεται). 

4. Παραδοτέα Εκπαιδευτικών (επισυνάπτεται σχετικό χρονοδιάγραμμα και θα 

ακολουθήσει λεπτομερέστερη ενημέρωση και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες). 

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 

Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι 

Εσύ Μαζί», υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σχολείο τους με την αρωγή που 

τους παρέχεται από το εκπαιδευτικό υλικό, την Επιστημονική Ομάδα του Έργου και κυρίως 

με την επιστημονική καθοδήγηση και εμψύχωση των Συντονιστών του έργου.  

Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση 

επιμόρφωσης 50 ωρών μέσα από ένα εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων 

παραδοτέων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο τους. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα υποστηρίζεται από το site της Διεθνούς Αμνηστίας 

μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle για να διευκολύνει τη δικτύωση των 

εκπαιδευτικών και την παρακολούθηση του ημερολογίου δράσεων και παραδοτέων. 

https://education.amnesty.gr/


  

Αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και δια ζώσης συναντήσεις για την 

εμψύχωση και την παροχή συμβουλευτικής στους/στις εκπαιδευτικούς. Τέλος, στο πλαίσιο 

του προγράμματος ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και δια ζώσης συναντήσεις για τη 

δικτύωση των εκπαιδευτικών και των σχολείων τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

 

Ηλεκτρονική Αίτηση Σχολείων (ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 30/09/2021) 

Προκειμένου μια σχολική μονάδα να συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώνουν 

συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 3 εκπαιδευτικοί του σχολείου και ο πληθυσμός των μαθητών θα 

πρέπει να είναι το λιγότερο 50 παιδιά ανά σχολική μονάδα (εξαιρούνται σχολεία με -εκ των 

πραγμάτων- μικρότερο πληθυσμό). 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ΜΕΧΡΙ 30/09/2021 στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Ηλεκτρονική Αίτηση Σχολείων 

Μετά την ηλεκτρονική αίτηση δήλωσης συμμετοχής των σχολικών μονάδων, θα τους 

αποσταλούν οι Οδηγοί (εκπαιδευτικό υλικό) σε έντυπη μορφή.  

 

Συν.: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 

          Εγώ κι Εσύ Μαζί_Περιγραφή Προγράμματος 

          Παραδοτέα Εκπαιδευτικών 

 

 

Θέμα 2ο: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

‘Εγώ &Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί’ του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας» 

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Κέντρο Πρόληψης 

πρόκειται να εφαρμόσει για 6η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Εγώ και Εσύ… 

Δυναμώνουμε Μαζί» σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, εντάσσοντας το και σε Τοπικό Δίκτυο.   

Στο πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να υποστηριχθούν ώστε να 

υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ & 

Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί». Πρόκειται για εγκεκριμένο υλικό από το ΙΕΠ που αφορά την 

ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, το οποίο έχει ενταχθεί στα 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», στις ενότητες Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία & 

Πρόληψη των Εξαρτήσεων του θεματικού κύκλου «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην».  

Το περιεχόμενο του περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την συνεργασία, την επικοινωνία, 

την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων, 

τη διαχείριση σύγκρουσης, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων σε καταστάσεις πίεσης ή επιρροής. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα είναι εθελοντική, σχεδιάζεται να έχει 

διάρκεια σαράντα (40) διδακτικές ώρες και θα περιλαμβάνει εκπαίδευση και υποστήριξη 

https://forms.gle/bhHZfHJXYEVk5kQ3A
https://forms.gle/bhHZfHJXYEVk5kQ3A
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της ομάδας των εκπαιδευτικών καθώς και εφαρμογή του συγκεκριμένου υλικού στη 

σχολική τάξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης.   

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να γνωρίσουν τις ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού «Εγώ 

και Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» με σκοπό να το εφαρμόσουν στο πλαίσιο των 

«Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+» να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον σύνδεσμο:  

 

https://forms.gle/2vEJSzCjs6N1hFh4A 

 

μέχρι την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να συμμετέχουν στο Εισαγωγικό 

Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και 

ώρες 17:00-19:15. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής 

τους στο Εισαγωγικό Σεμινάριο μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.  

Επιπλέον επισυνάπτεται και το χρονοδιάγραμμα όλης της επιμόρφωσης. 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κυρίτση Βασιλική, 

Κοινωνική Λειτουργός, MSc Σχολικής Ψυχολογίας – Στέλεχος Πρόληψης στα τηλ. 

2610.226948 και 2610.623290 ή με το Τμήμα Αγωγής Υγείας ηλεκτρονικά στο 

heathpromotiondipeach@gmail.com 

 

Συν.: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

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