
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        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. Σύνδεσμος για τηλεδιάσκεψη σχετικά με την ενίσχυση του εμβολιασμού στη 

χώρα μας (ΠΕΜΠΤΗ 18/11, 11.30πμ)  

2. Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε Σεμινάριο «Ας κρατήσουν οι χοροί» 

(ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 19/11)  

3. 8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός "Η νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα 

φεύγει" 

4. Έγκριση για προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

  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, 17 Νοεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 14620 

 

 

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

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Σύνδεσμος για τηλεδιάσκεψη σχετικά με την ενίσχυση του εμβολιασμού στη 

χώρα μας 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας στέλνει το σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης που 

πραγματοποιείται με τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση του 

εμβολιασμού στη χώρα μας. 

link :    https://bit.ly/3HbGvOW 

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται σε πρωινή ώρα, 11.30πμ. Επισυνάπτεται η σχετική 

πρόσκληση 

 

Συν.: Πρόσκληση τηλε_ημερίδας 

 

Θέμα 2ο: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε Σεμινάριο με θέμα: ‘Ας κρατήσουν οι 

χοροί…’  -  Μουσικοί ήχοι, στίχοι και χοροί την εποχή της Επανάστασης του ’21 στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Δ/νση Δ/βάθμιας 

Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σάς ενημερώνει ότι η Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, η Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας / τμ. Αγωγής Υγείας και η Χορολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας,  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δράσεις για τον εορτασμό των 

διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821», διοργανώνουν Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών με θέμα: «Ας κρατήσουν οι χοροί…» - Μουσικοί ήχοι, στίχοι και χοροί 

την εποχή της Επανάστασης του ’21 στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας. 

Η επιμόρφωση αφορά στην παρουσίαση και διδασκαλία παραδοσιακών χορών 

καθώς και στην ανάδειξη της δημώδους ποίησης και μουσικής στα χρόνια της Επανάστασης 

του ’21,  όπως μας έχει κληροδοτηθεί από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες - Αχαΐας, 

Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας - της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το πρακτικό μέρος της 

διδασκαλίας έχει αναλάβει η Χορολογική Εταιρεία, ο πανελλήνιος μη κερδοσκοπικός 

Σύλλογος καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας ελληνικού παραδοσιακού χορού, με 

έδρα την Πάτρα. Η συνολική εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί προκειμένου το παραγόμενο 

οπτικοακουστικό υλικό του Σεμιναρίου να δοθεί στους εκπαιδευτικούς που θα 

παρακολουθήσουν την επιμόρφωση, και να αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς στη 

https://bit.ly/3HbGvOW


  

διδασκαλία των παραδοσιακών χορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το Σεμινάριο, 

συνολικής διάρκειας πέντε (5) διδακτικών ωρών, θα υλοποιηθεί την Παρασκευή, 26 

Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16.30-21.00, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραματικού ΓΕΛ 

Πανεπιστημίου Πατρών (βλ. συνημμένα αρχεία) 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση μπορούν να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, ακολουθώντας 

τον σύνδεσμο:  

https://forms.gle/urdpvRMiCCDxpv9v5 
 
και θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για την έγκριση συμμετοχής τους τη 

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021. 

 
Συν.: Πρόσκληση σε Σεμινάριο_ Ας κρατήσουν οι χοροί 

         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

         ΑΦΙΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 

Θέμα 3ο: «8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ‘Η νέα γενιά έρχεται το 

κάπνισμα φεύγει’» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης για 

τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό "Η νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα φεύγει", σας 

ενημερώνει ότι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Μαθητές Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικων και 

Ειδικών Σχολείων, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Η 

νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα φεύγει». 

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής στον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό 

Διαγωνισμό και η δήλωση συμμετοχής του μαθητή. 

Η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

http://edu-

gate.minedu.gov.gr/images/Egkekrimena_programmata/Diagonismoi/gdbehrakis21.pdf 

 

Συν.: 8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

         ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 

 

 

 

Θέμα 4ο: «Έγκριση για προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου» 

 

https://forms.gle/urdpvRMiCCDxpv9v5
http://edu-gate.minedu.gov.gr/images/Egkekrimena_programmata/Diagonismoi/gdbehrakis21.pdf
http://edu-gate.minedu.gov.gr/images/Egkekrimena_programmata/Diagonismoi/gdbehrakis21.pdf


  

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας επισυνάπτει την έγκριση υλοποίησης 

ενημερωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων από εκπροσώπους της Ελληνικής 

Αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσμου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας για το σχολ. 

έτος 2021-2022. 

 

Συν.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

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

 


