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Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Εκδήλωση Ενημέρωσης ‘Νοιάζομαι και Δρω’ - Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, Αγορά

Αργύρη
2. Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχολικές μονάδες περιοχής Πατρών)
3. Σεμινάρια για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο (σχολικές μονάδες Αιγιάλειας

& Καλαβρύτων)
4. Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος “Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα

Δικαιώματά τους “ 2016
5. Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής & Αθλητισμού

‘ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ 2016’

Θέμα 1ο: «Εκδήλωση Ενημέρωσης ‘Νοιάζομαι και Δρω’ - Παρασκευή 15 Απριλίου 2016,
Αγορά Αργύρη»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας προσκαλεί σε Εκδήλωση
Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας σχετικά με το πρόγραμμα ‘Νοιάζομαι και Δρω:
Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης’, η οποία πραγματοποιείται την
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016, ώρα 17.00 – 19.30 στην Αγορά Αργύρη. Στην εκδήλωση θα
γίνει συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια του
εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας στο σχολείο. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν
αποσπάσματα δράσεων μαθητών από σχολεία της Αχαΐας και θα ακολουθήσει συζήτηση για
την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη στους μαθητές. Επισυνάπτονται τα
σχετικά αρχεία του προγράμματος.
Οι συμμετέχοντες θα πάρουν σε έντυπη μορφή το εκπαιδευτικό υλικό του
προγράμματος.
Συν.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ Κ ΔΡΩ - ΠΑΤΡΑ 15.4.2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ Κ ΔΡΩ
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ Κ ΔΡΩ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 2ο: «Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχολικές μονάδες περιοχής Πατρών)»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η

εφημερίδα

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» για 4η συνεχή χρονιά διοργανώνει από 18 έως 23 Απριλίου 2016 στην
Πλατεία Γεωργίου την «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Σκοπός είναι η
ενίσχυση συνανθρώπων μας που χρειάζονται την προσφορά μας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης
θα συγκεντρωθούν φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, θα οργανωθούν αθλητικά
δρώμενα και διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις ιατρικού και όχι μόνο περιεχομένου.
Μία από τις ενότητες στην Εβδομάδα Αλληλεγγύης είναι και αυτή της «Ημέρας
Περιβάλλοντος». Οι διοργανωτές προτείνουν, την Δευτέρα 18 Απριλίου και την Τετάρτη 20
Απριλίου και ώρα 10.00, να συγκεντρωθούν μαθητές από σχολεία της πόλης στην Πλατεία
Γεωργίου, να χωριστούν σε ομάδες και στη συνέχεια να «υιοθετήσουν» πλατείες και χώρους

πρασίνου της πόλης φυτεύοντας άνθη και φυτά χαμηλής βλάστησης σε συνεργασία με το
αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πατρών.
Εναλλακτικά, προτείνεται η υιοθέτηση διαφόρων σημείων περιμετρικά των σχολικών
μονάδων στα οποία μπορεί να γίνει καθαρισμός, δεντροφύτευση, graffiti ή άλλη δράση
εθελοντισμού-κοινωνικής αλληλεγγύης που οι σχολικές μονάδες επιθυμούν. Οι διοργανωτές με
την συνδρομή του Δήμου Πατρέων προτίθενται να αναλάβουν το κόστος των δράσεων.
Προκειμένου να οργανωθούν οι δράσεις οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να
επικοινωνήσουν μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου με την κα Μαρία Τσουκαλά στα τηλέφωνα
2610 312 530/6946 614852, και στο email: tsoukala@pelop.gr

Θέμα 3ο: «Σεμινάρια για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο (σχολικές μονάδες
Αιγιάλειας & Καλαβρύτων)»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Δ/νση Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως βασικός φορέας υλοποίησης του
προγράμματος, στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο» πρόκειται να
πραγματοποιήσει μία σειρά

σεμιναρίων τα οποία θα αφορούν στην ορθή, υπεύθυνη και

ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Τα

σεμινάρια θα έχουν έναν καινοτόμο, διαδραστικό

χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού που προβάλλει με
ιδιαίτερα προσιτό τρόπο τις συμπεριφορές των ανηλίκων στο Διαδίκτυο. Έτσι, οι μαθητές θα
ευαισθητοποιηθούν ταυτίζοντας τους εαυτούς τους με τους πρωταγωνιστές των βίντεο, και
κατανοώντας με αυτό τον τρόπο πόσα από τα δικαιώματα που έχουν στο Διαδίκτυο
καταπατώνται τόσο από τους ίδιους (όπως π.χ. η προστασίας της ιδιωτικής ζωής), όσο και από
τρίτους.
Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι: η κατανόηση από την πλευρά των παιδιών της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων που έχουν στο Διαδίκτυο, αλλά και του σεβασμού των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τα δικαιώματα τους στον εικονικό, αλλά και στο
φυσικό κόσμο, η ενδυνάμωσή τους να μιλούν χωρίς φόβο, εάν πέσουν θύματα οποιασδήποτε
μορφής ρητορικής μίσους, διακρίσεων ή εκφοβισμού και να αισθάνονται δυνατά να
αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, και η προώθηση της ενεργούς και δημιουργικής
συμμετοχής των παιδιών στη διαμόρφωση του Διαδικτύου που βασίζεται στον οφειλόμενο
σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν για το τρέχον σχολικό έτος την περίοδο Απριλίου
2016 - Ιουνίου 2016 και θα ξεκινήσουν με τις σχολικές μονάδες της Αιγιάλειας και των

Καλαβρύτων. Κάθε σεμινάριο θα διαρκεί μια (1) διδακτική ώρα και απευθύνονται κυρίως
στους μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού. Όσα σχολεία ενδιαφέρονται
να συμμετέχουν στα σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://goo.gl/forms/GWXyE8uNDA
Ο υπεύθυνος του προγράμματος, κ.Σουρής Εμμανουήλ, θα επικοινωνήσει μαζί τους για
να οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
Συν.: ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΣΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα 4ο: «Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Τα Παιδιά

Γράφουν &

Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους, 2016’»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Ελληνική Εθνική
Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν &
Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των
συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος με ομαδικές εργασίες, που
θα περιγράφουν το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τα Δικαιώματά τους, μετά από τη σχετική
κατανόηση του θέματος, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις :
Α΄ φάση: Ύστερα από ενημέρωση των μαθητών για τα Δικαιώματά τους, όπως αυτά
περιγράφονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, α) τα Νηπιαγωγεία και οι Α’ και
Β’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων μπορούν να ετοιμάσουν ομαδικές αφίσες, διαστάσεων 50
εκ. x 70 εκ., β) οι Γ’ και Δ’ τάξεις των Δημοτικών μπορούν να δημιουργήσουν ένα παραμύθι
και γ) οι Ε’ και Στ’ τάξεις μπορούν να φτιάξουν ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα, με θέμα:
«Παιδιά Πρόσφυγες, Παιδιά Μετανάστες, μα Πάνω απ΄ όλα Παιδιά», σαν αποτέλεσμα μιας
δημιουργικής προσπάθειας όλης της τάξης, καθώς πρόκειται για κοινό πρόγραμμα που
προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων. Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω ομαδικές εργασίες θα πρέπει
να υλοποιηθούν κατά τμήμα, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός τμήματα
ανά τάξη.

Η Α’ φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.
Οι σχολικές μονάδες θα αποστείλουν τα έργα τους, με την ένδειξη “Για το πρόγραμμα «Τα
Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους», στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή
UNICEF, στη διεύθυνση :
Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37, 16 121 Καισαριανή, Αθήνα
(Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τις αφίσες σε «ρολό», προκειμένου να μην
καταστραφούν κατά τη μεταφορά).
Β’ φάση: Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν από τη
UNICEF και το ΥΠΠΕΘ έναν Έπαινο Συμμετοχής για το σχολείο, καθώς και ο κάθε μαθητής
χωριστά και οι εκπαιδευτικοί που θα συντονίσουν το πρόγραμμα, θα παραλάβουν το δικό τους
έπαινο, ως επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών του. Η αποστολή των επαίνων θα
πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Γ’ φάση: Στη φάση αυτή, η UNICEF θα διοργανώσει έκθεση, όπου θα παρουσιαστούν
τα έργα των σχολείων. Ο τόπος και ο χρόνος της έκθεσης θα καθοριστεί αργότερα και σε
ημερομηνία κοντινή της 20ης Νοεμβρίου, ημέρα που έχει ορισθεί ως επέτειος της υιοθέτησης
της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ομάδα
αποτελούμενη από διακεκριμένους ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, στην οποία θα
συμμετέχει και το ΥΠΠΕΘ, θα επιλέξει και θα βραβεύσει τα καλύτερα έργα από κάθε
κατηγορία. Με δελτία τύπου, θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των σχολείων της Γ’ φάσης.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι/ες και οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων
Π.Ε. όπως διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που θα
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι
προαιρετική.
Επισυνάπτεται έντυπο με σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Συν.: UNICEF ODHGIES

Θέμα 5ο: «Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής & Αθλητισμού
‘ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ 2016’»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής για την UNESCO (αρ. πρωτ.: 5254/100.5/1383/21-12-2015), Διεθνή Νεανική

Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής & Αθλητισμού με τίτλο ‘ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ 2016’
στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Οι θεατρικοί αγώνες, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές και
μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχουν διαγωνιστικό
χαρακτήρα, περιλαμβάνουν έργα αρχαίου ελληνικού θεάτρου, λατινικού δράματος αλλά και
παλαιότερα κλασικά θεατρικά έργα άλλων λαών, θα διαρκέσουν εννέα ημέρες και θα
διεξαχθούν στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου 2016.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα «Ολύμπια τα εν Δίω» πρέπει να
αποστείλουν δήλωση συμμετοχής ταχυδρομικά ή με e-mail μέχρι την Παρασκευή 22
Απριλίου 2016. Μαζί με την αίτηση, τα σχολεία θα πρέπει να αποστείλουν ένα DVD διάρκειας
10΄ λεπτών από τις πρόβες και τρεις (3) φωτογραφίες, καθώς και μία κατάσταση με τα
ονοματεπώνυμα των μαθητών και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στη διεύθυνση: Διεύθυνση
Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας - Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων-Π. Τσαλδάρη 8 - Τ.Κ. 60 100
Κατερίνη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το συνημμένο έγγραφο ή
εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα: http://dide.pie.sch.gr/politistika ή να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 23510 46965 και 23510 46952, Φαξ:
23510 46969. Η συμμετοχή των μαθητών στη διοργάνωση είναι προαιρετική και γίνεται με
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων έκαστης σχολικής μονάδας.
Συν.: ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ
TH_APPLICATION FORM
MU-APPLICATION FORM
ATH-APPLICATION FORM

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

