Πάτρα, 10 Μαΐου 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 5230

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΣ:
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,
Προϊσταμένους/ες
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 70
26221 ΠΑΤΡΑ
Υπεύθυνη : Παπακωνσταντινοπούλου
Άρτεμις
Τηλέφωνο : 2610 229251
FAX
: 2610 229233
E-mail
: health-promotion@dipe.ach.sch.gr
healthpromotiondipeach@gmail.com
Ιστότοπος : http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/

Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο «Τα ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ένα βιωματικό παιχνίδι»
2. 16η Εκπαιδευτική Διημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου

Νοσοκομείου Παίδων Πατρών
3. 4ος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός σκίτσου με θέμα την οδική ασφάλεια

Θέμα 1ο: «Επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο ‘Τα ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ένα βιωματικό
παιχνίδι’»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Γραφείο της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) και το Πανελλήνιο
Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματός τους «Κι αν ήσουν
εσύ; Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες,

με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος»,
διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο - βιωματικό εργαστήριο με βάση το εκπαιδευτικό
υλικό ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας) για εκπαιδευτικούς που
επιθυμούν να γνωρίσουν το παιχνίδι προσομοίωσης της Ύπατης Αρμοστείας. Στο σεμινάριο
μπορούν να συμμετέχουν και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, εμψυχωτές νέων κ.ά.
Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα
Αγωγή Υγείας,

τη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, το Γραφείο Πάτρας του

Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και τη Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα
ΠΑιΘέΑ, την Τέταρτη 18 Μαΐου 2016, 17:30 – 21.00 & το Σάββατο 21 Μαΐου 2016, 10.00
– 13:30 (επανάληψη εργαστηρίου), στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Γερμανού 186,
Πάτρα) και είναι δωρεάν για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών.
Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι
εκπαιδευτικοί επιθυμούν από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, οι
εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει το επιμορφωτικό εργαστήριο «Κι να ήσουν εσύ;»
και όσοι υλοποιούν ανάλογα προγράμματα.
Επιμορφωτής: Γιώργος Μπεκιάρης
Σύντομη περιγραφή: Τα «Περάσματα» είναι ένα βιωματικό παιχνίδι της Ύπατης
Αρμοστείας, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο της προσομοίωσης επιτρέποντας στους
συμμετέχοντες να βιώσουν γεγονότα και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην
προσπάθειά τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε μια άλλη χώρα. Το παιχνίδι
Περάσματα» καλεί τους συμμετέχοντες: να βιώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
πρόσφυγες

εγκαταλείποντας

την

πατρίδα

τους

για

ένα

αβέβαιο

μέλλον,

να συνειδητοποιήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες του ξεριζωμού αλλά και την αλληλουχία
γεγονότων που οδηγούν τους πρόσφυγες σε άλλη χώρα, να υιοθετήσουν μια στάση αποδοχής
των προσφύγων και να σκεφθούν πιθανές λύσεις στα προβλήματά τους, ιδιαίτερα σε σχέση με
την ένταξή τους στη χώρα ασύλου, να κινητοποιηθούν ώστε να ευαισθητοποιήσουν με τη
σειρά τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο (φίλοι, οικογένεια, τοπική κοινότητα) υπέρ των
προσφύγων.
Το εγχειρίδιο των «Περασμάτων» που θα δοθεί δωρεάν στους συμμετέχοντες του
εργαστηρίου βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Σχετικό Βίντεο εδώ.
Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 12 χρονών και μπορεί να παιχτεί σε
μαθητές μετά από αίτημα του σχολείου προς τους διοργανωτές με το συντονισμό-εμψύχωση
εκπαιδευμένων στελεχών της Ύπατης Αρμοστείας και του Προγράμματος. Προϋπόθεση: ένας
τουλάχιστον εκπαιδευτικός του σχολείου να έχει ήδη παίξει το παιχνίδι σε κάποιο από τα
σεμινάρια του προγράμματος.

Προσοχή: Το εργαστήριο είναι βιωματικό. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο: να
φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για δραστηριότητες στο χώρο και στο έδαφος.
Αιτήσεις συμμετοχής: Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν
ένα από τα δύο ίδια εργαστήρια. Η δήλωση συμμετοχής και για τα δύο εργαστήρια γίνεται
μέχρι Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 στις παρακάτω φόρμες:
1. Για το εργαστήριο Τέταρτη 18 Μαΐου 2016, 17:30 – 21.00:
http://goo.gl/forms/nMXvrAFnP1
2. Για το εργαστήριο Σάββατο 21 Μαΐου 2016, 10.00 – 13:30:
http://goo.gl/forms/p9Uf6EjRoS
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν για τα εργαστήρια θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά
στο e-mail τους μέχρι 17/05/2016
Στο τέλος των εργαστηρίων θα δοθεί το έντυπο υλικό του παιχνιδιού και βεβαίωση
παρακολούθησης.

Θέμα 2ο: «16η Εκπαιδευτική Διημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου
Νοσοκομείου Παίδων Πατρών»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για την 16η
Εκπαιδευτική Διημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου Νοσοκομείου
Παίδων Πατρών που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
στις 28-29 Μαΐου 2016. Η εκπαιδευτική Διημερίδα απευθύνεται σε Παιδιάτρους,
Γυναικολόγους, Ορθοπαιδικούς, Αναισθησιολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Διατροφολόγους και
συναφείς ειδικότητες καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικούς και γονείς.
Περισσότερες πληροφορίες:
N.G. MED. - Νέα Γενιά Ιατρικών Ειδών Ι.Κ.Ε.
Ερατούς 6 & Μενελάου, Μαρούσι, τ.κ. 15124, Αθήνα
Τηλ. 2108084104, fax: 2108084103,
Web : www.ngcongress.com, Email: info@ngmed.com
Συν.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Θέμα 3ο: «4ος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός σκίτσου με θέμα την οδική ασφάλεια»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Εθνικό
Θεματικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής, που συντονίζει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Σερρών και η επιστημονική ομάδα EDUCARTOON συνδιοργανώνουν για
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον 4ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό σκίτσου με θέμα «Η
χρήση του δρόμου…είναι στο χέρι σου – Αύριο εγώ θα οδηγώ». Ο μαθητικός διαγωνισμός
της EDUCARTOON και του Εθνικού Δικτύου Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει τύχει τεράστιας
αποδοχής και συμμετοχής από τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και έχει
γίνει πλέον θεσμός στις εθνικές δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών στην οδική
ασφάλεια.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων (Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού)
της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η
ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί και να εξοικειωθούν με τη
«γλώσσα» του σκίτσου. Ακόμη να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές της ορθής χρήσης
του δρόμου και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας του πολίτη από τα
τροχαία ατυχήματα.
Χρήσιμες πληροφορίες στο site της EDUCARTOON θα βοηθήσουν πιθανά τους
εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να μεταφέρουν τη γνώση στους
μαθητές, προτρέποντάς τους να δημιουργήσουν έργα ατομικά ή ομαδικά (χιουμοριστικά
σκίτσα, γελοιογραφίες, ζωγραφιές), τα οποία θα αξιολογηθούν και θα εκτεθούν, με τον τρόπο
που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή.
Θέμα του διαγωνισμού: «Οδική ασφάλεια-Κυκλοφοριακή Αγωγή»
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του διαγωνισμού: διάβαση πεζών, χρήση πεζοδρομίου,
βιώσιμη μετακίνηση, ποδήλατο, χρήση ζώνης, χρήση κράνους, αλκοόλ και οδήγηση, ευγένεια
στο δρόμο κ.ά.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου, μια
τάξη ενός σχολείου, μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου ή
ένας μόνο μαθητής -τρια.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της
μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.
Έναρξη του διαγωνισμού είναι η 18η Απριλίου 2016 και η λήξη της προθεσμίας
υποβολής έργων είναι στις 31 Μαΐου 2016. Τα έργα θα υποβληθούν έως την καταληκτική
ημερομηνία μέσω της σχολικής μονάδας στον φορέα που συντονίζει το διαγωνισμό με
συστημένη επιστολή ή courier στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
EDUCARTOON
Τ.Θ. 457
ΕΛΤΑ ΑΛΙΜΟΥ 2, 174 02
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 και οι

καλύτερες μαθητικές εργασίες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση σε χρόνο και σε τόπο που
θα ανακοινωθεί σε επόμενο έγγραφο.
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα
συμπληρώσουν απαραίτητα τη φόρμα συμμετοχής, την οποία θα συμπεριλάβουν στο φάκελο
αποστολής των έργων.
Απαραίτητη

προϋπόθεση

του

διαγωνισμού

είναι

η

καταγραφή

των

ονοματεπωνύμων των μαθητών /τριων και η ονομασία της σχολικής μονάδας πίσω από
κάθε έργο .
Τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων: Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί να
υποβάλει μέχρι δυο έργα. Το μέγεθος των έργων πρέπει να είναι από 210 Χ 297 mm (Α4)
έως 297 Χ 420 mm(Α3). Κάθε τεχνική είναι δεκτή (σχεδιασμός με ηλεκτρονικά μέσα, κόμικς,
κ.τ.λ.). Τα έργα πρέπει να υποβληθούν χωρίς πλαίσιο ή κορνίζα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων, η οποία θα οριστεί από τους συνεργαζόμενους
φορείς και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων θα συνεδριάσει το Μάιο του
2016 για την επιλογή των έργων.


Θα δοθούν βραβεία στα τρία πρώτα επιλεγέντα έργα και δεκαεπτά τιμητικοί

έπαινοι.


Οι βραβευθέντες μαθητές θα προσκληθούν στην Τελετή Βράβευσης



Τα επιλεγμένα από την Επιτροπή έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση, καθώς και στο

site της EDUCARTOON www.educartoon.gr, από όπου θα είναι δυνατόν να αναπαραχθούν,
σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, για λόγους προβολής της έκθεσης.


Οι οργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν κατά την

αποστολή των έργων.


Η υπογραφή και υποβολή της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής δηλώνει την

πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.


Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι

εκπαιδευτικοί και φυσικά οι μαθητές.


Το όνομα και το σχολείο των διαγωνιζόμενων να αναφέρεται υποχρεωτικά στο

πίσω μέρος του έργου.
Πληροφορίες σχετικά με τις επιτροπές του διαγωνισμού στο συνημμένο
Συν.: 4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΤΣΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

