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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 5922

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. Τελικά Παραδοτέα προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2015-2016
2. Πρότυπο επαίνων μαθητών
3. Ραδιοφωνική εκπομπή «Για μια ζωή καλή, άσκηση και διατροφή σωστή!» από το

5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (Παρασκευή 27 Μαΐου)
4. Ραδιοφωνική εκπομπή «Βγαίνω στο Φως και Mιλώ» από το 1ο Δημοτικό Σχολείο

Οβρυάς (Δευτέρα 30 Μαΐου)
5. 4ο Διεθνές Συνέδριο Δραματοθεραπείας & Παιγνιοθεραπείας της Ε.Δ.Π.Ε.

Θέμα 1ο: «Τελικά Παραδοτέα προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2015-2016»
Η Δ/νση Π.Ε Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς που
υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά ότι καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.
Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:
1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paradoteaagogiygeias@gmail.com ή

2. με

τη

χρήση

της

πλατφόρμας

μεταφοράς

μεγάλων

αρχείων

(www.wetransfer.com) συμπληρώνοντας το email του αποστολέα, το email
που

είναι

για

τα

παραδοτέα

του

τμήματος

Αγωγής

Υγείας

(paradoteaagogiygeias@gmail.com) και επισυνάπτοντας το αρχείο. Όταν η
διαδικασία είναι επιτυχής, λαμβάνετε μήνυμα ότι το αρχείο σας παραλήφθηκε.
3. Παρακαλούμε να μην στέλνετε παραδοτέα στο e-mail του τμήματος.
Κάθε τελικό παραδοτέο θα αποθηκεύεται με κεφαλαία και την εξής μορφή: όνομα
σχολείου, όνομα εκπαιδευτικού και 1 ή 2… αν έχει παραπάνω από 1 προγράμματα ο
συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, π.χ.


για Νηπιαγωγεία: 5 ΝΗΠ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ1



για Δημοτικά: 4 ΔΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Στην ιστοσελίδα του τμήματος Αγωγής Υγείας (http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/), στην
αριστερή στήλη, στην ετικέτα «Διαδικασίες – Παραδοτέα 2015-2016», θα βρείτε ένα
ηλεκτρονικό αρχείο power point το οποίο αποτελεί πρότυπο τελικού παραδοτέου
προγράμματος Αγωγής Υγείας. Το αρχείο επισυνάπτεται και στην εγκύκλιο. Με βάση
αυτό μπορείτε να δομήσετε το δικό σας τελικό παραδοτέο. Το πρότυπο αυτό είναι ενδεικτικό
για το πώς δομείται ένα παραδοτέο. Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να επιλέξει και
διαφορετικό τρόπο παρουσίασης του έργου του, όπως π.χ. ταινία movie maker, κ.α. Στη
διαδικασία δημιουργίας του παραδοτέου χρήσιμο είναι να εμπλέκονται και οι μαθητές που
υλοποίησαν το πρόγραμμα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και μπορεί να αποτελέσει,
επίσης, και ένα ενθύμιο στους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα.
Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του κάθε προγράμματος (ή των προγραμμάτων, στην
περίπτωση που έχει αναλάβει περισσότερα από 1 προγράμματα Αγωγής Υγείας) υποχρεούται
να καταθέσει το δικό του τελικό παραδοτέο για το τμήμα/τάξη του, άσχετα από την πιθανή
συνεργασία με άλλο συνάδελφο που υλοποιεί το ίδιο ή παρόμοιο πρόγραμμα. Οι συνεργάτες

των προγραμμάτων δεν καταθέτουν τελικό παραδοτέο. Η υποβολή των παραδοτέων αποτελεί
την τελική φάση του προγράμματος και είναι απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθούν οι
αντίστοιχες βεβαιώσεις.


Οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν σε Δίκτυα Αγωγής Υγείας θα ακολουθήσουν τις
οδηγίες των Δικτύων σχετικά με τα τελικά παραδοτέα.



Oι υπεύθυνοι προγραμμάτων που δεν υλοποίησαν τελικά το πρόγραμμά τους και
δεν πρόκειται να υποβάλουν παραδοτέο παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά
στο e-mail του τμήματος (health-promotion@dipe.ach.sch.gr).
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν την ανάρτηση του παραδοτέου τους στην ιστοσελίδα

του τμήματος μπορούν να συμπληρώσουν τη Δήλωση Ανάρτησης, που επισυνάπτεται,
βρίσκεται επίσης και αυτή στην ετικέτα: «Διαδικασίες – Παραδοτέα 2015-2016» και να την
αποστείλουν και αυτή ηλεκτρονικά ή να την παραδώσουν προσωπικά στο τμήμα Αγωγής
Υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση των παραδοτέων είναι να έχει γίνει σχετική
επεξεργασία στις φωτογραφίες των μαθητών ή αυτές να είναι μακρινές, ώστε να μην φαίνονται
πρόσωπα.
Συν.: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2015-16
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 2015-16

Θέμα 2ο: «Πρότυπο επαίνων μαθητών»
Η Δ/νση Π.Ε Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας επισυνάπτει πρότυπα επαίνων για
τους μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων που συμμετείχαν στην υλοποίηση
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2014-15. Τους επαίνους θα τους βρείτε
και στην ιστοσελίδα του τμήματος Αγωγής Υγείας (http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/) στην
αριστερή στήλη, στην ετικέτα «Διαδικασίες – Έπαινοι σχολείων».

Συν.: ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 2016
ΕΠΑΙΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2016

Θέμα 3ο: «Ραδιοφωνική εκπομπή ‘Για μια ζωή καλή, άσκηση και διατροφή σωστή!’ από
το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου»

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (5 Οκτωβρίου) και τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα Αγωγής Υγείας οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α2, Β1, Β2,
Δ και Ε2 του σχολείου αποφάσισαν να «βγουν στον αέρα» και να «μιλήσουν» με το δικό τους
τρόπο για τη σημασία της άσκησης και της υγιεινής διατροφής για μια ποιοτική ζωή.
Μέσα από το πρόγραμμα «Άσκηση και Διατροφή» και σε συνεργασία με την ΕΡΤ
Πάτρας παίρνουν τα μικρόφωνα και για μία ώρα, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, και ώρα
12:00-13:00, θα μιλήσουμε για την άσκηση και διατροφή.
Το πρόγραμμα θα το παρουσιάσουν οι δυο μικροί ήρωες των παιδιών, η Ολυμπιάδα
και ο Διατροφούλης. Η Ολυμπιάδα θα μας ταξιδέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο
Διατροφούλης θα επισημάνει τη σημασία της σωστής διατροφής για μια ζωή γεμάτη ενέργεια,
καλή διάθεση και δημιουργικότητα.
Για όσους ενδιαφέρονται να τους ακούσουν, η συχνότητα εκπομπής της ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ
είναι 89.9 ή 92.5 ή 93.9.

Θέμα 4ο: «Ραδιοφωνική εκπομπή ‘Βγαίνω στο Φως και Mιλώ’ από το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Οβρυάς»
Το θεματικό δίκτυο «Βγαίνω στο Φως και Μιλώ» του τμήματος Αγωγής Υγείας
της Π.Ε. Αχαΐας, που συνεργάστηκε με την ΕΡΤ Πάτρας, ολοκληρώνει τον κύκλο εκπομπών
για το έτος 2015-16. Οι μαθητές του Ε1 και του Ε2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Οβρυάς, θα
«Βγουν στο Φως» και θα «Μιλήσουν με το δικό τους τρόπο», για τελευταία φορά αυτή τη
χρόνια, τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00 – 13.00 και θα παρουσιάσουν τις εργασίες
τους χρησιμοποιώντας τα φιλόξενα μικρόφωνα της ΕΡΤ Πάτρας.
Συγκεκριμένα, θα προσεγγίσουν το φαινόμενο της σχολικής βίας, μέσω του
μυθιστορήματος «Η τελευταία μαύρη γάτα» του Ευγένιου Τριβιζά. Θα παρουσιάσουν
δραματοποιημένα αποσπάσματα απ’ το βιβλίο, θα συζητήσουν για το ρατσισμό και για το πώς
συνδέεται με τη σχολική βία, θα τραγουδήσουν τραγούδια σχετικά με το θέμα και θα επιλέξουν
μουσική που δημιουργήθηκε από θύματα ρατσισμού ή που έχει θέμα της το ρατσισμό.
Για όσους ενδιαφέρονται να τους ακούσουν, η συχνότητα εκπομπής της ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ
είναι 89.9 ή 92.5 ή 93.9. Οι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες και στο Blog «Βγαίνω στο φως και
Μιλώ» (http://vgainwstofws.blogspot.gr/) μετά τις 10/6/2016.

Θέμα 5ο: «4ο Διεθνές Συνέδριο Δραματοθεραπείας & Παιγνιοθεραπείας της Ε.Δ.Π.Ε.»

Η Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας (ΕΔΠΕ) οργανώνει το
4ο Διεθνές Συνέδριο της με θέμα: “Έρως και Ψυχή. Από τον Μύθο Στην Προοπτική” στην
Αθήνα από 2 – 4 Δεκεμβρίου 2016.
Τα

θέματα

του

συνεδρίου http://www.edpe.gr/synedrio/prosklisi-gia-ypovoli-

ergasion/, που ως πεδίο έρευνας και πρακτικής αφορούν στην απώλεια, τη μεταμορφωτική της
δύναμη και τη δημιουργική της αντιμετώπιση, θα προσεγγίσουμε αντλώντας υλικό από το
μύθο του Έρωτα και της Ψυχής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 31 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.psychologynow.gr/events/4o-diethnes-synedriodramatotherapeias-paigniotherapeias-tis-edpe

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

