Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 9342

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

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

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/

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Επιμορφωτικό εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για εκπαιδευτικούς (Σχ. Μονάδες

Αιγιάλειας & Καλαβρύτων)
2. Βεβαιώσεις προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2015-2016
3. Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση των μαθητών

Θέμα 1ο: «Επιμορφωτικό εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για εκπαιδευτικούς (Σχ.
Μονάδες Αιγιάλειας & Καλαβρύτων)»
`

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι διοργανώνει Επιμορφωτικό

σεμινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές νεανικών ομάδων με τίτλο «Σκληρό
καρύδι – εργαστήριο για εκπαιδευτικούς» βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ελένης
Σβορώνου (εκδόσεις Καλειδοσκόπιο). Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με

το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο του Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;».
Σκοπός του θεατροπαιδαγωγικού αυτού εργαστηρίου είναι η βιωματική επαφή και η εισαγωγή σε
τρόπους ευαισθητοποίησης σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα με αφορμή το βιβλίο «Σκληρό
Καρύδι». Παράλληλος στόχος είναι η εισαγωγή και η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε
στοιχειώδεις θεατρικές τεχνικές παιδαγωγικού θεάτρου καθώς και σε αρχές ομαδικότητας,
δημιουργικής γραφής, καλλιέργεια ενσυναίσθησης και ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του
άλλου, καλλιέργεια αλληλεγγύης και κλίματος συνεργασίας στην τάξη, πρόληψη καταστάσεων
απόρριψης και εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν καθώς επίσης καλλιέργεια στάσης ενεργού
πολίτη, ικανότητας κριτικής σκέψης και ένταξης των προβλημάτων όπως το προσφυγικό στην
παγκόσμια και συστημική τους διάσταση.
Το Επιμορφωτικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο Αίγιο (10ο Δ.Σ. Αιγίου, Πάροδος
Σελινούντος ), την Δευτέρα 3/10/2016 και ώρα 18.00 – 21.30.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.theatroedu.gr

Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευτικοί
επιθυμούν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εμψυχωτές νεανικών ομάδων. Προτεραιότητα
έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί
που προτίθενται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό στις τάξεις τους. Θα επιλεγούν 30
εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει
κλήρωση.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κίνηση στο χώρο και
ασκήσεις στο έδαφος.
Εμψυχωτές: Γιώργος

Μπεκιάρης,

Παναγιώτης

Βασιλόπουλος,

επιμορφωτές

στο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ».
Το βιβλίο ‘Σκληρό Καρύδι’, καθώς και το συνοδευτικό έντυπο με τις Θεατροπαιδαγωγικές
Δραστηριότητες διανέμονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και το όλο πρόγραμμα έχει εγκριθεί
από το Υπουργείο Παιδείας.
Αιτήσεις συμμετοχής: Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη φόρμα που ακολουθεί μέχρι την
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016:

https://goo.gl/forms/cT64IJEMtvjsFplm1

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγουν για το συγκεκριμένο εργαστήριο θα ενημερωθούν
ηλεκτρονικά στο e-mail τους μέχρι 30/10/2016.

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες
Συνεργασία: Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας.
Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr
Στο τέλος του εργαστηρίων θα βεβαίωση παρακολούθησης.

Συν.: ΑΙΓΙΟ_ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΡΥΔΙ

Θέμα 2ο: «Βεβαιώσεις προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2015-2016»
Στην ιστοσελίδα του τμήματος Αγωγής Υγείας (http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/) έχουν
αναρτηθεί οι βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν ή/και συμμετείχαν σε προγράμματα
και δίκτυα Αγωγής Υγείας το σχολικό έτος 2015-2016. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να
ανατρέξουν στους αντίστοιχους συνδέσμους και να αναζητήσουν τις βεβαιώσεις τους
προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κάποιες παραλήψεις ή ορθογραφικά λάθη. Όποιο
πρόβλημα

εντοπίσετε

μπορείτε

να

το

στείλετε

ηλεκτρονικά

στο

e-mail:

health-

promotion@dipe.ach.sch.gr προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι παρατηρήσεις και να

προχωρήσει η συνολική διόρθωση των αρχείων.

Θέμα 3ο: «Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση των μαθητών»
Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) "Πάνος Μυλωνάς" δημοσιεύει συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών από και προς το σχολείο καθώς και αναλυτικούς οδηγούς προς γονείς και
εκπαιδευτικούς. Μπορείτε να βρείτε το υλικό στα παρακάτω link:


Δελτίο Τύπου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παράρτημα με συμβουλές για
γονείς και εκπαιδευτικούς
http://www.ioas.gr/teleutaia_nea/1738/Kali_Scholiki_Chronia_me_ugeia_kai_asfaleia__sto_drom
o_apo_to_I.O.AS..htm/
 Βοήθημα εκπαιδευτικών
http://www.ioas.gr/uploads/docs/2016/05/400.pdf

 Οδηγός για γονείς παιδιών δημοτικού σχολείου
http://www.ioas.gr/uploads/docs/2016/05/399.pdf


Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας (e-book Κυκλοφοριακής Αγωγής με τον Ιππότη
Ευγένιο)
http://www.aodos.gr/ioas/index.html

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

