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Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2016 - 2017
2. Διαδικασία υποβολής Σχεδίου υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Υγείας 2016 –

2017 (ΠΡΟΣΟΧΗ)
3. Τοπικά δίκτυα Αγωγής Υγείας
4. Επίκαιρη δράση για το σχολικό έτος 2016-17

Θέμα 1ο: «1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2016 - 2017»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την
εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 170596 / ΓΔ4/13-102016, κατά τη σχολική χρονιά 2016-17, για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
ισχύουν τα ακόλουθα:
1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σχεδιασμός
Η

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας (ΑΥ), ενημερώνει τους Διευθυντές και τους Συλλόγους

Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας, καθώς και για τη μεθοδολογία εφαρμογής τους. Κάθε Διευθυντής σχολικής μονάδας
συγκαλεί ειδική συνεδρίαση με θέμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Οι
εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική
ομάδα, αφού πρώτα εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή
των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.
Η μαθητική ομάδα στην Πρωτοβάθμια μπορεί να αποτελείται ή να συγκροτείται:


Από το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος



Με διατμηματική συνεργασία (π.χ. Γ1΄-Γ2΄)



Με συνεργασία περισσοτέρων τάξεων



Με συνεργασία διασχολικών ομάδων, προωθώντας έτσι περαιτέρω την έννοια της
δικτύωσης

Ειδικότερα για σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής:


Από το σύνολο των μαθητών ή ομάδα μαθητών ενός σχολικού τμήματος



Από ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων



Σε συνεργασία τμημάτων ή τάξεων



Με διασχολική συνεργασία ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων ή τάξεων αντιστοίχως με
σχολεία γενικής εκπαίδευσης με σκοπό την προώθηση της ένταξης και των ίσων
ευκαιριών στην εκπαίδευση

Μετά τη συγκρότηση της μαθητικής ομάδας ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους
μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος και ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος.
Έγκριση
Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή
τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και

στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
προκειμένου οι τελευταίοι να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή
Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών
α) Διάρκεια:
Για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, η διάρκεια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας μπορεί να είναι από
2 έως 5 μήνες.
β) Ωράριο υλοποίησης:
- Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, υλοποιούνται
εντός ωρολογίου προγράμματος ως ακολούθως:
Στις τάξεις Α΄- Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη, καθώς στις τάξεις αυτές προβλέπεται
σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διακριτός χρόνος για την Ευέλικτη Ζώνη, και στο πλαίσιο
της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος
Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας
περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που
πραγματεύεται το Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων.
Στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων,
σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο
συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα,
προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το Πρόγραμμα.
Στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν
προγράμματα Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή με διαθεματική προσέγγιση. Οι
εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο μπορούν
προαιρετικά να τα υποβάλουν για έγκριση ως προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στον/ην
αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό να
υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης τους, να ενημερώνονται για επιπρόσθετο
υλικό, φορείς συνεργασίας, σεμινάρια - ημερίδες και θεματικές επιμορφωτικές εκδηλώσεις.
γ) Συμμετοχή εκπαιδευτικών:
Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα,
εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια (Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός). Κάθε πρόγραμμα
μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του
Υπεύθυνου του προγράμματος. Επομένως:


Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να είναι Υπεύθυνος σε ένα πρόγραμμα και συνεργάτης σε
ένα άλλο.



Κάθε πρόγραμμα θα έχει μέχρι 3 εκπαιδευτικούς, 1 τον Υπεύθυνο και 2 άλλους ως
Συνεργάτες.

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και
σε δύο (2) προγράμματα. Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ισχύουν τα ανωτέρω,
αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από 3μελή
ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, με σκοπό την ανάπτυξη της
διεπιστημονικής συνεργασίας και προσέγγισης.
Ολοκλήρωση

προγραμμάτων

Σχολικών

Δραστηριοτήτων

–

Βεβαιώσεις

Υλοποίησης

Προγράμματος
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα
κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον
απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης, ο/η
Συντονιστής/στρια (Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός) κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση
απολογισμού (Παραδοτέο) στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει
εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση ή μη των
προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε
υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω
ενημέρωση, χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή
Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ.
Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων
Τα Σχέδια Προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016, στον/στην
αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα αντίστοιχα
προγράμματα των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους.
Προγράμματα Αγωγής Υγείας
Η Αγωγή Υγείας, όπως αυτή ορίζεται από τα σχετικά κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών με την υιοθέτηση
υγιών στάσεων και συμπεριφορών αφενός για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας και
αφετέρου για την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Δράσεις Αγωγής Υγείας
Προγράμματα Α.Υ. καθώς και λειτουργία Θεματικών Δικτύων μπορούν να υλοποιηθούν σε
συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, φορείς περιφερειακής ή
τοπικής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα κ.λπ., οι οποίοι μπορούν με τα δικά τους μέσα
να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων, εφόσον τα εν λόγω προγράμματα και
δίκτυα είναι εγκεκριμένα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στηρίζει την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο σχολείο δια των
Υπευθύνων Αγωγής Υγείας στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης.
Επίκαιρο θέμα για τη σχολική χρονιά 2016-17: Νοιάζομαι για το Περιβάλλον, φροντίζω την
Υγεία μου, προωθώ τον Πολιτισμό. Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που
επισυνάπτεται.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
α. Μαθαίνω για τη ζωή
Υγεία










Η Υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό
Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Υγεία και την Ασθένεια
Εξαρτησιογόνες Ουσίες (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )
Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό
περιβάλλον, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καρκίνος
Στοματική υγιεινή
Υγιεινή διατροφή
Ατυχήματα και Ασφάλεια
Πρώτες Βοήθειες
Εθελοντισμός και Υγεία: Αιμοδοσία, Προσφορά ιστών και Οργάνων

Ψυχική Υγεία - Κοινωνική Συναισθηματική ανάπτυξη:










Συναισθηματική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη – Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Αξίες ζωής (Σεβασμός, αγάπη, ειρήνη, συνεργασία, υπευθυνότητα, ανεκτικότητα, ελευθερία, τιμιότητα,
ευγένεια, προσφορά)
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Διαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική Αγωγή
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου
Αντιμετώπιση πένθους
Εφηβεία, συμπεριφορές και αντιλήψεις
Εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, ηλεκτρονικά μέσα, τυχερά παιχνίδια, κλπ)

Υγεία, Ιστορία και Τέχνη



Μυθολογία, Ιστορικές Αντιλήψεις για την υγεία, Έθιμα, δοξασίες και λαογραφικά στοιχεία
Μνημεία, Έργα και αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. προσωποποιήσεις Υγείας, Ασκληπιεία, Αμφιαράεια κ.ά.)

Υγεία και Λογοτεχνία


Ζητήματα σωματικής/ ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής στην μυθιστοριογραφία και την ποίηση

β. Αγωγή του Ενεργού Πολίτη - Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία







Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού κ.ά
Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη, δικαιώματα του παιδιού
Διαφορετικότητα
Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών
Ισότητα φύλων
Ρατσισμός, ξενοφοβία

Ποιότητα Ζωής





Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια
Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον - Έκθεση σε τοξικές ουσίες
Φυσική Ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης
Διατροφικές συνήθειες και μεταλλαγμένα τρόφιμα



Εθελοντισμός



Πολιτική Προστασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/ Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές

Κυκλοφοριακή Αγωγή




Οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών
Οδική συμπεριφορά μαθητών: οι μαθητές ως οδηγοί και ως επιβάτες – διαμόρφωση κυκλοφοριακής
συνείδησης
Οδική Ασφάλεια

Αγωγή του καταναλωτή






Αγωγή του καταναλωτή και οικονομία
Αγωγή του καταναλωτή και κοινωνία
Πληθυσμιακές μετακινήσεις και κατανάλωση
Υγεία και κατανάλωση
Ανάλυση προτύπων κατανάλωσης

Συν.: 2016-17 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα 2ο: «Διαδικασία υποβολής Σχεδίου υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Υγείας 2016 –
2017»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι για την υποβολή των
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Η υποβολή Προγράμματος γίνεται ΜΟΝΟ από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.
2. Κάθε Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός συμπληρώνει το Σχέδιο Υποβολής
Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2016-2017 στο οποίο παραθέτει τις πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα που προτίθεται να υλοποιήσει στην τάξη του. Το σχέδιο
επισυνάπτεται.
3. Αποθηκεύει αυτό το αρχείο στον υπολογιστή του με ΚΕΦΑΛΑΙΑ χωρίς τελείες,
μόνο αριθμοί και γράμματα, ως εξής:
α) για τα δημοτικά
18 ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ή
ΔΣ ΤΕΜΕΝΗΣ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
β) για τα νηπιαγωγεία:
6 ΝΗΠ ΑΙΓΙΟΥ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ή
ΝΗΠ ΑΙΓΕΙΡΑΣ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
4. Στη συνέχεια μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της Αγωγής Υγείας
http://dipe.ach.sch.gr/dipeach και στην αρχική σελίδα ή στην αριστερή στήλη, στην
ετικέτα «Διαδικασίες», επιλέγει «Οδηγίες – Φόρμα Υποβολής». Εκεί θα βρει πάλι

τα σχετικά έγγραφα και τον σύνδεσμο

εδώ

(http://healthpromotiondipeach.weebly.com/ ) που θα τον οδηγήσει στην τελική
υποβολή. Πατώντας πάνω σε αυτό το σύνδεσμο μεταβαίνει στο χώρο της υποβολής
του προγράμματός του.
5. Η διαδικασία της υποβολής του Σχεδίου περιλαμβάνει ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ: α) την
συμπλήρωση μιας συνοπτικής φόρμας και β) το ανέβασμα του αρχείου του
Σχεδίου.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα να ακολουθηθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης προκειμένου να
διευκολυνθούμε στην αποδελτίωση όλων των αρχείων των προγραμμάτων που θα μας
αποσταλούν.
Επιπλέον:
1. ΕΝΤΥΠΑ υποβάλλεται ΜΟΝΟ το πρακτικό του σχολείου.
2. Στο αρχείο του σχολείου θα διατηρηθούν και έντυπα τα σχέδια των προγραμμάτων που
υποβλήθηκαν, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα.
3. Συνιστάται η κατά το μέγιστο δυνατό συμπλήρωση όλων των πεδίων του σχεδίου.
4. Δεν απαιτείται διαβιβαστικό.
5. Η υποβολή του σχεδίου έχει καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου
2016 και πρέπει να συμφωνεί με την ημερομηνία του Πρακτικού του Συλλόγου
Διδασκόντων προκειμένου να προχωρήσει προς έγκριση από την Υπεύθυνη του
Τμήματος.
Συν.: ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥ 2016-2017

Θέμα 3ο: «Τοπικά δίκτυα Αγωγής Υγείας»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη δημιουργία τοπικών
δικτύων Αγωγής Υγείας στις θεματικές της Σωματικής και της Ψυχικής Υγείας. Στα δίκτυα
μπορούν να μετέχουν μέχρι 6 σχολικές μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
τάξεων/τμημάτων που θα υλοποιήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα. Κάθε σχολική μονάδα οφείλει
να ορίσει έναν εκπαιδευτικό – συντονιστή που θα αναλάβει την υποχρέωση να μετέχει στις
συναντήσεις του δικτύου και να προωθεί τις δράσεις. Η δήλωση συμμετοχής στα δίκτυα γίνεται
στους αντίστοιχους συνδέσμους (μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων σχολικών
μονάδων ο σύνδεσμος δεν θα είναι πλέον προσβάσιμος). Κάθε τάξη/τμήμα που επιθυμεί να
μετέχει στο εκάστοτε δίκτυο θα πρέπει να ακολουθήσει και τη διαδικασία υποβολής του
Σχεδίου Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2016-2017, εκτός από την δήλωση συμμετοχής στο

Δίκτυο. Στο σχέδιο αυτό θα συμπληρώσει επιγραμματικά τα πεδία που απαιτούνται και θα
ακολουθήσει λεπτομερής συζήτηση στις επιμέρους συναντήσεις των Δικτύων.
Τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας για το 2016 – 2017 είναι τα παρακάτω:
1. Αγγίζοντας τον κύκλο (1)
Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα νηπιαγωγείων και Α΄ και Β΄ τάξης δημοτικών.
Γενικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των
διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις
δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, με έμφαση στην προαγωγή της
ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο είναι η
σχετική επιμόρφωση από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας (π.χ. σεμινάρια ‘Αγγίζοντας τον Κύκλο’,
‘Εγώ, Εσύ, Εμείς 4+’, ‘Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί!’ κ.α.). Η επιμόρφωση αυτή μπορεί να
έχει γίνει σε προηγούμενη περίοδο ή να έχει δηλωθεί για την φετινή σχολική χρονιά στο Κέντρο
Πρόληψης και να διεξαχθεί στο διάστημα που ακολουθεί. Περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις
ανατροφοδότησης και διαδικασίες αξιολόγησης.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/1KuwUZUYL0z94VRU2

2. Αγγίζοντας τον κύκλο (2)
Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων, κυρίως των τάξεων
Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Γενικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας, των κοινωνικών
δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, με έμφαση
στην προαγωγή της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο
δίκτυο είναι η σχετική επιμόρφωση από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας (π.χ. σεμινάρια ‘Αγγίζοντας
τον Κύκλο’, ‘Εγώ, Εσύ, Εμείς 4+’, ‘Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί!’ κ.α.). Η επιμόρφωση
αυτή μπορεί να έχει γίνει σε προηγούμενη περίοδο ή να έχει δηλωθεί για την φετινή σχολική
χρονιά στο Κέντρο Πρόληψης και να διεξαχθεί στο διάστημα που ακολουθεί. Περιλαμβάνει δυο
(2) συναντήσεις ανατροφοδότησης, συμμετοχή στην αξιολόγηση του προγράμματος και
διαδικασίες αξιολόγησης.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/L0pRPksBljHlZCJc2

3. Ούτε Θύτης Ούτε Θύμα στο Διαδίκτυο
Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων. Σκοπός του δικτύου
είναι η προστασία των παιδιών από τον εκφοβισμό στο διαδίκτυο. Το δίκτυο θα υλοποιηθεί σε
συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Περιλαμβάνει ενημερωτική συνάντηση για τις δραστηριότητες του Δικτύου, δυο (2) συναντήσεις
ανατροφοδότησης, μια επίσκεψη των σχολείων στο Μ.Ε.Τ. και τελική παρουσίαση από τους
μαθητές στο χώρο αυτό.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/bLeljigwUF3bokjB3

4. Μπορώ κι εγώ να προσφέρω
Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων. Σκοπός του δικτύου
είναι η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, η στενή
σύνδεσή τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και η καλλιέργεια στάσεων προς την
κατεύθυνση της κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για
συγκεκριμένες δράσεις. Μπορεί να βασιστεί στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο πρόγραμμα
«Νοιάζομαι και Δρω» και περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις ανατροφοδότησης και τελική
παρουσίαση.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/pcACEpI7wBBC3jcz1

5. Σκληρό Καρύδι
Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
στην περιοχή της Αιγιάλειας. Σκοπός του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το
προσφυγικό, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης και ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του άλλου, η
καλλιέργεια αλληλεγγύης και κλίματος συνεργασίας στην τάξη, η πρόληψη καταστάσεων
απόρριψης και εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή
στο δίκτυο είναι η σχετική επιμόρφωση στο εκπαιδευτικό υλικό ‘Σκληρό Καρύδι’ ή στο ευρύτερο
πρόγραμμα

‘Κι αν ήσουν εσύ;’. Βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό ‘Σκληρό Καρύδι’ ,

περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις ανατροφοδότησης, υποστήριξη από Θεατροπαιδαγωγούς του
ευρύτερου προγράμματος ‘Κι αν ήσουν εσύ;’ και τελική παρουσίαση.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/1U7mXqcWzFE0JTZ12

6. Παρέα με μια ρόδα
Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
στην περιοχή της Αιγιάλειας. Σκοπός του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε
θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις ανατροφοδότησης,
υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό και τελική παρουσίαση.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/a3rnmMggcSWmGMB13

Θέμα 4ο: «Επίκαιρη δράση για το σχολικό έτος 2016-17»
Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας δημιουργούν ένα εναλλακτικό παιδαγωγικό πλαίσιο το
οποίο προωθεί μορφές συνεργασίας, αλληλεγγύης και κριτικής ερμηνείας της πραγματικότητας.
Τα προγράμματα αυτά θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση του σεβασμού και της αποδοχής της
ετερότητας, και συνεπώς θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των φαινομένων του
κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών
συμπεριφορών στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
Μπορούν να αξιοποιηθούν οι δράσεις και το υλικό του Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;»
που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
στην Ελλάδα και στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Για τη φετινή σχολική χρονιά προτείνεται η ανάπτυξη συνεργασιών των σχολικών
μονάδων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με τμήματα Δομών
Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Στις ΔΥΕΠ φοιτούν παιδιά πολιτών τρίτων
χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του Ελληνικού κράτους ή της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ (ΥΑ 152360/ΓΔ4/19-09-2016, ΦΕΚ 3049/2016, τ.Β). Η συνεργασία μπορεί
να αναπτυχθεί με τη μορφή κοινής εκπόνησης και υλοποίησης προγράμματος σχολικών
δραστηριοτήτων, αλλά και με τη διοργάνωση αυτοτελών δραστηριοτήτων, δράσεων ή
παρεμβάσεων.

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

