ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πάτρα, 10 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 11684

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/

Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φιλανθρωπικό παζάρι δημιουργίας για την

ενίσχυση του Συλλόγου ‘ΦΛΟΓΑ’
2. Πρόγραμμα ενημερώσεων για την ασφάλεια – Ασφάλεια στο σπίτι (Όμιλος Τιτάν)

Θέμα 1ο «Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φιλανθρωπικό παζάρι δημιουργίας για την
ενίσχυση του Συλλόγου ‘ΦΛΟΓΑ’»
Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» Τμήμα Πάτρας και
τα Τμήματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας,
συνδιοργανώνουν ανοιχτή εορταστική, φιλανθρωπική εκδήλωση με θέμα: «34 Χρόνια ‘ΦΛΟΓΑ’.
Αγάπη δίχως όρια…» .
Ευρύτερος στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωστοποίηση του έργου της ΦΛΟΓΑΣ, η
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τον καρκίνο στα παιδιά και η συγκέντρωση χρημάτων
για την ενίσχυση του Συλλόγου. Παιδαγωγικό στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η βιωματική

εμπλοκή των μαθητών σε ζητήματα εθελοντικής προσφοράς και συνεργασίας για την επίτευξη
υψηλών στόχων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.14.00μ.μ στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Η επιθυμία των συνδιοργανωτών είναι η εκδήλωση
αυτή να μετατραπεί σε μία Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για την πόλη με πρωταγωνιστές τους
μικρούς μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.
Η συμμετοχή των σχολείων θα πρέπει να είναι συντονισμένη, συνοδεία υπεύθυνου/ων
εκπαιδευτικού/ων ή και

των γονέων των μαθητών και μπορεί να γίνει με τους παρακάτω

τρόπους:

 λειτουργία ενός πάγκου (ο οποίος διατίθεται από το Δήμο Πατρέων), στον οποίο οι
μαθητές μπορούν να πωλούν σε συμβολική τιμή προϊόντα που θα έχουν δημιουργήσει τα
ίδια τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι μητέρες τους, οι γιαγιάδες τους κ.α.. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: τυροπιτάκια, κέικ, κουλουράκια, χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, στολίδια ,
κάρτες, ζαχαρωτά κ.α..


παρουσίαση χορωδίας, θεατρικού δρώμενου, εικαστικής έκθεσης, πανό του σχολείου
κ.τ.λ.
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί δηλώνετε τη συμμετοχή σας μέχρι τη Δευτέρα 28

Νοεμβρίου 2016
http://goo.gl/forms/i4LUf9mS7r
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με δραστηριότητες για το κοινό,

εργαστήρια

χριστουγεννιάτικων κατασκευών, παρακολούθηση μουσικών συνόλων κ.α.
Θέμα 2ο: «Πρόγραμμα ενημερώσεων για την ασφάλεια – Ασφάλεια στο σπίτι (Όμιλος
Τιτάν)»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της
υλοποίησης των Προγραμμάτων Ασφάλειας – Πρώτες Βοήθειες, ο Όμιλος «ΤΙΤΑΝ» συνεχίζει
και αυτή τη χρονιά να πραγματοποιεί ενημερωτικές παρεμβάσεις με θέμα «Ασφάλεια στο σπίτι».
Οι παρεμβάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από
έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς του ομίλου «ΤΙΤΑΝ», στοχεύουν δε στο
να παρουσιάσουν ασφαλείς πρακτικές και κανόνες για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων,
που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα.
Οι ενημερώσεις γίνονται κατά το δυνατόν με βιωματικό-διαδραστικό τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών. Η διάρκεια των παρεμβάσεων είναι περίπου μία

(1) ώρα. Σε κάθε ενημερωτική συνάντηση δύνανται να συμμετέχουν μέχρι και 90 μαθητές/τριες,
ενώ τις παρεμβάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν και οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών,
εφόσον το επιθυμούν. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενημερώσεων
θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι 31/11/2016 στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://goo.gl/2VAWr1
Μετά την υποβολή του αιτήματος, για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον ακριβή
προγραμματισμό της ενημερωτικής παρέμβασης στο σχολείο τους, οι Διευθυντές/ντριες,
Προϊστάμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του ομίλου «ΤΙΤΑΝ» για την
οργάνωση των ενημερωτικών παρεμβάσεων των Σχολείων του Νομού Αχαΐας, κ. Λεωνίδα
Πετρουγάκη στα τηλέφωνα 6947432049 - 2610 964250 ή στην κοινωνική λειτουργό του
εργοστασίου, κ. Τακουμάκη Λίτσα στα τηλέφωνα 2610 964142, 6949478622 (πρωινές ώρες
και για τους δυο).

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

