Πάτρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 105

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/

Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Εγκρίσεις Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2016-2017
2. Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
3. Υπενθύμιση για Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών από την Κίνηση

«ΠΡΟΤΑΣΗ»

Θέμα 1ο: «Εγκρίσεις Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2016-2017»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του
τμήματος Αγωγής Υγείας (http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/)

έχουν αναρτηθεί οι διορθωμένες

εγκρίσεις των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχ. έτος 2016-2017. Οι εγκρίσεις των
προγραμμάτων εκδίδονται μόνο στο όνομα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Εκτυπώνετε τις
αντίστοιχες για τη σχολική σας μονάδα εγκρίσεις και τις διατηρείτε στο αρχείο του σχολείου.
Πρόκειται για ακριβή αντίγραφα και δε χρειάζονται σφραγίδα.
Για ενδεχόμενες διορθώσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα ηλεκτρονικά
στο mail: health-promotion@dipe.ach.sch.gr

Θέμα 2ο: «Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το γραφείο του βοηθού Περιφερειάρχη και
Εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Αντώνη Χαροκόπου, στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδιασμού δράσεων ευαισθητοποίησης και
πρόληψης σε θέματα υγείας, για μια ακόμα χρονιά υποστηρίζουν δράσεις που αναδεικνύουν τη
σπουδαιότητα της προσφοράς αίματος στο συνάνθρωπο. Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με
το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Αχαΐας, οργανώνουν δράσεις ευαισθητοποίησης στο χώρο της
εκπαιδευτικής κοινότητας και καλούν στην παρούσα/πιλοτική φάση 10 σχολικές μονάδες να
υλοποιήσουν δραστηριότητες που θα προάγουν τον υπέρτατο σκοπό της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Πιο συγκεκριμένα, το όλο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρχικά θα
πραγματοποιήσουν ενημερώσεις/επισκέψεις στις σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο project.
Β) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συντονίσει Εθελοντική Αιμοδοσία στις σχολικές
μονάδες που θα το δηλώσουν με την συνδρομή των Νοσοκομείων που εδρεύουν στην Αχαΐα. Η
εθελοντική αιμοδοσία προτείνεται να γίνει σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων &
Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων.
Γ) Οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους θα επεξεργαστούν το συγκεκριμένο θέμα και
θα έχουν τη συνδρομή των επιστημονικών συνεργατών της Περιφέρειας για την πραγματοποίηση
των δραστηριοτήτων τους, εφόσον το επιθυμούν.
Γ) Μέρος από αυτές τις δραστηριότητες θα παρουσιαστεί με τη μορφή θεατρικού
δρώμενου, εικαστικής δημιουργίας (αφίσα, κόμικ, ζωγραφική, έκθεση κ.ά.) ή μουσικής σύνθεσης

σε τελική εκδήλωση στην οποία οι τάξεις/τμήματα των σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν
στο project θα βραβευτούν για την προσπάθειά τους.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι 17 Ιανουαρίου 2017:
https://goo.gl/forms/wn9WGcx28w7Wr83p1

Θέμα 3ο: «Υπενθύμιση για Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών από την
Κίνηση ‘ΠΡΟΤΑΣΗ’»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας υπενθυμίζει το σεμινάριο για τους
εκπαιδευτικούς που θα υλοποιηθεί από την Κίνηση ‘Πρόταση’ στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΝΟΙΑ» (ΠΡΟ-τείνω γιατί ΝΟΙΑ-ζομαι), στοχεύοντας στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών στον
παιδαγωγικό και συμβουλευτικό τους ρόλο καθώς και στην εξοικείωση με τα νέα μεθοδολογικά
εργαλεία της συμμετοχικής και βιωματικής μάθησης, με απώτερο σκοπό την πρόληψη των
σύγχρονων απειλών όπως η ανασφάλεια, η απομόνωση, η παθητικότητα, η φτώχεια, η βία, οι
εξαρτήσεις, ο ρατσισμός.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από 16 Ιανουαρίου 2017 έως 20 Φεβρουαρίου 2017, σε έξι
τρίωρες συναντήσεις, κάθε Δευτέρα 5.00-8.00 μ.μ. στους χώρους του φορέα (Σαρανταπόρου 20,
Πάτρα). Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ημέρες: 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 και 20/2/2017.
Επιμορφωτές–εμψυχωτές στο Σεμινάριο θα είναι στελέχη του φορέα, επαγγελματίες και
εθελοντές, ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Σεμινάριο μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένο το
σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται, μέχρι την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου
2017 με fax: 2610-451790 ή με e-mail: protasi@pat.forthnet.gr
Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των 25 ατόμων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
με βάση την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος.
Συν.: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

