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Θέματα που κοινοποιούνται:

1. Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος ‘Μαθαίνω να Μην Καπνίζω’ – Heart II
2. Ενημέρωση για Παγκόσμια Ημέρας Λογοθεραπείας (6 Μαρτίου)

Θέμα 1ο: «Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος ‘Μαθαίνω να Μην Καπνίζω’ – Heart II»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Περιφ/κή Δ/νση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας παρέλαβε υλικό για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
‘Μαθαίνω να μην καπνίζω’ – Heart II για την Πρόληψη του Καπνίσματος στα Σχολεία,
εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο θα διανεμηθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, τόσο της
Πρωτοβάθμιας, όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το
υλικό αυτό ενδείκνυται για τις μεγάλες τάξεις των δημοτικών σχολείων. Περιλαμβάνει:


Τετράδια για μαθητές και



Εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι Δ/ντες των δημοτικών σχολείων Αχαΐας όπως μεριμνήσουν για την
παραλαβή του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στο 5ο ΓΕΛ
Πατρών (Μαραγκοπούλου 13, Πάτρα) και τη διανομή του στη συνέχεια στους μαθητές των
σχολείων τους.
Η παραλαβή του υλικού θα γίνει σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση θα παραλάβουν το
εκπαιδευτικό υλικό οι σχολικές μονάδες που επισυνάπτονται στο σχετικό έγγραφο ΜΕΧΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ. Μετά την ημερομηνία αυτή το υλικό θα επιστραφεί και δεν θα
είναι πια διαθέσιμο. Στη συνέχεια θα προγραμματιστεί η δεύτερη φάση για τα υπόλοιπα δημοτικά
σχολεία του νομού και θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για την παραλαβή. Κάθε σχολική μονάδα
θα παραλαμβάνει τα ανάλογα Τετράδια για τους μαθητές των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων και τα
Εγχειρίδια για τους εκπαιδευτικούς των τάξεων αυτών.
Η παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον κ.
Καρούτα Φώτη (τηλ. επικοινωνίας: 6942282880), Επιστάτη στο 5ο ΓΕΛ Πατρών, με την
ταυτόχρονη υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Η παραλαβή του
υλικού για όμορα ή συνεργαζόμενα σχολεία μπορεί να γίνει από έναν εκπρόσωπο.

Συν.: Πίνακας Α φάσης παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού

Θέμα 2ο: «Ενημέρωση για Παγκόσμια Ημέρας Λογοθεραπείας (6 Μαρτίου)»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι επί τη ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Λογοθεραπείας (6 Μαρτίου), το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και το Κέντρο
Φυσικής

Ιατρικής και Αποκατάστασης του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών

προγραμματίζει την οργάνωση δράσεων κοινωνικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών και των εκπαιδευτικών.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
 Δωρεάν αξιολόγηση λόγου-ομιλίας και παιδοψυχιατρική εκτίμηση,

το Σάββατο 4

Μαρτίου 2017, (11.00 -14.00) στην Πλατεία Γεωργίου, όπου Λογοθεραπευτές,
Παιδοψυχίατροι, Παιδοψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί θα παρέχουν δωρεάν
αξιολόγηση λόγου – ομιλίας σε παιδιά προσχολικής - σχολικής ηλικίας και ενημέρωση του
κοινού σε κιόσκια της Πλατείας Γεωργίου. Θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια και θα
υπάρξει ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του
ΚΕΦΙΑΠ και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου. Επιπλέον, διοργανώνεται ‘Happening’ με
μοίρασμα μπαλονιών με το λογότυπο της δράσης και δημιουργία του «πανό των
ηχοχρωμάτων», ζωγραφική με δακτυλομπογιές των παιδιών που θα συμμετάσχουν στη
δράση.
 Ημερίδα με θέμα «Συνοσηρότητα ψυχικών παθήσεων με διαταραχές λόγου – ομιλίας
σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας», τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, (18.00 20.00), στην Αίθουσα διαλέξεων του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (Κορύλλων 2) και
απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές με θέμα
«Συνοσηρότητα ψυχικών παθήσεων με διαταραχές

λόγου – ομιλίας σε παιδιά

προσχολικής και σχολικής ηλικίας». Κατά τη διάρκεια της δράσης παράλληλα θα
πραγματοποιηθεί δημιουργική απασχόληση των παιδιών από εθελοντές. Θα δοθούν
βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Συν.: Ενημερωτικό Δράσεων 4-6 Μαρτίου 2017

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

