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Θέματα που κοινοποιούνται:

1. Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχολικές μονάδες περιοχής

Πατρών)
2. Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος ‘Μαθαίνω να Μην Καπνίζω’ –

Heart II _ Β΄ΦΑΣΗ

Θέμα 1ο: «Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχολικές μονάδες περιοχής Πατρών)»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η εφημερίδα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» για 5η συνεχή χρονιά διοργανώνει από 3 έως 8 Απριλίου 2017 στην
Πλατεία Γεωργίου την «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Σκοπός των
διοργανωτών είναι η ενίσχυση συνανθρώπων μας που χρειάζονται την προσφορά μας. Στη
διάρκεια της εκδήλωσης θα συγκεντρωθούν φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, θα
οργανωθούν αθλητικά δρώμενα και διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις ιατρικού και όχι μόνο
περιεχομένου.


Μία από τις δράσεις στην Εβδομάδα Αλληλεγγύης είναι η δράση «Πρόληψη και
Παιδί» που γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής, Παιδιατρική
Κλινική- ΜΕΝΝ-ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Στο
πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε σχολικές μονάδες που το επιθυμούν να
μεταφέρουν στην Πλατεία Γεωργίου τους μαθητές των τάξεων Γ΄ – Δ΄ – Ε΄ – ΣΤ΄
προκειμένου να προβούν σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο από το εξειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. H Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας θα διαθέσει
κινητή μονάδα για το σκοπό αυτό. Η δράση θα γίνει από τη Δευτέρα 3/4/2017 ως
την Παρασκευή 7/4/2017 από τις 10.00 ως τις 13.00. Επισυνάπτεται η περιγραφή
του προγράμματος.

Για τη συγκεκριμένη δράση ο συντονισμός των σχολείων θα γίνει από το Τμήμα
Αγωγής Υγείας γι’ αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη
δράση να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα (2610229251) ώστε να κανονιστεί η
ημερομηνία εξέτασης για τους μαθητές τους. Επισυνάπτεται και σχετικό έγγραφο
συγκατάθεσης γονέα.


Οι σχολικές μονάδες έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δράση «Το
λιμάνι μέσα από τα μάτια των παιδιών» που θα διεξαχθεί στο Πάρκο απέναντι
από τον Αγ. Ανδρέα. Εκεί οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν με το δικό τους
τρόπο το ‘λιμάνι’ τους. Για τη συγκεκριμένη δράση οι ενδιαφερόμενες σχολικές
μονάδες πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την κα Μαρία Τσουκαλά στα
τηλέφωνα 2610 312 530/6946 614852, και στο email: tsoukala@pelop.gr.

Επίσης, όποιες σχολικές μονάδες θέλουν να παρουσιάσουν μια δράση τους στο πλαίσιο
της «ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» μπορούν να απευθυνθούν στην κ.

Μαρία Τσουκαλά (2610 312 530/6946 614852, και στο email: tsoukala@pelop.gr) που έχει
αναλάβει το συντονισμό της όλης εβδομάδας.



Τέλος, το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 και ώρα

10- 13.00 θα διεξαχθεί στην

Πλατεία Γεωργίου η δράση «Δώσε ένα παιχνίδι, πάρε ένα χαμόγελο» όπου
παιδιά με τους γονείς τους μπορούν να έρθουν στο χώρο της πλατείας φέρνοντας
ένα παιχνίδι τους σε καλή κατάσταση. Τα παιχνίδια θα προσφερθούν μαζί με τα
υπόλοιπα είδη που θα συγκεντρωθούν σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες.

Συν.: 2016-17 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ

Θέμα 2ο: «Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος ‘Μαθαίνω να Μην Καπνίζω’ – Heart II _
Β΄ΦΑΣΗ»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια της 10ης
Εγκυκλίου Αγωγής Υγείας (23/2/2017) καλούνται οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στον
συνημμένο πίνακα να παραλάβουν το 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 υλικό αυτό ενδείκνυται για τις μεγάλες τάξεις των δημοτικών σχολείων και
περιλαμβάνει:


Τετράδια για μαθητές και



Εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς

Η παραλαβή θα γίνει από το 5ο ΓΕΛ Πατρών (Μαραγκοπούλου 13, Πάτρα) 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.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής: 28 Απριλίου 2017
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.

Συν.: Πίνακας Β φάσης παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

