Πάτρα, 3 Μαΐου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 4554

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 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 229258
E-mail
: health-promotion@dipe.ach.sch.gr
healthpromotiondipeach@gmail.com
Ιστότοπος : http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/

Θέματα που κοινοποιούνται:

1. Πρόγραμμα «Οδυσσέας» από το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’
2. Διαδραστική έκθεση «Αλλεργίες και Περιβάλλον»
3. 17η Εκπαιδευτική Διημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του

Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών

Θέμα 1ο: «Πρόγραμμα Οδυσσέας από το Χαμόγελο του Παιδιού»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στο πλαίσια των δράσεων του για την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών
σχετικά με τα θέματα ασφάλειας, αλλά και όλων των θεμάτων που τους απασχολούν, όπως η
ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, το cyber bullying, ο σχολικός εκφοβισμός, η κακοποίηση,
και πολλά άλλα, διαθέτει νέα κινητή μονάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την
ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1 ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης,
Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, θα βρίσκεται από 26 Μαΐου έως 28 Μαΐου στον χώρο της πλαζ
στην Αγυιά και 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα (ώρες λειτουργίας
09:00 -21:00).
Ακολουθεί το αναλυτικό Πρόγραμμα των δράσεων που θα υλοποιηθούν στον «Οδυσσέα» κατά
την παραμονή στην Πλαζ και στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα.
Παρεμβάσεις σε μαθητές και μαθήτριες
ΗΜΕΡΕΣ: Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή (26/5 έως 28/5 στον χώρο της πλαζ)
ΏΡΕΣ:
1. 09:15-10:15
2. 10:15- 11:15
3. 11:15-12:15
Δευτέρα- Τρίτη- Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή (29/5 έως 2/6 στην Πλατεία Γεωργίου)
ΏΡΕΣ:
1. 09:15-10:15
2. 10:15- 11:15
3. 11:15-12:15
4. 12:15-13:15
Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο e-mail
school@hamogelo.gr, ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2610 332499 (Τετάρτη και Πέμπτη
09:00 έως 17:00)
Επισυνάπτονται αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος.

Συν.: ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΠΑΤΡΑ
ODYSSEAS

Θέμα 2ο: «Διαδραστική έκθεση με θέμα «Αλλεργίες και Περιβάλλον»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας σε συνεργασία με

την Ένωση Διαιτολόγων Ελλάδας, την Ελληνική Εταιρεία

Αλλεργιολογίας (ΕΕΑΚΑ) και τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών διοργανώνει διαδραστική έκθεση με
θέμα «Αλλεργίες και Περιβάλλον» στο Ξενοδοχείο Patra Palace στην Πάτρα στις 26 και 27
Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων στα αλλεργικά
νοσήματα και τη σχέση τους με το περιβάλλον.
Μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν: Τι είναι η αλλεργία; Τι είναι τα
αλλεργιογόνα; Γιατί αυξάνουν οι αλλεργίες και πως γίνεται η διάγνωση αυτών; Ποια η σχέση της
εμφάνισης αλλεργιών με το περιβάλλον και το σύγχρονο τρόπο ζωής;
Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σχολικών μονάδων στην έκθεση. Τα σχολεία που θα την
επισκεφθούν θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να μάθουν πώς σε ορισμένα άτομα το
ανοσοποιητικό τους σύστημα κάνει το λάθος να επιτίθεται σε αθώα μόρια του περιβάλλοντος,
όπως τις γύρεις, εκδηλώνοντας έτσι αλλεργικά συμπτώματα. Στην έκθεση θα υπάρχουν αληθινά
φυτά αλλεργιογόνα σε γυάλες καθώς και μικροσκόπιο για να δούμε τις γύρεις τους που πετάνε
στην ατμόσφαιρα και προκαλούν τις αναπνευστικές αλλεργίες.
Επίσης στόχος των διοργανωτών είναι στο πλαίσιο της έκθεσης να λειτουργήσει παράλληλα
Έκθεση ζωγραφικής μαθητών με θέμα «Αλλεργίες και Περιβάλλον» και σύντομων κειμένων
μαθητών με σκοπό την παρουσίαση της καθημερινότητας των ασθενών. Η έκθεση έχει ήδη
πραγματοποιηθεί με επιτυχία στην Κέρκυρα όπου και εκεί οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν σχετικά.
Η έκθεση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τ6άξεων και μπορούν να
επισκεφθούν την έκθεση την Παρασκευή 26 Μαΐου,

και ώρες 09:00-14:00 κατόπιν

συνεννοήσεως με την υπεύθυνη, κ. Μπρίνια, στο τηλέφωνο: 6972885095, 2613620749. Το
Σάββατο 27 Μαΐου, ώρες 11:00-13:00 παράλληλα με την έκθεση, θα πραγματοποιηθεί και
ημερίδα με θέμα «Τα αλλεργικά νοσήματα στη σύγχρονη εποχή».

Θέμα 3ο: «17η Εκπαιδευτική Διημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου
Νοσοκομείου Παίδων Πατρών»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για την 17η Εκπαιδευτική
Διημερίδας της Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών
που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 20 & 21 Μαΐου
2017.

Η

εκπαιδευτική

Διημερίδα

απευθύνεται

σε

Παιδίατρους,

παιδορθοπαιδικούς,

Παιδοχειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Διατροφολόγους και συναφείς
ειδικότητες καθώς επίσης, σε εκπαιδευτικούς και γονείς.
Η συμμετοχή στην διημερίδα είναι εντελώς δωρεάν και χορηγείται πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Διημερίδας

Συν.: 17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

