ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πάτρα, 25 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 10688

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. Βιωματικό Εργαστήριο ‘Ειρήνη’ – για νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς Α΄, Β΄, Γ΄

τάξεων (Παρασκευή 3 Νοεμβρίου)
2. Βιωματικό

Εργαστήριο ‘Γιατί οι νυχτερίδες κρέμονται ανάποδα’ – για

νηπιαγωγούς (Σάββατο 4 Νοεμβρίου)
3. Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-παράσταση φόρουμ με τίτλο «349΄ακόμα…» -

για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Δευτέρα 6 Νοεμβρίου)
4. Ενημερωτικές επισκέψεις Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
5. Εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Θέμα 1ο: «Βιωματικό Εργαστήριο ‘Ειρήνη’ – για νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεων»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι προγραμματίζει τη διεξαγωγή
σεμιναρίου για νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων σε συνεργασία με
το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο του Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» με τίτλο: «Ειρήνη».
Σκοπός: Η Ειρήνη είναι ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην
αρχή βιώνει την ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει προστασία, αγάπη και ζεστασιά
στο πιο απίθανο μέρος. Η «Ειρήνη» είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά 5-8 ετών, που
έχει σχεδιαστεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Με αφορμή την
ταινία κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη» και χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος θα
διερευνήσουμε με βιωματικό τρόπο θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, την
ανεκτικότητα και τις πολιτισμικές διαφορές.
Το βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου
2017 και ώρα 17.30 – 21.30 στο 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Μαιζώνος 26).
Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν νηπιαγωγοί,
εκπαιδευτικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Δημοτικού και εμψυχωτές νεανικών ομάδων. Προτεραιότητα
για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν
το πρόγραμμα: “κι αν ήσουν εσύ;”, τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση, καθώς και εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό
στις τάξεις τους. Θα επιλεγούν 25 εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές νεανικών ομάδων. Σε
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει κλήρωση.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κίνηση στο χώρο και
ασκήσεις στο έδαφος.
Επιμορφώτρια: Ειρήνη Μαρνά, νηπιαγωγός, θεατροπαιδαγωγός/επιμορφώτρια στο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ».
Αιτήσεις συμμετοχής: Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη φόρμα που ακολουθεί μέχρι την
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017:

https://goo.gl/forms/TktFLeSgf1I1iLJX2

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγουν για το συγκεκριμένο εργαστήριο θα ενημερωθούν
ηλεκτρονικά στο e-mail τους μέχρι 2/11/2017.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες
Συνεργασία: Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας.
Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr
Συν.: 2017_11_03 Πάτρα Ανακοίνωση Εργαστηρίου - Κι αν ήσουν εσύ (Ειρήνη) - Πρωτοβάθμια

Θέμα 2ο: «Βιωματικό Εργαστήριο ‘Γιατί οι νυχτερίδες κρέμονται ανάποδα’ – για
νηπιαγωγούς»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι προγραμματίζει τη διεξαγωγή
σεμιναρίου για νηπιαγωγούς σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο του
Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» με τίτλο: «Γιατί οι νυχτερίδες κρέμονται ανάποδα».
Σκοπός: Με αφόρμηση το λαϊκό παραμύθι από το Σουδάν με τίτλο “Γιατί οι νυχτερίδες
κρέμονται ανάποδα” οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν το θέμα της
διαφορετικότητας. Στο προστατευτικό πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Δράματος θα αναγνωρίσουν
πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο του αδύναμου και απομονωμένου εξαιτίας κάποιων εξωτερικών
χαρακτηριστικών, πώς αυτός δομείται από το κοινωνικό πλαίσιο και πώς θα μπορούσε να
ανακατασκευαστεί. Με τη βιωματική τους συμμετοχή θα προετοιμαστούν παράλληλα να
αλλάξουν αυτούς τους κανόνες και να ενδυναμώσουν τον ήρωα που βρίσκεται σε αυτή τη
δυσμενή θέση.
Το βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017
και ώρα 10.00 – 14.00 στο 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Μαιζώνος 26)
Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν νηπιαγωγοί, και
εμψυχωτές νεανικών ομάδων. Προτεραιότητα για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα
έχουν οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα: “κι αν ήσουν εσύ;”, τα μέλη του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, καθώς και εκπαιδευτικοί που
προτίθενται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό στις τάξεις τους. Θα επιλεγούν 25
νηπιαγωγοί και εμψυχωτές νεανικών ομάδων. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες
αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει κλήρωση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κίνηση στο χώρο και
ασκήσεις στο έδαφος.
Επιμορφώτρια: Ειρήνη Μαρνά, νηπιαγωγός, θεατροπαιδαγωγός/επιμορφώτρια στο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ».
Αιτήσεις συμμετοχής: Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη φόρμα που ακολουθεί μέχρι την
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017:

https://goo.gl/forms/9GFyifGuLH0wwZOh1
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγουν για το συγκεκριμένο εργαστήριο θα ενημερωθούν
ηλεκτρονικά στο e-mail τους μέχρι 2/11/2017.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες
Συνεργασία: Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας.
Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr
Συν.: 2017_11_04 Πάτρα Ανακοίνωση Εργαστηρίου - Κι αν ήσουν εσύ Γιατι οι νυχτερίδες κρεμονται
ανάποδα- Νηπιαγωγοί

Θέμα 3ο: «Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-παράσταση φόρουμ με τίτλο ‘349΄ακόμα…’ για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι προγραμματίζει τη διεξαγωγή
του θεατροπαιδαγωγικού πρόγραμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «349΄ακόμα…» που
σχετίζεται με το θέμα της ενδοσχολικής βίας, σε συνεργασία με την θεατροπαιδαγωγική ομάδα
ΠΑιΘέΑ και το Τμήματα Αγωγής Υγείας της Δ.Ε. Αχαΐας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την θεατροπαιδαγωγική ομάδα ΠΑιΘέΑ σε
συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, έχει αρ. εγκρ. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

Φ13.1/ 139402 /Δ2 /23-8-2017 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει δραματοποιημένη μορφή και υιοθετεί
τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και του Θεάτρου Φόρουμ. Στοχεύει, μέσω του
ενεργητικού και βιωματικού χαρακτήρα του, να ενισχύσει την ικανότητα για ενσυναίσθηση της
κατάστασης του θύματος και να του προτείνει εναλλακτικούς τρόπους χειρισμού.

Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος, σε επίπεδο κατανόησης και
παρέμβασης, που επικεντρώνεται στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων και έχει
εφαρμοσθεί για τρία (3) χρόνια σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, σε
εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Παν/μίου Πατρών και σε
γονείς σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκ/σης Αχαΐας
και άλλους φορείς.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ομάδας ΠΑιΘέΑ: http://www.paithea.gr/

Το πρόγραμμα/παράσταση για εκπαιδευτικούς θα διεξαχθεί την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017
στο 6ο Γυμνάσιο Πατρών και μπορούν να το παρακολουθήσουν μέχρι 40 εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας της δήλωσης.
Μετά το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση των εκπαιδευτικών με μέλη της
Θεατροπαιδαγωγικής Ομάδας ΠΑιΘέΑ, τον Συνήγορο του Παιδιού, κ. Μόσχο Γιώργο, και τη
σχολική ψυχολόγο Μαρία Παντελή, αναφορικά με τη συνεισφορά του συγκεκριμένου
προγράμματος σε σχέση με το σχολικό εκφοβισμό, στο πλαίσιο της υλοποίησής του σε μαθητές
σε συνδυασμό και από άλλες δραστηριότητες.
Σχεδιασμός: Καλλιόπη Βούλγαρη, Γιώργος Μπεκιάρης, Αμαλία Παναγιωτοπούλου, Μαρία
Στειακάκη
Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης, Κατερίνα Στεφάνου
Συντελεστές παράστασης: Ελένη Κίτσου, Γιάννης Κουτρουμάνης, Χρήστος Μπουρνάκας,
Νίκη Φραγκέλλη

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι 2 Νοεμβρίου 2017:


ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

https://goo.gl/forms/w12Dm4DtztX6jCtW2


ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

https://goo.gl/forms/hZ0Nzjx5gU0Rja4N2
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα ειδοποιηθούν και ηλεκτρονικά στο mail που θα έχουν
δηλώσει για τη συμμετοχή τους. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση
παρακολούθησης.

Θέμα 4ο: «Ενημερωτικές επισκέψεις Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ»
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για την πρόθεση του Α.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ Πάτρας να επισκεφτεί σχολεία της περιοχής Πατρών και να μιλήσει με τους
μαθητές για αθλητικά θέματα. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη
σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων (περ.12, αρθρ. 16, Π.Δ. 79/2017-ΦΕΚ.109/17,
τ.Α)
Για τον προγραμματισμό των επισκέψεων μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του
Συλλόγου: 26100 643712 ή στο email: info@apollnpatras.gr
Συν.: ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Θέμα 5ο: «Εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων»
Συνημμένα θα βρείτε τις εγκρίσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το
ΥΠ.Π.Ε.



ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «LIFE SKILLS Ι-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Συν.: ΕΞ - 164618 - 2017 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ.
ΕΞ - 164630 - 2017 -ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «LIFE SKILLS Ι-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

