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Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Ημερίδα από την Κίνηση «Πρόταση» (Σάββατο 11 Νοεμβρίου)
2. Πρόγραμμα ενημερώσεων για την ασφάλεια – Ασφάλεια στο σπίτι (Όμιλος Τιτάν)
3. Διαγωνισμός ‘Υπάρχουμε Μαζί’

Θέμα 1ο: «Ημερίδα από την Κίνηση ‘Πρόταση’ (Σάββατο 11 Νοεμβρίου)»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για
την φετινή σχολική χρονιά έχει προγραμματίσει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος που έχει σχεδιάσει η Επιστημονική Επιτροπή της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ με τον
τίτλο «ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ… με οδηγό το χθες σχεδιάζουμε το αύριο… γιατί μας
αφορά» που αφορά τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της Ε – ΣΤ δημοτικού και της Α-Β
γυμνασίου των σχολείων της Πάτρας.
Το πρόγραμμα αυτό μέσα από την βιωματική εκπαίδευση, καταρχήν των εκπαιδευτικών, οι
οποίοι με την σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους στο σχολείο στο πλαίσιο
προγράμματος Αγωγής Υγείας, αποσκοπεί στην δυναμική αναπαράσταση της γειτονιάς των
προηγουμένων γενεών, την γνωριμία με την σημερινή γειτονιά και τέλος τον σχεδιασμό της
γειτονιάς του αύριο.
Το Τμήμα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με την Κίνηση «Πρόταση» οργανώνει Ημερίδα το
Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.30-13.30 στο χώρο της Κίνησης «Πρόταση»
(Σαρανταπόρου 20 ) με στόχο την

ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση

εκπαιδευτικών της Ε – ΣΤ δημοτικού και της Α-Β γυμνασίου των σχολείων της Πάτρας στο
αντικείμενο του προγράμματος. Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα συζητηθεί διεξοδικά το πλάνο του
προγράμματος που επιγραμματικά περιλαμβάνει:


Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση - εκπαίδευση εκπαιδευτικών



Προετοιμασία των μαθητών (3 ώρες)



9 συναντήσεις μαθητών συνολικής διάρκειας 26 ωρών



Αξιολόγηση μαθητών 4 ώρες.

Για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του προγράμματος, η Κίνηση
«ΠΡΟΤΑΣΗ» θα παρέχει τους χώρους και τους εκπαιδευτές για την ημερίδα, τα στελέχη του
φορέα για επισκέψεις των μαθητών κατά τάξη στο χώρο και την υλοποίηση προγραμμάτων
ημέρας, επιπρόσθετες συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στους χώρους του
φορέα, κυρίως Σάββατο. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται αφιλοκερδώς και εντάσσονται στο
πρόγραμμα ΠΡΟ-ΝΟΙΑ.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Για την καλύτερη διοργάνωση της
ημερίδας προτείνεται η δήλωση της συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/CED3AlSyGHgnOjSF3

Θέμα 2ο: «Πρόγραμμα ενημερώσεων για την ασφάλεια – Ασφάλεια στο σπίτι (Όμιλος
Τιτάν)»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της
υλοποίησης των Προγραμμάτων Ασφάλειας – Πρώτες Βοήθειες, ο Όμιλος «ΤΙΤΑΝ» συνεχίζει
και αυτή τη χρονιά να πραγματοποιεί ενημερωτικές παρεμβάσεις με θέμα «Ασφάλεια στο
σπίτι». Οι παρεμβάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από
έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς του ομίλου «ΤΙΤΑΝ», στοχεύουν δε στο
να παρουσιάσουν ασφαλείς πρακτικές και κανόνες για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων,
που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα.
Οι ενημερώσεις γίνονται κατά το δυνατόν με βιωματικό-διαδραστικό τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών. Η διάρκεια των παρεμβάσεων είναι περίπου μία
(1) ώρα. Σε κάθε ενημερωτική συνάντηση δύνανται να συμμετέχουν μέχρι και 90 μαθητές/τριες,
ενώ τις παρεμβάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν και οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών,
εφόσον το επιθυμούν. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενημερώσεων
θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι 15/12/2017 στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://goo.gl/2VAWr1
Μετά την υποβολή του αιτήματος, για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον ακριβή
προγραμματισμό της ενημερωτικής παρέμβασης στο σχολείο τους, οι Διευθυντές/ντριες,
Προϊστάμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του ομίλου «ΤΙΤΑΝ» για την
οργάνωση των ενημερωτικών παρεμβάσεων των Σχολείων του Νομού Αχαΐας, κοινωνική
λειτουργό του εργοστασίου, κ. Τακουμάκη Λίτσα στα τηλέφωνα 2610 964142, 6949478622
(πρωινές ώρες).

Συν.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΤΑΝ

Θέμα 3ο: «Διαγωνισμός ‘Υπάρχουμε Μαζί’

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες 2017 με θέμα «Υπάρχουμε μαζί». Στα συνημμένα
έγγραφα θα βρείτε τις σχετικές οδηγίες για την Πρωτοβάθμια.
Συν.: Έγκριση Διαγωνισμού

Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

