ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πάτρα, 27 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 12406

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. Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση – Ημερίδα, Πάτρα (3 Δεκεμβρίου)
2. Βιωματικό σεμινάριο «YOUTH POWER», Πάτρα (7 Δεκεμβρίου)
3. Πρόγραμμα ‘Κυκλοφορώ με Ασφάλεια’ από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος Μυλωνάς»

Θέμα 1ο «Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση - Ημερίδα στην Πάτρα (3
Δεκεμβρίου)»
Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Πανελλήνιο
Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση-Γραφείο Αχαΐας διοργανώνει, σε συνεργασία με τα
τμήματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών της Π.Ε. Αχαΐας, Ημερίδα για την Παγκόσμια
Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9.30-14.00 στο
6ο Γυμνάσιο Πάτρας (Έλληνος Στρατιώτου και Αγίας Σοφίας) .
Η ημερίδα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια σε ομάδες, δρώμενα, εισηγήσεις και
συζήτηση σε ολομέλεια.
Οι εγγραφές στα εργαστήρια θα γίνουν κατά την προσέλευση με σειρά προτεραιότητας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


9.30-10.00 Εγγραφές - δηλώσεις εργαστηρίων



10.00-11.00 Εισήγηση-Παρουσίαση (Ολομέλεια)
«Μπροστά στις νέες προκλήσεις 2017: ανιχνεύοντας τον ρόλο του πολίτη»
α) Κατερίνα Στεφάνου, εκπαιδευτικός, συντονίστρια Γραφείου Αχαΐας: «Το Πανελλήνιο
Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση – Μπροστά στις νέες προκλήσεις»
β) Γιώργος Μπεκιάρης, εκπαιδευτικός: «Το πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» μπροστά στις
νέες προκλήσεις»
γ) Δήμητρα Μαντζάνα, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια: «Εαυτός και ταυτότητα»
δ) Χοροθεατρική δράση- παράσταση «Ενθύμηση: Γέφυρα ύπαρξης και απώλειας...»
από ομάδα μαθητών του 13ου Γυμνασίου Πάτρας. Εκπαιδευτές- εμψυχωτές: Γιάννης
Βλάχος, Γιολδάση Βασιλική και Γιώτα Τσουκαλά

 11.00- 11.15 Διάλειμμα για καφέ.
 11.15-14.00 Εργαστήρια (σε διάφορες αίθουσες)
 Εργαστήριο 1: «Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας»
Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης, Κατερίνα Στεφάνου
Συντελεστές παράστασης: Ελένη Κίτσου, Γιάννης Κουτρουμάνης, Χρήστος Μπουρνάκας,
Νίκη Φραγκέλλη. Σχεδιασμός: Χριστίνα Κρίθαρη
Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Συνεργασία: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

 Εργαστήριο 2: «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου...»,
Εμψυχώτρια: Γιούλη Δούβου.
 Εργαστήριο 3: «Πολίτες του κόσμου το σώμα πάντα λέει την αλήθεια»
Εμψυχώτρια: Μαρίνα Αγγελάτου.
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - Γραφείο Αχαΐας
Οργανωτική επιτροπή: Κατερίνα Στεφάνου, Γιούλη Δούβου, Γιάννης Βλάχος, Κων/να Τσιράκη,
Πάνος Βασιλακόπουλος.
Συνεργασία: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας - Τμήματα Αγωγής Υγείας και
Πολιτιστικών Θεμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας - Τμήματα Αγωγής
Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους του ΔΗΠΕΘΕ
Πάτρας, Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠαιΘέΑ, 6ο Γυμνάσιο Πάτρας.

ΣΥΝ.: 2017_12_3 ΠΑΤΡΑ Ανακοίνωση Ημερίδα
2017_12_3 poster-Hmera_Theatrou_PATRA

Θέμα 2: «Βιωματικό σεμινάριο YOUTH POWER, Πάτρα (7 Δεκεμβρίου)»
Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για την διεξαγωγή
βιωματικού σεμιναρίου με τίτλο «YOUTH POWER», στην Πάτρα, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου
2017 και ώρες 8.30 – 14.00 στην Αγορά Αργύρη.
Το πρόγραμμα YOUTH POWER αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με παιδιά
της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού που βρίσκονται στην μεταβατική φάση της προεφηβείας.. Το
παιδαγωγικό και επιστημονικό του πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο Ανάπτυξης δεξιοτήτων Ζωής
(Life Skills) και στις αρχές της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (Social &
Emotional Learning). Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό του Προγράμματος έχει η
Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής www.youth-med.gr , σε συνεργασία με την Μονάδα
Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π
& Α Κυριακού» www.youth-health.gr , το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Επικ. Καθηγητή κο Ι. Δρίτσα)
και το «Κλινικό Παρατηρητήριο για τις εξαρτήσεις», καθώς και το Τμήμα Αγωγής Υγείας της
Π.Ε. Αχαΐας.
Στόχοι του Προγράμματος:
Το πρόγραμμα έχει στόχο, μέσω της βιωματικής προσέγγισης, να βοηθήσει τα παιδιά:



να αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με μια πλειάδα συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως
είναι οι εξαρτησιογόνες ουσίες και εξαρτητικές συμπεριφορές (κάπνισμα, αλκοόλ,
υπερβολική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια), διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου και σχολικό εκφοβισμό.



να τους δώσει τη δυνατότητα να εξασκηθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους
θωρακίσουν ψυχικά απέναντι στις παραπάνω προκλήσεις (όπως η ανάπτυξη υγιούς
αυτοεκτίμησης, στρατηγικών αντίστασης, η διαχείριση σχέσεων και συναισθημάτων, η
καλλιέργεια κριτικής σκέψης κτλ)



να αποκτήσουν ένα θετικό τρόπο σκέψης που θα τους κινητοποιήσει στην υιοθέτηση
στάσεων και συμπεριφορών που διασφαλίζουν μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Training of Trainers ToT) του Προγράμματος YOUTH
POWER
Το πρόγραμμα YOUTH POWER μπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς που έχουν
εκπαιδευτεί (train of trainers) στην υλοποίηση του προγράμματος μέσω εξειδικευμένης
βιωματικής εκπαίδευσης.
Διάρκεια εκπαίδευσης : 5 ώρες
Θεματολογία :
 Εφηβεία , Αναπτυξιακό πλαίσιο Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου ΣΥΚ
 Διερεύνηση της έννοιας του ρίσκου/κίνδυνου στην εφηβεία
 Παράγοντες Κινδύνου
 Ο ρόλος της Πρόληψης
 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού «YOUTH POWER»
 Ενίσχυση της συνοχής της ομάδας
 Γνωριμία με το υλικό - Ομάδες εργασίες
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του σεμιναρίου υπάρχουν και στο συνημμένο
αρχείο.
Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα του εργαστηρίου, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 30
εκπαιδευτικοί. Θα επιλεγεί ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα κατά σειρά
προτεραιότητας.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το βιωματικό σεμινάριο πρέπει να
δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 1
Δεκεμβρίου 2017:
https://goo.gl/forms/pfdy9kJaBFBN6onQ2

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους μαιλ για την συμμετοχή
τους την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για
επιμορφωτική άδεια, η οποία θα εγκριθεί από το Διευθυντή Εκπαίδευσης.


Θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από τους φορείς υλοποίησης

ΣΥΝ.: YOUTH POWER ΠΑΤΡΑ_2017 7 12

Θέμα 3ο: «Πρόγραμμα ‘Κυκλοφορώ με Ασφάλεια’ από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
Ι.Ο.ΑΣ. ‘Πάνος Μυλωνάς’»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» από το 2008 μέχρι και σήμερα υλοποιεί το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» το οποίο είναι
εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού, έχει σχεδιαστεί από έμπειρους παιδαγωγούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους και η
εφαρμογή του γίνεται με βιωματικό- διαδραστικό τρόπο (επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή).
Το Ινστιτούτο προτίθεται να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα από Δεκέμβριο έως τον Μάιο
δωρεάν στις σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η διάρκεια του προγράμματος
είναι 1 διδακτική ώρα για κάθε τάξη/τμήμα μέχρι 30 μαθητές και κάθε σχολείο μπορεί να
παρακολουθήσει μέχρι 3 προγράμματα σε μια μέρα. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται στο
χώρο του σχολείου από εμψυχωτές του Ινστιτούτου. Το σχολείο θα πρέπει να καλύψει μόνο τα
έξοδα μεταφοράς του εμψυχωτή του Ινστιτούτου. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://goo.gl/forms/qcCeHlPsJO
Θα προηγηθούν οι σχολικές μονάδες που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή από την προηγούμενη
σχολική χρονιά και δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα στο σχολείο τους, εφόσον και φέτος το
επιθυμούν. Οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. θα επικοινωνήσουν με τις
σχολικές μονάδες για να κανονίσουν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.

Συν.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
EΓΚΡΙΣΗ 2017-2018

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

