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Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής με θέμα: ‘Κολλημένος στο

διαδίκτυο; Ποτέ!!!’ (έως 31 Μαρτίου 2018)
2. Εθελοντική αιμοδοσία από το Δημοτικό Σχολείο Ρίου (19 Μαρτίου)

Θέμα 1ο «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής με θέμα: ‘Κολλημένος στο
διαδίκτυο; Ποτέ!!!’»

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι, σε συνεργασία με το
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών (ΜΕΤ), το Τμήμα Αγωγής
Υγείας της Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και την υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διοργανώνουν
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με θέμα: «Κολλημένος στο διαδίκτυο;
Ποτέ!!!».
Στόχος του Διαγωνισμού είναι να συμβάλει στην πρόληψη του Εθισμού στο Διαδίκτυο, θέτοντας
τη δημιουργική γραφή στην υπηρεσία της ευαισθητοποίησης των μαθητών. Το υλικό που θα

συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εκπαιδευτική συλλογή για τον διαδικτυακό
εθισμό και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τα έργα μπορούν να πραγματεύονται θέματα όπως:


Τα αίτια του εθισμού στη χρήση του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, είτε άλλων
ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου, η δυνατότητά του να
δημιουργήσει μια ιδανική κατάσταση του εαυτού του αποκρύπτοντας πλευρές του εαυτού
του, η έλλειψη άμεσων συνεπειών των πράξεων κλπ.



Τους παράγοντες που οδηγούν στον εθισμό στο διαδίκτυο, όπως άγχος, ιδιαιτερότητες της
προσωπικότητας, υπερκινητικότητα, φοβία κλπ.



Τα συμπτώματα που προκαλεί ο εθισμός στο Διαδίκτυο, όπως έμμονη σκέψη και όνειρα
για το διαδίκτυο, άγχος, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης, κατανάλωση
υπερβολικού χρόνου και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο,
αντικοινωνική συμπεριφορά, μειωμένη επίδοση στο σχολείο κλπ.



Τα όρια ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο και την ενθουσιώδη χρήση του.



Η πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εθισμού.

Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την ημέρα προκήρυξης του Διαγωνισμού έως τις
31 Μαρτίου 2018. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Η θεματική για την Πρωτοβάθμια είναι: α1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία
και α2) θεατρικό.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό
των ομάδων με τις οποίες μπορεί να λάβει μέρος ένα σχολείο. Αναλυτικά οι όροι του
Διαγωνισμού και όλες οι σχετικές πληροφορίες για την υποβολή στο συνημμένο έντυπο
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΣ»
Τα βραβεία και οι έπαινοι θα δοθούν στους νικητές σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας
Μουσείων με τίτλο «Υπερσυνδεδεμένα Μουσεία: νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό» και της
Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2018, το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, στις 19.30. Την ίδια μέρα θα
γίνουν τα εγκαίνια έκθεσης των έργων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό σε κάθε κατηγορία.

ΣΥΝ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα 2: «Εθελοντική αιμοδοσία από το Δημοτικό Σχολείο Ρίου (19 Μαρτίου)»
Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Δημοτικό Σχολείο
Ρίου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 από ώρα 11 π.μ έως
2.00 μ.μ. στο χώρο του σχολείου. Επισυνάπτεται σχετική αφίσα.
ΣΥΝ.: Αφίσα αιμοδοσίας Ρίο

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

