ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη
διοργάνωση Ιατρικο-Εκπαιδευτικού Συνεδρίου σχετικά με την Αγωγή Υγείας, το
οποίο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών στις 18 Μαΐου 2018, με τη συνεργασία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τμήματα Αγωγής Υγείας, του Γεν. Νοσοκομείου
«Άγιος Ανδρέας» - Παθολογική Κλινική - Ογκολογική Μονάδα, τη συμμετοχή του
Πανεπιστημίου Πατρών, του ΑΤΕΙ Πατρών και του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστήμιου Αθηνών και την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και της
Περιφερειακής Δ/νσης Π. και Δ. Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας.
Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τους στόχους του συνεδρίου υπάρχουν στην
10η ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (5/3/2018).
Στο συνέδριο μπορούν να μετέχουν μαθητές στην πρωινή ζώνη και εκπαιδευτικοί
στην απογευματινή ζώνη που επιθυμούν να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα ή τις
Δράσεις Αγωγής Υγείας που υλοποιούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 20172018 στο σχολείο τους. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση εισήγησης
στο συνέδριο.
Αναλυτικότερα οι θεματικές του συνεδρίου είναι:
·
Συναισθηματική ανάπτυξη: Πραγματεύεται θέματα όπως αυτοεκτίμηση,
διαχείριση συναισθημάτων, άγχους, απώλειας, ανθρώπινα δικαιώματα,
διαφορετικότητα, διαφυλικές σχέσεις, σχολική βία, κλπ
·
Πρόληψη εξαρτήσεων: Πραγματεύεται θέματα όπως: ουσίες, αλκοόλ,
κάπνισμα, διαδίκτυο, κλπ
·
Μαθαίνω για τη ζωή: Πραγματεύεται θέματα, όπως σωματική υγεία,
διατροφή, φυσική άσκηση, κυκλοφοριακή αγωγή, υγεία και περιβάλλον,
εθελοντισμός κλπ
Η κάθε παρουσίαση είναι απαραίτητο να έχει 10λεπτη διάρκεια και μπορεί να
είναι προφορική (με μορφή power point) ή διαδραστική (με μορφή δρώμενου).
Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα για αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster, μέχρι
0,80m πλάτος x 1,20m ύψος).
Για τη δήλωση συμμετοχής απαιτείται μια σύντομη περιγραφή της παρουσίασης
(περίπου 250 λέξεις) που θα αναφέρει το όνομα/ονόματα συμμετεχόντων,
τάξη/ιδιότητα, τίτλο, θέμα και τρόπο παρουσίασης. Η ακρίβεια των στοιχείων που
θα δηλωθούν θα διευκολύνει τις διαδικασίες.
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει μέχρι 26 Μαρτίου 2018 στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/ZJub0AHEFuj9UaX62
Θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις με τις επιτροπές και το σχετικό
ενημερωτικό υλικό για το συνέδριο.

