
«Τοπικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας 2018-2019» 

 
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, προτίθεται να δημιουργήσει 

Τοπικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2018-2019. Στα δίκτυα μπορούν 

να μετέχουν μέχρι 8 σχολικές μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

τάξεων/τμημάτων που θα υλοποιήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα. Κάθε σχολική 

μονάδα οφείλει να ορίσει έναν εκπαιδευτικό – συντονιστή που θα αναλάβει την 

υποχρέωση να μετέχει στις συναντήσεις του δικτύου και να προωθεί τις δράσεις. Η 

εκδήλωση επιθυμίας για συμμετοχή στα δίκτυα γίνεται στους αντίστοιχους 

συνδέσμους και είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία υποβολής του Σχεδίου 

Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2018-2019.  

Τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας για το 2018 – 2019 είναι τα παρακάτω:  

 

1. «Εγώ, Εσύ, Εμείς 4+»  

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα νηπιαγωγείων και Α΄ και Β΄ τάξης 

δημοτικών. Γενικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, ώστε να έχουν 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων, με έμφαση στην προαγωγή της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο είναι η σχετική επιμόρφωση 

από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας (π.χ. σεμινάρια ‘Αγγίζοντας τον Κύκλο’, ‘Εγώ, Εσύ, 

Εμείς 4+’, ‘Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί!’ κ.α.). Η επιμόρφωση αυτή μπορεί να 

έχει γίνει και σε προηγούμενη περίοδο. Περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις 

ανατροφοδότησης και διαδικασίες αξιολόγησης.  

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://goo.gl/forms/gZ5aBMTVkFVS2Cfl1 

 

 

2. «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί»  

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων, κυρίως των 

τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Γενικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας, 

των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, ώστε να 

έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση 

https://goo.gl/forms/gZ5aBMTVkFVS2Cfl1


δύσκολων καταστάσεων, με έμφαση στην προαγωγή της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο είναι η σχετική επιμόρφωση 

από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας (π.χ. σεμινάρια ‘Αγγίζοντας τον Κύκλο’, ‘Εγώ, Εσύ, 

Εμείς 4+’, ‘Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί!’ κ.α.). Η επιμόρφωση αυτή μπορεί να 

έχει γίνει σε προηγούμενη περίοδο ή να έχει προγραμματιστεί για την φετινή σχολική 

χρονιά στο Κέντρο Πρόληψης και να διεξαχθεί στο διάστημα που ακολουθεί. 

Περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις ανατροφοδότησης, συμμετοχή στην αξιολόγηση 

του προγράμματος και διαδικασίες αξιολόγησης.  

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://goo.gl/forms/jxvIqmCvAJrGMfg83 

 

3. Κι αν ήσουν εσύ;  

 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων και 

νηπιαγωγείων. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον εκδηλωθεί αντίστοιχο 

ενδιαφέρον, να δημιουργηθούν υποδίκτυα στην περιοχή της Πάτρας και της 

Αιγιάλειας. Σκοπός του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην 

διαφορετικότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό, η καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης και ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του άλλου, η καλλιέργεια 

αλληλεγγύης και κλίματος συνεργασίας στην τάξη, η πρόληψη καταστάσεων 

απόρριψης και εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή στο δίκτυο είναι η σχετική επιμόρφωση σε εκπαιδευτικά υλικά του 

ευρύτερου προγράμματος ‘Κι αν ήσουν εσύ;’, όπως ‘Σκληρό Καρύδι’, ‘Περάσματα’, 

‘Ειρήνη’, ‘Νυχτερίδες’ ‘Κι αν ήσουν εσύ’.  

Περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις ανατροφοδότησης, υποστήριξη από 

Θεατροπαιδαγωγούς του ευρύτερου προγράμματος ‘Κι αν ήσουν εσύ;’ και τελική 

παρουσίαση.  

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://goo.gl/forms/91KXeF0HtkFLA6Kr2 

 

1. «Εγκέφαλος, ο μαέστρος της ζωής» 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων. Στόχος του είναι 

η γνωριμία με τον εγκέφαλο, η εκλαΐκευση της επιστήμης του εγκέφαλου και η χρήση 

https://goo.gl/forms/jxvIqmCvAJrGMfg83
https://goo.gl/forms/91KXeF0HtkFLA6Kr2


των εικαστικών τεχνών ως εναλλακτικών τρόπων για την κατανόησή του και η 

διαθεματική προσέγγιση του εγκεφάλου.  Προτεινόμενοι τομείς με τους οποίους 

μπορούν να ασχοληθούν οι συμμετέχοντες: 

• Πως λειτουργεί ο εγκέφαλος 

• Ο εγκέφαλος είναι Τέχνη; είναι επιστήμη; 

• Το εκλεπτυσμένο δίκτυο των νευρώνων 

• Η πλαστικότητα του εγκεφάλου πηγή ομορφιάς 

• Μαθαίνοντας μέσα από την ομορφιά 

• Η μνήμη 

 

Παραδοτέο: 3 τουλάχιστον εικαστικά έργα που πραγματεύονται και αποδίδουν ένα 

ή περισσότερα από τα θέματα, όπως περιγράφονται παραπάνω. 

Δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει το δίκτυο: 

• Επιμορφωτική Ημερίδα με βιωματικό σεμινάριο στο ΜΕΤ για τους 

εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 

• Συμμετοχή μαθητών-εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτική Δράση στην έκθεση  

«Ο εγκέφαλος με όλες του τις λάμψεις»  του ΜΕΤ (η έκθεση προσφέρεται 

από την Εταιρεία Νευροεπιστημών του Παρισιού με την υποστήριξη του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Πάτρας και τη συνεργασία της Ομάδας 

Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών). 

• Τελική εκδήλωση για την ημέρα των μουσείων (προτεινόμενη ημερομηνία 

15 Μαΐου 2019) από 10.00-13.00. Στην τελική εκδήλωση οι ομάδες θα 

εκθέσουν και θα παρουσιάσουν τα παραδοτέα τους σε ανοιχτή εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.  

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

              https://goo.gl/forms/CzOrPDQo6cvKkYCv2 

 

 

2.  «Αποξένωση στο Διαδίκτυο;» 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων. Στόχος του είναι 

η διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν στην αποξένωση εξ αιτίας της αλόγιστης 

χρήσης του διαδικτύου, η αναγνώριση των θετικών στοιχείων της πραγματικής ζωής 

σε σχέση με την εικονική πραγματικότητα, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στη χρήση 

https://goo.gl/forms/CzOrPDQo6cvKkYCv2


των θετικών του διαδικτύου και στην αποφυγή των αρνητικών του και η  συμβολή στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση της αποξένωσης εξ αιτίας του Διαδικτύου.  

Προτεινόμενοι τομείς με τους οποίους μπορούν να ασχοληθούν οι συμμετέχοντες: 

• Παράγοντες που οδηγούν στην αποξένωση μέσω της χρήσης του 

διαδικτύου 

• Το άγχος της αδυναμίας επικοινωνίας 

• Πως το διαδίκτυο μας ενώνει 

• Πως το διαδίκτυο μας χωρίζει 

• Τα αποτελέσματα της αποξένωσης 

• Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αποξένωση 

• Πραγματική ζωή ή εικονική πραγματικότητα 

 

Παραδοτέο: Θεατρικό, ή παραμύθι, ή παντομίμα, ή βίντεο που πραγματεύεται και 

αποδίδει ένα ή περισσότερα από τα θέματα του Δικτύου και 1 τουλάχιστον σχετικό 

εικαστικό έργο. 

Δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει το δίκτυο: 

• Εισαγωγική βιωματική εκδήλωση για την αποξένωση στο ΜΕΤ για τους 

εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 

• Δυνατότητα συμμετοχής μαθητών-εκπαιδευτικών σε μια από τις 

Εκπαιδευτικές Δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο  του ΜΕΤ.  

• Τελική εκδήλωση για την ημέρα των μουσείων (προτεινόμενη Ημερομηνία 

10 Μαΐου 2019) από 10.00-13.00. Στην τελική εκδήλωση οι ομάδες θα 

εκθέσουν και θα παρουσιάσουν τα παραδοτέα τους σε ανοιχτή εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.  

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://goo.gl/forms/Wo7dxQGchrq1tPSl1 

 

3. Νοιάζομαι και Δρω  

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε τάξεις/τμήματα δημοτικών σχολείων. Σκοπός 

του δικτύου είναι η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του εθελοντισμού και 

της αλληλεγγύης, η στενή σύνδεσή τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και η 

https://goo.gl/forms/Wo7dxQGchrq1tPSl1


καλλιέργεια στάσεων προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συμμετοχής και της 

συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις.  

Μπορεί να βασιστεί στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο πρόγραμμα «Νοιάζομαι 

και Δρω» και περιλαμβάνει δυο (2) συναντήσεις ανατροφοδότησης και τελική 

παρουσίαση. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://goo.gl/forms/NaI39X47uB8Pnipf1 

 

Επισημαίνεται ότι η δήλωση συμμετοχής στα Τοπικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας είναι 

ανεξάρτητη από την Υποβολή των Προγραμμάτων. 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες για κάποιο Δίκτυο, μπορείτε να 

στείλετε e-mail στο Τμήμα Αγωγής Υγείας (health-promotion@dipe.ach.sch.gr) με τα 

στοιχεία και το τηλέφωνό σας και θα ακολουθήσουν διευκρινίσεις.  

 

https://goo.gl/forms/NaI39X47uB8Pnipf1
mailto:health-promotion@dipe.ach.sch.gr

