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 Θέμα: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές Γυμνασίων και ενημερωτικές 

συναντήσεις με Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της υπερβολικής χρήσης υπηρεσιών   διαδικτύου    

Το τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΜΟΠ  «Ο ΠΛΑΤΩΝ» και την 

Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, πρόκειται να υλοποιήσει 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, 

κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς),  σχετικά με την ασφαλή χρήση του 

Διαδικτύου. Για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων έχει ληφθεί σχετική 

άδεια από το ΥΠΑΙΘΠΑ, με αρ. πρωτ. 136635/Γ7/01-11-2012. 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 26/11/2012 έως 

18/01/2013 και θα είναι διάρκειας μίας ή δύο διδακτικών ωρών ανά τμήμα. Οι έφηβοι θα 

προσεγγιστούν με την διεξαγωγή συζητήσεων και την συμμετοχή τους σε βιωματικές 

ασκήσεις με σχετική θεματολογία. Το περιεχόμενο ενδεικτικά είναι: υπερβολική χρήση 

διαδικτύου, διαδικτυακός εκφοβισμός,   ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαχείριση ιστοσελίδων 

με ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο, ασφαλής χρήση διαδικτύου-τρόποι προστασίας.   

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε μαθητές Γυμνασίων 

μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 
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2613620727-715-724 -Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

2610621237 - τμήμα Αγωγής Υγείας Δ.Ε. Αχαΐας  

Στο ίδιο χρονικό διάστημα από 26/11/2012 έως 18/01/2013 πρόκειται να 

διεξαχθούν ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς και κηδεμόνες για την ασφαλή χρήση 

του διαδικτύου από τους μαθητές. Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Σύλλογοι Γονέων 

και Κηδεμόνων των σχολείων, προκειμένου να προγραμματιστούν οι συναντήσεις. Για 

τον προγραμματισμό μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας 

στα τηλ.: 2613620727-715-724 ή στο e-mail: kemoppatras@hotmail.gr 
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