
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:              

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  22/03/2019 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ   

  
 

 
 

 
 

 

Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/νση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
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ΚΟΙΝ.: 

   

«                     Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την «Ασφαλή πλοήγηση –  

              Πρόληψη του  εθισμού  στο Διαδίκτυο» 

    ΣΧΕΤ.:   η με αρ. πρωτ.   Φ2.1/14060/Δ7/30-01-2019  Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

 

   Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τη 

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποσκοπώντας στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας, πρόκειται να 

πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, σχετικά με την 

ορθή, υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και την πρόληψη της εξάρτησης από το 

Διαδίκτυο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ2.1/14060/Δ7/30-01-2019 Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Κύριος στόχος των  παρεμβάσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του μαθητικού 

πληθυσμού σε θέματα «Ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο», η υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής και 

την πρόληψη βλαβερών συνηθειών, όπως ο εθισμός, η κατανόηση από την πλευρά των παιδιών της 

υπεράσπισης των δικαιωμάτων που έχουν στο Διαδίκτυο  αλλά και του σεβασμού των υποχρεώσεών 

τους που απορρέουν από τα δικαιώματα τους στον εικονικό αλλά και στον φυσικό κόσμο, η 

ενδυνάμωσή τους να μιλούν χωρίς φόβο εάν πέσουν θύματα οποιασδήποτε μορφής ρητορικής 

μίσους, διακρίσεων ή εκφοβισμού και να αισθάνονται δυνατά να αντιμετωπίσουν τέτοιες 

καταστάσεις, καθώς και η προώθηση της ενεργού και δημιουργικής συμμετοχής των παιδιών στη 

διαμόρφωση του Διαδικτύου, η οποία βασίζεται στον οφειλόμενο σεβασμό προς τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής.  

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 
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 Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδας 

 ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

 ΘΕΜΑ: 
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  Οι παρεμβάσεις θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν με τη χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού που προβάλλει με ιδιαίτερα προσιτό τρόπο τις συμπεριφορές των ανηλίκων 

στο Διαδίκτυο, προκειμένου οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν κατανοώντας ότι τα δικαιώματα που 

έχουν στο Διαδίκτυο, όπως π.χ. η προστασία της ιδιωτικής ζωής, συχνά καταπατώνται τόσο από τους 

ίδιους όσο και από τρίτους.   

Κάθε παρέμβαση θα έχει διάρκεια μια (1) διδακτική ώρα ανά τάξη ή ανά τμήμα και θα 

πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο του προγράμματος, κ. Σουρή  Εμμανουήλ, ψυχολόγο  της Δ/νσης 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.   

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών είναι δωρεάν και προαιρετική για τους μαθητές 

και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, μετά από 

συνεννόηση με τους Διευθυντές /ντριες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των ανήλικων 

μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων τους. Σας υπενθυμίζουμε, 

ακόμη ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού εντός του σχολικού χώρου, το οποίο αφορά 

σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων ή φορέων, καθώς και η προβολή μη 

εγκεκριμένου από το   ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας 

συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γραφείου Αγωγής Υγείας  

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας:  health-promotion@dide.ach.sch.gr   

 

Συν.:  1. Αίτηση συμμετοχής        

 

                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
                                                                                        α/α 

 
 
 

                                                                                        ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      
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