
 

  

 

 

 Χρόνοσ Διατιρθςθσ:   

Βακμόσ Αςφαλείασ:             

Βακμόσ Προτεραιότθτασ:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                       Πάτρα,  24/02/2020 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

   ΣΜΗΜΑ Εϋ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ 
  

 
 

 
 

 
 

 

Τπεφκυνθ  :  Θωμοποφλου Ιωάννα 
Δ/νςθ  :  Γιαννιτςϊν 5 και Ηπείρου 
Σαχ. Κϊδ.  :  26223 ΠΑΣΡΑ 
Σθλζφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
 

 

ΠΡΟ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

                 

               Παρεμβάςεισ  με θζμα: «εξουαλική και Αναπαραγωγική Τγεία» 

ςε ςχολικζσ μονάδεσ τησ Δυτικήσ Αχαΐασ  

 
χετ.: - Η υπϋ αρικμ. Φ 9.1/ΠΜ/1955/Δ7/09-01-2020 Ζγκριςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ.  
          - Η υπϋ αρικμ.: 51636/20-12-2019 Διαβίβαςθ τθσ με αρ. πρωτ. 10625/20-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΤ06469ΗΔΜ-ΜΧΣ) Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 6θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, 
Ιονίων Νιςων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδασ 
          - Σο με αρ. πρωτ. Φ 2.1/ΠΜ/145993/Δ7/20-09-2019 Ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
          - Σο με αρ. πρωτ. Φ 2.1/ΠΜ/150513/Δ7/27-09-2019 Ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ  ςε 

ςυνεργαςία με τισ δομζσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ του Ν. Αχαΐασ διοργανϊνει εκπαιδευτικζσ 

παρεμβάςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ με κζμα τθν ''εξουαλική και Αναπαραγωγική 

Τγεία'' ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δυτικισ Αχαΐασ, ςφμφωνα με τθν Φ 9.1/ΠΜ/1955/Δ7/09-01-2020 

ζγκριςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Σο Πρόγραμμα των εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων υλοποιείται ςτο πλαίςιο Ανάπτυξθσ -

Τλοποίθςθσ από το Τπουργείο Τγείασ δράςεων και παρεμβάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ 

του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ Αγωγισ Τγείασ ςε εκνικό επίπεδο από Μονάδεσ Τγείασ 

αρμοδιότθτασ τθσ 6θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Ηπείρου και Δυτ. 

Ελλάδασ, ενϊ το εκπαιδευτικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ζχει εγκρικεί ωσ παιδαγωγικά κατάλλθλο 

με βάςθ τα υπϋ αρικμ.  30/25-07-2019 και  35/05-09-2019 Αποςπάςματα Πρακτικοφ του Δ.. του Ι.Ε.Π. 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν ''εξουαλικι και Αναπαραγωγικι Τγεία'' περιλαμβάνει τισ 

παρακάτω θεματικζσ ενότητεσ για μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου αντίςτοιχα: 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αχαΐασ 

 
  

 

    5051 

 ΘΕΜΑ: 

 Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδασ 

  ΠΕ.ΚΕ.. Δυτικισ Ελλάδασ 

  Κζντρο Τγείασ Κάτω Αχαΐασ 

  6θ Τγειονομικι Περιφζρεια 
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1. Είμαι ζφθβθ, τι μου ςυμβαίνει , Αϋ και Βϋ Γυμναςίου 

2. Είμαι ζφθβοσ, τι μου ςυμβαίνει, Αϋ και Βϋ Γυμναςίου 

3. Οι ςχζςεισ ςτθν εφθβεία - τα δφο φφλα, Βϋ Γυμναςίου 

4. εξουαλικι αγωγι για κορίτςια, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου 

5. εξουαλικι αγωγι για αγόρια, Βϋ και Γ ϋ  Γυμναςίου 

6. Αντιςφλλθψθ ςτθν εφθβεία, Α ϋ και Βϋ Λυκείου  

7. εξουαλικζσ μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ, Αϋ και Βϋ Λυκείου 

Όλεσ οι παρουςιάςεισ απαιτοφν μία ι δφο διδακτικζσ ϊρεσ. Ειδικά για τισ παρεμβάςεισ ςτο 

Γυμνάςιο είναι προαπαιτοφμενο να γίνει πρϊτα θ κεματικι ενότθτα Είμαι ζφθβοσ- Είμαι ζφθβθ και 

μετά οι υπόλοιπεσ. Επίςθσ, οι δράςεισ  που αφοροφν ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ Αϋ, Βϋ και Γϋ  

Γυμναςίου, χρειάηεται να πραγματοποιοφνται ανά τάξθ, παράλλθλα και ξεχωριςτά ςε αγόρια και 

κορίτςια και κατά προτεραιότθτα από ομόφυλο εκπαιδευτι. Για τουσ παραπάνω λόγουσ απαιτοφνται 

δφο  υπολογιςτζσ και δφο μθχανιματα προβολισ, ϊςτε να γίνονται  παράλλθλα  και ταυτόχρονα  οι 

παρουςιάςεισ ςε αγόρια και κορίτςια.  

Η δθμόςια δομι υγείασ τθσ 6θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα  

για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δυτικισ Αχαΐασ και των Βραχναιίκων είναι  το Κζντρο Τγείασ Κάτω Αχαΐασ. 

Οι επαγγελματίεσ υγείασ που ςυμμετζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω με τισ 

αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ: 

 

Α/α ΔΟΜΕ ΤΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Κζντρο Τγείασ  Κάτω Αχαΐασ 

 
1.  Παλαιοκοδϊρου Ράνια 
 
2.  Σςουκαλάσ Δθμιτριοσ 
 
3. Γιακουμισ Αναςτάςιοσ  
 
4. Γεωργοποφλου Διμθτρα 
 
5. Μαράτου Αγάπθ 

   
Γενικισ Ιατρικισ 
 
 Γενικισ Ιατρικισ  
 
Γενικισ Ιατρικισ 
 
Κοινωνικισ Εργαςίασ 
 
Μαιευτικισ 

 

Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςτα ςχολεία, 

παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δθλϊςουν ςυμμετοχι αποςτζλλοντασ 

ςυμπληρωμζνη τη ςυνημμζνη αίτηςη ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ  του γραφείου Αγωγισ Τγείασ  

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

 

Επιςθμαίνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται εντόσ ςχολικοφ ωραρίου και με τθν 

υποχρεωτικι παρουςία εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ, ενϊ θ ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο πρόγραμμα 

είναι προαιρετική και δωρεάν για τουσ μακθτζσ και πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου 
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Διδαςκόντων και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, χωρίσ να 

παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των ςχολείων.  

Επίςθσ, για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτο πρόγραμμα απαιτείται θ ενθμζρωςθ και 

ενυπόγραφη δήλωςη ςυναίνεςησ των γονζων /κθδεμόνων τουσ (επιςυνάπτεται το ζντυπο), ζχοντασ 

υπόψθ ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ δεν είναι υποχρεωτικι.  

Σζλοσ, κατά τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ απαιτείται να είναι 

εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των ατομικϊν δικαιωμάτων και των προςωπικϊν δεδομζνων των 

μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, να μθν επιτραπεί ςε καμιά 

περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, βιντεοςκόπθςθ ι θχογράφθςθ των μακθτϊν /τριϊν, οφτε θ διάκεςθ ι 

προβολι οποιουδιποτε υλικοφ ι προϊόντοσ που αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ διαφιμιςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν ατόμων ι φορζων, ι προϊκθςθ προϊόντων, κακϊσ και θ προβολι μθ εγκεκριμζνου από το 

Τπουργείο Παιδείασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

  

ΣΥΝ.: 1. Αίτηση συμμετοχής  

           2. Έντυπο συγκατάθεσης γονζα/κηδεμόνα 

 

                   ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΤΛΑ ΜΑΡΑΝΣΗ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΗ 
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