
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:              

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  16/03/2021 

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

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

   ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

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 
 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

«           Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα: 

«1821 – Αξίες Ζωής» 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, 

συμμετέχει στη διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης εκπαιδευτικών για την παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού «1821 – Αξίες Ζωής» του Συλλόγου Αγωγής Υγείας, με αφορμή τη 

συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 και τον εορτασμό της μεγάλης Εθνικής 

Επετείου της 25ης Μαρτίου. Η διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 

webex  την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρες 18.30 - 20.30. 

          Η ιστορία της Επανάστασης του 1821 είναι εξαιρετικά διδακτική και πλούσια σε παιδαγωγικά 

ερεθίσματα για την ανάδειξη ανώτερων Αξιών Ζωής. Το εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση των παρακάτω στόχων: 

• Πίστη σε αξίες και ιδανικά που συμβάλλουν στο γενικότερο καλό και στην απόκτηση ώριμης 

κριτικής σκέψης, απαλλαγμένης από λάθη και εγωισμούς του παρελθόντος. 

• Προστασία και υπεράσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

• Διατήρηση ζωντανής της μνήμης των ηρωικών πράξεων και των θυσιών που έκαναν τόσοι 

άνθρωποι, βάζοντας το κοινό καλό πάνω από τον εαυτό τους, για να απολαμβάνουμε εμείς 

σήμερα την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

• Στο όνομα όλων αυτών των θυσιών, η πατρίδα να συνεχίσει να προσφέρει στην παγκόσμια 

κοινότητα μηνύματα πολιτισμού,  ελευθερίας, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 

 
  

 

   3110 

 Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδας 

 ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

 

 ΘΕΜΑ: 

mailto:health-promotion@dide.ach.sch.gr


 

Το εκπαιδευτικό υλικό «1821 – Αξίες Ζωής» συγκεντρώθηκε, ομαδοποιήθηκε και 

εμπλουτίστηκε από τον Γ. Γραμματέα του Συλλόγου και Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Τομπούλογλου, και αναφέρεται 

στη γενικότερη θεματική ενότητα της Αγωγής Υγείας «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση». 

 

Το πρόγραμμα της συνάντησης   

 18.30 – 19.10: «Πλοήγηση στο υλικό ''1821-Αξίες Ζωής''»   

Τομπούλογλου Ιωάννης, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 

 19.10–19.50:  «Προτάσεις βιωματικής προσέγγισης του προτεινόμενου υλικού» 

Παπαθανασίου Ευαγγελία, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ου ΠΕΚΕΣ  Κ. Μακεδονίας 

 19.50 – 20.15:   Ερωτήσεις – Συζήτηση 

 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση, καλούνται να 

συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 23/03/2021 στον σύνδεσμο:  

https://forms.gle/MUKnYygVYrbZCfi47 

Στη συνέχεια θα λάβουν στο προσωπικό τους e-mail οδηγίες και τους κωδικούς σύνδεσης   

στην πλατφόρμα της συνάντησης. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και 

το εκπαιδευτικό υλικό. 

Επισυνάπτεται η αφίσα της εκδήλωσης. 

 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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