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ΠΡΟΣ:
1)Προϊσταμένους Επιστημονικής κ΄
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε.
2)Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε & Δ.Ε,
3)Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε & Δ.Ε,
4)Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Ε & Δ.Ε. ,
5)Υπευθύνους ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥΠ, ΣΣΝ & ΚΠΕ

Θέμα: ‘’Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»’’.

Όπως ήδη γνωρίζετε, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει τεθεί σε εφαρμογή το
πρόγραμμα του «Κοινωνικού Σχολείου» σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το
Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την ενεργή συμμετοχή σημαντικού
αριθμού φορέων.
Το «Κοινωνικό Σχολείο» έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους παρακάτω άξονες:


Διατροφή



Πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών



Σεξουαλική Αγωγή



Πρόληψη βίας – Ρατσισμού/Ανθρώπινα Δικαιώματα



Κυκλοφοριακή Αγωγή



Εθισμός στο Διαδίκτυο
Για την καλύτερη λειτουργία και προκειμένου να συντονιστούν καλύτερα οι δράσεις, που

σχετίζονται με τους θεματικούς άξονες του προγράμματος, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. & Δ.Ε. της
Περιφέρειάς μας, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. & Δ.Ε., οι Υπεύθυνοι ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ , ΚΕΣΥΠ
και ΚΠΕ, να μεριμνήσουν για την ενημέρωσή μας αναφορικά με τις βιωματικές και επιμορφωτικές
δράσεις που θα υλοποιηθούν το σχολικό έτος 2014-15.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να ενημερώνετε για τις σχετικές σας δράσεις τη Συντονίστρια
Δράσεων Κοινωνικού Σχολείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, Σχολική Σύμβουλο Π.Ε. κα Καρούντζου
Γεωργία,

καθώς και

να συμπληρώνετε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής

https://docs.google.com/forms/d/1XG5sU0WGpLT1JkEu50p2HWNvWvfelUdUS1zHtaiRpM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των δράσεων μπορεί να γίνει και
μέσω του υπερσυνδέσμου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) της ιστοσελίδας της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στο αντίστοιχο εικονίδιο.
Με τον τρόπο αυτό θα συντονιστεί καλύτερα η δράση, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες
επαναλήψεις και επικαλύψεις, θα προκύψουν παραγωγικές συνεργασίες και, εντέλει, θα
επωφεληθεί περισσότερο η σχολική κοινότητα.
Η βοήθειά σας κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εφαρμογή του Προγράμματος στην
Περιφέρειά μας.
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