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ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ζςνεπγαζίαρ  Αγωγήρ Τγείαρ ΓΓΔ Α΄ Αθήναρ με  ηο Κένηπο Τγείαρ 

ηος Παιδιού Καιζαπιανήρ για ηο ζσολικό έηορ 2018-2019 

 

Η Υπεύζπλε Αγωγήο Υγείαο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ 

Αζήλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην  Κέληξν Υγείαο ηνπ Παηδηνύ Καηζαξηαλήο ζα πινπνηήζεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2018-2019  παξεκβάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ζε δεηήκαηα 

πξναγωγήο θαη αγωγήο πγείαο κεηά ηελ έγθξηζε κε αξ. πξωη Φ9/220359/Γ7/20-12-2018 ηνπ 

ΥΠΠΔΘ, ωο εμήο: 

Α. γηα καζεηέο/ηξηεο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ ζε 1
ν
, 2

ν
 ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Καηζαξηαλήο κε ζέκα ηα 

ζεξοςαλικώρ μεηαδιδόμενα νοζήμαηα. Οη κνλόωξεο παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ αλά ηκήκα, κε 

ηε κνξθή νκηιίαο – ζπδήηεζεο. 

Β. γηα καζεηέο/ηξηεο ζε 1
ν
 θαη 2

ν
 Γπκλάζην Καηζαξηαλήο κε ζέκα Δθηβεία: Αλλαγέρ ζηο 

ώμα. Οη κνλόωξεο παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ αλά ηκήκα, ζηελ Α΄  Γπκλαζίνπ, ρωξηζηά ζε 

αγόξηα θαη  θνξίηζηα από νκόθπιν εθπαηδεπηή. 

Γ. γηα καζεηέο/ηξηεο ζε 1
ν
 θαη 2

ν
 Γπκλάζην Καηζαξηαλήο κε ζέκα Οι ζσέζειρ ζηην εθηβεία-

ηα δύο θύλα. Οη κνλόωξεο παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ αλά ηκήκα, ζηελ Β΄  Γπκλαζίνπ κε ηε 

κνξθή νκηιίαο – ζπδήηεζεο. 

Όιεο νη παξεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ Κέληξνπ 

Υγείαο ηνπ Παηδηνύ Καηζαξηαλήο  θαη ην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηέο ζα έρεη ιάβεη 

ηε ζρεηηθή έγθξηζε από ην ΥΠΠΔΘ γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. Οη παξεκβάζεηο ζα γίλoληαη 

ρωξίο λα παξαθωιύεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιείωλ κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηωλ 

Γηεπζπληώλ/ληξηώλ, κε απόθαζε ηωλ Σπιιόγωλ Γηδαζθόληωλ, ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηωλ γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ παξνπζία ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηάμεο. 
 

                                                  Η Γηεπζύληξηα 

                                          ηεο  Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  Α΄  Αζήλαο 

                                           Τ.Σ.Υ. 

              

                                                    Ιωάλλα  Κωλ. Χίλα, M. Ed. 

                                                      Aγγιηθήο Φηινινγίαο ΠΔ06  

Αζήλα :  11 /1/2019 

Αξ. Πξ:525  

 

ΠΡΟ: ζρνιηθέο κνλάδεο Γήκνπ 

Καηζαξηαλήο 

ΚΟΙΝ: ΚΥΠ Καηζαξηαλήο 

 

 

 
 

Ακπιβέρ ανηίγπαθο 

  Αθήνα   11/1/ 2019 

Η Πποϊζηαμένη ηος      

ημήμαηορ    

         Δκπαιδεςηικών  θεμάηων 

     

 

 

Υαπαηζή Υπύζα ΠΔ08                                
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