
 

 

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της  Ομάδας Προαγωγής Υγείας της 

               Ιατρικής   Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ο.Π.Υ.Ι.Π.Κ.) με τίτλο: 

«Προαγωγή Υγείας - Σεξουαλική Αγωγή – Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

               για το σχολικό έτος 2021-2022» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου σε 

συνεργασία με την Ομάδα Προαγωγής Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(Ο.Π.Υ.Ι.Π.Κ.) θα υλοποιήσουν ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία Δ.Δ.Ε. 

Ηρακλείου με τίτλο: «Προαγωγή Υγείας - Σεξουαλική Αγωγή – Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα» για το σχολικό έτος 2021-2022. Στην Ομάδα Προαγωγής Υγείας συμμετέχουν 

προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ιατρικής, ειδικά εκπαιδευμένοι σε αντικείμενα αγωγής 

υγείας, υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Χρήστου Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρικής Σχολής Π.Κ., και υπό τον συντονισμό της κας Σαβουλίδη 

Αικατερίνης, επιστημονικής συνεργάτιδας του ίδιου Τμήματος, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου 

εξειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία. 

 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά σε ενημερωτική δράση, διάρκειας 2-3 

διδακτικών ωρών ανά τμήμα, που υλοποιείται από εκπαιδευμένους/-ες φοιτητές/εθελοντές/-όντριες 

της Ο.Π.Υ.Ι.Π.Κ. στα ενδιαφερόμενα σχολεία. Η δράση υλοποιείται ανά τμήμα (μέγιστος αριθμός 

μαθητών/-τριών 30) από δύο φοιτητές/-ήτριες (συνήθως διαφορετικού φύλου) κι έχει τη μορφή 

συζήτησης μεταξύ φοιτητών/-τριών και μαθητών/-τριών κι όχι «από καθέδρας» διάλεξη, επιδιώκοντας 

στην καλύτερη προσέγγιση του εφηβικού κοινού και συμβάλλοντας στην αφομοίωση και αποδοχή των 

παρεχόμενων πληροφοριών, που αφορούν σε θέματα αντισύλληψης, προστασίας από τα 

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.), σωστής χρήσης προφυλακτικού και ανάληψης 

προσωπικής ευθύνης όσον αφορά σε θέματα προσωπικής και δημόσιας υγείας. 

 

Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό για τους μαθητές/-τριες και θα πραγματοποιείται, χωρίς να 

παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/-τριες 

των σχολικών μονάδων και τη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. Επίσης, 

 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

                                  ------------------- 

 
   Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
 Υπεύθυνη        : Ζαχαράτου Αγγελική 
 Ταχ. Δ/νση       :  Μονοφατσίου 8 
 Ταχ. Κώδικας   : 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 Τηλ.                  : 2810-333778 / 6971899843 
 E-mail              : sxoldra@dide.ira.sch.gr/zacharatou@sch.gr 
 Site                   : http://sxoldra.mysch.gr  

 Facebook        : https://www.facebook.com/sxoldra 

 
 Πληροφορίες   : Ελένη Κοντουδάκη 
 Τηλ.                  : 2810-333768 

        

       Hράκλειο, 24/02/2022 

       Αρ. Πρωτ.: Φ.23/2407 

  
       Προς:  όλα τα σχολεία Δημόσια & 

Ιδιωτικά Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

 

 
       Κοιν: 

1. Περιφ/κή Δ/νση Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

2.  ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
3. Υπευθύνους ΠΛΗΝΕΤ 
4. ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕ Ηρακλείου 
5. ΚΠΕ Αρχανών  
6. Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας  
 

                        

http://sxoldra.mysch.gr/
https://www.facebook.com/sxoldra


διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό και η δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης από τα 

σχολεία εξαρτάται από τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των φοιτητών/εθελοντών/-τριών. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις κκ. 

Σαβουλίδη Αικατερίνη (ksavoulidi@gmail.com) και Όλγα Κοτρωνάκη (olga.kotro@hotmail.gr). 

 

Για το πρόγραμμα έχει δοθεί έγκριση υλοποίησης από τη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου με αρ. πρωτ. 

2178/21-02-2022. 

  

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/-τριες για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων 

τους. 

 

Επισυνάπτεται: Η έγκριση της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου δύο (2) σελ. 

 

 

 

 

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων                                  Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

                                                                                                        

                          

 

         Αγγελική Ζαχαράτου                                                                   Ιωάννης  Καραγιαννίδης 
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