
 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 2017 

 

Θέµα: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Αξιότιµη κυρία ∆ρακοπούλου,   

Με το παρόν θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα 

προγράµµατα πρόληψης και ευαισθητοποίησης που 

πραγµατοποιεί «Το Χαµόγελο του Παιδιού»  στο 

πλαίσιο της συνεργασίας του µε το Υπουργείο Παιδείας 

και κατόπιν έγκρισης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής.  

Θα ήταν σηµαντικό να ενηµερώσετε τις εκπαιδευτικές 

µονάδες της περιοχής ευθύνης σας για όλες τις δράσεις 

και υπηρεσίες του Οργανισµού που µπορούν να 

τεθούν στη διάθεση του συνόλου των µαθητών, 

µαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

Τα προγράµµατα είναι: 

 «Το Παπάκι Πάει…» το οποίο είναι ένα 

πρόγραµµα αγωγής υγείας µε στόχο την 

ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε 

συνθήκες εξαφάνισης µη προσδιοριζόµενης 

αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον 

προσανατολισµό τους ή για κάποιον λόγο δεν 

βρίσκονται κοντά στο άτοµο που νοµίµως 

ασκεί την επιµέλεια τους.  Το Πρόγραµµα 

υλοποιείται από τους/ τις νηπιαγωγούς και τους 

δασκάλους/ τις δασκάλες αφού πρώτα λάβουν 

 

Προς:  ∆/νση ∆.Ε. ∆΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Υπόψη: κας Μάρας ∆ρακοπούλου 

Αρ. Πρ.: 332645/σα  



σχετική επιµόρφωση από το επιστηµονικό 

προσωπικό του Οργανισµού «Το Χαµόγελο 

του Παιδιού». 

 Το Πρόγραµµα «Real Life Stories» το οποίο 

αφορά ιστορίες που βασίζονται στο µοντέλο και 

τις αρχές της «Βιβλιοθεραπείας».  Ο/ Η 

ψυχολόγος  αφηγείται µια δοµηµένη 

κατασκευασµένη ιστορία σε οµάδα µαθητών 

και µαθητριών. Οι ιστορίες αφορούν 

καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, 

ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού και 

ασφάλειας στο ∆ιαδίκτυο.  Πρόκειται για 

σύγχρονες ιστορίες οι οποίες συµβάλλουν στη 

γνωστική κατανόηση και συναισθηµατική 

βίωση τόσο του ίδιου του εαυτού του 

µαθητή/της µαθήτριας, όσο και του 

περιβάλλοντα κόσµου του/της. Η 

διαδραστικότητα και το βίωµα της αφήγησης 

επιτρέπει στο µαθητή/ στη µαθήτρια να εισέλθει 

νοητικά σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

πειραµατισµού γύρω από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης των προγραµµάτων είναι ο 

Οργανισµός «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο 

της συνεργασίας του µε το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων (Μνηµόνιο Συνεργασίας 

από από 28/11/2016 µε τριετή ισχύ ) αλλά και ως 

πιστοποιηµένος από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

φορέας πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας. Να σηµειωθεί η 

εκπροσώπηση του Οργανισµού στον Οργανισµό των 

Ηνωµένων Εθνών καθώς είναι συνεργαζόµενος 

φορέας στο Τµήµα �ηµόσιας Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε 

(UN DPI NGO) ενώ αποτελεί ΜΚΟ µε ειδικό 

συµβουλευτικό καθεστώς στο Οικονοµικό και 

Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών (ΕCOSOC). 

Επιπροσθέτως, αξίζει να σηµειωθεί ότι «Το Χαµόγελο 



του Παιδιού» είναι µέλος του ∆ιεθνούς Κέντρου για τα 

Εξαφανισµένα και Υπό Εκµετάλλευση Παιδιά 

(International Centre for Missing and Exploited 

Children-ICMEC), καθώς και της Ευρωπαϊκής 

Οµοσπονδίας για τα Εξαφανισµένα Παιδιά (Missing 

Children Europe-MCE).  

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση , περαιτέρω 

πληροφορίες και οργάνωση των παρεµβάσεων / 

εκπαιδεύσεων παρακαλώ επικοινωνήσετε µε τους 

Πόπη Τεµεκενίδου, Κυριακή Καραµπίνου, Στέφανο 

Αλεβίζο στο τηλέφωνο 210-7609550  ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση school@hamogelo.gr  

 

Προσβλέποντας στη θετική σας απάντηση,      

Με εκτίµηση, 

 

Πόπη Τεµεκενίδου, Ψυχολόγος 

Κυριακή Καραµπίνου, Ψυχολόγος 

Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

� «Real Life Stories» 

Το Πρόγραµµα µε τίτλο «Real Life Stories» αφορά ιστορίες που 

βασίζονται στο µοντέλο και τις αρχές της «Βιβλιοθεραπείας».  Ο/ Η 

ψυχολόγος  αφηγείται µια δοµηµένη κατασκευασµένη ιστορία σε 

οµάδα µαθητών και µαθητριών.  Πρόκειται για σύγχρονες ιστορίες οι 

οποίες συµβάλλουν στη γνωστική κατανόηση και συναισθηµατική 

βίωση τόσο του ίδιου του εαυτού του µαθητή/της µαθήτριας, όσο και 

του περιβάλλοντα κόσµου του/της. Η διαδραστικότητα και το βίωµα 

της αφήγησης επιτρέπει στο µαθητή/ στη µαθήτρια να εισέλθει νοητικά 

σε ένα ασφαλές περιβάλλον πειραµατισµού γύρω από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

Η οµάδα στόχος είναι µαθητές και µαθήτριες πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. 

Αναφορικά µε την µεθοδολογία υλοποίησης, το Πρόγραµµα 

υλοποιείται µε την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του 

παιδαγωγικού κονστρουκτιβισµού και στο µοντέλο ανάπτυξης 

∆εξιοτήτων Ζωής  (Life Skills) µε έµφαση  στην καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης των παιδιών.  

Το Πρόγραµµα δοµείται σε τρεις θεµατικές ενότητες, και συγκεκριµένα 

στις: 

• Βία κατά των παιδιών  

• Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισµός 

• Κακοποίηση / Παρενόχληση / Εκφοβισµός 

µέσω ηλεκτρονικών µέσων 

Η διάρκεια κάθε θεµατικής είναι 2 διδακτικές ώρες και το Πρόγραµµα 

απευθύνεται σε οµάδα 50 µαθητών/ µαθητριών (µέγιστος αριθµός).  

Το Πρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί είτε στις τάξεις των µαθητών, 

µαθητριών είτε στο Κινητό Εργαστήρι Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας 

«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού»  

Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι, µέσα από την αφήγηση και 

τη διάδραση µε τον εισηγητή/εισηγήτρια, η θεωρητική παρουσίαση και 

ανάλυση θεµατικών ενοτήτων σχετικά µε τη βία και τον εκφοβισµό των 

παιδιών και τα δικαιώµατα των παιδιών. 

Μέσα από το συγκεκριµένο Πρόγραµµα οι µαθητές/ µαθήτριες 

αναµένεται: 



 να µπορούν να αναγνωρίζουν τα εν λόγω 

φαινόµενα 

 να µπορούν να προστατεύονται άµεσα σε 

κρούσµατα κακοποίησης και εκφοβισµού 

 να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον 

συναισθηµατικό κόσµο του παιδιού που βιώνει 

βία 

 να αναγνωρίζουν τις διαθέσιµες πηγές βοήθειας 

Επισηµαίνεται, τέλος, ότι η παρέµβαση θα πραγµατοποιείται µε τη 

σύµφωνη γνώµη και σε πρότερη συνεννόηση µε τους/τις ∆ιευθυντές/-

ριες των σχολείων και σε συνεργασία µε τους/ τις 

 Σχολικούς Συµβούλους 

 Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας/ Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων 

 Υπεύθυνους Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων 

και δεν θα παρακωλύει µε κανένα τρόπο το ωρολόγιο πρόγραµµα των 

σχολείων.  

 

� «Το Παπάκι Πάει…» 

 

Το Πρόγραµµα «Το Παπάκι Πάει…» είναι ένα πρόγραµµα αγωγής 

υγείας µε στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης µη 

προσδιοριζόµενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον 

προσανατολισµό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο 

άτοµο που νοµίµως ασκεί την επιµέλεια τους.  Το Πρόγραµµα 

υλοποιείται από τους/ τις νηπιαγωγούς και τους δασκάλους/ τις 

δασκάλες αφού πρώτα λάβουν σχετική επιµόρφωση από το 

επιστηµονικό προσωπικό του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του 

Παιδιού». 

Η οµάδα στόχος είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε 

όλη την Ελλάδα οι οποίοι µε την σειρά τους θα εκπαιδεύσουν και θα 

ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές και τις µαθήτριες σε θέµατα 

εξαφανίσεων. 

Αναφορικά µε την µεθοδολογία υλοποίησης, το Πρόγραµµα 

υλοποιείται µε την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του 

παιδαγωγικού κονστρουκτιβισµού και στο µοντέλο ανάπτυξης 



∆εξιοτήτων Ζωής   (Life Skills) µε έµφαση  στην καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης των παιδιών.  

Το Πρόγραµµα «Το Παπάκι Πάει…» µπορεί να εφαρµοστεί µόνο από 

εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί στην υλοποίηση του 

προγράµµατος µέσα από µια εξειδικευµένη  και στοχευµένη 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση έχει βιωµατικό χαρακτήρα, 

πραγµατοποιείται από ψυχολόγους του Οργανισµού «Το Χαµόγελο 

του Παιδιού» και διαρκεί 8 ώρες (2 τετράωρες συναντήσεις). Η 

εκπαίδευση αφορά σε: 

� Θεωρητικό υπόβαθρο / κίνδυνοι κατά την 

εξαφάνιση ενός παιδιού 

� Τεχνικές αφήγησης παραµυθιού και 

δραστηριότητες εµβάθυνσης 

� ∆ραστηριότητες κατασκευής κούκλας και 

απόδοσης έργου µέσω κουκλοθέατρου 

� ∆ιεργασία των µηνυµάτων του προγράµµατος 

(βλ. στόχοι) σε µικρές οµάδες µαθητών / 

µαθητριών 

� Συζήτηση σε κύκλο  

Κατά την υλοποίησή του από τους/ τις εκπαιδευτικούς το Πρόγραµµα 

εφαρµόζεται σε πέντε δίωρες συναντήσεις, οι οποίες αφορούν: 

1. Κατασκευή κούκλας από τα παιδιά 

2. Αφήγηση Παραµυθιού 

3. Παράσταση κουκλοθέατρου «Το Παπάκι 

Πάει…» 

4. ∆ραστηριότητες εµβάθυνσης  

5. Εκδήλωση σε γονείς/ κηδεµόνες όπου τα παιδιά 

θα παρουσιάσουν τι έµαθαν 

Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η εκπαίδευση των µαθητών 

/ µαθητριών σε δεξιότητες που θα τα προστατεύσουν σε συνθήκες 

εξαφάνισης αλλά και θα µειώσουν την πιθανότητα να βρεθούν σε 

τέτοια συνθήκη. Τα µηνύµατα προκύπτουν από την βιβλιογραφία που 

έχει εκδώσει το ∆ιεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισµένα και Υπό 

Εκµετάλλευση Παιδιά, και συγκεκριµένα τα παιδιά θα εκπαιδευτούν 

στα εξής πεδία: 

 Σε περίπτωση που δεν βλέπω τη µαµά/ τον 

µπαµπά µένω σταθερά στη θέση µου χωρίς να 

κινούµαι 



 ∆εν ακολουθώ κανένα άγνωστο/ καµία άγνωστη 

 Φωνάζω δυνατά  

 Εµπιστεύοµαι τους αστυνόµους 

 Γνωρίζω το όνοµά µου, κάποιο τηλέφωνο γονέα 

ή συγγενή ή/και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.  

Επισηµαίνεται, τέλος, ότι η παρέµβαση θα πραγµατοποιηθεί µε τη 

σύµφωνη γνώµη και σε πρότερη συνεννόηση µε τους/τις ∆ιευθυντές/-

ριες των σχολείων και σε συνεργασία µε τους/ τις 

 Σχολικούς Συµβούλους 

 Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας/ Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων 

 Υπεύθυνους Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων 

και δεν θα παρακωλύει µε κανένα τρόπο το ωρολόγιο πρόγραµµα των 

σχολείων.  

 

 

 

 

 

 


