
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας: Ακριβές Αντίγραφο    

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  17/02/2017 

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

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

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 
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ΚΟΙΝ.: 

   

                        Παρεμβάσεις Πρόληψης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
 
 ΣΧ.:  Το με Α.Π.:  Φ14/2921/10305 /Δ1/23-01-2017 Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας  

μεταξύ του ΥΠΠΕΘ και του Συλλόγου το «Χαμόγελο του Παιδιού»   
   

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρόληψης στα 

σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών /τριών, των εκπαιδευτικών και 

των γονέων και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και κινδύνων  που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. 

Στόχος των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι η ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση των 

μελών της σχολικής κοινότητας για το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης εντός και εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος, τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του, τις συνέπειες καθώς και τους τρόπους 

παρέμβασης για την πρόληψη του φαινομένου  και γενικότερα για την προστασία και προάσπιση των 

δικαιωμάτων των παιδιών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για: 

 

α) Διαδραστικές Παρεμβάσεις Πρωτογενούς Πρόληψης για μαθητές /τριες, που πραγματοποιεί το  

επιστημονικό προσωπικό - ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί - του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός του ωρολογίου προγράμματος,  στο 

πλαίσιο του Επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Υπουργείο 

Παιδείας στις εξής θεματικές ενότητες:  

 Προστατεύω τα δικαιώματά μου - Κακοποίηση 

 Ενδοσχολική Βία – Εκφοβισμός 

 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 

 
  

 

    1785 

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

  Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

   Χαμόγελο του Παιδιού 

 ΘΕΜΑ: 
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Όλες οι παρεμβάσεις έχουν διάρκεια δύο διδακτικές ώρες, απευθύνονται σε ομάδα μαθητών 

έως 40-45 ατόμων και υλοποιούνται με σύγχρονες εγκεκριμένες παιδαγωγικές διαδραστικές 

μεθόδους, κατάλληλα διαμορφωμένες ανά ηλικιακή βαθμίδα.  

 

β) Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και γονείς 

Στις αντίστοιχες θεματικές επίσης, είναι ενδεδειγμένο να υλοποιηθούν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στους 

Συλλόγους Εκπαιδευτικών και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων,  απογευματινές ώρες.   

 

 γ) «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει νέα κινητή μονάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την 

ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, τη μονάδα «Οδυσσέας - Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, 

Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας», η οποία  θα βρίσκεται στην Πάτρα από τις 26 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 

2017. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση 

παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα όπως η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, ο 

ενδοσχολικός εκφοβισμός και η ηλεκτρονική βία - cyber bullying .  

 

Επισημαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και προαιρετικά για τους 

μαθητές και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και 

μετά από συνεννόηση με τους /τις Διευθυντές/ ντριες των σχολικών μονάδων, ενώ η συμμετοχή των 

μαθητών στην εκπαίδευση προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, το οποίο 

αφορά σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση ατόμων ή φορέων εντός του σχολικού χώρου, καθώς και η 

αποφυγή προβολής μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού υλικού. 

   

 Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας 

συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γραφείου Αγωγής Υγείας  

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας: health-promotion@dide.ach.sch.gr   

 

Συν.:  1. Αίτηση συμμετοχής 

                                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
 
 

                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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