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                        Παρεμβάςεισ Πρόληψησ από «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» 
 
 Χ.:  Σο με αρ. πρωτ.:  Φ14/2921/10305/Δ1/23-01-2017 Επικαιροποιθμζνο Μνημόνιο υνεργαςίασ  

μεταξφ του ΤΠΠΕΘ και του υλλόγου το «Χαμόγελο του Παιδιοφ» με τριετι ιςχφ 
           Η με αρ. πρωτ.: Φ13.1/145074/Δ4/04-09-2017 Ζγκριςη του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
«Real Life Stories» από το  ΤΠΠΕΘ 
 

Η Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ ςε ςυνεργαςία με τον 

Οργανιςμό «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» διοργανϊνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρόλθψθσ ςτα 

ςχολεία, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν /τριϊν, των εκπαιδευτικϊν και 

των γονζων και τθν υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων και κινδφνων  που αντιμετωπίηουν τα παιδιά. 

τόχοσ των Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων είναι θ ενθμζρωςθ  και  ευαιςκθτοποίθςθ των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για το φαινόμενο τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ εντόσ και εκτόσ του 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του, τισ ςυνζπειεσ κακϊσ και τουσ τρόπουσ 

παρζμβαςθσ για τθν πρόλθψθ του φαινομζνου  και γενικότερα για τθν προςταςία και προάςπιςθ των 

δικαιωμάτων των παιδιϊν. υγκεκριμζνα, πρόκειται για: 

 

α) Διαδραςτικζσ Παρεμβάςεισ Πρωτογενοφσ Πρόληψησ για μακθτζσ /τριεσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, εντόσ του ωρολογίου προγράμματοσ,  ςτο πλαίςιο του Επικαιροποιθμζνου Μνθμονίου 

υνεργαςίασ που ζχει υπογραφεί με το Τπουργείο Παιδείασ ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Προςτατεφω τα δικαιϊματά μου - Κακοποίηςη 

 Ενδοςχολική Βία – Εκφοβιςμόσ 

 Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αχαΐασ 

 
  

 

     13660 

  Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδασ 

  Γραφείο χολικϊν υμβοφλων 

   Χαμόγελο του Παιδιοφ 

 ΘΕΜΑ: 
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Όλεσ οι παρεμβάςεισ ζχουν διάρκεια δφο διδακτικζσ ϊρεσ, απευκφνονται ςε ομάδα 

μακθτϊν ζωσ 40-45 ατόμων και υλοποιοφνται με ςφγχρονεσ εγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ 

διαδραςτικζσ μεκόδουσ, κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ ανά θλικιακι βακμίδα, από τθν κλινικι 

ψυχολόγο του Οργανιςμοφ, κα ωτθρία Μπαράκου. 

 

Οι παρεμβάςεισ είναι ςχεδιαςμζνεσ με βάςθ το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Real Life Stories» 

(αρ. πρωτ. Ζγκριςθσ του ΤΠΠΕΘ: Φ13.1/145074/Δ4/04-09-2017) το οποίο αφορά ιςτορίεσ που 

βαςίηονται ςτο μοντζλο και τισ αρχζσ τθσ «Βιβλιοκεραπείασ». Η ψυχολόγοσ  αφθγείται μια δομθμζνθ 

καταςκευαςμζνθ ιςτορία ςε ομάδα μακθτϊν και μακθτριϊν. Οι ιςτορίεσ αφοροφν καταςτάςεισ 

ενδοοικογενειακισ βίασ, ενδοςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ και αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο.  Πρόκειται 

για ςφγχρονεσ ιςτορίεσ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ γνωςτικι κατανόθςθ και ςυναιςκθματικι βίωςθ 

τόςο του ίδιου του εαυτοφ του μακθτι/τθσ μακιτριασ, όςο και του περιβάλλοντα κόςμου του/τθσ. Η 

διαδραςτικότθτα και το βίωμα τθσ αφιγθςθσ επιτρζπει ςτο μακθτι/ ςτθ μακιτρια να ειςζλκει 

νοθτικά ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον πειραματιςμοφ γφρω από τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. 

 

β) Εκπαιδευτικά εμινάρια ςε εκπαιδευτικοφσ και γονείσ 

τισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ επίςθσ, είναι ενδεδειγμζνο να υλοποιθκοφν παράλλθλα 

Εκπαιδευτικά εμινάρια ςτουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικϊν και ςτουσ υλλόγουσ Γονζων και 

Κθδεμόνων,  απογευματινζσ ϊρεσ.   

 

 γ) «ΟΔΤΕΑ» - Κινητό Εργαςτήριο Ενημζρωςησ, Εκπαίδευςησ & Σεχνολογίασ  

Σο «Χαμόγελο του Παιδιοφ» διακζτει επίςθσ, τθ μονάδα «Οδυςςζασ - Κινητό Εργαςτήριο 

Ενημζρωςησ, Εκπαίδευςησ & Σεχνολογίασ», μια νζα κινθτι μονάδα ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ 

ςχετικά με τθν αςφαλι χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Για τον χρόνο κατά τον οποίο ο «Οδυςςζασ» κα 

βρίςκεται ςτθν Πάτρα, πικανά και ςτο Αίγιο, κα υπάρξει νεότερθ ενθμζρωςθ. Σο Πρόγραμμα τελεί 

υπό τθν αιγίδα του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςτο πλαίςιο των δράςεων για τθν ενθμζρωςθ παιδιϊν, γονζων και 

εκπαιδευτικϊν ςε κζματα όπωσ θ αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο, ο ενδοςχολικόσ εκφοβιςμόσ και 

θ θλεκτρονικι βία - cyber bullying .  

 

Φορζασ Τλοποίθςθσ των προγραμμάτων είναι ο Οργανιςμόσ «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» ςτο 

πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του με το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (Μνθμόνιο 

υνεργαςίασ από 28/11/2016 με τριετι ιςχφ, αρ. πρωτ. ΤΠΠΕΘ: Φ14/2921/10305/Δ1/23-01-2017) 

αλλά και ωσ πιςτοποιθμζνοσ από το Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ φορζασ πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ κοινωνικισ φροντίδασ. Να 

ςθμειωκεί θ εκπροςϊπηςη του Οργανιςμοφ ςτον Οργανιςμό των Θνωμζνων Εθνϊν κακϊσ είναι 

ςυνεργαηόμενοσ φορζασ ςτο Σμιμα Δθμόςιασ Πλθροφόρθςθσ του Ο.Η.Ε (UN DPI NGO) ενϊ αποτελεί 



 

ΜΚΟ με ειδικό ςυμβουλευτικό κακεςτϊσ ςτο Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο των Ηνωμζνων 

Εκνϊν (ΕCOSOC). Επιπροςκζτωσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» είναι μζλοσ του 

Διεκνοφσ Κζντρου για τα Εξαφανιςμζνα και Τπό Εκμετάλλευςθ Παιδιά (International Centre for 

Missing and Exploited Children-ICMEC), κακϊσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ομοςπονδίασ για τα Εξαφανιςμζνα 

Παιδιά (Missing Children Europe-MCE).  

 

Επιςθμαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και προαιρετικά για τουσ 

μακθτζσ και κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ να παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των ςχολείων και 

μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ /τισ Διευκυντζσ/ ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων, ενϊ θ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ προχποκζτει τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων/ κθδεμόνων τουσ.  

ασ υπενκυμίηουμε ότι κρίνεται απαραίτθτθ θ αποφυγι διάκεςθσ οποιουδιποτε υλικοφ, το οποίο 

αφορά ςε άμεςθ ι ζμμεςθ διαφιμιςθ ατόμων ι φορζων εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, κακϊσ και θ 

αποφυγι προβολισ μθ εγκεκριμζνου από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

   

 Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δθλϊςουν ςυμμετοχι, αποςτζλλοντασ 

ςυμπλθρωμζνθ τθ ςυνθμμζνθ αίτηςη ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του γραφείου Αγωγισ Τγείασ  

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

 

υν.:  1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ 

 

 
                   ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ   
                                                                                                     Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ                                                                                                                                                   
   Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ                                                                  

  

                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΘ 

              ΗΑΦΕΙΡΟΤΛΑ ΜΑΡΑΝΣΘ                                                            
 

mailto:health-promotion@dide.ach.sch.gr

		2017-10-04T11:12:31+0300




