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ΚΟΙΝ.: 

   

«                    Παρεμβάσεις Πρόληψης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
για μαθητές και γονείς 

 
 ΣΧ.: - Η με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΠΓ/7828/Δ7/22-01-2021 Έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και το υλικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
-  Το από 26-03-2020 Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας  μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 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, σύμφωνα με την υπ΄ αρ.  

Φ.2.1/ΠΓ/7828/Δ7/22-01-2021 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

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 – Πρόγραμμα «Real Life Stories» για 

μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά από την ψυχολόγο του Οργανισμού κα Έλενα 

Παλούμπη, διαρκεί δυο (2) διδακτικές ώρες και παρακολουθείται από ομάδα παιδιών, η οποία δεν 
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ξεπερνά τα πενήντα (50) μέλη (μέγιστος αριθμός). Για κάθε ξεχωριστή ομάδα παιδιών μπορεί να 

επιλεχθεί μία από τις ακόλουθες θεματικές: 

•     Κακοποίηση- Παραμέληση Παιδιού 

• Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 

• Ασφάλεια στο Διαδίκτυο/Διαδικτυακός Εκφοβισμός  

 Εμπορία-Εκμετάλλευση παιδιών/Trafficking 

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι, μέσα από την αφήγηση και τη διάδραση με τον 

εισηγητή/την εισηγήτρια, η θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση θεματικών ενοτήτων σχετικά με τη 

βία, την εκμετάλλευση ανηλίκων, 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, 

Το Πρόγραμμα με τίτλο «Real Life Stories» αφορά ιστορίες που βασίζονται στο μοντέλο και τις 

αρχές της «Βιβλιοθεραπείας».  Ο/ Η επαγγελματίας 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. Οι ιστορίες αφορούν καταστάσεις 

ενδοοικογενειακής βίας, ενδοσχολικής βίας-εκφοβισμού και εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου καθώς 

και εμπορίας κι εκμετάλλευσης παιδιών.  

Αναφορικά με την μεθοδολογία υλοποίησης, το Πρόγραμμα υλοποιείται με την αφήγηση 

ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισμού και στο μοντέλο 

ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής  (Life Skills) με έμφαση  στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των 

παιδιών. Το Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο αποτελείται από βίντεο, εκ των οποίων η μια σειρά 

παρουσιάζει ένα περιστατικό σωματικής, ψυχολογικής και λεκτικής βίας, ενώ η άλλη σειρά από 

βίντεο παρουσιάζει ένα περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber bullying). Και στα δυο είδη 

βίντεο δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ιστορίας από την οπτική των τριών βασικών 

πρωταγωνιστών: α) το παιδί που εκφοβίζει, β) το παιδί που εκφοβίζεται και γ)τον παρατηρητή.  

Το Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Europe’s 

Antibullying Campaign» που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα DAPHNE III της D.G. Justice της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο στόχος του έργου συνίσταται στη δημιουργία μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής 

απάντησης στην καταγραφή και διαχείριση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού σε όλες τις 



 

σύγχρονες μορφές του και στην οργάνωση μιας Ευρωπαϊκής καμπάνιας για την ενημέρωση παιδιών, 

γονέων, εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενου για το πρόβλημα. 

 

β) Διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης για γονείς - Πρόγραμμα «Κοντά στους Γονείς»  

Στόχος των παρεμβάσεων στους γονείς και κηδεμόνες είναι η ενημέρωση και η εμβάθυνση των 

γνώσεών τους σε θέματα βίας, αλλά και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, με στόχο την 

αποτελεσματική επίλυση αντίστοιχων καταστάσεων κρίσης. Επιπρόσθετα, τα οφέλη 

πολλαπλασιάζονται από την συζήτηση με άλλους γονείς και την ανταλλαγή απόψεων και 

προβληματισμών. 

Οι διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για γονείς υλοποιούνται 

απογευματινές ώρες, διαρκούν περίπου δυο (2) ώρες και η γενική δομή τους αφορά στην θεωρητική 

παρουσίαση του φαινομένου από τον εισηγητή/την εισηγήτρια ψυχολόγο και στη συνέχεια συζήτηση 

με το κοινό σε θεματικές που αναφέρονται στη βία και συγκεκριμένα: 

 Κακοποίηση – Παραμέληση Παιδιού 

 Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 

 Θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο 

 Ο Ρόλος των Γονέων στην πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης / κακοποίησης παιδιών. 

Επιπρόσθετα, λόγω της τρέχουσας συνθήκης της πανδημίας  COVID-19, υπάρχουν και οι εξής 

θεματικές ενότητες: 

 COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας 

 COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά 

και την οικογένεια  

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων του σχολείου ή κατόπιν πρόσκλησης του συλλόγου εκπαιδευτικών. 

 Επισημάνσεις – προϋποθέσεις υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 

  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δύνανται να εφαρμόζονται διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας «YouLearn» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  ή, εάν εξυπηρετεί, μέσω της 

πλατφόρμας που χρησιμοποιούν ήδη τα σχολεία. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα προγράμματα είναι δωρεάν και προαιρετική και γίνεται 

αυστηρά με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων –κηδεμόνων τους. 

 Υλοποιούνται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του 

Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας με απαραίτητη προϋπόθεση τη μη παρακώλυση του 

σχολικού προγράμματος και την ασφάλεια των μαθητών. 



 

 Σε περίπτωση υλοποίησής τους στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα σε κάθε 

τμήμα επιπλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

 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 Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού υλικού. 

 Επιβάλλεται να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, ενώ δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή 

ηχογράφηση των μαθητών/τριών. 

 

Αίτηση συμμετοχής 

 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 

 
                                    

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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