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Συνάντηση εκπροσώπων του  Δ.Σ του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας  με  την 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Φώφη Γεννηματά

Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, και ώρα 14.30, εκπρόσωποι του Διοικητικού  Συμβουλίου του Συλλόγου 
μας α) Ευθυμιάδου Σοφία, Πρόεδρος, β) Κυριακού Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας, γ) Ζαλαμήτσος Μάριος,  
Ταμίας,  δ)  Χιόνη Μαρία, μέλος, ε)  Χρηστίδου Χριστίνα,  μέλος, πραγματοποίησαν στο Υπουργείο Παιδείας 
συνάντηση εργασίας με την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κ. Φώφη Γεννηματά.

Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ήταν πολύ εποικοδομητική. Η κ. Αναπληρώτρια Υπουργός 
τόνισε ότι η διατήρηση και η αναβάθμιση του θεσμού της Αγωγής Υγείας αποτελεί αναγκαιότητα και ότι είναι  
πολύ σημαντικό η Αγωγή Υγείας να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες όλων των  
βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντηση εργασίας, με βάση τα υπομνήματα για την αναγνώριση του διδακτικού και διοικητικού 
μας έργου που έχουν ήδη κατατεθεί στην κ. Αναπληρώτρια Υπουργό, και προκειμένου να αποκατασταθεί η  
άδικη  μέχρι  στιγμής  αντιμετώπιση  των  Υπευθύνων  Σχολικών  Δραστηριοτήτων,  αναπτύχθηκαν  από  την 
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ  θέματα που σχετίζονται με το μέλλον της  Αγωγής Υγείας στο Σχολείο και την  
εξέλιξη του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και τονίστηκε η αναγκαιότητα για: 

• Άμεση αναγνώριση της  υπηρεσίας  του χρόνου θητείας των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) ως διδακτικής υπηρεσίας  με αναδρομική ισχύ.

• Μοριοδότηση  του  διοικητικού  έργου  και  της  διδακτικής  υπηρεσίας  των  Υπευθύνων  Σχολικών 
Δραστηριοτήτων  όπως  αντίστοιχα  γίνεται  και  με  τις  θέσεις  των  Σχολικών  Συμβούλων  και  των 
Υπευθύνων των ΚΠΕ για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στελέχους.

• Εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2817/ΦΕΚ78/14-3-2000, που προβλέπει την εφαρμογή προγραμμάτων 
αγωγής υγείας στο πλαίσιο των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Στελέχωση των Σ.Σ.Ν. με το προβλεπόμενο επιστημονικό προσωπικό.
• Να  δοθεί  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  του  προγράμματος  Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  στο  Β΄ 

επίπεδο στο πλαίσιο της 2ης Επιμορφωτικής περιόδου (Δεκέμβριος 2010 - Ιούνιος 2011) της Πράξης 
"Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική 
Πράξη" από τους  εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν ως Υπεύθυνοι των Καινοτόμων Δράσεων.

• Τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του 
Παιδιού, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet), τα Κέντρα Πρόληψης, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση,  Μη  Κυβερνητικοί  Οργανισμοί  κ.α.,  για  την  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή 
προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία. 
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Η κ.  Αναπληρώτρια  Υπουργός  έδωσε  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  αναγκαιότητα  εφαρμογής  προγραμμάτων 
αγωγής υγείας στο σύνολο των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που διαφάνηκε 
και από την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημα μας για συνάντηση και συνεργασία μαζί της. Επίσης εξέφρασε 
την πρόθεση της  για την αξιοποίηση του σχολικού δικτύου  στη δημιουργία μηνυμάτων που θα αποτελούν 
αφορμές προβληματισμού και διαλόγου στα σχολεία για θέματα ψυχικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών 
και μαθητριών. 

Η συνάντηση επισφραγίσθηκε με τη διαβεβαίωση της κ. Αναπληρώτριας Υπουργού για την ενίσχυση του 
θεσμού  του  Υπευθύνου  Αγωγής  Υγείας  και  των  προγραμμάτων  Αγωγής  Υγείας  στα  σχολεία,  ως  μέσου 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού.
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