
   
 

 

 
 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 225534/Δ2/21-12-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. 

Σε απάντηση του από 20-07-2017 αιτήματός σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 

53/20-12-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος  «ENABLE-Ενδυναμώνω» και τη χρήση του 

συνοδευτικού υλικού, το οποίο απευθύνεται για το 2017-18 σε εκπαιδευτικούς της Αττικής, 

καθώς το περιεχόμενό του πληροί τους αναγκαίους παιδαγωγικούς όρους και προϋποθέσεις.  

Το Enable-Ενδυναμώνω είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενάντια στον εκφοβισμό σε 

περιβάλλοντα μάθησης και διασκέδασης που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (DG-Justice) με συντονιστή φορέα το European Schoolnet και απευθύνεται σε μαθητές 

της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της  Α’ τάξης Γυμνασίου μέσω της κοινωνικής και συναισθηματικής 

ανάπτυξης και της εκπαίδευσης των συνομηλίκων τους. Το εκπαιδευτικό υλικό του 

προγράμματος απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και περιέχει την παρουσίαση του προγράμματος και των στόχων του, 

σχέδια μαθημάτων για καθεμιά από τις θεματικές του προγράμματος, προτεινόμενες 

δραστηριότητες, προτεινόμενα εκπαιδευτικά εργαλεία και φύλλα δραστηριοτήτων για την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος και ενημερωτικό υλικό για 

τους γονείς.  

Σκοπός του Προγράμματος είναι ο περιορισμός των περιστατικών εκφοβισμού μέσα από 

την ανάπτυξη παρεμβάσεων που εμπλέκουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, και θα 

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθ. Προτερ. 
 
Μαρούσι, 01-02-2018 
Αρ. Πρωτ.  Φ13.1/17301 /Δ2 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) 
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών 
Νοσοκομείο Παίδων "Π & Α Κυριακού" 
Υποψη κας Αθανασίου Καλλιόπης 
info@youth-health.gr  
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
2. Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄, 

Β΄, Γ΄, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. & Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. 
ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ΄  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

----- 
 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.) 

           Α. Βάρλα (Δ.Ε.) 
           Χ. Αρβανίτη  
           Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.Ε.) 

Τηλέφωνο: 210 - 344.3318 (Π.Ε.) 
     210 - 344.3272, 2242(Δ.Ε.) 
     210 – 344.2190 (Ε.Α.Ε.) 

Φαξ:  210 - 344.3390 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mailto:info@youth-health.gr


βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες  που σχετίζονται με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη και προάγουν την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και ευημερία τους.  

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/τριών και του Συλλόγου Διδασκόντων 

για τη συμμετοχή των σχολείων στα προγράμματα, 

2. η μορφή και οι διαδικασίες του προγράμματος να μην έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με 

την προηγούμενη έγκριση, 

3. η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-τριών 

(και των εκπαιδευτικών) και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των 

οικογενειών τους, 

4. η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα σχολεία 

και τους μαθητές/-ήτριες και χωρίς τη διανομή οποιουδήποτε εμπορικού-διαφημιστικού 

υλικού, και  

5. η κατάθεση στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα της 

πρώτης (πιλοτικής) και της δεύτερης εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν 
στα παρακάτω τηλέφωνα: 210-7710824, 213-2009806 και 80011 80015 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@youth-health.gr  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:    
1. Δ/νση   Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Π.Ε. – Τμήμα Γ΄ 
2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης – Τμήμα Α΄ 
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.  

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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