
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος». 
 
Σχετ.: το με αρ. πρ. 207308/Δ2/28-11-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου. 
 

Απαντώντας στο με αρ.πρωτ. 017km0105/27-07-2017  έγγραφό σας και λαμβάνοντας 

υπόψη το με αρ. πρ. 48/23-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε 

ότι εγκρίνουμε ως προς  την παιδαγωγική καταλληλότητά του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

θέμα «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό» για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικού 

και Διαδικτυακού Εκφοβισμού», το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και 

Παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β΄ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» αποσκοπεί στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, παρέχοντας δωρεάν 

διαδικτυακές υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενημέρωσης τόσο σε παιδιά που επηρεάζονται από 

το φαινόμενο του εκφοβισμού όσο και σε εκπαιδευτικούς. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν και ανώνυμα με στόχο τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της 

ιδιωτικότητας των χρηστών. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α ́ και Β  ́Γυμνασίου και έχει ως βασικό 

στόχο την εκπαίδευση στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού μέσω της 

ανάπτυξης διεκδικητικής συμπεριφοράς. 

Η υλοποίηση του προγράμματος  εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών στο πρόγραμμα να είναι 

προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και τη 

σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων. 

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι, 14-12-2017 
Αρ. Πρωτ. Φ13.1/220593/Δ2 
 
ΠΡΟΣ: 
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού 
ΚΜΟΠ 
kmop@kmop.eu  
ΚΟΙΝ: 

1. ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (Υπόψη 

Υπευθύνων Αγωγής Υγείας & Σχολικών 

Δραστηριοτήτων) 

3. Γυμνάσια της χώρας (μέσω των οικείων 

Δ/νσεων) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 
 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. Βάρλα 
            Χ. Αρβανίτη  
Τηλέφωνο: 210 -  344. 3272, 2242 
Fax: 210 – 344. 3390 
Email: spudonde@minedu.gov.gr  

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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2) Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα απαιτείται η 

έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. 

3) Να υπάρχει μέριμνα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του 

ωρολογίου προγράμματος. 

4) Η ανάπτυξη του προγράμματος να πραγματοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία 

του/της υπεύθυνου/-ης εκπαιδευτικού της τάξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με 

τη συντονίστρια του προγράμματος «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» κα Αντωνοπούλου Βίκυ στο 

τηλέφωνο 210 – 3637547, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmop@kmop.eu ή να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα www.livewithoutbullying.com . 

Μετά το τέλος των Προγραμμάτων παρακαλούμε, όπως κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας  τα 

αποτελέσματα.                                   

 

         

                                                                                                       

    
 
                                       

  
 
  

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

Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr ) 

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

 
 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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