
 

Θζμα:  Τλοποίηςη προγράμματοσ του Χαμόγελου του Παιδιοφ με 
τίτλο: “Real life stories” ςε Δημοτικά χολεία τησ Π.Ε. 
Ηρακλείου  

υνημμζνα: Ζγκριςθ προγράμματοσ ΥΠΠΕΘ αρ. πρωτ. Φ13.1/145074/Δ2 04-09-2017 

 
Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ υποβάλλονται διαδικτυακά ςτον ιςτότοπο: 
https://goo.gl/forms/AFC4zVZyKSHrW1kE3 
 (Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ αιτιςεων: Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017) 
 
 
     Το Σμήμα χολικϊν Δραςτηριοτήτων τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου και το 
Χαμόγελο του Παιδιοφ προτίκενται να υλοποιιςουν πρόγραμμα για τθν ευαιςθητοποίηςη 
των μακθτών/τριων ςε θζματα βίασ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2017-18 με 
τίτλο: «Real life stories».  
 
   Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε μαθητζσ Εϋ και τϋ των Δθμοτικών Σχολείων τθσ 
Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, υλοποιείται με τθν αφήγηςη 
δομθμζνων – καταςκευαςμζνων ιςτοριϊν από ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιοφ και 
με τθ διάδραςη μαηί του/τθσ. Οι ιςτορίεσ αφοροφν καταςτάςεισ ενδοοικογενειακήσ βίασ, 
ενδοςχολικήσ βίασ και εκφοβιςμοφ και αςφάλειασ ςτο διαδίκτυο. Βαςίηεται ςτθ κεωρία 
του παιδαγωγικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ και ςτο μοντζλο τθσ βιβλιοκεραπείασ με ζμφαςθ 
ςτθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ.  
 
   Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμζνο από το ΤΠΠΕΘ (επιςυνάπτεται θ ζγκριςθ), είναι δωρεάν 
και προαιρετικό για τουσ μακθτζσ, η διάρκειά του είναι 2 διδακτικζσ ϊρεσ, μποροφν να το 
παρακολουκιςουν μζχρι 40 μαθητζσ, υλοποιείται  ςτο ςχολείο χωρίσ να παρακωλφεται θ 
ομαλι λειτουργία του και μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ/τισ Διευκυντζσ/ντριεσ, 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
-------------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ 
&  Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η  ΚΡΗΣΗ 

Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 

 
Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2017 
Αρ. Πρωτ.: 14694 

 

Ταχ. Δ/νςθ      :  Μεταξοχωρίου 15  
Ταχ. Κώδικασ  :  713 04 Ηράκλειο 
Ταχ. Θυρίδα   :  2038. Νζο Στάδιο    
Τθλζφωνο      :  2810 529318 
Υπ. Τμιματοσ:  Στζργιοσ Χατηάκθσ 
E-mail             :  tay@dipe.ira.sch.gr  

 
Προσ 
Δημοτικά χολεία Π.Ε. Ηρακλείου 
 
Κοιν.  
Περιφερειακή Δ/νςη Εκπ/ςησ Κρήτησ 
Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Ηρακλείου 

https://goo.gl/forms/AFC4zVZyKSHrW1kE3
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Προϊςταμζνουσ/μενεσ των ςχολικών μονάδων, ενώ για τθ ςυμμετοχι των μακθτών 
απαιτείται θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων/κθδεμόνων αυτών.  
 
   Η χρονική διάρκεια κάκε κεματικισ χωριςτά (ενδοοικογενειακι βία, ενδοςχολικι βία, 
εκφοβιςμόσ και αςφάλεια ςτο διαδίκτυο) είναι 2 διδακτικζσ ϊρεσ. Αν κάποιο ςχολείο 
επικυμεί και δεφτερθ ι και τισ τρεισ κεματικζσ πρζπει να ςυμπλθρωκεί ο αντίςτοιχοσ 
αρικμόσ αιτιςεων και οι δράςεισ κα υλοποιθκοφν ςε διαφορετικζσ θμζρεσ. 
  
  Ο τελικόσ αρικμόσ των ςχολείων, ςτα οποία κα υλοποιθκεί το πρόγραμμα, κα κακοριςτεί 
μετά από ςυνεννόθςθ με το Χαμόγελο του Παιδιοφ.  
 

   Οι αιτήςεισ γίνονται αποκλειςτικά μζςα από ψηφιακή πλατφόρμα αιτιςεων ςτον 
ιςτότοπο https://goo.gl/forms/AFC4zVZyKSHrW1kE3. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
αιτιςεων ορίηεται θ Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017. 

 

 

 
Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου 

 

 

 

Δθμιτριοσ Αποςτολάκθσ 

 

https://goo.gl/forms/AFC4zVZyKSHrW1kE3

