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ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
(υπόψη Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και
Σχολικών Δραστηριοτήτων)
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ΘΕΜΑ : Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
Σχετικό έγγραφο: το με αριθ. πρωτ. 226287/Δ2/21-12-2017 του οικείου Υπουργείου

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. 53/20-12-2017
απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι ανανεώνουμε την έγκριση
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας τα οποία υλοποιούνται από τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό και απευθύνονται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική και σε άλλους 28 Νομούς, όπου λειτουργούν μόνιμα
περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κατά περίπτωση σε άλλες
περιφέρειες της χώρας.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
των μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την ανάπτυξη υγιών
μοντέλων συμπεριφοράς, τα οποία προφυλάσσουν από ασθένειες και προάγουν τη σωματική,
την πνευματική υγεία και ευεξία.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018 με τις εξής προϋποθέσεις:
α) η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών στα προγράμματα να είναι
προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων,

β) να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του
ωρολογίου προγράμματος,
γ) για την συμμετοχή των μαθητών/τριών στα προγράμματα να απαιτείται η έγγραφη
συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους,
δ) τα προγράμματα να υλοποιηθούν εφόσον ενταχθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή
σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δια μέσου των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών
Δραστηριοτήτων),
ε) τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιηθούν παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των
σχολείων που συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία και το
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών,
στ) να μη χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό
και να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών ή
των σχολικών μονάδων,
ζ) να ληφθεί μέριμνα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 210-3633940
(κ. Παπαδοπούλου).
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