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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
Βαθ. Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 20-11-2017
Αρ. Πρωτ. Φ13.1/ 201062/Δ2
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
pfy@moh.gov.gr
ΚΟΙΝ:
1. ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της
χώρας (Υπόψη Υπευθύνων Αγωγής Υγείας
και Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών δράσεων του Τμήματος Δ΄ Αγωγής Υγείας
& Πρόληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας
για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 186318/Δ2/01-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου
Απαντώντας Γ3δ/ΔΦ3.3,13,18ΦΑΥ 4,6/Γ.Π.οικ. 49930/29-06-2017 έγγραφό σας και
λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 44/30-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό και τις προτάσεις
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων του Τμήματος Δ΄ Αγωγής Υγείας & Πρόληψης της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας για σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018.
Στο υλικό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 Ε –bug: Το υλικό αποτελείται από δύο βιβλία, ένα για το Δημοτικό και ένα για το Γυμνάσιο καθώς
και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.e-bug.eu και έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος E-bug. Tο υλικό διατίθεται δωρεάν για χρήση στην τάξη και περιέχει
εργασίες και μαθήματα σχετικά με τους μικροοργανισμούς, τους κανόνες υγιεινής, την ορθή
χρήση αντιβιοτικών και τα εμβόλια. Έχει δύο θεματικές: α) «Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων»
και β) «Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια». Απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες των
μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού (Δ΄, Ε΄ και Στ΄) και σε μαθητές/-ήτριες Γυμνασίου. Το εν λόγω
υλικό εγκρίνεται για διάθεση σε Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και εκπαιδευτικούς που
εμπλέκονται σε αντίστοιχα προγράμματα, για μαθητές/-ήτριες Δημοτικού (Δ΄ έως Στ’ ) και
Γυμνασίου.


Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας, στο πλαίσιο
Αγωγής Υγείας για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία. Οι εν λόγω παρεμβάσεις
περιλαμβάνουν έντυπο υλικό και αναπτύσσονται στις ακόλουθες επτά (7) ενότητες:
1. «Είμαι έφηβη, τι μου συμβαίνει;» μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
2. «Είμαι έφηβος, τι μου συμβαίνει;» για μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
3. «Οι σχέσεις στην εφηβεία – Τα δύο φύλα» για μαθητές/-ήτριες Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου .

4. «Σεξουαλική αγωγή στα κορίτσια» για μαθητές/-ήτριες της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.
5. «Σεξουαλική αγωγή στα αγόρια» για μαθητές/-ήτριες της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.
6. «Αντισύλληψη στην εφηβεία» για μαθητές και μαθήτριες της Α΄και Β΄ Λυκείου.
7. «Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις» για μαθητές και μαθήτριες της Α και Β΄ Λυκείου.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία, εγκρίνονται για
διάθεση και χρήση από επαγγελματίες υγείας, για μαθητές/-ήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.


Δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, διάρκειας μίας (1) διδακτικής
ώρας, στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας για την Προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι εν λόγω
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν υλικό, το οποίο έχει παραχθεί από Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.) και ενημερώνει σχετικά με την αιμοδοσία, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και τη
διαδικασία καθώς και τη διαχείριση του αίματος και των συστατικών του.
Οι
προαναφερόμενες παρεμβάσεις σχετικά με την Προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας,
εγκρίνονται για διάθεση και χρήση από επαγγελματίες υγείας, για μαθητές/-ήτριες
Γυμνασίου και Λυκείου.



Δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, διάρκειας μίας (1) διδακτικής
ώρας, στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας για την Αγωγή Στοματικής Υγείας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις
περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει παραχθεί από την Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία και προτείνεται για χρήση κατά την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Αγωγής Πρωτοβάθμιας Υγείας σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι
προαναφερόμενες παρεμβάσεις σχετικά με την Αγωγή Στοματικής Υγείας για διάθεση και
χρήση από επαγγελματίες υγείας, για μαθητές/-ήτριες Δημοτικού.

Επισημαίνονται τα εξής:
 Οι επισκέψεις των παραπάνω αναφερόμενων επαγγελματιών υγείας στο σχολείο και η
ενημέρωση των μαθητών/-τριών δύνανται να πραγματοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη του
Συλλόγου Διδασκόντων και κατόπιν συνεννόησης έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το
σχολικό πρόγραμμα.
 Η ενημέρωση των μαθητών/-τριών θα πρέπει να γίνεται παρουσία του εκπαιδευτικού της
τάξης που θα συμμετέχει στη δραστηριότητα και θα πρέπει να είναι κατάλληλα
προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών.
 Η ενημέρωση των μαθητών/-τριών θα γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση
και δεν θα περιλαμβάνει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
 Η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας & Σχολικών Δραστηριοτήτων, των οικείων
Δ/νσεων, κρίνεται απαραίτητη.
Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με περιγραφή των
διαδικασιών ανάπτυξης των εν λόγω εθνικών παρεμβάσεων και δράσεων Αγωγής Υγείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. –
Τμήμα Γ΄ (spudonpe@minedu.gov.gr )
2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
(depek_merimna@minedu.gov.gr )
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. –
Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr )
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