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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
Βαθ. Προτερ.
Μαρούσι, 16-11-2017
Αρ. Πρωτ. Φ13.1/198299 /Δ2
ΠΡΟΣ:
Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ
president@okana.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
3. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε (Μέσω των
οικείων Δ/νσεων)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων-δράσεων για θέματα υγείας, του Οργανισμού κατά των
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), σε μαθητικό πληθυσμό σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο»
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 186574/Δ2/01-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου
Απαντώντας στο από 27-07-2017 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 44/30-102017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε ως παιδαγωγικά
κατάλληλα τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά, καθώς και την υλοποίηση των αντίστοιχων
προγραμμάτων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε μαθητικό πληθυσμό σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε εθνικό
επίπεδο:
1.
2.
3.
4.
5.

«Παιχνίδια παιδιών» (ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
«Ο κήπος με τις 11 Γάτες» (ΚΕΘΕΑ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
«Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού» (TACADE, ΚΕΘΕΑ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
«Στηρίζομαι στα πόδια μου» (ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
«Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις» (ΕΠΙΨΥ) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Όλα τα ως άνω αναφερόμενα εκπαιδευτικά υλικά εφαρμόζονται στη σχολική κοινότητα:

α) από εξειδικευμένα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας τα οποία προέρχονται από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών, είτε β) από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι
εκπαιδεύονται από τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης και στη συνέχεια εποπτεύονται κατά την
εφαρμογή τους, είτε γ) από επαγγελματίες υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τα κατά
τόπους Κέντρα Πρόληψης και ύστερα από εκπαίδευση και εποπτεία που θα παρέχεται από τα στελέχη

των Κέντρων που έχουν την ευθύνη για τον συντονισμό των δράσεων πρόληψης των εξαρτήσεων και
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε τοπικό επίπεδο.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018 υπό τις εξής προϋποθέσεις:


Η συμμετοχή του σχολείου στις εν λόγω δράσεις είναι προαιρετική, πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τον/την
Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας (ή τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων) της
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,



Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο
Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,



Για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και
κηδεμόνων τους.



Η υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων,
δωρεάν και χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

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 )

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

