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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
(Βάσει της έγκρισης του ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΕΧ/158218/Δ7-09/10/2019)

Σκοπός του επισυναπτόμενου εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι η ενημέρωση και
η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του
φυσικού σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) αλλά και η
υποστήριξή του στην ανάληψη δράσεων με τους μαθητές για τη βελτίωση της ποιότητας
του σχολικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου για την υγεία
και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας.
Στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται και οι προτεινόμενες δράσεις για
την αξιοποίησή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν προαιρετικά στο πλαίσιο
μαθήματος/μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών ή Σχολικών Δραστηριοτήτων –
Προγραμμάτων (Ευέλικτη Ζώνη, Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Ερευνητικές Εργασίες,
Βιωματικές Δράσεις) με τη συνεργασία των υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών
Δραστηριοτήτων και με την καθοδήγηση των αρμόδιων στελεχών εκπαίδευσης, εφόσον
απαιτείται.
Ειδικότερα η παρούσα επιστολή συνοδεύεται από τα εξής:
1) Εκπαιδευτικό-Ενημερωτικό υλικό στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή με τις ανάλογες
δράσεις (pdf).
2) Παρουσίαση Εκπαιδευτικού-Ενημερωτικού υλικού στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή
(pdf).
3) Έγκριση του ΥΠΑΙΘ για το 2019-20.

Το εκπαιδευτικό υλικό και η έγκριση του ΥΠΑΙΘ βρίσκονται επίσης αναρτημένα στις
ιστοσελίδες:
http://www.nurs.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis/anakoinoseis/proboli-anakoinwshs/sxolikiasfaleia-kai-ygieini-gia-to-sxoliko-etos-2019-2020.html
https://www.dropbox.com/sh/elpohz7thl1leex/AACYHf0LDNp-9XCKFT0urI14a?dl=0
https://blogs.sch.gr/nikisyrou/

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές, από τους οποίους και υλοποιείται, χωρίς να απαιτείται η
παρουσία των συγγραφέων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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