
Για εκπαιδευτικούς  Νηπιαγωγείου, Α’ και Β΄ Δημοτικού, το πρόγραμμα «Το 
Παπάκι Πάει…» 

 

Συνοπτικά: 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από εκπαιδευτικούς νηπιαγωγούς, Α’ και Β’ 

Δημοτικού στους μαθητές και στις μαθήτριές τους, εφόσον έχουν παρακολουθήσει 

μια τετράωρη συνάντηση επιμόρφωσης από το επιστημονικό προσωπικό του 

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Μετά την επιμόρφωσή τους οι 

εκπαιδευτικοί λαμβάνουν, εκτός από την βεβαίωση παρακολούθησης, όλο το 

απαραίτητο υλικό για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα εντός της σχολικής χρονιάς. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Το Παπάκι πάει…»: 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες 

εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον 

προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που 

νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους.  

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των 

μαθητών/μαθητριών σε δεξιότητες που θα τα προστατεύσουν σε συνθήκες 

εξαφάνισης, αλλά και θα μειώσουν την πιθανότητα να βρεθούν σε τέτοια συνθήκη. 

Τα μηνύματα προκύπτουν από την βιβλιογραφία που έχει εκδώσει το Διεθνές 

Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά, και συγκεκριμένα τα 

παιδιά θα εκπαιδευτούν στα εξής πεδία: 

 Σε περίπτωση που δεν βλέπω τη μαμά/τον μπαμπά μένω σταθερά στη 

θέση μου χωρίς να κινούμαι. 

 Δεν ακολουθώ κανένα άγνωστο/καμία άγνωστη. 

 Φωνάζω δυνατά. 

 Εμπιστεύομαι τους/τις αστυνόμους. 

 Γνωρίζω το όνομά μου, κάποιο τηλέφωνο γονέα ή συγγενή ή/και τηλέφωνα 

έκτακτης ανάγκης.  

Η ομάδα στόχος είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την 

Ελλάδα, οι οποίοι με την σειρά τους θα εκπαιδεύσουν και θα ευαισθητοποιήσουν 

τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα εξαφανίσεων. 

Αναφορικά με την μεθοδολογία υλοποίησης, το Πρόγραμμα υλοποιείται με 

την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού 

κονστρουκτιβισμού και στο μοντέλο ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (LifeSkills) με 

έμφαση  στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών.  



Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από 

εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα 

από μια εξειδικευμένη  και στοχευμένη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση έχει βιωματικό 

χαρακτήρα, πραγματοποιείται από ψυχολόγους του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» και διαρκεί μια τετράωρη συνάντηση.  

Η εκπαίδευση αφορά σε: 

 Θεωρητικό υπόβαθρο/κίνδυνοι κατά την εξαφάνιση ενός παιδιού 

 Τεχνικές αφήγησης παραμυθιού και δραστηριότητες εμβάθυνσης 

 Δραστηριότητες κατασκευής κούκλας και απόδοσης έργου μέσω 

κουκλοθέατρου 

 Διεργασία των μηνυμάτων του προγράμματος (βλ. στόχοι) σε μικρές ομάδες 

μαθητών/μαθητριών 

 Συζήτηση σε κύκλο  

Κατά την υλοποίησή του από τους/τις εκπαιδευτικούς, το Πρόγραμμα υλοποιείται 

σε πέντε δίωρες συναντήσεις, οι οποίες αφορούν: 

1. Κατασκευή κούκλας από τα παιδιά 

2. Αφήγηση Παραμυθιού 

3. Παράσταση κουκλοθέατρου «Το Παπάκι Πάει…» 

4. Δραστηριότητες εμβάθυνσης  

5. Εκδήλωση σε γονείς/κηδεμόνες, κατά την οποία τα παιδιά θα 

παρουσιάσουν τι έμαθαν 

 

Προϋποθέσεις: 

 Η παρέμβαση πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη και σε πρότερη 

συνεννόηση με τους/τις Διευθυντές/ριες των σχολείων ή/και σε συνεργασία με 

τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου, τους/τις Υπεύθυνους Αγωγής 

Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 Δεν θα παρακωλύει με κανένα τρόπο το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων.  

 Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από 

εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Η παρέμβαση πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων των 

μαθητών/τριών. 

 


