
 

  

 

Απευθύνεται σε 

Ενεργά μέλη της κοινότητας (όπως γονείς, κοινοτικοί σύμβουλοι) καθώς 
και σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά (όπως δάσκαλοι, ιατροί, 

νοσηλεύτριες-ες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί). 

The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvfu-vqDIiGNXFeNHdyPp_yt6tMjBnqZik


 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 

an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Τρίτη 3 Αυγούστου 
2021, 14:30-17:00, σε διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Χαρούμενα παιδιά μέσα στην 
κοινότητα: εργαλεία για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης», η οποία πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Erasmus+ έργου ‘Co-Happiness: Happy and Safe in the 

Community’. 
 

  

Η εκπαίδευση θα εστιάσει σε θέματα όπως το εκπαιδευτικό self-learning 

πρόγραμμα Co-Happiness και ειδικότερα στο παιχνίδι «Ο Happy σε 
Αποστολή», παρουσιάζοντας τόσο τη δομή όσο και τα βήματα για την ορθή 

χρήση του. «Ο Happy σε Αποστολή» είναι ένα εργαλείο για τον έγκαιρο 
εντοπισμό περιστατικών παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. 

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Δουφεξή Καπλάνη Μαρία Έλλη, κοινωνιολόγος και 
ερευνήτρια του έργου. 

https://www.kmop.gr/
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Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvfu-vqDIiGNXFeNHdyPp_yt6tMjBnqZik  

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Χρειάζεται Προεγγραφή. 

 

 

 

Το έργο έχει στόχο την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και την ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά τις μορφές και τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Κύρια δράση του είναι η συμμετοχή 
παιδιών 6-9 ετών, τα οποία θα μάθουν τι σημαίνει παιδική κακοποίηση, πως θα την 
αναγνωρίσουν και πως θα μιλήσουν για αυτήν. 

 

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διαχειρίστρια του έργου 
Αφροδίτη Αζάρη στο co-happiness-project@kmop.org ! 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvfu-vqDIiGNXFeNHdyPp_yt6tMjBnqZik
https://co-happiness.eu/
mailto:co-happiness-project@kmop.org
https://co-happiness.eu/
https://www.facebook.com/cohappinessproject/


 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 

an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

 

Απευθύνεται σε 

Ενεργά μέλη της κοινότητας (όπως γονείς, κοινοτικοί σύμβουλοι) καθώς 
και σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά (όπως δάσκαλοι, ιατροί, 

νοσηλεύτριες-ες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί). 

The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvfu-vqDIiGNXFeNHdyPp_yt6tMjBnqZik

