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Ευτυχισμένοι και Ασφαλείς στην Κοινότητα
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια αφοσιωμένης εργασίας, οι εταίροι του έργου «Co-Happiness: Happy and Safe in the
Community» από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία), είναι στην
ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν το καινοτόμο υλικό που αναπτύχθηκε για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης
και κακομεταχείρισης καθώς και για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των παιδιών αναφορικά με την κακοποίηση
και τη βία. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:
ΠΑΙΧΝΙΔΙ CO-HAPPINESS: «Ο HAPPY ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Το παιχνίδι «Ο Happy σε Αποστολή» έχει ως στόχο να προσφέρει ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου ο χρήστης (παιδί)
αποκτά την ικανότητα να κατανοεί τη μη αποδεκτή συμπεριφορά και να αρχίζει να μιλάει ανοιχτά γι’ αυτήν. Ο
επαγγελματίας (δάσκαλος/εκπαιδευτικός) που συνοδεύει το παιδί υποστηρίζεται προκειμένου να εντοπίσει
ενδείξεις που μπορεί να αποκαλύψουν πιθανές καταστάσεις κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Πρόκειται για ένα
παιχνίδι περιπέτειας ενός παίκτη, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο, εξωτερικούς

χώρους), με ενσωματωμένες καταστάσεις όπου ο παίκτης καθοδηγεί τον κύριο χαρακτήρα και περνάει μέσα από
διάφορες αποστολές προσπαθώντας να ολοκληρώσει το παιχνίδι.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Συλλογική Έκθεση περιέχει πληροφορίες για το εθνικό πλαίσιο και υπάρχουσες επιτυχημένες παρεμβάσεις που
αποτρέπουν την παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση μέσω των προσεγγίσεων του κοινωνικού κεφαλαίου
και της συλλογικής αποτελεσματικότητας στις χώρες εταίρους - Ολλανδία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα
και Φινλανδία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το Εκπαιδευτικό Υλικό στοχεύει στην ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και παραγόντων της κοινότητας να αναλάβουν δράση
προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη φαινομένων παιδικής κακοποίησης και να καταστήσουν τις κοινότητες πιο
ανθεκτικές και περισσότερο ασφαλείς για τα παιδιά. Περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή, στόχους, μαθησιακά
αποτελέσματα, περιγραφή γενικών και προαιρετικών στοιχείων του περιεχομένου του μαθήματος, ώρες εκμάθησης,
μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Πρόληψης παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου Co-Happiness που έχουν ως στόχο τη
δημιουργία μεθοδολογιών για την προώθηση της κριτικής σκέψης των παιδιών σχετικά με την κακοποίηση και τη
βία. Σκοπός του προγράμματος είναι επίσης να προετοιμάσει και να παράσχει συστάσεις σε εκπαιδευτικούς και
γονείς σχετικά με το πώς να συνοδεύσουν τα παιδιά όταν παίζουν το παιχνίδι «Ο Happy σε Αποστολή».
ΟΔΗΓΟΣ ΠΗΓΩΝ
Ο εν λόγω Οδηγός έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη χρήση όλων των πόρων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο
του έργου «Co-Happiness»: την εκπαίδευση για τους φορείς της κοινότητας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την
εφαρμογή του παιχνιδιού και το ίδιο το παιχνίδι. Καθοδηγεί τον χρήστη για τη διαδικασία εφαρμογής,
παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές, βασικούς παράγοντες επιτυχίας, λίστες ελέγχου που πρέπει να ληφθούν
υπόψη, μελέτες περιπτώσεων για την υλοποίηση κοινοτικών παρεμβάσεων και υποστήριξη στη χρήση του
παιχνιδιού μικτής μάθησης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ

Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη στη χώρα σας.

St. Dona Daria, Ολλανδία
Inthecity Project Development, Ολλάνδια
Cooperatieve Vereniging Pressure Line U.A., Ολλανδία
Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Πορτογαλλία
Amadora Inova – Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda, Πορτογαλλία
Diakonia – ammattikorkeakoulu, Φινλανδία
San Giuseppe Onlus – Itália, Ιταλία
Asociatia Start Pentru Performanta, Ρουμανία
ΚΜΟΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Ελλάδα

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις
μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

