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Child Protection Education - Stage 4
Information for parents and carers

Εκπαίδευση Προστασίας του Παιδιού
Πληροφορίες για γονείς και φροντιστές

Όνομα σχολείου
Name of school

Συμμετέχοντα Έτη
Participating Year/s
Αριθμός μαθημάτων ανά εβδομάδα
Number of lessons per week
Πρόσωπο επικοινωνίας σχολείου
School contact person

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
Contact telephone number

Αγαπητοί Γονείς και Φροντιστές
Αυτή τη χρονιά οι μαθητές που φοιτούν στα έτη που αναφέρονται πιο πάνω θα συμμετέχουν στο 
υποχρεωτικό μάθημα Προσωπική Ανάπτυξη, Υγεία και Σωματική Αγωγή (Personal Development, 
Health and Physical Education (PDHPE)). 
Μέρος του προγράμματος PDHPE του σχολείου μας περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαίδευση 
για την προστασία του παιδιού. Κάποια από τα περιεχόμενα που διδάσκονται στην εκπαίδευση 
προστασίας του παιδιού αναφέρονται σε ευαίσθητα θέματα. Το σχολείο θα διδάξει αυτό το υλικό 
με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. 
Το ειδικό περιεχόμενο που θα καλυφθεί στην εκπαίδευση προστασίας του παιδιού αναγράφεται 
στην επόμενη σελίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση προστασίας του παιδιού πηγαίνετε 
στο θέμα Child protection and respectful relationships education (Εκπαίδευση προστασίας του 
παιδιού και σχέσεων αλληλοσεβασμού) στην ιστοσελίδα PDHPE του Υπουργείου Παιδείας.
Ο αριθμός μαθημάτων της εκπαίδευσης προστασίας του παιδιού που θα διδάσκονται ανά 
εβδομάδα σ’ αυτό το τρίμηνο αναγράφεται πιο πάνω.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο πρόσωπο επικοινωνίας του 
σχολείου του οποίου το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου αναγράφονται πιο πάνω.

Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων
Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με το σχολείο, τηλεφωνήστε 
στην Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων στο 13 14 50 και ζητήστε διερμηνέα στη γλώσσα σας. 
Ο τηλεφωνητής θα τηλεφωνήσει στο σχολείο και θα συνδέσει διερμηνέα στη γραμμή για να σας 
βοηθήσει με τη συνομιλία σας. Δεν θα χρεωθείτε γι’ αυτή την υπηρεσία.
Με εκτίμηση

Διευθυντής/Διευθύντρια

Greek

(Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


Η ύλη που θα καλυφθεί στην εκπαίδευση προστασίας του παιδιού περιλαμβάνει:

Greek

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 4 content.)

Σχέσεις που χαρακτηρίζονται από στοργή και σεβασμό
Caring and respectful relationships
Δικαιώματα και υποχρεώσεις σε διαφορετικές σχέσεις
Rights and responsibilities in different relationships 

Κακομεταχείριση και εξουσία
Abuse and power
Στερεότυπα με βάση το φύλο
Gender stereotypes

Εμπιστοσύνη στη σωματική σας αντίδραση σε ασφαλείς και ανασφαλείς περιστάσεις
Trusting your body’s response to safe and unsafe situations

Επιρροή της οικογένειας, των μέσων ενημέρωσης και συνομηλίκων όσον αφορά την 
εξουσία και τις σχέσεις
Influence of family, media and peers on power and relationships

Πώς να έχετε πρόσβαση σε βοήθεια
How to access help
Δίκτυα υποστήριξης
Support networks
Εκφοβισμός και παρενόχληση περιλαμβανομένου του ομοφοβικού εκφοβισμού και του ρατσισμού
Bullying and harassment, including homophobic bullying and racism
Στρατηγικές προστασίας για να παραμείνετε ασφαλείς
Protective strategies to stay safe

Αναγνώριση και κατανόηση της συναίνεσης σε στενές διαπροσωπικές σχέσεις
Acknowledging and understanding consent in intimate relationships
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