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«Έγκριση

του

εκπαιδευτικού

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 03/12/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/157893/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
3. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες
Δ.Ε. της χώρας. (μέσω των αντίστοιχων Δ.Δ.Ε.)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων (info@sivitanidios.edu.gr)

1. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Υπόψη κ. Θεοδοσίας Τάνταρου
kethi@kethi.gr
2. ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)

προγράμματος:

«Ενημέρωση

και

ευαισθητοποίηση

εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων»,
για μαθητές/τριες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 150844/Δ2/22-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 09-06-2021 αίτημα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, σας
ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/18-11-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021-2022, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας,
διακρίσεων και ισότητας των φύλων», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας.
Στόχοι του προγράμματος είναι: α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και
μαθητών/τριών σε θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και έμφυλων διακρίσεων, β) η
αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων, καθώς και γ) η καλλιέργεια
στάσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την
πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 διδακτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί από τον/την
εκπαιδευτικό της τάξης, σε συνεργασία με το στέλεχος του Κ.Ε.Θ.Ι., κ. Μάρη Ειρήνη, ψυχολόγο,
εμπειρογνώμονα σε θέματα ισότητας των φύλων. Το προτεινόμενο υλικό του προγράμματος
αποτελείται από το εγχειρίδιο « Ο κόσμος από την αρχή», το οποίο επισυνάπτεται. Πρόκειται για
συλλογή ιστοριών που σκιαγραφούν με ευαισθησία τις εμπειρίες κοριτσιών που αντιμετώπισαν
βία λόγω του φύλου τους. Αν και το κείμενο εστιάζει σε ιστορίες κοριτσιών, προωθείται η ιδέα ότι
η έμφυλη βία αφορά σε όλους και το τέλος του κύκλου της μπορεί να έρθει μόνο ως αποτέλεσμα
συλλογικής προσπάθειας. Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από Οδηγό για την εκπαιδευτική αξιοποίησή
του, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενές θεωρητικό πλαίσιο του ζητήματος της έμφυλης βίας, καθώς
και συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των ιστοριών οι οποίες συνοδεύονται από
πλήθος δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν στην τάξη.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Προγράμμματος θα πραγματοποιηθεί τηρώντας
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για
την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των
μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση
και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Το εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των εργαστηρίων να διατίθεται δωρεάν και να είναι
ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το
Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση
των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό
προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια,
και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα των
ανωτέρω προγραμμάτων, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα
αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της
πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Μάρη Ειρήνη στα
τηλέφωνα 210-3898059,210-3898018 και 210-3898000.
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Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.& Δ.Ε.
4.Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων-Τμήμα Α’
5.Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
7.Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’
8.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
9.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄
10.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Β’
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