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Θέμα: Εκπαιδευτικό υλικό με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6 Μαρτίου).
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6
Μαρτίου) και προς υποστήριξη της διοργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων στα
σχολεία σας στο προσεχές διάστημα αλλά και των γενικότερων προσπαθειών σας σε
όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για αντιμετώπιση του προβλήματος,
αποστέλλω το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί.
Όπως έχουμε συζητήσει σε εκδηλώσεις και συναντήσεις μας, για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν αρκούν μεμονωμένες σχολικές
εκδηλώσεις ή περιστασιακές («αφιερωματικές») δράσεις, αλλά χρειάζεται
συστηματική και οργανωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, με ετήσιο πρόγραμμα
δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης, για όλο το σχολείο, σε συνεργασία, κατά
περιπτώσεις, και με γονείς και φορείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Το
πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού για
να είναι ουσιώδες και αποτελεσματικό χρειάζεται να συνδέεται με γενικότερο
πρόγραμμα υποστήριξης του πολιτισμού στο σχολείο (ανάπτυξη δημιουργικών
ενδιαφερόντων μαθητών κ.ά.) 1 και με συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς
φορείς.
Βλ. ψηφιακό υλικό που σας έχω στείλει με προτάσεις μου, συνοδευτικά στο θέμα «Εκπαιδευτικό
υλικό της Συντονίστριας Β. Καλοκύρη, με θέμα: «“Ας συνεργαστούμε με την εφηβεία”.
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Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό:
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
παρέχεται πολύ
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1095&lang=el
χρήσιμο και πρακτικά αξιοποιήσιμο υλικό, με θέμα «Εκπαιδευτικό υλικό
στο πλαίσιο των πράξεων “Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης
και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού” του
ΕπΕΔΒΜ. Πρόκειται για 20 αρχεία, εκ των οποίων τα 10 αποτελούν
κεφάλαια βιβλίου με ειδικότερα περιεχόμενα επί του θέματος. Θα
συνιστούσα ως ιδιαίτερα άμεσα αξιοποιήσιμο, πρακτικό και χρήσιμο το
αρχείο «Π.1.5.Σχολικά_πιλοτικά_προγράμματα.pdf», το οποίο περιέχει ως
πιλοτικά προγράμματα σενάρια-σχέδια διδασκαλίας για τάξεις Γυμνασίου
έως και Γ΄ τάξη Λυκείου, με φύλλα εργασίας και διαθέσιμο διαδικτυακά
ψηφιακό υλικό (βίντεο κ.ά.), με προτεινόμενες «εμπλεκόμενες γνωστικές
περιοχές» (μαθήματα, με τα οποία μπορούν να συνδυαστούν). Τα σενάρια
αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
για πρόληψη και αντιμετώπιση.
 Επισυνάπτω επίσης σε ψηφιακό αρχείο (pptpdf) σχετικό εκπαιδευτικό
υλικό που έχω εκπονήσει ειδικότερα για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό– και το
αποστέλλω κι εδώ για διευκόλυνσή σας.
«Οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο ως φορέας πολιτισμού: Τρόποι
πρόληψης και αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.» Εισήγηση
με Προτάσεις της ΣΕΕ ΠΕ02 Β. Καλοκύρη
Είμαι στη διάθεσή σας για υποστήριξη του έργου σας στην αξιοποίηση του
προαναφερόμενου εκπαιδευτικού υλικού και γενικότερα σε ζητήματα εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων προς πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού.
Με τιμή,
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
Βασιλεία Καλοκύρη
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

Εσωτερική διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Προκλήσεις και προτάσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς και εφήβους Γυμνασίου και Λυκείου (ΠΕΚΕΣ
Κρήτης, Φ.2/526/28-2-20). Διαθέσιμο και στο ψηφιακό αποθετήριο του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, στην ηλ.
δ/νση https://pekes.pdekritis.gr/%cf%83%ce%b5%ce%b5-%cf%80%ce%b502-%ce%b2%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b7%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%
8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/

