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ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πρακτικού
Σας διαβιβάζουμε το Απόσπασμα Πρακτικού 42/20-10-2016 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., που αφορά
αίτηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση για την έγκριση του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;».
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης

Φανή Καρναβά

Συνημμένα: σελίδες 03 (τρεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒ
ΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού
Π
42/20‐10‐2
4
016
μερα 20 Οκκτωβρίου 20
016, ημέρα Πέμπτη κα
αι ώρα 10:00
0, στο γραφ
φείο του Πρ
ροέδρου
Σήμ
του Ινσ
στιτούτου Εκπαιδευτικ
Ε
κής Πολιτικκής, Τσόχα
α 36 Αθήνα
α, συνεδρίασε το Διο
οικητικό
Συμβού
ύλιο, υπό την
τ προεδρ
ρία του Πρ
ροέδρου το
ου Ινστιτούττου Εκπαιδ
δευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) και Προέδρ
ρου του Διο
οικητικού Συ
υμβουλίου κ. Γεράσιμο
ου Κουζέλη..
υνεδρίαση παρευρίσκονται μετά
ά από πρόσ
σκληση, ο Αντιπρόεδρ
ρος του
Παρόνττες: Στη συ
Ι.Ε.Π. κ.. Παύλος Χα
αραμής και τα μέλη το
ου Διοικητικκού Συμβου
υλίου κ.κ.: Κ
Κώστας Βρα
ατσάλης,
Παναγιώτης Κανελλλόπουλος, Μαρία‐Τα
ατιάνα Σπαννέλλη, Γεωρ
ργία Φέρμελη και Κρυσταλλία
Χαλκιά‐‐Θεοδωρίδο
ου.
Χρέη Γρ
ραμματέως ασκεί η κ.. Κυριακή Σημαιοφορ
ρίδου, απο
οσπασμένη εκπαιδευτιικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνετ
δ
ται απαρτία
α, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
Η
Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣΣ
......................................................................................................................................................
Θέμα: Αίτηση τηςς Ύπατης Αρ
ρμοστείας του
τ ΟΗΕ γιια τους Πρό
όσφυγες σεε συνεργασίία με το
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στη
ην Εκπαίδεευση για την έγκριιση του
ράμματος «Κι αν ήσου
υν εσύ;»
εκπαιδευτιικού προγρ
ητικού Συμβ
βουλίου όττι η κ. Παρ
ρασκευή
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικη
Τρούκη
η, Συντονίσ
στρια της Επιστημονιικής Μονά
άδας «Μειονοτική, Δ
Διαπολιτισμ
μική και
Ομογεννειακή Εκπα
αίδευση, Σχχολεία Φυλα
ακών», έχει καταθέσει προς έγκρ
ριση την πα
αρακάτω
εισήγησ
ση (αρ. πρω
ωτ.: 1796/19
9‐10‐2016)::
«Σχετικό
ό έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. Φ15
5/1106/143909/Δ1 έγγρ
ραφο της Διεύθυνσης Σπουδών
Σ
Προγραμμάτων & Οργάνωσης
Ο
Π του ΥΠ.Π
Π.Ε.
Π.Ε.Θ., Τμήμα
α Α΄
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΑΦΗ
Η Ύπατη Αρμοστεία
Α
τ ΟΗΕ για τους Πρόσφ
του
φυγες στο πλλαίσιο των εκπαιδευτικώ
ε
ών της δράσ
σεων που
αναπτύσσ
σει σε συνερ
ργασία με το
τ Πανελλήννιο Δίκτυο για το Θέατρ
ρο στην Εκπ
παίδευση αιττείται τη
συνέχιση το εκπαιδευτικού προγγράμματος «Κι
« αν ήσουνν εσύ;» για τη
τ σχολική χχρονιά 2016‐‐2017. Το
π
α
αφορά
σε θέέματα ανθρω
ωπίνων δικα
αιωμάτων κα
αι προσφύγω
ων τα οποία μαθητές
εν λόγω πρόγραμμα
και εκπαιδ
δευτικοί προ
οσεγγίζουν με
μ βιωματικό
ό τρόπο. Στό
όχος του προ
οτεινόμενου προγράμματτος είναι
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Σελ.
3

να λειτουργήσει ενισχυτικά ως προς τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ανεκτικότητας, του
δημοκρατικού διαλόγου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην τάξη καθώς
και στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ρατσιστικού λόγου και βίας.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δια μέσου των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικών
Συμβούλων, ΚΠΕ ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:
Α. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών το οποίο περιλαμβάνει σεμινάρια διάρκειας 20 ωρών. Τα σεμινάρια
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς σε Αττική, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θεσσαλία και άλλες
περιοχές. Η πρόσβαση στα σεμινάρια είναι εκτός ωραρίου, εθελοντική και δωρεάν για τους
εκπαιδευτικούς και με προτεραιότητα σε όσους εκπονούν ήδη αντίστοιχο πρόγραμμα.
Β. Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς
που έλαβαν τη σχετική επιμόρφωση. Η υλοποίηση των εργαστηρίων γίνεται μετά από αίτηση του
σχολείου, δωρεάν, σε ώρες που το σχολείο επιθυμεί, σε συνεργασία με τον /την εκπαιδευτικό της
τάξης/τμήματος/ομάδας και με επιλογή από τις παρακάτω δραστηριότητες, ανάλογα με τη
στοχοθεσία του προγράμματος/μαθήματος, την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών:
1. Συνεργασία μέσω ενός «Δικτύου σχολείων ‐ Κι αν ήσουν εσύ;» στο πλαίσιο της οποίας θα
υλοποιηθεί μια σειρά δίωρων εργαστηρίων με τη βοήθεια των θεατροπαιδαγωγών του
προγράμματος και στελεχών της Ύπατης Αρμοστείας γύρω από την ευαισθητοποίηση των μαθητών
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2. Αυτοτελή εργαστήρια με βάση το υλικό «Σκληρό Καρύδι» (2 ώρες)
3. Αυτοτελή εργαστήρια με βάση το υλικό «Περάσματα» (3 ώρες)
4. Αυτοτελή εργαστήρια με βάση μία ειδική θεατροπαιδαγωγική ‐ διαδραστική παράσταση Φόρουμ
σε θέματα προσφύγων (3 ώρες)
Τα εκπαιδευτικά υλικά «Σκληρό Καρύδι» και «Περάσματα», τα οποία έχουν εγκριθεί ως επαρκή και
παιδαγωγικά κατάλληλα (έγγραφα με αρ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ Φ15/949/22614/Δ1/10‐2‐16 και
49794/Γ7/11‐4‐2013 αντίστοιχα).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ύστερα από επικοινωνία με την υπεύθυνη του προγράμματος, εστάλη η πλήρης λίστα με τα ονόματα
και τα βιογραφικά των εμψυχωτών που πρόκειται να υλοποιήσουν τις δράσεις του προγράμματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με βάση τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα με τίτλο «Κι αν ήσουν εσύ;» το
οποίο αναπτύσσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό
έτος 2016 ‐2017.
Επισυνάπτονται συμπληρωματικά στοιχεία

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα,
αποφασίζει να γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα του
εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος με τίτλο «Κι αν ήσουν εσύ;», το οποίο
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αναπτύσσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, για μαθητές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016 ‐2017.
Τα συμπληρωματικά στοιχεία αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γεράσιμος Κουζέλης

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές απόσπασμα
ψηφιακά υπογεγραμμένο
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