ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 52/22-12-2016
Σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο γραφείο του Προέδρου
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης
και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και
Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Εισήγηση για έγκριση εκπαιδευτικού υλικού με θέμα «Μονόλογοι από το Αιγαίο»
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Παρασκευή
Τρούκη, Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας «Μειονοτική, Διαπολιτισμική και
Ομογενειακή Εκπαίδευση, Σχολεία Φυλακών», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω
εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2233/16-12-2016):
«Σχετικό έγγραφο: Το με αρ.πρωτ. Φ15/1783/213033/Δ1/13-12-2016 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί από την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και αφορά στην έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού με θέμα
«Μονόλογοι από το Αιγαίο» προκειμένου να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εν λόγω έκδοση, που διατίθεται δωρεάν στα σχολεία σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, είναι το
αποτέλεσμα ενός κύκλου βιωματικών εργαστηρίων που διοργανώθηκαν σε ξενώνες φιλοξενίας
ασυνόδευτων παιδιών από τον Απρίλιο ως τον Ιούλιο του 2016. Περιλαμβάνει 28 ιστορίες από
ισάριθμα παιδιά, ηλικίας 13-18 χρονών, που κατάγονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν,
το Ιράν, το Μαρόκο και την Αίγυπτο και τα οποία, αφού αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα
τους λόγω πολέμου ή φτώχειας, έφτασαν μόνα τους στη χώρα μας διασχίζοντας το Αιγαίο.
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Η ειδική έκδοση-βιβλίο με τίτλο «Μονόλογοι από το Αιγαίο: το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων
ανήλικων προσφύγων» κυκλοφόρησε στα ελληνικά και στα αγγλικά τον Οκτώβριο του 2016 από το
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η δράση «Μονόλογοι από το Αιγαίο» από την οποία προέκυψε η εν λόγω έκδοση άρχισε να
υλοποιείται τον Απρίλιο του 2016, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Προγράμματος
«Κι αν ήσουν εσύ;», το οποίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και
σε θέματα προσφύγων και το οποίο υλοποιείται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Μέσα από τις 28 ιστορίες του
βιβλίου ο αναγνώστης προσεγγίζει όχι μόνο τις εμπειρίες των παιδιών που σχετίζονται με τις
δυσκολίες του πολέμου και του ταξιδιού τους προς τη χώρα μας αλλά και τα όνειρα και τις ελπίδες
τους για τη ζωή.
Το εν λόγω υλικό είναι δυνατό να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε
θέματα ανεκτικότητας και αποδοχής του «άλλου», ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της
ξενοφοβίας κ.ά. Ενδεικτικά, το υλικό του βιβλίου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσα από θεματικές
ενότητες των μαθημάτων Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας, καθώς και στο πλαίσιο των Σχολικών
Δραστηριοτήτων με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/6-11-2016.
Τέλος, το εν λόγω υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από τα σχολεία στο πλαίσιο εκδηλώσεων
ευαισθητοποίησης για τη φετινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (21
Μαρτίου) για την υλοποίηση δράσεων εμπνευσμένων από τις αφηγήσεις των ασυνόδευτων
παιδιών, βοηθώντας έτσι να ακουστεί η φωνή τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά για την παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού
υλικού με θέμα «Μονόλογοι από το Αιγαίο».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα
αποφασίζει να γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση και την παιδαγωγική αξιοποίηση
του εκπαιδευτικού υλικού με θέμα «Μονόλογοι από το Αιγαίο».
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 10:30, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γεράσιμος Κουζέλης

Μάρθα Θωμοπούλου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
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