
 

 

 
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ & ΘΡΗΙΕΤΛΑΣΩΜ,  

ΑΘΚΗΣΘΛΟΤ & ΠΟΚΘΣΘΛΟΤ 
ΠΕΡ/ΙΗ Δ/ΜΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΘΙΗ 

 

49η ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΖΚΟΣΗΘΖ  

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΘΖ  

ΥΟΙΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΟ  

Γπ. ΑΛΓΡΔΑ Λ. ΕΔΡΓΗΩΣΖ 

 
Σαρ. Δ/λζε : Εζλ. Αληηζηάζεσο 32, 

  136 74, Αραξλέο 
Σειέθσλν 

e-mail 

: 210 81 45 999 

:symdim-anatt49@sch.gr 
Θζηνιφγην 
 

:www.49epa.weebly.com  

Γξακκαηεία 
 
Σειέθσλν 
Φαμ 

: Άλλα Μηθνιαθνχιε  
  Αιεμάλδξα Υξεζηίδνπ 
: 210 24 65 855 
: 210 24 61 598 

e-mail  :simvouloi@yahoo.com 
  

 
 
 

  

 

 

Ασαπνέρ, 07.03.2013 

Απιθμ. Ππυη.:123 

 
ΠΡΟ 

θ.θ. Δηεπζπληέο θαη Δηεπζχληξηεο 

ησλ Δεκφζησλ θαη Θδησηηθψλ 

ρνιείσλ ηεο 49εο Πεξηθέξεηαο 

Δ.Ε. Αηηηθήο 

 

 

Θοιν. 

θ. Πξντζηάκελν Επηζηεκνληθήο  

θαη Παηδαγσγηθήο Ιαζνδήγεζεο  

Π.Ε. Πεξηθεξεηαθήο Δ/λζεο  

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

 

θ. Δηεπζχληξηα Εθπ/ζεο Αλ.  

Αηηηθήο 

Θέμα : Κεηά ηον εοπηαζμό ηηρ Παγκόζμιαρ Ζμέπαρ καηά ηηρ Βίαρ 

ζηα σολεία.              

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο, αγαπεηνί ζπλάδεξθνη, 

κεηά ηελ πνιχ ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε πνπ επέδεημαλ φια ηα ζρνιεία ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο θαη ηηο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 6εο Λαξηίνπ θαηά ηελ πεξπζηλή ρξνληά, κε ηδηαίηεξε 

ραξά θαη ηθαλνπνίεζε δηαπηζηψζακε, φηη γηα ηε θεηηλή ρξνληά νη δξάζεηο 

απηέο είραλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην κεληαίν πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ 

καο κνλάδσλ. Έηζη, γηα δεχηεξε ζπλερή ζρνιηθή ρξνληά, ζε θάζε ζρνιείν 

ηεο Πεξηθέξεηαο, φινη νη χιινγνη Δηδαζθφλησλ πήξαλ θαη εθέηνο 

δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο, ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ καδί κε ηνπο 

καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο πξαγκαηηθά εμαηξεηηθέο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο 

θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Οη ζπλάδειθνη θάζε 

εηδηθφηεηαο, κε αμηνζεκείσηεο πξσηνβνπιίεο θαη πνπ αλέπηπμαλ, 

θηλεηνπνίεζαλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αληαπνθξίζεθαλ ζην ξφιν ηνπο κε 

αίζζεκα επζχλεο, ζε πιήξε αξκνλία θαη κε ηελ πξφζθαηε εγθχθιην ηεο 

Δηεχζπλζεο πνδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 
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απφ ηηο εθδειψζεηο ζε θάζε ζρνιείν, αλαξηψληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Πεξηθέξεηαο http://49epa.weebly.com.  

 Απηέο νη δξάζεηο, φκσο, πνπ απμάλνπλ θαη εκπεδψλνπλ ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο ζηνπο καζεηέο καο θαη δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πγηή ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, πξέπεη 

λα είλαη ζπλερείο θαη κφληκεο ζηα ζρνιεία καο θαη απιά -κε ηελ αθνξκή 

ηνπ ενξηαζκνχ ηεο παγθφζκηαο εκέξαο- λα παίξλνπλ δεκνζηφηεηα, λα 

θνξπθψλνληαη θαη λα πιαηζηψλνληαη κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξα 

ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο. Σα ζρνιεία, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

απνζηνιή ηνπο, νθείινπλ λα είλαη ππεξαζπηζηέο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο 

αηνκηθφηεηαο θάζε παηδηνχ μερσξηζηά, επλνψληαο ηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Σν ζχλζεκα «όλοι διαθοπεηικοί, όλοι ίζοι» δελ 

πξέπεη λα είλαη κφλν επεηεηαθφ, αιιά θπξίσο ηξφπνο ζθέςεο θαη ηξφπνο 

δσήο, κέζα ζε θάζε ηάμε θαη ζε θάζε ζρνιείν. Για να πποζηαηέτοςμε 

όμυρ ηην αηομικόηηηα ηυν μαθηηών μαρ, ο καλύηεπορ ηπόπορ είναι 

να αναπηύξοςμε και να ενιζσύζοςμε ηη ζςλλογικόηηηα ζε όλερ ηιρ 

δπάζειρ μέζα και έξυ από ηην ηάξη και ηη ζςμμεηοσή ζηην ομάδα. 

Ιάζε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη θαζεκεξηλά λα εληζρχεη ηε ζπιινγηθφηεηα θαη 

ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπ, ελζαξξχλνληαο ηηο 

δηαπξνζσπηθέο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, βνεζψληαο ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ 

θαη λα αληηζηέθνληαη ζηε βία, λα απνθιείνπλ απφ ην ξεπεξηφξην ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο ινγηθέο πνπ πηνζεηνχλ -έζησ θαη πεξηζηαζηαθά- 

νπνηαδήπνηε κνξθή πεξηζσξηνπνίεζεο, απνθιεηζκνχ, γειηνπνίεζεο, 

ππνηίκεζεο ή έζησ θαη απιήο παξεκπφδηζεο θάπνησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 

απφ ηελ άζθεζε ζεκειησδψλ ηνπο δηθαησκάησλ, κε απνθνξχθσκα βεβαίσο 

ηελ πεξηζηαζηαθή ή ηε ζπζηεκαηηθή άζθεζε βίαο ζε κεκνλσκέλνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ή ζε νκάδεο καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 ηελ πξνζπάζεηα απηή ζα είκαζηε φινη καδί. Εχρνκαη ζε φιεο/νπο 

ζαο θαιή επηηπρία.  

 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο 

 

                                                                     Αλδξέαο Μ. Ζεξγηψηεο  


