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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Nα διατηρηθεί μέχρι:.
Βαθμός Ασφαλείας :
Βαθμός Προτερ. :

Μαρούσι, 05-08-2022
Αριθ. Πρωτ. Φ14/98769/Δ2
ΠΡΟΣ :

Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας ,
Ανατολικής Αττικής,
Δυτικής Αττικής,
Πειραιά

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής
2. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
m.kamilaki@parliament.gr

Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής
των Ελλήνων
Σχετ. έγγραφο: 1. το με αρ. πρωτ. 96043/ΓΔ4/1-8-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. η με αρ. πρωτ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄8).

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, και ειδικότερα τα τμήματα
Βιβλιοθήκης Πόλης και Μπενακείου Βιβλιοθήκης,

κατά το

σχολικό έτος 2022-2023

διοργανώνουν για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής τα ακόλουθα εκπαιδευτικά
προγράμματα:
1.

Στα βιβλία λέμε … Ναι!

Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το βιβλίο και τη φιλαναγνωσία. Μέσα από
βιωματικές δραστηριότητες, συζήτηση και φυσική επαφή με την υλικότητα του βιβλίου, δίνεται
έναυσμα στους μαθητές και τις μαθήτριες για προβληματισμό γύρω από την αξία του βιβλίου
και της βιβλιοθήκης ως εργαλείων γνώσης και έρευνας αλλά και πηγών ευχαρίστησης.

2.

Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν.

Βιωματικό γλωσσικό εργαστήριο με θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον.
Ερωτήματα που θεματοποιούνται είναι τα ακόλουθα: Ποιες κατηγορίες διαφορετικότητας
αποτελούν αφορμή λεκτικής θυματοποίησης των παιδιών; Πώς οι «λέξεις που πληγώνουν»
σχετίζονται με όψεις της ταυτότητας (φυσιογνωμικής, εθνικής/εθνοτικής, κοινωνικοοικονομικής, σεξουαλικής κ.ά.) του Άλλου; Και πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε γλωσσικά την
ετερότητα του συνανθρώπου μου με τρόπο μη στιγματιστικό, που δείχνει σεβασμό και
αποδοχή;
Το εργαστήριο επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα που
σχετίζονται με τη λεκτική βία, τις διακρίσεις και τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας, μέσα από
ομαδοσυνεργατικές κιναισθητικές δραστηριότητες και διαλογική επεξεργασία.
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής προσφέρονται δωρεάν και
συνοδεύονται με ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης στο κτήριο του πρώην Δημόσιου
Καπνεργοστασίου (Λένορμαν 218, Κολωνός).
Τα δύο προγράμματα παρουσιάζονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, από τις 10:00 έως τις 12:00,
διεξάγονται παράλληλα σε όμορους χώρους και σε καθένα από αυτά μπορεί να συμμετάσχει
ένα σχολικό τμήμα (έως 27 μαθητές και μαθήτριες).
Οι δηλώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής
https://library.parliament.gr/ . Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οι επισκέψεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄ 2888)
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και
μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας», ενώ για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η με αρ.
πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές

επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία
από τον κορωνοϊό COVID-19, 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.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς
σας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
4. Γενική Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β΄
7. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
9. Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία – Τμήμα Γ΄
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α
12. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Β΄
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