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Θ Ε Μ Α :  « Παρεμβ άσεις  στη σχολική κοινότητα της  Δ .Δ .Ε.  Π.Ε .  Κοζάνης  για  την 

πρόληψη και  αντιμετώπιση της  έμφυλης βίας  γ ια το σχολικό έτος  

2022 -2 3 .»  

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης πρόκειται να υλοποιήσει μια σειρά 

ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών,  με στόχο 

την προώθηση της ισότητας των φύλων στα σχολεία και την προαγωγή στάσεων και συμπεριφορών για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών. Οι εκδηλώσεις 

τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης.  

 Κατά τον μήνα Νοέμβριο, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

στις 25 Νοεμβρίου, υπογράφουμε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Κοζάνης, με στόχο την υποστήριξη 

και τη συνεργασία κατά τη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών σχετικά με την 

άσκηση βίας κατά των γυναικών. Επιπρόσθετα, θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες υλικό για την 

ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού σχετικά με τους τρόπους αποτροπής της έμφυλης βίας.  

  Στα τέλη του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας των Συμβούλων Σχολικής Ζωής 

όλων των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κοζάνης με θέμα "Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα για την 
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πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας", με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Ξενώνα Φιλοξενίας 

κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κοζάνης (Ψυχολόγοι, Νομικοί, Κοινωνικοί λειτουργοί). 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν το νέο θεσμό των 

Συμβούλων Σχολικής Ζωής, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης επιθυμεί να συμβάλει 

στην ενημέρωση και την ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους στην 

πρόληψη, την αποτροπή ή την καταστολή εκδηλώσεων έμφυλης βίας. Παράλληλα, στη συνάντηση εργασίας 

θα κληθούν να συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία ή σε διαδικτυακή σύνδεση οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχετικές θεματικές ενότητες, ή και όσοι άλλοι εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρονται, ώστε να μπορούν να αποτρέπουν ή να επεμβαίνουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε 

περιστατικά έμφυλης βίας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν στη συνέχεια ως 

"εμψυχωτές"-συντονιστές στοχευμένων δράσεων στα σχολεία.  

Τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της υποστήριξης των σχολικών αθλητικών δράσεων, σε συνεργασία με 

τους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων, θα διοργανωθούν αθλητικές δραστηριότητες προβολής και 

εκμάθησης βασικών τεχνικών αυτοάμυνας για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Κοζάνης και της 

Πτολεμαΐδας, με την υποστήριξη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και των καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής που διαθέτουν αντίστοιχη εξειδίκευση. Για τις ανάγκες των συναντήσεων αυτών μαθητές 

και μαθήτριες των σχολείων μας με διακρίσεις στα πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και τους 

πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες στις πολεμικές τέχνες, με την καθοδήγηση των καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής, θα προετοιμάσουν βίντεο μικρής διάρκειας, στα οποία θα παρουσιάσουν τρόπους 

αυτοπροστασίας. Με το πέρας των δράσεων τα βίντεο αυτά θα αποσταλούν στα σχολεία και μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο μάθημα της Γυμναστικής.  

 Ολοκληρώνοντας την πρώτη αυτή φάση της ενημέρωσης, προτείνουμε στις σχολικές μονάδες να 

εκπονήσουν δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες, με σκοπό τον 

προβληματισμό των μαθητών/τριών σε θέματα ισότητας των φύλων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για 

την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι ενημερωτικές συναντήσεις με 

ειδικούς, παρουσίαση και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού του ΚΕΘΙ, παρουσίαση τεχνικών 

αυτοάμυνας, εικαστικές δημιουργίες, δημιουργική γραφή, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα, δραματικές 

αναγνώσεις, μουσική κ.λπ. Οι δράσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν είτε σε Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, είτε στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων και ενοτήτων του 

Αναλυτικού Προγράμματος.  

 Τα παιδαγωγικά αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό υλικό, που θα παραχθούν από τους μαθητές 

μας, πρόκειται να παρουσιαστούν σε εκδήλωση στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στην οποία 
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παράλληλα θα γίνουν εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες πάνω σε  θέματα σχετικά με τη συναισθηματική 

χειραγώγηση και την άσκηση βίας μέσα από το Διαδίκτυο.  

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Κοζάνης να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς για τις παραπάνω δράσεις. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουν προσκλήσεις για την κάθε δράση χωριστά, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και η υλοποίησή τους.   

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
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