∆ελτίο Τύπου
«Η σιωπή δε σταµατά τη βία. Μη φοβάσαι, µίλα!»
«Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας.
Θετική συµπεριφορά µαθητών και Υποστήριξη των εκπαιδευτικών»
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης κι ενηµέρωσης σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ρεθύµνου για τη µείωση του εκφοβισµού – θυµατοποίησης των
µαθητών και υποστήριξης των εκπαιδευτικών.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης και η Κ.Ε.∆Η.Ρ, το Τµήµα Παιδείας, το Π.Τ.∆.Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης
σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης δια των Υπευθύνων
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και το Γραφείο Σχολικών Συµβούλων Β/θµιας Εκπ/σης συνεχίζει
την εκστρατεία κατά του σχολικού εκφοβισµού «Η σιωπή δε σταµατά τη βία. Μη φοβάσαι,
µίλα!» υλοποιεί πρόγραµµα µε στόχο την επιµόρφωση, υποστήριξη και ευαισθητοποίηση
µαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεµόνων των σχολικών µονάδων του ∆ήµου
Ρεθύµνης µε τίτλο: «Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Θετική συµπεριφορά
µαθητών και Υποστήριξη εκπαιδευτικών».
Το σκεπτικό της δράσης
Τα περιστατικά βίας και επιθετικότητας στα σχολεία και ειδικότερα το κοινωνικό φαινόµενο
του σχολικού εκφοβισµού (bullying) έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις, τόσο σε διεθνές όσο και
σε εγχώριο επίπεδο. Μέσα από τις σηµαντικότερες έννοιες στην προσέγγιση του
συγκεκριµένου φαινοµένου είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία αναφέρεται στη
διαδικασία της θετικής προσαρµογής των ατόµων -αλλά και των συστηµάτων- παρά τις
αντίξοες συνθήκες που αντιµετωπίζουν. Η ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών, των µαθητών και
των οικογενειών τους θεωρείται σηµαντικός προστατευτικός παράγοντας που οδηγεί στην
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της προσαρµογής τους στις δυσκολίες της σύγχρονης ζωής.
Στο χώρο του σχολείου, το συγκεκριµένο πρόγραµµα έρχεται να καταρτίσει τους
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και να τους καταστήσει
ικανούς, να δηµιουργούν «ανθεκτικές κοινότητες» που θα παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση
στους µαθητές και θα συµβάλλουν στην διευκόλυνση της ανάπτυξης και της σχολικής τους
προσαρµογής. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν – µέσα από το παρόν πρόγραµµα- να
κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα του φαινοµένου της σχολικής βίαςσχολικού εκφοβισµού. Με τη κατανόηση τους, αλλά και την εξειδικευµένη κατάρτισή τους,
θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν, να µειώσουν ή και να εξαλείψουν τα συνεχώς
αυξανόµενα περιστατικά βίας/ επιθετικότητας/δύσκολων και παρεµβατικών συµπεριφορών
µαθητών που αντιµετωπίζουν τόσο τα ίδια τα παιδιά στα σχολεία τους όσο και οι
εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς.
Στόχος λοιπόν του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών

για την πρόληψη και αντιµετώπιση των συγκεκριµένων φαινοµένων στα σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Ρεθύµνου κι ενηµέρωση
µαθητών και γονέων σε συνεργασία µε την Επιστηµονική οµάδα και µε ανθρώπους που
έχουν γνώσεις και µακρόχρονη εµπειρία που σχετίζονται µε τα σχολεία.
Το επιµορφωτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε νεοδιόριστους, αναπληρωτές και µόνιµους
εκπαιδευτικούς
της
Πρωτοβάθµιας
και
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Βασικός σκοπός
Βασικός σκοπός της επιµόρφωσης είναι να διευκολύνει την ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών και την προαγωγή θετικού κλίµατος στη σχολική
κοινότητα. Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για τη Σχολική βία και για
τους τρόπους διαχείρισης/ αντιµετώπισης θα συµβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τους κατά
τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.
Το πρόγραµµα που βασίζεται στην εθελοντική συµµετοχή της «Επιστηµονικής οµάδας»
και των επιµορφωτών έχει διάρκεια 5 µήνες κι άρχισε να υλοποιείται από το Ιανουάριο του
2016 µε τη συµµετοχή 55 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και 25 εκπαιδευτικών της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Οι επιµορφωτικές συναντήσεις που έχουν υλοποιηθεί σε µορφή Εργαστηρίων (ξεχωριστά για
κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης) είχαν θέµα την «Υπερκινητικότητα – Επιθετικότητα,
∆ιερεύνηση - αποτίµηση περιπτώσεων στο σχολικό περιβάλλον» µε υπεύθυνους τον κ.
Ηλία Κουρκούτα, Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής
Παν/µίου Κρήτης (µέλος της επιστηµονικής-εθελοντικής οµάδας του προγράµµατος) και την
κ. Έλενα Βιταλάκη, Εκπαιδευτικός – ∆ρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Επιστ. Συν. Παν/µίου
Κρήτης (µέλος της επιστηµονικής-εθελοντικής οµάδας του προγράµµατος).
Το επόµενο εργαστήρι µε τον κ. Ηλία Κουρκούτα και την κ. Έλενα Βιταλάκη για τους
εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 19
Φεβρουαρίου 2016 σις 6µ.µ στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου.
Επίσης έχουν πραγµατοποιηθεί ∆ιαλέξεις - συζητήσεις µε θέµα τον «∆ιαδικτυακό
εκφοβισµό – ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας» µε υπεύθυνη την κ. Λούση
Σιρινιάν, Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πρόγραµµα Αριάδνη (ασφάλεια στο
∆ιαδίκτυο).
Παράλληλα, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος δηµιουργούνται οι «Σχολές
Γονέων» µε σκοπό την εκπαίδευση και τη στήριξη κάθε µητέρας και πατέρα στο ρόλο του
γονιού. Η πρόσκληση απευθύνεται στους γονείς των µαθητών της Α/θµιας και Β/θµιας
εκπαίδευσης των σχολείων του ∆ήµου Ρεθύµνης.
Συγκεκριµένα έχουν προγραµµατιστεί δύο συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 24
Φεβρουαρίου 2016 µε θέµα το «∆ιαδικτυακό εκφοβισµό – ο ρόλος του σχολείου και της
οικογένειας». Υπεύθυνη της ∆ιάλεξης είναι η κ. Λούση Σιρινιάν, Συνεργάτης Πανεπιστηµίου
Αθηνών στο πρόγραµµα Αριάδνη (ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο) και η δεύτερη συνάντηση είναι
στις 16 Μαρτίου 2016 µε θέµα: «Η Τιµωρία βγήκε από τον Παράδεισο; Μύθος ή
πραγµατικότητα» µε υπεύθυνες την κ. Ελένη Βιταλάκη, Εκπαιδευτικός- ∆ρ Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας Επιστ. Συν. Παν/µίου Κρήτης και την κ. Αθηνά Τριαµατάκη, ΕκπαιδευτικόςΕµψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού.
Ώρα προσέλευσης: 18.00 στο 2ο ∆ηµοτικό σχολείο Ρεθύµνου (έναντι ∆ηµαρχείου).

Σηµαντική είναι η εθελοντική υποστήριξη που παρέχει στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς
του ∆ήµου Ρεθύµνης ο κ. Ηλίας Κουρκούτας. Λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρητική του
κατάρτιση και τη διδακτική του εµπειρία επιδυκνεύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέµατα που
αφορούν το µαθητή και τον εκπαιδευτικό, ενισχύοντας έτσι το ρόλο του δασκάλου όπως
διαµορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.
Η κ Λούση Σιρινιάν, υπεύθυνη του προγράµµατος στο ∆ιαδικτυακό εκφοβισµό, µετά από
πρόσκληση που έχει δεχτεί από σχολεία του ∆ήµου, ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί τους
µαθητές σε θέµατα που αφορούν την Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτική Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Το πρώτο Εργαστήρι έγινε µε την παρουσία της κ. Πέπης Μπιρλιράκη, Αντιδήµαρχος και
µέλος του προγράµµατος και τον κ. Γιώργο Γεωργαλή, Αντιδήµαρχος και µέλος του
προγράµµατος, θέλοντας έτσι να συγχαρούν τους εκπαιδευτικούς για τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα και να ευχαριστήσουν για την εθελοντική προσφορά τους την επιστηµονική
οµάδα του προγράµµατος.
Συντονιστές και υπεύθυνοι διαµόρφωσης του προγράµµατος είναι η κ. Πέπη Μπιρλιράκη,
Αντιδήµαρχος – Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ, ο κ. Γεωργαλής Γιώργος, Αντιδήµαρχος –
Υπεύθυνος για θέµατα Παιδείας και η κ. ∆έσποινα Μαυράκη, ∆ασκάλα – µέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆Η.Ρ.
Οι επιµορφωτές και υπεύθυνοι διαµόρφωσης που συµµετέχουν εθελοντικά στις παραπάνω
δράσεις είναι ο Ηλίας Κουρκούτας, Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Ψυχολογίας &
Ειδικής Αγωγής Παν/µίου Κρήτης η κ. Βιταλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός- ∆ρ Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας Επιστ. Συν. Παν/µίου Κρήτης. Συνεργάτης του προγράµµατος είναι η κ. Λούση
Σιρινιάν, Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πρόγραµµα Αριάδνη (ασφάλεια στο
∆ιαδίκτυο).
Ευχαριστούµε το βιβλιοπωλείο «Γνώση και το «Αρτοποείο – Ζαχαροπλαστείο
Αποστολάκης Νίκος, Ηγ. Γαβριήλ 26» για την ευγενική χορηγία. Επίσης ευχαριστούµε το
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου για τη φιλοξενία.

