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Θέμα: Έγκριση εγχειριδίου.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 37132/Δ2/03-03-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στην από 21-01-2016 επιστολή σας που αφορά στην έγκριση
εγχειριδίου και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 07/25-02-2016 Απόσπασμα Πρακτικού
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη χρήση του εγχειριδίου
«Σύνδεσμοι» του Συμβουλίου της Ευρώπης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς πληροί τις επιστημονικές και
παιδαγωγικές προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το εγχειρίδιο υποστηρίζει την εκστρατεία No Hate Speech Movement των νέων του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να θίξουν το θέμα της ρητορικής
μίσους στο διαδίκτυο μέσα από τη «ματιά» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το εγχειρίδιο
παρέχει στους ενδιαφερόμενους μια θεωρητική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την
καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους, μια αναλυτική περιγραφή των στόχων της
εκστρατείας και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη χρήση του εγχειριδίου. Στη συνέχεια
παρατίθενται αναλυτικά 21 δραστηριότητες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους
στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες
συνοδεύονται από οδηγίες/συμβουλές για τους συντονιστές, ιδέες για δράση,
βοηθητικό/συνοδευτικό υλικό και παραλλαγές.
Το εν λόγω εγχειρίδιο διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά, μέσω του παρακάτω
συνδέσμου:
https://s3.amazonaws.com/webprofilengos/Files/45/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99.
pdf

Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμος και περιορισμένος αριθμός αντιτύπων, τα οποία
επίσης παρέχονται δωρεάν κατόπιν αιτήματος προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Τα σχολεία που
ενδιαφέρονται για έντυπο αντίγραφο μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κωνσταντίνο
Τόδουλο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση k.todoulos@bodossaki.gr ή τηλεφωνικά στο 210
7253832. Το αίτημα για αντίτυπο θα πρέπει να είναι αιτιολογημένο (γιατί ζητείται το
αντίτυπο ή τα αντίτυπα και πώς θα χρησιμοποιηθεί/ούν) ενώ θα πρέπει να δίδονται
πλήρως τα στοιχεία του σχολείου (ονομασία, διεύθυνση, email και τηλέφωνο) καθώς και
του εκπαιδευτικού (ονοματεπώνυμο, θέση, στοιχεία επικοινωνίας) που υποβάλει το
αίτημα.
Παρακαλούμε οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες
κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως ενημερώσουν σχετικά τις σχολικές μονάδες
αρμοδιότητάς τους.
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