Ημερίδα για τον σχολικό εκφοβισμό

Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Ημερίδα με τίτλο «Σχολικός Εκφοβισμός: αναγνώριση και αιτίες του προβλήματος, οι πτυχές
και η αντιμετώπιση του», πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στο Αμφιθέατρο της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων των Πρότυπων
Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών - Μαράσλειο, το ΕΠΕΣ των
σχολείων και την ειδησεογραφική ιστοσελίδα NEWS 247 (www.news247.gr).
Η συζήτηση θα κινηθεί στο πλαίσιο του σχολικού αλλά και ηλεκτρονικού εκφοβισμού, στον
ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών, τις ενδείξεις, τις αιτίες και τις πρακτικές που
ενδεχομένως οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές, αλλά και στο νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη
συγκεκριμένη θεματολογία και την σημερινή ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με το Child
Bullying.
Ομιλητές της ημερίδας θα είναι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από το Παιδαγωγικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικοί ψυχολόγοι, σχολικοί σύμβουλοι, νομικοί καθώς και ειδικοί στον
ηλεκτρονικό εκφοβισμό.
Στόχος της εν λόγω ενέργειας, δεν είναι απλά η πληροφόρηση των γονέων και των
εκπαιδευτικών για τον σχολικό εκφοβισμό και τις μορφές του, αλλά και η παροχή ουσιαστικών
τρόπων αναγνώρισης των στοιχείων εκείνων που καταδεικνύουν ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα
εκφοβισμού ή ακόμα ότι είναι θύτης σε τέτοια συμβάντα. Επιπλέον, οι γονείς, θα έχουν την
ευκαιρία να συμβουλευθούν τους ειδικούς σχετικά με τον ρόλο τους και τον σωστό τρόπο
αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών έτσι ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ενισχύοντας τις
θετικές σχέσεις στο σχολείο και την οικογένεια. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την
ευκαιρία να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα της κατάστασης στα ελληνικά σχολεία χάρη σε
στοιχεία του κέντρου Μελετών της ΟΛΜΕ, καθώς και να γνωρίσουν συγκεκριμένες μεθόδους
κατανόησης του φαινόμενου και τρόπους καταπολέμησής του.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά, αφού τα σχετικά νέα θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.news247.gr, ενώ την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας θα
υπάρχει ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming, και παράλληλη διεξαγωγή διαδικτυακής
συζήτησης (live blog/ live chat) μεταξύ των αναγνωστών, των δημοσιογράφων του NEWS
247, αλλά και επιλεκτικά κάποιων εκ των συμμετεχόντων της ημερίδας. Η προβολή και η κάλυψη
της εκδήλωσης θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες, με παρουσίαση των όσων
διαδραματίστηκαν και με απολογισμό των συμπερασμάτων που προέκυψαν.
Η ημερίδα συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες διάδοσης του ευρωπαϊκού έργου Dynamic
Identity www.dynamicidentity.eu
Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων www.marasliosil.gr και η σελίδα στο Facebook:
http://on.fb.me/Yhpw1F

