Πρόγραμμα Ημερίδας
Μέρος Α΄ για τους γονείς (10:00‐13:00)
10:00‐10:15 Καλωσόρισμα (Σύλλογος) από Μαρία Γκιάτα Ποζιού , Χαιρετισμοί από πολιτική
ηγεσία και Πανεπιστήμιο
10:15‐ 10:35: Εισαγωγή στον σχολικό εκφοβισμό: Ορισμός, μορφές, προφίλ παιδιού‐θύτη,
παιδιού‐θύματος, και παιδιών‐παρατηρητών. Ομιλία σχολικής ψυχολόγου στη Σχολή
Μωραΐτη Φωτεινής Ξενάκη
10:35‐10:55: Θύτης ή θύμα; Ενδείξεις ότι το παιδί σας έχει πέσει θύμα εκφοβισμού ή είναι ο
θύτης της υπόθεσης. Ομιλία της ψυχολόγου– παιδοψυχολόγου – συγγραφέα Αλεξάνδρας
Καππάτου (www. Akappatou.gr).
10:55‐11:15: Ο ρόλος των γονέων. Τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους
είτε είναι θύματα είτε θύτες. Ομιλία της ψυχολόγου και ψυχοθεραπεύτριας Νόρας
Κοντοστεργίου
11:15‐11:35: "Ενισχύοντας τις θετικές σχέσεις και την ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολείο και
στην οικογένεια" Ομιλία της Χρυσής Χατζηχρήστου Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας και του Κέντρου
Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών
11:35‐11:55 Πάνελ με συζήτηση των 4 προηγούμενων ομιλητών με το κοινό
11:55‐12:25: Διάλειμμα για καφέ
12:25‐12:45: Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyber bullying), όταν ο τραμπουκισμός ελλοχεύει
πίσω από την οθόνη του υπολογιστή‐ Οδηγίες για ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο
διαδίκτυο. Ομιλία του Ματθαίου Κάκαρη IT consultant και υπεύθυνου υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού έργου Dynamic Identity με θέμα την ασφάλεια των παιδιών στην πλοήγησή
τους στο διαδίκτυο.
12:45‐13:05 Νομικό πλαίσιο, κινήσεις και ενέργειες στις οποίες οι γονείς πρέπει ή δεν
πρέπει να προβούν προς όφελος των παιδιών τους. Ειρήνη Δορκοφίκη, διακεκριμένη
νομικός
Τέλος Α' μέρους διάλειμμα 1 ώρας (13:05‐14:05) για κατ’ ιδίαν συζητήσεις και σνακ
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Μέρος Β΄ για εκπαιδευτικούς (14:15‐16:15)
14:15‐14:30 Χαιρετισμός, Καλωσόρισμα (Σύλλογος) από το Πανεπιστήμιο.
14:30‐ 14:50: Η εικόνα στα ελληνικά σχολεία. Τι λένε οι αριθμοί Ομιλία του Ταμία της ΟΛΜΕ
και πρ. Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών της ΟΛΜΕ, Νικηφόρο Κωνσταντίνου
14:50‐15:10: Εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών‐ Αιτιολογικοί παράγοντες και επιπτώσεις.
Ομιλία του επίκουρου καθηγητή Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας και επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), Χάρης Ασημόπουλος
15:10‐15:30: "Μαθησιακές Δυσκολίες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών σχολικής
ηλικίας" Ομιλία της Φωτεινής Πολυχρόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθησιακών Δυσκολιών,
Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
15: 30‐15: 50: Ενδοσχολική Βία: Δεν κλείνουμε τα μάτια. Σχολική Σύμβουλος του 1ου
Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σ. Μαράσλειου. Σοφία Καλογρίδη
15:50‐16:15 Πάνελ με συζήτηση των 4 προηγούμενων ομιλητών με το κοινό
Τέλος Β' μέρους
Κλείσιμο ημερίδας από News247.

Πληροφορίες:
Μαρία Γκιάτα – Ποζιού, Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαρασλείου:
m.g5586@gmail.com 6946066338
Γραμματεία Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαρασλείου, κα Φωτεινή Πουρναρά:
2107211965
•

Θα υπάρχει κατάλογος εγγεγραμμένων και θα δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης
σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και φοιτητές.

•

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα υπάρχουν ερωτηματολόγια με θέμα: ψηφιακή
ταυτότητα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Έργου Dynamic Identity
www.dynamicidentity.eu στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων των δημοτικών πρότυπων πειραματικών σχολείων του Πανεπιστημίου
Αθηνών – Μαράσλειο. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και ανώνυμη, αφορά παιδιά
10 – 18 ετών και προηγουμένως απαιτείται η έγγραφη γονική συναίνεση. Τα
ερωτηματολόγια θα παραδίδονται στη γραμματεία του Συλλόγου.

•

Θα υπάρχει δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συζήτηση με την έγκριτη ψυχολόγο κα.
Ντούλη Θαλασσοχώρη.
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