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Εκδήλωση µε αφορµή την Ηµέρα κατά της Βίας στο Σχολείο
6 Μαρτίου 2014
Το πανελλήνιο ∆ίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο σε συνεργασία µε την
Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας και την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και
Εφήβων, διοργανώνει την Πέµπτη 6 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό
Κέντρο ΚΕ∆ΕΑ και την Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, εκδήλωση µε θέµα:

«Η πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας
για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δηµοκρατικό σχολείο»
Στην εκδήλωση περιλαµβάνονται εισηγήσεις από ειδικούς επιστήµονες, ανοικτή
συζήτηση µε εφήβους µαθητές από 10 σχολεία της Θεσσαλονίκης, στρογγυλό τραπέζι µε
επαγγελµατίες και 10 εργαστήρια, στα οποία µπορούν να συµµετέχουν εκπαιδευτικοί,
άλλοι επαγγελµατίες και σπουδαστές.
Το ∆ίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο δηµιουργήθηκε το 2010 µε πρωτοβουλία της
Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου–ΕΨΥΠΕ. Συµµετέχουν σε
αυτό, επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, η Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς, ο Συνήγορος του Πολίτη µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού (που
στον παρόντα χρόνο προεδρεύει της Συντονιστικής του Επιτροπής), το Ινστιτούτο Υγείας
του Παιδιού, η Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών-Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», το Παιδαγωγικό Τµήµα της Παιδαγωγικής
Σχολής του ΑΠΘ, το Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
και το Ελληνικό Τµήµα του ΙΒΒΥ-Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.
Επιδίωξη του ∆ικτύου είναι να συνδράµει στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής
κοινωνίας, µε στόχο την πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας στο χώρο του σχολείου,
να προωθήσει τη δικτύωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων και να ενισχύσει
τη διάδοση της τεκµηρίωσης για τις αποτελεσµατικές παρεµβάσεις µέσα και έξω από το
σχολείο, που αποβλέπουν στη διασφάλιση των δικαιωµάτων και της ακεραιότητας όλων
των παιδιών απέναντι στην εξαπλούµενη βία.
Η πρωινή ζώνη της εκδήλωσης (9.30πµ - 3.30πµ) θα µεταδοθεί µέσω live streaming
από τους ιστοχώρους του ΑΠΘ (www.auth.gr), του ∆ικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο
(www.antibullyingnetwork.gr) και του Συνηγόρου του Παιδιού (www.0-18.gr).
Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραµµα της εκδήλωσης.

