ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013
Με τη συμμετοχή των Διευθυντών σχολικών μονάδων που ανήκουν στη
Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
10 Δεκεμβρίου στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας εκπαιδευτική ημερίδα με
θέμα «Σχολικός εκφοβισμός και τρόποι αντιμετώπισης του».
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού των εφήβων, που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στη
σημερινή πραγματικότητα, αλλά και η ενημέρωση των στελεχών της εκπαίδευσης
για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου μέσα από δράσεις
και προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και των ίδιων
των μαθητών.
Στην Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
Comenius Regio 2013 με τίτλο: «Εκφοβισμός των εφήβων: Τρόποι πρόληψης και
αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου», συμμετείχε ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κ.
Παναγιώτης Μανούρης. Ο κ. Μανούρης τόνισε στην ομιλία του τη σημασία και τον
ρόλο της Δια Βίου Μάθησης στη σημερινή σύγχρονη οικογένεια, η οποία
μετασχηματίζεται και καλείται να προσαρμοστεί σε καινούργια οικονομικά και
κοινωνικά δεδομένα.
Η εκπαίδευση που παρέχεται μέσα από το πρόγραμμα των Σχολών Γονέων,
επεσήμανε χαρακτηριστικά, στηρίζει την οικογένεια και με βιωματικό τρόπο
προετοιμάζει τους γονείς να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τους
ίδιους και τα παιδιά τους, όπως ο εθισμός στο διαδίκτυο και ο σχολικός
εκφοβισμός. Κλείνοντας ο κ. Μανούρης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας
του σχολείου και της οικογένειας προκειμένου να αναγνωρίζονται τα
προειδοποιητικά σημάδια φαινομένων ενδοσχολικής βίας, ώστε να
αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Στην ημερίδα συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Α. Φαλούκας, Διευθυντής ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, η
κ. Τ. Παπατριανταφύλλου, Συντονίστρια του Προγράμματος Comenius Regio της ΔΔΕ
Β΄ Αθήνας, η Μ. Κορρέ, ψυχολόγος και ιδρυτικό μέλος του «Κέντρου Έφηβος και

Οικογένεια», η κα Έ. Μπάρλου, παιδοψυχίατρος και εκπαιδεύτρια του
προγράμματος «Αριάδνη», ο κ. Η. Ζαγοραίος, Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών, η κα
Π. Ζαγουρα, Επιμελήτρια Ανηλίκων, η κα Μ. Θεοδοσοπούλου, μέλος της ομάδας
έργου «Σχολές Γονέων» και ο κ. Γ. Κορμάς, ιατρός, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας
Μ.Ε.Υ. Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός σύμβουλος Σχολών Γονέων και
συντονιστής του προγράμματος «Αριάδνη».

