
     ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ενημέρωση - ΠρόσκλησηΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ΩΡΑ 18.00 μ.μ.ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ»

Το  Ίδρυμα  Ευγενίδου  και  το  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  συνδιοργανώνουν,  στο Αμφιθέατρο  του  Ιδρύματος  (Λεωφ.  Συγγρού  387,  175  64  Παλαιό  Φάληρο), ημερίδα  για  τη  Διαμεσολάβηση  ως  μέσο  για  την  καταπολέμηση  του 
φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία.Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  των Διευθυντών και Συμβούλων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Γυμνασίων  και  Λυκείων,  των  Εκπαιδευτικών,  των  φοιτητών,  των  μαθητών, αλλά  και  των  γονέων,  για  το  διαρκώς  διογκούμενο  φαινόμενο  της  βίας  στα σχολεία.Το  πρόγραμμα  έχει  ως  αντικείμενο  την  εφαρμογή  της  Διαμεσολάβησης Συνομηλίκων  στη  μαθητική  κοινότητα.  Στόχος  είναι  η  αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίλυση των συγκρούσεων με ειρηνικά μέσα.Ο  ρόλος  του  μαθητή-διαμεσολαβητή  είναι  να  συντονίζει  μια  δομημένη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ διαφωνούντων μαθητών, η οποία βασίζεται στον διάλογο των δύο πλευρών.Η επιλογή των μαθητών-διαμεσολαβητών (2 μαθητές από κάθε τμήμα, σε όλες τις τάξεις) γίνεται αφού εκδηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν και με βάση συστάσεις των συμμαθητών τους.Η εκπαίδευση των μαθητών περιέχει μεταξύ άλλων: τεχνικές επικοινωνίας και δεξιότητες  διαλόγου  και  παιχνίδια  ρόλων,  όπου  οι  μαθητές  δημιουργούν περιστατικά συγκρούσεων τα οποία δραματοποιούν αλλάζοντας ρόλους.Οι μαθητές μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο να ακούν τον συνομιλητή τους, να κατανοούν  την  οπτική  του  και  να  είναι  ευέλικτοι  σε  πολλές  εναλλακτικές προτάσεις για την επίλυση των συγκρούσεων.  
Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ελεύθερη, απαραίτητη είναι όμως η δήλωση 
συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 9469688 (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 
09:00-17:00).Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα  κατόπιν  έγκαιρης  ενημέρωσης  στο  τηλέφωνο  210  9469688  ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elinat  @  eugenfound  .  edu  .  gr  
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 18.00                 ΧαιρετισμοίΟΜΙΛΙΕΣ:18:30 - 18:45  Καθηγήτρια Βάσω Αρτινοπούλου, π. Αντιπρύτανης Παντείου 18:45 - 19:00  Καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Πρύτανης Πανεπιστημίου                             Πελοποννήσου.19:00 - 19:15  Δρ. Παναγιώτα Δημητροπούλου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου                             Αθηνών, Σχολική Ψυχολόγος - Πανεπιστήμιο Κύπρου. 19:15 - 19:30 Καθηγητής Γιάννης Πανούσης, Τμήμα ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, π. Πρύτανης                             Πανεπιστημίου Θράκης.19:30 - 19:45 Δρ. Παναγιώτης Δέγλερης, Δικηγόρος – Σύμβουλος Δ.Σ.Π..19.45 - 20:30 Ερωτήσεις κοινού- Συζήτηση. 20.30                 Λήξη Ημερίδας.Την  ημερίδα,  αλλά  και  τη  συζήτηση  που  θα  ακολουθήσει  θα  συντονίσει  ο δημοσιογράφος κ. Προκόπης Δούκας. 


