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Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Καταπολεμώντας τον
εκφοβισμό: Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σας
ενημερώνει ότι ο ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός CARDET διοργανώνει
συνέδριο με θέμα «Καταπολεμώντας τον Εκφοβισμό: Προκλήσεις και Καλές
Πρακτικές» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Καταπολεμώντας
τον
Εκφοβισμό:
Ένα
Ολιστικό
Σχολικό
Πρόγραμμα
(ComBuS)»,
www.combatbullying.eu
Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, Αμφιθέατρο UNESCO, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 και απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, σχολικό προσωπικό, διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και φοιτητές/τριες. Σχετικό πρόγραμμα
επισυνάπτεται.
Το θέμα του συνεδρίου αφορά την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που άπτονται του
σχολικού εκφοβισμού με κύρια έμφαση στους τρόπους καταπολέμησης του
φαινομένου αυτού, καλώντας εκπαιδευτικούς, διευθυντές/ντριες, σχολικό προσωπικό
και γονείς να αναλάβουν ενεργό δράση προτείνοντάς τους μέσα, εργαλεία και
μεθόδους. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου
«Καταπολεμώντας τον Εκφοβισμό: Ένα Ολιστικό Σχολικό Πρόγραμμα (ComBuS)»,
συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου του έργου που απαρτίζεται από σχέδια
μαθήματος, εργαστήρια, αναγνώσματα κατά του εκφοβισμού και διαδικτυακά μαθήματα
για γονείς, εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ντριες.
Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι ο Δρ Παναγιώτης Σταυρινίδης (Επίκουρος
Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου), λειτουργοί από το
Παρατηρητήριο της Βίας και την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, καθώς και εμπειρογνώμονες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήρια
βιωματικού χαρακτήρα με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Εκπαιδευτές από τον Διεθνή
Ανθρωπιστικό Οργανισμό Hope for Children, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και
τον οργανισμό CARDET, θα εισηγηθούν συγκεκριμένες μεθόδους και θα
παρουσιάσουν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στα σχολεία.

Η γλώσσα διεξαγωγής του συνεδρίου είναι η ελληνική, ενώ μια παρουσίαση θα
διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα εργαστήρια θα
προσφερθούν τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενός/μίας
εκπαιδευτικού από κάθε σχολική μονάδα, αφού πρώτα εξασφαλιστεί έγκριση από
τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή
λειτουργία του. Σημειώνεται ότι στα εν λόγω έργα συμμετέχουν συνολικά 10 σχολεία
Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και εκπρόσωποί τους θα συμμετέχουν στις
εργασίες του συνεδρίου.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς που θα
συμμετάσχουν στο συνέδριο να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά,
συμπληρώνοντας το διαδικτυακό έντυπο εγγραφής που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο
σύνδεσμο
https://goo.gl/forms/VZzCB5e2QdEkZBAp2
ή
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο eria.makridou@cardet.org το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου
2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν
πιστοποιητικό
παρακολούθησης
με
τη
λήξη
του
συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη διαχείρισης
του έργου κ.Έρια Μακρίδου, στο τηλ. 22002108, email eria.makridou@cardet.org
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