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Σειρά σεμιναριακών μαθημάτων για την αντιμετώπιση του
bullying

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015
Το εργαστήριο: Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση του
Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει σειρά σεμιναριακών μαθημάτων για την
αντιμετώπιση του bullying.
Το φαινόμενο “bullying” της ασκήσεως δηλαδή από ανηλίκους σε άλλους ανηλίκους
συναισθηματικής ή σωματικής βίας ή και οιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς
είναι πλέον ενδημούσα κατάσταση και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο ελληνικό σχολείο.
Εκτιμούμε ότι αποτελεί μια εισαγόμενη συμπεριφορά και πρακτική η οποία έχει
απασχολήσει εδώ και δεκαετίες διηπειρωτικές κοινωνίες, χωρίς δυστυχώς δυνατότητα
πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης. Και τούτο διότι, οι λόγοι που το
δημιουργούν μπορεί να είναι κοινωνικο-οικονομικής φύσεως και παιδείας, εκτιμούμε
όμως ότι κατά κύριο λόγο οφείλονται στην ποιότητα των προβαλλομένων προτύπων
και αξιών, κυρίως από τα ΜΜΕ της εποχής μας, καθώς και από τη δυνατότητα
κοινωνικής δικτύωσης. Από αυτή την άποψη, γίνεται ζήτημα που αφορά την
πολιτική, αλλά και την κοινωνική ψυχολογία, δηλαδή εκπαιδευτικά συστήματα, τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν –και των
δύο βαθμίδων-, ενώ το πρόβλημα είναι πλέον ενδημούσα κατάσταση στη χώρα, είναι

και παραμένουν χωρίς τον κατάλληλο γνωστικό εξοπλισμό και παιδαγωγικές
πρακτικές πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης.

1.

Ταυτότητα και σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από Το εργαστήριο: Βιοφυσικό Περιβάλλον:
Νευροεπιστήμες και Μάθηση του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στόχος
Η παρούσα σειρά σεμιναρίων κατανοήσεως και παιδαγωγικού εξοπλισμού στους
εκπαιδευτικούς και για τις τρεις ανωτέρω πτυχές του φαινομένου-, αποσκοπεί στο να
καλύψει αυτό το κενό και να δώσει στους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων την
δυνατότητα ικανής και αναγκαίας παρεμβάσεως για την αντιμετώπιση του
φαινομένου.
2.

Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επιστημονική Επιτροπή

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι η Ομ.

Καθηγήτρια του

Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Τζάνη.
Την ευθύνη της οργάνωσης και ανάπτυξης του Προγράμματος έχει Επιστημονική
Επιτροπή η οποία συγκροτείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και
ειδικούς επιστήμονες από το χώρο των Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης.
3.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι: Μέλη ΔΕΠ του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Πανεπιστημίων, με σημαντική επιστημονική
κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, συμβουλευτική
εμπειρία.
4. Οργάνωση (τρόπος ανάπτυξης του προγράμματος, χρονικό πλαίσιο,
πρακτική εργασία-εξάσκηση)
Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Σεμιναρίων θα παρακολουθούν μαθήματα σε
μορφή διαλέξεων και σειρά θεωρητικών θεμάτων τα οποία θα συνοδεύονται από

βιωματικές πρακτικές ασκήσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν
επαρκώς την αιτιολογία, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
5. Η διάρκεια του Επιμορφωτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης είναι (Μάιος
– Ιούνιος 2015):



35 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
6 ώρες πρακτικής άσκησης στα πλαίσια δυναμικής της ομάδας, σε ομάδες των
5 ατόμων.
 Τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών
(Μαράσλειο) κάθε Παρασκευή απόγευμα 18:30-21:30 και Σάββατο 10:0013:00 το πρωί.
 Το κόστος παρακολούθησης ορίζεται στα 70 ευρώ, τα οποία θα
καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 080/545111-60
IBAN: GR 35 0110 0800 0000 0805 4511 160
SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

6.

Υποχρεώσεις Επιμορφουμένων

Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να:
-

παρακολουθεί το Διδακτικό Πρόγραμμα,

εκπονήσει εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο με την καθοδήγηση των
διδασκόντων καθηγητών.
7.

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα παραλάβουν επιμορφωτικό
υλικό.
8. Αξιολόγηση, πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
9.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:
Α.

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

-

Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ,
Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.).

Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι
τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι
τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ, Κοινωνιολογίας.
Β.

Φοιτητές

ΑΕΙ (Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας,
Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, κ.α.)
-

ΤΕΙ (Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, , κ. α.)

-

ΙΕΚ: Παιδαγωγικών, Προσχολικής Αγωγής.

12. Για συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώνετε την Αίτηση Συμμετοχής και την
αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bullyinguoa@gmail.com.
Για ανακοινώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκέπτεστε το
http://benl.primedu.uoa.gr
Πληροφορίες 210-3607607 (καθημερινά 10:00-14:00) και 210-3689228 (κ.
Κακούρου)

