Συνάντθςθ εργαςίασ με κζμα τθν «Αντιμετϊπιςθ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ»

Το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο προωκϊντασ τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ
δια βίου εκπαίδευςθ ςασ προςκαλεί ςε ςυνάντθςθ εργαςίασ με κζμα τθν αντιμετϊπιςθ του
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ από τισ ςχολικζσ κοινότθτεσ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου
«SONET-BULL - Using social networking ICT tools with peer learning and crowd sourcing
techniques to train school communities on how to deal with student bullying». Το ζργο
SONET-BULL υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Erasmus+, με ςυντονιςτι
φορζα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο (ΕΑΠ) και Επιςτθμονικό Υπεφκυνο τον
Αναπλθρωτι Κακθγθτι Αχιλλζα Καμζα.
Η ςυνάντθςθ εργαςίασ κα διεξαχκεί τθν Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 (14:00 – 18.00) ςτθν
Αγορά Αργφρη ςτθν Πάτρα ςτθν οποία κα ςυηθτθκοφν περιςτατικά ςχολικοφ εκφοβιςμοφ,
καλζσ πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και τα οφζλθ τθσ
τοπικισ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν υλοποίθςθ του ζργου SONETBULL.
Ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κα παρευρίςκονται εκπρόςωποι των τοπικϊν και
περιφερειακϊν πολιτειακϊν αρχϊν και διευκφνςεων εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικϊν
κοινοτιτων. Τζλοσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα απονεμθκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ.
Στο ζργο SONET-BULL, πρόκειται να ςυνδυαςτοφν ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ
(e-learning και ομότιμθ μάκθςθ) με ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα τεχνολογικά μζςα
(διαδίκτυο, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, κινθτά τθλζφωνα), με ςκοπό να παρζχεται ζγκαιρθ
και ςυνεχισ υποςτιριξθ ςε ολόκλθρθ τθν κοινότθτα των ενδιαφερομζνων για τθν
αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ
ανάπτυξθ και θ διάκεςθ μιασ διαδικτυακισ πλατφόρμασ, θ οποία κα παρζχει ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ, τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, τουσ εκπαιδευτζσ
εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και ςε άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ πρόςβαςθ ςε
διαπιςτευμζνο εκπαιδευτικό υλικό για τον ςχολικό εκφοβιςμό, κακϊσ και ςε ψθφιακά
εργαλεία κοινωνικισ δικτφωςθσ, με τα οποία κα μπορεί ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να
δθμοςιεφςει τισ εμπειρίεσ του, να διατυπϊςει τισ παρατθριςεισ του και να επωφελθκεί
από τθν εμπειρία των ςυναδζλφων του.
Το ζργο αποτελεί μια ςτρατθγικι ςυνεργαςία και υλοποιείται από κοινοφ από τουσ κάτωκι
φορείσ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο, Ελλάδα (Συντονιςτισ- φορζασ)
Initiatives Pour Une Formation Efficale ASBL, Βζλγιο
Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν & Εκδόςεων «Διόφαντοσ», Ελλάδα
Fondazione Mondo Digitale, Ιταλία
Dublin City University/ Anti-Bullying Centre, Ιρλανδία

Τα κυριότερα αποτελζςματα του ζργου SONET-BULL κα είναι:

o
o
o

o

θ διαδικτυακι πλατφόρμα που υποςτθρίηει κοινωνικι δικτφωςθ και ομότιμθ
μάκθςθ
μια ζκκεςθ για ςυνικεισ πρακτικζσ και δεξιότθτεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του
εκφοβιςμοφ ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ
μια μεκοδολογία ομότιμθσ μάκθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ, θ οποία κα βαςίηεται ςτθν τεχνικι του πλθκοποριςμοφ
(crowdsourcing)
ζνασ οδθγόσ για μελλοντικι αξιοποίθςθ και βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων του
ζργου

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ςυνάντθςθ εργαςίασ μπορείτε να
απευκυνκείτε ςτθν κα. Κωνςταντίνα Πολυμεροποφλου, Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο
(email: kopo@ecomet.eap.gr, τθλ. Επικοινωνίασ: 2610 367 713).

