«ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Αναγνωρίζοντας τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που έχει η βία
μεταξύ των μαθητών για χιλιάδες παιδιά, εφήβους και νέους στη
χώρα μας, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα, καθώς και το
έλλειμμα της συστηματικής αντιμετώπισης του φαινομένου, ιδρύθηκε
στις 14 Οκτωβρίου 2010, το «Δίκτυο για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας Μεταξύ των Μαθητών στο Σχολείο».
Ως ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν: η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η
«Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου», το
Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο Συνήγορος του Πολίτη με την ιδιότητά
του ως Συνήγορος του Παιδιού, η «Παιδοψυχιατρική Εταιρεία
Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων»,
η Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», το
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό Τμήμα του ΙΒΒΥ - Kύκλος
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Στις συναντήσεις εργασίας για την
ίδρυση του ΔΙΚΤΥΟΥ συμμετείχε και η κα Μαίη Παπούλια,
Ψυχολόγος.
Εκπρόσωποι των φορέων του ΔΙΚΤΥΟΥ έγιναν δεκτοί από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια στις 14 Απριλίου
2011 στο Προεδρικό Μέγαρο - συνάντηση στην οποία ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας επεσήμανε την ανάγκη ευαισθητοποίησης της
ελληνικής κοινωνίας στο πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας.
Το «ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» αναγνωρίζοντας τις
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που έχει η βία μεταξύ των μαθητών
για χιλιάδες παιδιά, εφήβους και νέους στη χώρα μας, αλλά και για
την κοινωνία γενικότερα, καθώς και το έλλειμμα της συστηματικής
αντιμετώπισης του φαινομένου, έθεσε ως κύριους σκοπούς του:

α. την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδήλωσης
βίας μεταξύ μαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους που
συνδέονται με τη σχολική ζωή και καθημερινότητα
β. τη δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινωνικού
διαλόγου, σχετικά με:
I) την κατανόηση του προβλήματος
II) τη μεθοδολογία
III) τις γενικές τεχνικές παρέμβασης
IV) τις διδακτικές πρακτικές υποστήριξης
V) τα προγράμματα αγωγής υγείας
VI) καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
γ. την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα
αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου
δ. τη συγκέντρωση και διάδοση δεδομένων που αφορούν στην
επιστημονική μελέτη, την ανάπτυξη μεθοδολογίας και καινοτόμων
πρακτικών παρέμβασης σχετικά με το φαινόμενο
ε. την επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων
επαγγελματιών «πρώτης γραμμής» που ασχολούνται με παιδιά και
εφήβους
στ. την ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της
κοινωνίας, σχετικά με το φαινόμενο
ζ. την ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας συναφών
δικτύων στις τοπικές κοινωνίες.
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