«Αέρινη Πόλη» | Επικοινωνία δίχως βία
στο σχολείο και την οικογένεια
Η πρωτοπόρα ομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά «Αέρινη Πόλη» θα
βρίσκεται στον ΙΑΝΟ, το Σάββατο, στις 20 Σεπτεμβρίου στις 14.00 (στο χώρο του
café του Ιανού) για μια ανοιχτή συζήτηση με γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα
«Επικοινωνία δίχως βία στο σχολείο και την οικογένεια».
Θα μιλήσουν οι:
Αντώνης Μπέρτος ψυχολόγος ΕΚΠΑ- ιδρυτής της «Αέρινης Πόλης», (εισαγωγή
στα θέματα της Επικοινωνίας Δίχως Βία και ενσυναίσθησης)
Φωτεινή Σιάνου συντονίστρια του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη
(ΚΕΔΕ)
Μαρία Ζάννη εγκληματολόγος- ψυχοθεραπεύτρια- σύμβουλος ψυχικής υγείας
Αλκιβιάδης Κούσης παιδαγωγός και εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού
Είσοδος ελεύθερη

Λίγα λόγια για τη συζήτηση:
Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εκτενώς για τη βία στα σχολεία, αλλά και στην
οικογένεια, έχουν δοθεί αριθμοί, έχουν δημοσιευτεί έρευνες με δεδομένα και
θεωρίες, έχουμε πια καταλάβει τι συμβαίνει στα παιδιά στην εποχή μας. Τα
κρούσματα βίας υποδυκνείουν ένα τεράστιο έλλειμμα στην επικοινωνία και την
ενσυναίσθηση μεταξύ των παιδιών, μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών, γονέων και
παιδιών.
Η επικοινωνία όσο και αν η αγάπη είναι δεδομένη, μαθαίνεται.

Με απουσία ενσυναίσθησης, ακόμα και την καλύτερη πρόθεση να έχει κάποιος,
ειδικά στη συναναστροφή με τα παιδιά είναι εύκολο να γίνει παρεξήγηση και να
ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος βίας.
Θέλουμε να συζητήσουμε για το πως σπάμε αυτόν τον κύκλο.
Τι εργαλεία χρησιμοποιούμε για να μην πυροδοτήσουμε τον κύκλο της βίας. Τι είναι
ενσυναίσθηση, πώς την αντιλαμβανόμαστε και την επικοινωνούμε, πόσο σημαντικό
είναι να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση στο σχολείο, αλλά και στην οικογένεια.

Ο Αντώνης Μπέρτος, ψυχολόγος ΕΚΠΑ, ιδρυτής της Αέρινης Πόλης με μεγάλη
εμπείρία στα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη σε
σχολικές ομάδες, έχοντας εργαστεί για 10 χρόνια, με περίπου 3.010 σχολικές ομάδες,
ειδικευμένος στο πρόγραμμα "Επικοινωνία δίχως βία, για σχολεία δίχως βία"
(2011-2012) που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη
(ΚΕΔΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η «Αέρινη Πόλη» είναι μια πρωτοπόρα ομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
παιδιά. Πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην
Αττική και στην επαρχία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Επικοινωνία Δίχως Βία»
για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, με βασικά εργαλεία την έκφραση, και
ειδικά το χοροθέατρο, αλλά και το παιχνίδι ρόλων και τη ζωγραφική.

