Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

Δνημεπυηική - εκπαιδεςηική εκδήλυζη για ηην ππόλητη και
ανηιμεηώπιζη ηος εκθοβιζμού
Τεν Τπίηη 6 Μαπηίος 2018, ζην θιεηζηό γήπεδν Νήαπ Ηζη Καιζαπιανήρ, ην Κένηπο
Μέπιμναρ Οικογένειαρ και Παιδιού (ΚΜΟΠ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεπιθεπειακή
Γιεύθςνζη Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ,
ηε ΓΓ
Αθληηιζμού, ηελ Πεπιθεπειακή Δνόηηηα Β.Τομέα Αθηνών ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ
θαη ην Σύλλογο Βεηεπάνυν Δλλήνυν Καλαθοζθαιπιζηών, δηνξγαλώλεη έλαλ θηιηθό
αγώλα θαιαζνζθαίξηζεο κεηαμύ ησλ Ειιήλσλ Βεηεξάλσλ Καιαζνζθαηξηζηώλ θαη ηεο
Δθνικήρ ομάδαρ Ποδοζθαίπος πνπ θαηέθηεζε ην EURO 2004.
Ο ηίηινο ηεο εθδήισζεο είλαη «Live Without Bullying: Κάνοςμε νηπίμπλα ζηον
εκθοβιζμό» θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Live Without
Bullying» γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ θαη δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ
πνπ πινπνηεί γηα δεύηεξε ζρνιηθή ρξνληά ην ΚΜΟΠ.
Αζιεηέο, θαιιηηέρλεο θαη εηδηθνί ζε ζέκαηα εθθνβηζκνύ ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα
δνζεί έλα ερεξό κήλπκα αιιειεγγύεο θαη ςπρηθήο ελδπλάκσζεο ζηα παηδηά θαηά ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνύ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα καζεηέο, ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη θνηλό, ζα
ελεκεξσζνύλ γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ θαη δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ θαζώο θαη γηα
ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπ, δίλνληαο ζηελ εθδήισζε εθπαηδεπηηθό –
ελεκεξσηηθό ραξαθηήξα. Θα αθνινπζήζεη ν θηιηθόο αγώλαο, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκηρξόλνπ, ηα κέιε ηνπ λεαληθνύ κνπζηθνύ ζπγθξνηήκαηνο «The Players», πνπ είλαη
πξεζβεπηέο ηεο θακπάληαο ηνπ Live Without Bullying
θαηά ηνπ εθθνβηζκνύ, ζα
παξνπζηάζνπλ ηα ηξαγνύδηα ηνπο θαη ζα κνηξαζηνύλ κε ηνπο καζεηέο ζεηηθά κελύκαηα.
Σε όια ηα παηδηά ζα δνζεί αλακλεζηηθό δώξν, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ από
θνληά ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο αζιεηέο θαη θαιιηηέρλεο.
Η εθδήισζε ζα μεθηλήζεη ζηηο 09:30 π.κ. θαη ζα νινθιεξσζεί ζηηο 12:00. Επηζπλάπηεηαη ε
αθίζα ηεο εθδήισζεο ελώ ηηο πξνζερείο εκέξεο ζα ζαο απνζηαιεί θαη ην αλαιπηηθό
πξόγξακκα.
Γηα λα δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο ζαο κνλάδαο παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηε
ζρεηηθή θόξκα παηώληαο ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν:

https://goo.gl/forms/cpjRL3wPuLdEPt4z1
Η παξνπζία ζαο ζα καο ραξνπνηήζεη ηδηαίηεξα.

info@livewithoutbullying.com
www.livewithoutbullying.com

Λίγα Λόγια για ηο Live Without Bullying και ηο ΚΜΟΠ
Τν πξόγξακκα Live Without Bullying είλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ Κέληξνπ Μέξηκλαο
Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνύ (ΚΜΟΠ) γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ θαη
δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά 10-18 εηώλ θαη ελήιηθεο (γνλείο ή
εθπαηδεπηηθνύο).
Σηνλ
ππξήλα
ησλ
ππεξεζηώλ
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
βξίζθεηαη
ε
πιαηθόξκα
www.livewithoutbullying.com κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη δσξεάλ θαη αλώλπκα, ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο από εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο εζεινληέο ζπκβνύινπο. Τα παηδηά θαη νη έθεβνη
κπνξνύλ λα ζπδεηήζνπλ δσληαλά ην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί ζην online chat κε έλαλ
εμεηδηθεπκέλν ζύκβνπιν ηεο επηινγήο ηνπο, ελώ νη ελήιηθεο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ηελ
ππνζηήξημε ζπκβνύισλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο ππεξεζίαο messaging. Οη ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο πιαηζηώλνληαη από θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο θαη γηα εθπαηδεπηηθνύο, πνπ πινπνηνύληαη θαη δηαδηθηπαθά κέζσ
ηεο εθαξκνγήο e-learning ηνπ ΚΜΟΠ.
Τν ΚΜΟΠ έρεη ππνγξάςεη Μνημόνιο Σςνεπγαζίαρ με ηο Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ
και Θπηζκεςμάηυν για ηην ανάπηςξη ππυηοβοςλιών και δπάζευν με ζηόσο ηην
ππόλητη και ανηιμεηώπιζη ηος εκθοβιζμού και ηηρ βίαρ μεηαξύ ηυν μαθηηών ζηο
ζσολείο, από ηνλ Μάξηην ηνπ 2016.
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