Εκπαιδευτική δράση σε σχέση µε την καταπολέµηση της σωµατικής τιµωρίας
στα παιδιά στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας
(συνεργασία ΙΚΠΑ και Home-Ν. Ιωνίας-Βόλου)
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ), µε τη συνεργασία του
Home-Start Νέας Ιωνίας-Βόλου, οργάνωσε Συνέδριο στο Βόλο το Σεπτέµβριο του 2008 µε
θέµα «Η Εξάλειψη της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά». Στο συνέδριο συµµετείχαν περίπου
200 άτοµα κυρίως επαγγελµατίες, εκπαιδευτικοί και εθελοντές Home-Start.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις για την εξάλειψη του φαινοµένου της άσκησης βίας στα
παιδιά, στα οποία συγκαταλέγεται και η σωµατική τιµωρία, πρέπει να είναι συνεχείς και να
φτάνουν κυρίως στους γονείς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς φορείς επιβολής
σωµατικής τιµωρίας στα παιδιά ως µέσου διαπαιδαγώγησης τους, το Home-Start Νέας
Ιωνίας-Βόλου πρότεινε στο ΙΚΠΑ την από κοινού ανάληψη δράσης µε θέµα «Εκπαιδευτική
δράση σε σχέση µε την καταπολέµηση της σωµατικής τιµωρίας στα παιδιά» µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Σκοπός:
H εφαρµογή µιας νέας και ενεργούς προσέγγισης για την καταπολέµηση της σωµατικής
τιµωρίας στα παιδιά µέσω συνεργασιών µε συλλόγους γονέων στους δήµους της Νέας Ιωνίας
και του Βόλου. Η προσέγγιση θα αξιολογηθεί προκειµένου να εκτιµηθεί η χρησιµότητά της
και για άλλες περιοχές της χώρας.
Περιεχόµενο δράσης:
H δράση αφορά στην επίσκεψη στελεχών του Home-Start Νέας Ιωνίας-Βόλου σε όλα τα
∆.Σ.των συλλόγων γονέων µαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας των περιοχών Βόλου
και Νέας Ιωνίας και τη συνεργασία µαζί τους. Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει:
- την παρουσίαση του θέµατος
- τη συζήτηση µε τους γονείς
- την διάχυση υλικού και εντύπων σε σχέση µε τη σωµατική τιµωρία
- την αναζήτηση τρόπων έτσι ώστε τα µηνύµατα να φτάσουν σε ένα ευρύτερο κύκλο γονιών
µέσω των συλλόγων γονέων
Η συνεργασία αξιολογείται µε τη συµπλήρωση ενός µικρού ερωτηµατολογίου από τους
γονείς το οποίο έχει ετοιµαστεί από το ΙΚΠΑ. Το ερωτηµατολόγιο επιτρέπει παράλληλα να
καταγραφούν οι στάσεις των γονιών σε σχέση µε τη σωµατική τιµωρία. Θα αξιολογηθεί
ακόµα η επίπτωση της συνεργασίας σε σχέση µε δραστηριότητες που θα αναληφθούν από
τους συλλόγους γονέων µετά το πέρας της συνεργασίας µε το Home-Start.
Συνολικά, προβλέπεται να γίνουν 52 επισκέψεις από τα στελέχη του Home-Start.
∆ιάρκεια:
H δράση ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2009 και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του
2009.

