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ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) συμμετέχει στο
ευρωπαίκό πρόγραμμα «I am not scared», για
το σχολικό εκφοβισμό. Το έργο χρηματοδοτείται
από την Ε.Ε, από το πρόγραμμα «Lifelong
Learning Programme» και συμμετέχουν 11
εταίροι από 9 χώρες.
Στόχος του προγράμματος είναι να καταδείξει
τις καλύτερες ευρωπαικές πρακτικές πρόληψης
και αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού
εκφορβισμού. Για την επίτευξη αυτού του
σκοπού, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μαθητές που έχουν πέσει θύματα σχολικού
εκφοβισμού καθώς επίσης και από μαθητές που κατά καιρούς έχουν εκφοβίσει συμμαθητές τους,
καθηγητές, διευθυντές σχολικών μονάδων, ειδικούς επιστήμονες και όλους όσοι ασχολούνται με τη
διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών.
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Κύριες δραστηριότητες του έργου είναι:
Η συλλογή πληροφοριών: ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να συλλεχθούν, να
σχολιαστούν και να δημοσιευθούν στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος σύντομες περιλήψεις
βιβλίων, άρθρων, ιστοσελίδων τα οποία είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν ως θέμα
τον σχολικό εκφοβισμό. Η επισκόπηση αυτή θα επιτρέψει μια καλύτερη θεώρηση των στρατηγικών
που εφαρμόζονται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σχολικού
εκφοβισμού.
- Μελέτες περιπτώσεων: Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να εμπλακούν καθηγητές,
Consiglia
διευθυντές σχολικών μονάδων, μαθητές, γονείς, ειδικοί επιστήμονες
επί του θέματος και όλοι όσοι
ασχολούνται με τη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών με σκοπό την ανάλυση των μελετών
περιπτώσεων που σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό. Η διαφορετική οπτική όλων των
εμπλεκομένων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής
αυτού του προβλήματος.
- Ανταλλαγή απόψεων σε διεθνές επίπεδο: Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να εμπλέξει
εκπαιδευτικούς από τις συμμετέχουσες χώρες σε μία ανταλλαγή απόψεων σε διεθνές επίπεδο
πάνω στις προσδιορισμένες μελέτες περιπτώσεων. Η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων θα
συνεισφέρει στον προσδιορισμό των καλύτερων πρακτικών στην πρόληψη του σχολικού
εκφοβισμού.
- Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού: Ο σκοπός αυτής της
δραστηριότητας είναι η χρησιμοποίηση των πληροφοριών και των απόψεων με στόχο να
δημιουργηθεί μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.
Η Ιστοσελίδα του προγράμματος είναι http://iamnotscared.pixel-online.org .
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