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Αρχική Νέα Σύνδεσμοι Διδακτικό Υλικό Προσωπικό Επικοινωνία

Ηλεκτρονική Τάξη

I Am Not Scared

Το Project "I am Not Scared" χρηματοδοτείται από τη
European Commission στα πλαίσια του προγράμματος
Life Long Learning και έχει διάρκεια από 1-11-2010 έως
31-10-2012. Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει ως συνεργαζόμενο
ίδρυμα με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.Δημήτρη
Αλιμήση, καθηγητή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το σχέδιο εργασίας αποβλέπει στη διερεύνηση και
ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση  του
φαινομένου της σχολικής βίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν τα ακόλουθα
προβλήματα:

οι κυριότερες αιτίες του φαινομένου στη

δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση

ποιες είναι οι πρωτοβουλίες μέχρι σήμερα για την

κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου 

oι κύριες στρατηγικές που εφαρμόζονται

προκειμένου να κατανοηθεί το φαινόμενο και να

αντιμετωπιστεί η σχολική βία

οι μελλοντικές στρατηγικές που πρέπει να

σχεδιαστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την

αντιμετώπιση του προβλήματος

Aπευθύνεται σε επιμορφωτές εκπαιδευτικών, σε
εκπαιδευτικούς-γονείς-μαθητές της Δευτεροβάθμιας
σχολικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε
εκπαιδευτικές αρχές.

Παρουσίαση του project στο σχολείο 2ης ευκαιρίας

Πάτρας, 5 Δεκ 2011
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οργάνωσε για τους μαθητές του μια συζήτηση –

ενημέρωση για το θέμα του Σχολικού εκφοβισμού,

Την συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Πάτρας Αλιμήσης Δημήτρης. Συμμετείχαν ,από την

ΑΣΠΑΙΤΕ o κ.Αλιμήσης (Επιστημονικός υπεύθυνος του

ευρωπαϊκού προγράμματος «I am not scared») και ο

κ.Αρμακόλας (συνεργάτης στο πρόγραμμα) και από το

σχολείο ΣΔΕ η διευθύντρια κ.Κυρίτση , το εκπαιδευτικό

προσωπικό και περίπου 60 μαθητές.

Ο κ. Αλιμήσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα, τους

στόχους , τους συνεργάτες και τα αποτελέσματα που

ήδη έχουν προκύψει. Επιπλέον ανέφερε τα είδη του

σχολικού εκφοβισμού και έδωσε κάποια παραδείγματα

από την σημερινή πραγματικότητα.  

Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους μαθητές. Η

συμμετοχή ήταν μεγάλη και προέκυψαν πραγματικά

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που συζητήθηκαν

χωρίς καμιά αναστολή και ενοχή. Το μεγάλο ενδιαφέρον

από την πλευρά των μαθητών και των καθηγητών

εκδηλώθηκε έντονα.

Στο τέλος ο κ.Αλιμήσης και η διευθύντρια του ΣΔΕ

κ.Κυρίτση ευχαρίστησαν του μαθητές για την συμμετοχή

και πρότειναν να επαναληφθεί η συζήτηση στο μέλλον με

νέα στοιχεία που θα προκύψουν από το πρόγραμμα «Ι

am not scared».

"H Mάχη ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό" ένα

βιβλίο γραμμένο συλλογικά από τήν ομάδα του I

am not scared project
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To φαινόμενο του εκφοβισμού είναι μια πραγματικότητα

που αποτελεί πρόκληση για όλα τα ευρωπαϊκά

εκπαιδευτικά συστήματα για να το αντιμετωπίσουν. Το "I

Am Not Scared" Project  προτίθεται να προσδιορίσει τις

καλύτερες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πρόληψη και

την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού.

Chapter 2: The School Bullying Phenomenon across

Europe: Current Situation and Trends

Authors: Gkolfo Gavriliadi, Nikos Marinopoulos, Dimitris

Alimisis
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