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Laba diena,

Jums rašo Vida Drąsutė, dirbu projektų koordinatore Kauno technologijos universitete (KTU). 
Nuo 2010 11 01 vykdomas Europos Komisijos remiamas, Mokymosi visą gyvenimą Skersinės programos (KA1) projektas  „I
am not scared“ ("Aš nebijau") (2010-2012),  projekto  Nr. 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR. Projektas
koordinuojamas italų institucijos Istituto Don Milani (Italija). KTU yra projekto partneris.  Projekto svetainė:
http://projects.pixel-online.org/iamnotscared

Į projektą kaip naudos gavėjai yra įtrauktos įvairios Lietuvos mokyklos, taip pat jaunimo centrai, planuojama
įtraukti ir Švietimo mokslo ministeriją, specialiosios pedagogikos ir prichologijos centrus, tarnybas ir pan.
Norėtume ir Jus (VšĮ "Vaikų linija") pakviesti dalyvauti šioje iniciatyvoje tampant asocijuotu partneriu
(pagrindinė atsakomybė: susipažintio su projekto rezultatais, skleisti informaciją apie projektą), o
dirbančius pas Jus specialistus norėtume pakviesti prisijungti prie projekto pasirašant "Councellor
Form" (pagrindinė atsakomybė: dalyvauti projekte kaip ekspertams, vertinant, komentuojant mokyklų
pateiktus pavyzdžius dėl patyčių).

Jei sutiktumėte prisijungti prie projekto atsiųstume dokumentus pasirašymui, būtų galima suorganizuoti
detalesnį projekto pristatymą.
Taip pat ar būtų galima paprašyti patalpinti nuorodą apie projektą Jūsų puslapio skiltyje:
http://www.bepatyciu.lt/lt/apie-patycias/nuorodos/

VšĮ "Vaikų linija" veikla buvo jau ne kartą pristatyta šio projekto metu, taip pat ko nferenciniuose pranešimuose, analizės dokumentuose, šio projekto
portale yra tarp geriausių pavyzdžių. Manome, kad Jūsų vykdoma veikla yra labai aktua li ir svarbi visoms Lietuvos mokykloms, ir yra puikus
pavyzdys kitoms šalims.

Kviečiame susipažinti su projekto tikslais, veiklomis, siektinais rezultatais. 

Lauksime iš Jūsų atsakymo. Iš anksto dėkojame. 

Projektu siekiama atkreipti specialistų dirbančių mokyklose, profesinio rengimo mokyklose/centruose dėmesį į priekabiavimo reiškinį, skatinti ieškoti būdų kaip
tvarkytis su patyčiomis, suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, dirbant su mokiniais, kurie pasireiškia agresyviu elgesiu mokyklose, nustatyti tinkamą ir geriausią strate
siekiant užkirsti kelią priekabiavimo reiškiniui, ir pateikti ją vidurinės mokyklos, profesinio rengimo mokytojams, mokiniams bei jų tėvams ir politikos formuotoj
švietimo srityje, padėti geriau suprasti kylančių reiškinių užuomazgas, jų prevencijos būdus,  parinkti ir taikyti labiausiai veiksmingas strategijas ir vystyti tinkamą
mokinių elgesį, spręsti atsiradusias problemas.

Pagarbiai,

Vida Drąsutė 
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