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Περιγραφή του Προγράμματος 
Λόγο της κρίσης έχουν επηρεαστεί αρνητικά πολλές από τις χώρες της ΕΕ. Τα θέματα που προκύπτουν είναι 
πάρα πολλά.  Μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων είναι:  

- μεγάλος αριθμός των ανέργων, η επακόλουθη αποδημία –  
- Η αύξησης της εγκληματικότητας 
- αυξανόμενος αριθμός προώρως διακοπής του  σχολείου και αποτυχίας στην εκπαίδευση (25.8%) 
- χαμηλό επίπεδο της σχολικής απόδοσης (30%) 

Στο σχολείο οι μαθητές προέρχονται από τα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά πλαίσια 
και οι ευκαιρίες κατάρτισης δεν είναι ίσες για όλους. Μερικοί μαθητές 
παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά προς τους συμμαθητές τους, άλλοι εγκαταλείπουν το 
σχολείο, άλλοι κλείνονται στον εαυτό τους και απομακρύνονται από την κοινωνική ομάδα.   
Πολλά γεγονότα της εκφοβισμού προκύπτουν από ντροπή ή από φόβο.  
Μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
γίνονται συχνές προσβολές, παρενόχληση δυσφημήσεων, κλοπή ταυτότητας, ανήλικοι παρενοχλούνται, 
άλλοι εθίζονται στο διαδίκτυο. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των 
παιδιών , κακές επιρροές στη σχολική επίδοση τους και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε 
ένα ειρηνικό και εκπολιτισμένο περιβάλλον. Όλα τα σχολεία στη συνεργασία μοιράζονται παρόμοια 
προβλήματα  
ΟΜΑΔΕΣ: Όλες οι ομάδες παιδιών από 14 έως 17  
ΑΝΑΓΚΕΣ : 
H μεγαλύτερη ανάγκη είναι η πρόληψη της βίας στο σχολείο και η αντιμετώπιση συγκρούσεων από 
μια διεθνή προσέγγιση επειδή οι ιδέες, η εμπειρία και η πρακτική ανταλλαγής είναι θεμελιώδεις εάν εμείς πρ
αγματικά έχουμε πίστη στην ευρωπαϊκή υπηκοότητα.  
ΣΤΟΧΟΙ :  

1. Ενισχυτικό σχολείο για να αντιμετωπίσει της εγκατάληψης του σχολείου,  
2. Ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής 

ζωής μέσω της κινητικότητας και της διασυνοριακής συνεργασίας,  
3. Ενίσχυση της εκμάθησης, κατάρτισης της νεολαίας σε διάφορα επίπεδα. 

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 
- Να αποτρέψουμε και να καταπολεμήσουμε τη σχολική βία 
- Να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον  
- Να βελτιώσουμε την επίτευξη των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών για να αντιμετωπίζουν 

καταστάσεις εκφοβισμού  
- Να ενισχύσουμε την ποιοτική εκπαίδευση και της προσοχή των εφήβων,  
- Να βελτιώσουμε τις επαγγελματικές δεξιότητες στη διδασκαλία, που 

μειώνει τις συγκρούσεις και την επιθετική συμπεριφορά,  
- Να προωθήσουμε την πολυγλωσσία, τη χρήση των ICT, μέσω διεθνούς, πολιτισμικές ανταλλαγές  
- Να προωθήσουμε τις θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, συνεταιριστική εκμάθηση, όμοια εκπαίδευση. 

Συνεργασία  
Μέσω του Etwinning και μετακινήσεις  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
- Δημιουργία στρατηγικών για να αποτρέψουμε τον εκφοβισμό μέσω της 

εκπαίδευσης/της συνειδητοποίησης,  
- να δημιουργήσουμε τρόπους προστασίας των ανηλίκων on-line  



                                       
 

Bullying and Cyber – bullying: How to Prevent 
and Fight the violence at school 

 
- Να παρέχουμε την κατάρτιση στους δασκάλους που ασχολούνται με αυτούς 

τους τύπους συμπεριφορών  
- Να θέσουμε μια ορθή πρακτική για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.  
- Να γεφυρώσουμε τις διαφορές και να δώσουμε ίσες ευκαιρίες στην εκμάθηση  
- Να 

διαδώσουμε τη χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για την αναγνώριση, επικύρωση των προγραμμάτ
ων  

ΚΎΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
- Οργάνωση της ομάδας προγράμματος  
- 9 διεθνείς συνεδριάσεις για το σχέδιο, όργανο ελέγχου και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
- Δημιουργία του προγράμματος ιστοχώρου,  
- παρουσίασες PPt,  
- διαγωνισμοί και ανταγωνισμοί, ερωτηματολόγια ημερολόγιο  
- Δημιουργία της εθελοντικών ομάδας, των μαθητών-δασκάλων και της ομάδας αυτοβοήθειας 
- «Ασφαλής ημέρα Διαδικτύου», συνεδριάσεις με τους εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι 
- Δημοσίευση του φυλλαδίου: «Δέκα κανόνες για να προστατευθείτε από τον εκφοβισμό»  
- και το εγχειρίδιο: «Πώς να υπερασπιστείτε τον ευατό σας»  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ: 
Το πρόγραμμα θα 
ασκήσει σημαντική επίδραση: Προσωπικό, δάσκαλους, μαθητές, γονείς, σχολείο , τοπική 
κοινότητα, όσους αναμιχθούν, μέσω μιας εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης και εκμετάλλευση άλλων γεγονότων για τη συζήτηση αλληλεπίδρασης. Οι δάσκαλ
οι/μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές/δεξιότητες επικοινωνίας, που 
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, καινοτομία, ευελιξία, συναίσθημα, αυτονομία, ευθύνη. Η αλλαγή 
στη διδασκαλία/την εκμάθηση θα δημιουργήσει τις καλύτερες σχέσεις.  

ΔΙΑΔΟΣΗ.  
Όλοι θα λειτουργήσουν για να καταστήσουν προσιτά τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής εμπειρίας σε 
ένα διάστημα όσο το δυνατόν ευρύτερο ειδικά μέσω EST και του e- twinning να διαδώσουν τις 
ορθές πρακτικές/την εμπειρία που αποκτιέται.  

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ: Καλύτερα αποτελέσματα στη σχολική απόδοση, που 
μειώνει τα ποσοστά της εγκατάληψης του σχολείου καινοτόμα προγράμματα 
σπουδών/διεθνοποίηση της σχολικής αποστολής. 


