ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENABLE

Ενδυναμώνοντας τα παιδιά. Αντιμετωπίζοντας τον εκφοβισμό.

Diana Award, United Kingdom
http://diana-award.org.uk

South West Grid for Learning (SWGfL), United Kingdom
http://www.swgfl.org.uk/

For Adolescent Health
www.youth-life.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
#EnableEU
EnableEU group
http://enable.eun.org

Αυτό το πρόγραμμα
χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα “Daphne”
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Published by European Schoolnet

European Schoolnet, Belgium
www.eun.org

Centre for Digital Youth Care (CfDP), Denmark
http://cfdp.dk

Partners in Learning, Croatia
http://ucitelji.hr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:
info-enable@eun.org
Συντονιστής - Φορέας: European Schoolnet
Rue de Treves 61 – 10140 Brussels, Belgium
www.europeanschoolnet.org

Αυτή η έκδοση έχει τυπωθεί με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος “Daphne” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το European Schoolnet και οι εταίροι του είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για το
περιεχόμενο αυτής της έκδοσης, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα ENABLE – Ενδυναμώνω
βασίζεται στη Διακήρυξη των Ενωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και
βοηθά τα παιδιά να: αναπτύξουν κοινωνικές
και συναισθηματικές δεξιότητες μάθησης,
καλλιεργήσουν ψυχική ανθεκτικότητα στο
φαινόμενο του εκφοβισμού

http://enable.eun.org
Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα
ENABLE – Ενδυναμώνω:
1 Οκτωβρίου 2014-30 Σεπτεμβρίου 2016
6 εταίροι, 5 χώρες, με την υποστήριξη - της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των εταιρειών τεχνολογίας & ερευνητών διεθνούς
εμβέλειας.

Το πρόγραμμα ENABLE – Ενδυναμώνω (European Network Against Bullying in Learning
and Leisure Environments, Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στον Εκφοβισμό σε Περιβάλλον
Μάθησης ή/και Διασκέδασης) στοχεύει στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού με έναν
ολιστικό τρόπο, στηρίζοντας τα παιδιά να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο
σπίτι, το σχολείο, την τάξη και την κοινότητα.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε έξι χώρες στην Ευρώπη και θα συμπεριλάβει 30 σχολεία,
θα ενημερώσει 6.000 εφήβους ηλικίας 11-14 ετών και θα ενδυναμώσει 2.000 γονείς και
εκπαιδευτικούς.
Το πρόγραμμα συνεργάζεται με κορυφαίους ερευνητές από όλον τον κόσμο. Βασίζεται στην
υπόθεση ότι η ευτυχία και η ευεξία στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας,
απαιτούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω
βαθύτερης κατανόησης και υπεύθυνης προσέγγισης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων,
είτε στον πραγματικό κόσμο, είτε διαδικτυακά. Με λίγα λόγια, ευτυχία σημαίνει
προσαρμοστικότητα ή ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τα αρνητικά μέσω θετικής σκέψης.

1η Φάση. Έρευνα –
Οκτώβριος 2014-Σεπτέμβριος 2016
ΣΤΟΧΟΙ:
• σχετικά με τον εκφοβισμό. Περιλαμβάνει μελέτη της συχνότητας, των παραγόντων
κινδύνου και των επιπτώσεων του φαινομένου του εκφοβισμού.
• Καταγραφή και μελέτη εφαρμοσμένων δράσεων κατά του εκφοβισμού που έχουν
σχεδιαστεί για να επηρεάσουν την εκπαιδευτική πρακτική.

2η Φάση. Δημιουργία εργαλείων/εκπαιδευτικών πρακτικών –

Ενδυναμώνοντας τα παιδιά. Αντιμετωπίζοντας τον εκφοβισμό.

7 τρόποι με τους οποίους
μπορείς να συνεισφέρεις
ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ENABLE
Νέοι, γονείς και εκπαιδευτικοί
μπορούν να συμμετέχουν
και να γίνουν πιστοποιημένοι
εκπαιδευτές

ΞΕΚΙΝΑ

Επισκέψου το
www.eun.org/enable
για να ξεκινήσεις και
να προσθέσεις τις
προτάσεις σου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ENABLE

ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ

Γνώρισε από κοντά την Διεθνή
Ομάδα Συμβουλών (“Think Tank”)

Χρησιμοποίησε το φόρουμ στο
Facebook ή την έτοιμη φόρμα
Αναφοράς Περιστατικού, για να
αναφέρεις σχετικά συμβάντα
www.esafetylabel.eu

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΜΕΝΤΟΡΑΣ»

Επωφελήσου από τη συμβολή των εταιρειών τεχνολογίας και πάρε
μέρος στο ευρωπαϊκό “hackathon” (“hacker marathon”)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Απρίλιος 2015-Σεπτέμβριος 2016
ΣΤΟΧΟΙ:

• Ανάπτυξη μεθόδων βελτίωσης ενσυναίσθησης (κοινωνική και
συναισθηματική γνώση) και βελτίωση της αυτό-εκτίμησης.
• Δημιουργία πρωτοποριακών ψηφιακών εργαλείων (applications)
που στοχεύουν στη μείωση της συχνότητας και των επιπτώσεων των
περιστατικών εκφοβισμού.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ

Υπόβαλλε τα καλύτερα εκπαιδευτικά
εργαλεία σου στο διαγωνισμό του ENABLE

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΓΙΝΕ ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

3η Φάση. Εκπαίδευση συνομηλίκων – «μεντόρων»
Οκτώβριος 2015-Σεπτέμβριος 2016
ΣΤΟΧΟΙ:

• Παροχή υποστήριξης και πρόσβαση σε αυτή-γραμμές στήριξης. Για
μαθητές, γονείς εκπαιδευτικούς.
• Εκπαίδευση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, με βάση τα
προηγούμενα, χρησιμοποιώντας ένα «κλιμακωτό μοντέλο»
(cascade), ώστε να πολλαπλασιασθεί η διείσδυση.

Δήλωσε συμμετοχή της τάξης σου στο πιλοτικό μας πρόγραμμα.
Χρησιμοποίησε τα ψηφιακά πιλοτικά εργαλεία μας για την ενσυναίσθηση

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

