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Το πρόγραμμα ProSAVE ( http://www.era-edu.com/csfvm/ProSAVE/ ) χρηματοδοτείται από τη
δράση DAPHNE III και έχει ως βασικό του στόχο την αφύπνιση της σχολικής κοινότητας
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), αλλά και όλων όσοι εμπλέκονται με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία (αθλητικές, πολιτιστικές οργανώσεις κ.ά) στα θέματα
ενδοσχολικής βίας με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων φαινομένων και την άμβλυνσή
τους μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Εταίροι του έργου, πέρα από τα εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή» που συντονίζουν
όλες τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, είναι φορείς από την Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία,
Ρουμανία, Βουλγαρία και Ισπανία.
Περισσότερα για τις μελέτες περίπτωσης σχετικά με την αντίληψη της βίας μεταξύ
συνομηλίκων είναι διαθέσιμα στο έγγραφο: the perception of violence among peers

πηγή http://blogs.sch.gr/kkiourtsis

ΣΧΕΤΙΚΟ dictyo.gr

Πρόγραμμα ProSAVE: Πρόληψη της βίας μεταξύ συνομηλίκων
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National Research
Now available to download the national research of project:
The perception of violence among peers in an European perspective
Welcome to ProSAVE Project Website
ProSAVE is a European project developed with the contribution of partner organizations from B
ulgaria, Greece, Italy, Malta, Romania, Slovenia and Spain
, actively operating in the education field.

The main objective of ProSAVE is to prevent the phenomena of ‘social violence ’ amongst
peers, creating and applying a set of innovative measures based on
prosociality
. The partnership consider prosociality a powerful tool to promote universal human values such
as: socialization, sharing, cooperation, respect, acceptance of diversity as an added value,
peace, psychological wellbeing, unity, quality communication, empathy.

ProSAVE intends to develop a European cooperation to organize practical paths towards the
realization of a new, proactive and strong “
educating community ”,
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promoting a greater contact among schools, families and territory to re-launch the social
dynamics of this community, to enhance the sharing of a common framework of values, and to
raise awareness about the culture of legality, ethics and solidarity.

The project wants to extend this process from the local to the European dimension to meet
the need of inclusion and peace emerging in our time and to promote the values of brotherhood
helping children to face violence.

The main contribution of ProSAVE is the development of a European “ peace code ”
network
that, in the different countries involved, will develop a series of relational competences that are
the base of the “active citizenship”. It contains the methodologies, specifically addressed to all
the educators, for the detection of child hostility and the application of concrete responses that
will allow them not only to solve the problem once it is detected but also to prevent it.
The project goals are realized through the direct involvement of social actors, first of all the
school, basically primaries, in coding the peace list of rules but also organizing experiences with
parents, other indirect educators and policy makers, and making all of them become protagonist
of such a process.

Now available the National Researches in the DOWNLOAD AREA
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