
Lifelong Learning Programme

Education and Culture DG

STOP@Bullism

Stop at Bullism!
Стоп на тормоза!

This Leonardo da Vinci Partnerships project is funded
by the European Commission. The EC is not
responsible for the content of the present brochure
and for the use done of this information material.

Partners
Stop@Bullism project

�

�

�

Prhomos association
(Italy) - coordinator
Estonian Survival Society
(Estonia) - partner
Dia-Sport association
(Bulgaria) - partner

� Menderes İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü - partner



STOP@Bullism

�

�

�

�

�

The innovative aspect of the project
resides on the need to know, to prevent and
to be able to manage all those different
cases in which the Bullism takes place,
including the more recent case of the
"Cyberbullism" and to understand how it is
managed both at national and international
level. project will form
discussion groups, designed as practical
workshops of active experimentation. They
represent a resource used for facing and
preventing Bullism and the related cases of
discomfort, through the development of some
social abilities such as the recognition of our
own emotions and thoughts.

Objectives of the project
are as follows:

To share and exchange experiences,
points of view, opinions and best
practices on the different educational
approaches that teachers could use with
their pupils in order to prevent and face
bullism and Cyberbullism.

To research among the partner
institution' countries the "state of the art"
about bullism and Cyberbullism, the way
how other institutions face it and prevent
it in schools.

To create awareness among teachers
and operators about the importance
covered nowadays by new technologies
in the enhancement of the Cyberbullism.

To build an international training offer
– "curriculum" addressed to teachers in
order to provide them with new
knowledge for preventing and facing the
phenomenon bullism.

Support innovation, critical thinking
and creativity in vocational training for
teachers.
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Иновативният подход на този проект
почива върху нуждата различните случаи,
в които формите на булизъм заемат място,
включително и наскоро появилият се
случай на насилие в интернет
пространството (Cyberbullism) да бъдат
осъзнати и да се противодейства върху
тяхното разпространение както на
национално, така и на международно ниво.
Проектът ще формира
дискусионни групи, създадени под
формата на семинари. Семинарите ще
представляват източник използван за
предотвратяване на насилието и
свързаните с него случаи на дискомфорт,
чрез изграждането на социални умения
като например разпознаването на нашите
собствени емоции и помисли.

Цели на проекта са
както следва:

Bullism Cyberbullism

Да се изследва сред партньорските
страни състоянието на тези феномени и
начините,които другите институции
използват за преодоляването на този
проблем в училище.

Да се подпомогне осъзнаването на
значимостта на проблема, свързан с
разпростанението на новите технологии
и засилването на интернет
пресъпленията, сред учителите и
другите отговорни лица.

Изграждане на международен
„учебен план" адресиран до учители за
придобиването на нови знания,
подпомагащи тяхната работа в случаи
на прояви на насилие и агресия сред
учениците.

Обмяна на опит, гледни точки,
мнения и добри практики относно
различните образователни подходи,
които могат да бъдат използвани от
учители за предотвратяването на
формите на и сред
учениците.
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