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Early Child Abuse Response Enabling

За какво е проектът

Кой ще спечели

eCARE (Early Child Abuse Response Enabling) – Проектът се
нарича „Ранна превенция на злоупотребата с деца“ и си поставя
за цел да предложи подходящо обучение на учителите и да
създаде безопасна среда за учениците.
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Основни печеливши в проекта eCARE са участниците в него –
ученици и учители от началните, основните и средните училища
и, разбира се, социални работници, общински организации,
местни власти, както и всички останали, които са съпричастни
към проблема.

Дейности по проекта
•

ключ към проблема и да насърчи
предотвратяване на злоупотребата
и резултатна работата, дейностите
основни направления:

Изследване и планиране чрез гъвкави методи на
преподаване и учене и с помощта на други инструменти
като сравнителни проучвания, споделяне на добри
практики, анкети за насилието в училище, в семейството
или в друг социален контекст.

•

1. Изграждане на умения у педагогическите специалисти за
идентификация и консолидация на съществуващите ресурси на
местно ниво за изграждане на солиден екип, способен да
създаде правилна стратегия и работещ план и умеещ да
използва ефикасни мениджмънт инструменти като „подход на
логическата
рамка“
и
„мониторинг,
ориентиран
към
резултатите“.

Планиране,
тестване
и
валидиране
на
интелектуалните резултати: чрез обучителни курсове
за учители, други педагогически специалисти и ученици,
в които да се преследва добро ниво на знания с
използването на
утвърдени
в
Европейския
съюз
инструменти, като youthpass, europass mobility, ecvet
approach.

•

Две

Цели

eCARE се стреми да намери
опитите за ранно откриване и
с деца. За да бъде ефективна
по проекта ще протичат в две

2. Повишаване на компетентността по въпроса на учителите и на
останалите специалисти, работещи с деца, изграждане на
привлекателна и безопасна среда в училище чрез спортни и
културни занимания (в това число – познания за културите на
други народи), достъпност и равни възможности за всички
ученици.

краткосрочни

международни

обучения

на

персонала (в Турция и Италия).
•

Една наднационална ученическа среща (в България)

•

Седем

срещи

анализиране

на

между

участниците,

дейностите

и

свързани

популяризиране

с
на

резултатите.
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Какво се случи досега
Встъпителна среща в Бари, Италия
От 5 до 7 април участниците в проекта
проведоха първата си среща в град
Бари, Южна Италия. Гостите дойдоха от
България, Португалия, Испания, Гърция,
Турция
и
Румъния.
Целта
беше,
партньорите да се опознаят и да
планират по-детайлно бъдещите си
дейности. Всички изразиха готовност за
сътрудничество и за привличане на
заинтересовани страни на местно ниво
от
всяка
държава
участничка.
Първоначалният работен анализ на
генезиса на проблема „злоупотребата с
деца и насилието в училище“ бе нужен,
за да се уточнят насоките на обучението
и обликът на материалите, които ще
бъдат изготвени.

Early Child Abuse Response Enabling
Контакти

Партньори

https://www.facebook.com/Early-Child-AbuseResponse-Enabling-ECARE954498317980279/?fref=ts

Какво следва
Следващата работна среща включва:




Анализ на проучванията и добри
практики
Разработване на ръководство за
обучение
Национални
и
наднационални
обучителни дейности

Начална фаза на проучванията
Първият етап включва планиране на
дейностите, привличане на групи от
заинтересовани хора на местно и
национално
ниво,
откриване
и
популяризиране на добри практики.
Особено важно е да се уточнят
правомощията и възможните действия
против тормоза и насилието в селските
райони и градската периферия.

2015-1-TR01-KA201-022267
Този проект е финансиран със съдействието
на Европейската комисия.Настоящата
публикация и нейното съдържание отразява
само личните виждания на своя автор и от
Комисията не може да бъде търсена
отговорност, ако някой друг използва текста
или част от него.
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