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Тази публикация е била извършена c финансова подкрепа на Програма Дафне
на Европейския Съюз. Cъдържанието на тази публикация е единствената
отговорност нa консорциума за партньорство Eubully и не може да бъде
считано по никакъв начин, че отразява позиция на Европейска Комисия.

Да променим поведението “bullying”
Проекта EUBULLY финансиран от Европейската Комисия е бил развит със цел
разрешаване на поведенията “cyber bullying” и “bullying” от реалния свят.
EUBULLY ще функционира в Aнгия, Уелс, Ирландия, Румъния и Гърция и ще се
набляга особено за създаване на сигурни и безопасни обстановки от
физически и виртуални пространства, така че младите от 5-18 години,
родителите, преподавателите и други членове на персонала за подкрепа от
училища и организации на общностите да могат да разговарят открито
поведението “bullying”. Най-малко 5000 млади от основните, средните и
специалните училища, 2000 родители / настойници, 500 преподаватели и
други членове на преподавателския състав / на общността и за подкрепа от
всички държави ще се ползват от проекта.

EUBULLY предлага един смесен подход – cъздаване на
иновации във виртуалното пространство, покрай
прехвърляне и предаване на най-добрите практики,
което се отнася до употреба на театъра в физическия
свят, осигурявайки сигурни и безопасни обстановки за
резрешаване на поведението “bullying” по открит начин.
EUBULLY ще подкрепва всички младежи, включително
тези, които са най-уязвими (роми, пътници, етнически
малцинства / религиозни, младежи в грижа, с
увреждания, c проблематично поведение, тези, които
живеят в бедност) и ще включи персонала за
допълнитела подкрепа (от жилищни центрове, системи
за медицинска асистенция, специализирани асоциации,
които подкрепят тези групи в училища и общността).
Приложение за отчитане
на поведението
“cyberbullying”

Добавената стойност в рамките на проекта EUBULLY представлява развитие на
едно приложение, което може да се свали на мобилните уреди (за държане в
ръка) за да бъде използвана в рамките на училищна програма, като част от
стратегиите за учене ITC съществени, но също така, за да повлияе по-широката
общност, понеже може да бъде достъпвана извън физическия клас и може да
достигне един инструмент за млади в по-широко виртуално пространство.
Новото приложение за мобилните технологии ще осигури подкрепа в реално
време и ще позволи на жертвата да запише събитието, с идентифицирано
съдържание, за да и го отчете.

Театралните ателиета с InSite Drama и Spectacle Theatre
Други резултати на проекта ще включат:







База данни, в които могат да бъдат записани отчетите на жертвите,
осигурявайки изследователски информации върху поведението
“cyber bullying” в релано време. Тази ще бъде домакин на новия
уебсайт EUBULLY така че приложението да може да стане част от
съдържанието за преподаване ITC от училища, с оглед нейна подкрепа
като част от източника за класическо преподаване;
една нова сценка, която ще бъде преведена и адаптирана от
партньори и която да може да бъде снимана за включване на
уебсайтове с оглед широко разпространение и използване като
образователен източник;
едно събитие за разпространение в Брюксел, в рамките на
Парламента / Европейска Комисия през 2016.
едно национално събитие центрирано на cyberbullying във всяка
държава партньор (Велико Британия, Ирландия, Гърция) c минимум 3
представяния нa 3 допълнителни национални събития от всяка
държава.

