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Podporováno
Programem Daphne
z Evropské unie

Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Daphne
Evropské unie. Obsah této publikace je výhradní odpovědností partnerství
konsorcia Eubully a nemůže být považován v žádném případě za vyjádření
názoru Evropské komise.

Změňme chování “bullying”
Projekt EUBULLY, financovaný Evropskou komisí, byl vyvinut s cílem vyřešit
chování kybernetické šikany a šikanování ve skutečném, reálném světě.
EUBULLY bude operovat v Anglii, ve Walesu, v Irsku, Rumunsku a Řecku a
zaměří se zejména na vytváření bezpečných prostředí fyzických a virtuálních
prostorů tak, aby mladí lidé ve věku 5 až 18 let, rodiče, učitelé a další
členové pomocného personálu ve školách a místních organizacích komunity
mohli otevřeně diskutovat o šikanování. Nejméně 5000 mladých lidí v
základních, středních a speciálních školách, 2000 rodičů /opatrovníků, 500
učitelů a jiných zaměstnanců komunity a podpory ze všech zemí, bude mít
prospěch z projektu.

Přidaná hodnota projektu EUBULLY představuje rozvíjení aplikace, kterou lze
stáhnout do mobilního zařízení (ruční), které má být použito v učebních
osnovách škol jako součást strategie učení základních IT, ale take, které by
ovlivňovalo širší komunitu, protože to může být přístupné mimo učebny, a
tak se může stát nástrojem pro mládež v širším kyberprostoru. Nová
aplikace pro mobilní technologie bude poskytovat podporu v reálném čase a
umožní oběti zaregistrovat událost s identifikovaným obsahem a pak to
nahlásit.

Divadelní dílně s InSite Drama a Spectacle Theatre
Další výsledky projektu budou zahrnovat:

Aplikace pro nahlásení
šikany “cyberbullying”

EUBULLY nabízí kombinovaný přístup - vytvoření
inovací v kybernetickém prostoru spolu s přenosem
a šířením osvědčených postupů při využívání divadla
v reálnem světě, zajištění bezpečného a
zabezpečeného prostředí pro otevřené řešení šikany.
EUBULLY bude podporovat všechny mladé lidi včetně
těch, kteří jsou nejvíce zranitelní (Romové, cestující,
etnické menšiny / náboženské menšiny, mládež v
péči, zdravotně postižení, s problémovým chováním,
ti, kteří žijí v chudobě) a bude mít k dispozici navíc
podpůrný personal (z pobytových středisek,
zdravotnických systémů, specializovaných asociací,
které podporují tyto skupiny ve školách a
společenstvích).



databáze, do které mohou být zapsány zprávy obětí, poskytování informací
pro výzkum chování kyberšikany/ “cyber bullying” v reálném čase. Tato
nová webová stránka bude umístěna na EUBULLY tak, aby aplikace mohla
být součástí obsahu výuky informačních a komunikačních technologií ve
školách, na podporu svého učení jako součást klasických zdrojů;



Nový náčrt, který bude přeložen a upraven partnery a který bude moct být
natočený pro umístění na webových stránkách pro masivní šíření a
používání jako vzdělávací zdroj;



jedna událost pro propagaci v Bruselu v rámci Evropského parlamentu /
Evropské komise v roce 2016.



Jedna celostátni národní akce se zaměřením na kyberšikanu v každé
partenerské zemi (Spojené království, Irsko, Řecko), s minimálně třemi
dalšími prezentacemi na třech dalších národních akcích v každé zemi.

