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Ta publikacja została zrealizowana za pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach 
Programu Daphne. Zawartość tej publikacji jest wyłączną odpowiedzialnością 
konsorcjium na rzecz partnerstwa Eubully i nie może być w żaden sposób traktowana 
jako stanowisko Komisji Europejskiej. 
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 Zmieniajmy zachowanie “bullying”  

Projekt EUBULLY finansowany przez Komisję Europejską został rozwinięty celem 

uzyskania rozwiązan w zachowaniu “cyber bullying” i “bullying” w rzeczywistym 

świecie. EUBULLY będzie działał w Wielkiej Brytanii, Walii,  Irlandii, Rumunii i 

Grecji i będzie się skupiał szczególnie na tworzeniu pewnych i zabezpieczonych 

środowisk w przestrzeni fizycznej i wirtualnej, w taki sposob aby mlodzież w 

wieku 5-18 lat, rodzice, nauczyciele oraz inni czlonkowie ze wspierajacej kadry 

szkolnej i organizowane wspólnoty mogły otwarcie omawiać zachowanie 

“bullying”. Conajmniej 5000 młodych uczniow ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i specjalnych, 2000 rodziców / opiekunów, 500 nauczycieli oraz 

inni czlonkowie kadry dydaktycznej / wspólnoty i wspierajacej ze wszystkich 

krajów będą korzystać z projektu.  

 

 

  

 

Wartością dodaną w ramach projektu EUBULLY jest stworzona aplikacja której 

będzie można sciągnać na mobilnych urządzeniach (trzymane w ręku) do użycia 

w ramach programu nauczania w szkołach, jako część strategii nauczania 

podstawowych pojęć ITC, ale również wpływanie na społeczność w szerszej skali, 

ponieważ można mieć do niej dostęp poza klasą i może stać się narzędziem dla 

młodzieży w szerszej przestrzeni wirtualnej. Nowa aplikacja przeznaczona do 

urządzeń mobilnych będzie zapewniała wsparcie w realnym czasie i pozwoli 

ofiarom nagrywanie wydarzenia, o zidentyfikowanej treści, jak równiez jego 

zgłoszenia.   

 

  
 

Warsztaty teatralne z InSite Drama i Spectacle Theatre 
 
Dodatkowe wyniki proiektu będą obejmować: 

 

 baza danych gdzie mogą być zapisane zgłoszenia ofiar, zapewniająca  

informacje na temat badań nad zachowaniem “cyber bullying” w 

realnym czacie. Będzie ona ugoszczona na nowej stronie EUBULLY tak 

aby aplikacja stała się częścia materiału nauczania ITC w szkołach, w celu 

wygłoszenia go jako część klasycznego sposobu nauczania; 

 nowy skecz który będzie przetłumaczony i adaptowany przez partnerów,  

nagrywany i umieszczony na stronach internetowych, w celu szerokiego 

rozpowszechniania i używania go jako źródło edukacyjne; 

 wydarzenie rozpowszechniające w Brukseli, w ramach Parlamentu / 

Komisji Europejskiej w 2016r. 

 wydarzenie na poziomie krajowym skupione na temat  cyberbullyingu 

w każdym kraju partnerskim (Wielka Brytania, Irlandia, Grecja) z 

minimum 3-ma prezentacjami przy 3 dodatkowych wydarzeniach 

narodowych z każdego kraju. 

 

 

EUBULLY oferuję mieszane podejście – tworzenie 

innowacyjnosci w wirtualnej przestrzeni, obok 

przeniesienia i przekazania najlepszych praktyk 

dotyczących wykorzystania teatru w świecie fizycznym,  

zapewniając pewne i zabezpieczone środowiska w celu 

znalezienia rozwiazań w zachowaniu “bullying” w sposób 

otwarty. EUBULLY będzie wspierał wszystkich młodych 

ludzi, włącznie z tymi którzy są najbardziej podatni 

(romowie, podróżnicy, mniejszości narodowe / religijne, 

młodzi pod opieką, niepełnosprawni, o problematycznym 

zachowaniu, żyjących w ubóstwie) i będzie obejmował 

dodatkowy personel wspierajacy (z ośrodków 

rezydenckich, służby zdrowia, wyspecjalizowanych 

stowarzyszeń wspierających te grupy w szkołach i w 

społeczności). 

 

Aplikacja do zgłoszenia 
zachowania 
“cyberbullying” 
 


