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Táto publikácia bola vytvorená za finančnej podpory programu Daphne z
Európskej únie. Obsah tejto publikácie je výhradne zodpovednosťou
partnerstva konzorcia Eubully a v žiadnom prípade nemôže byť
považovaný za vyjadrenie názoru Európskej komisie.

Zmeňme správanie "bullying"/ šikany
Projekt EUBULLY, financovaný Európskou komisiu, bol vyvinutý s cieľom vyriešiť
správanie kybernetického šikanovania a šikanovanie v reálnom svete. EUBULLY
bude aktívny v Anglicku, vo Walese, v Írsku, Rumunsku a Grécku a zameria sa najmä
na vytváranie bezpečného prostredie fyzických a virtuálnych priestorov, tak aby
mladí ľudia vo veku 5 až 18 rokov, rodičia, učitelia a ďalší členovia pomocného
personálu v školách a miestnych organizáciách spoločnosti, mohli otvorene
debatovať na tému šikany. Z projektu bude ťažiť minimálne 5000 mladých ľudí zo
základných, stredných a špeciálnych škôl, 2000 rodičov / opatrovníkov, 500 učiteľov
a iných zamestnancov z výučby / spoločnosti a jej podpory, zo všetkých
menovaných krajín.
EUBULLY ponúka kombinovaný prístup - vytvorenie inovácií
v kybernetickom priestore, spolu s prenosom a šírením tých
najosvedčenejších postupov pri využívaní divadla vo
fyzickom svete, zaisťujúc bezpečné a zabezpečné prostredie
pre otvorené riešenie šikany. EUBULLY bude podporovať
včetkých mladých ľudí, vrátane tých, ktorí sú najviac
zraniteľní (Rómovia, cestujúci, etnické menšiny /
náboženské menšiny, mládež v opatere, zdravotne
postihnutí, s problémovým správaním, tí ktorí žijú v
chudobe) a bude zahŕňať i ďalší podporný personal (z
ubytovacích stredisiek, systému zdravotníckej starostlivosti ,
špecializovaných asociácií, ktoré podporujú tieto skupiny v
školách a spoločenstvách/ komunitách).

Aplikácia pre nahlásenie
šikany “cyberbullying”

Pridaná hodnota projektu EUBULLY predstavuje vyvíjanie aplikácie, ktorú možno
stiahnuť do mobilných zariadení (ručných), ktoré majú byť použité v učebných
osnovách škôl ako súčasť stratégie vyučovania základných informačných
komunikačných technológií, ale tiež ktorá by ovplyvňovala širšiu verejnosť, keďže
moze byť prístupná mimo vyučovacích priestorov a tak sa môže stáť nástrojom pre
mládež v širokom virtuálnom priestore. Nová aplikácia pre mobilné technológie
bude poskytovať podporu v reálnom čase tým, že umožňí obeti zaregistrovať
udalosť s identifikovaním obsahu a takto ju nahlásiť.

Divadelné dielne s InSite Drama a Spectacle Theatre
Ďalšie výsledky projektu budú zahŕňať:









databázu, do ktorej budú môcť byť zapísané správy od obetí, poskytujúc
takto potrebné informácie pre výskum správania kyberšikany v reálnom
čase. Databáza bude umiestnená na novej webovej stránke EUBULLY, tak
aby aplikácia mohla byť súčasťou obsahu výučby informačných
komunikačných technológií v školách a na jeho podporu ako súčasť
klasických zdrojov;
nový náčrt, ktorý bude preložený a upravený partnermi tak, aby mohol byť
natočený pre umiestnenie na webových stránkach pre masívne šírenie a
používanie ako vzdelávacieho zdroja;
udalosť na šírenie/propagáciu v Bruseli v rámci Európského parlamentu /
Európskej komisie v roku 2016.
Jedno celoštátne podujatie so zameraním na kyberšikanu v každej z
partnerských krajín (Spojené Kráľovstvo, Írsko, Grécko), s minimálne tromi
ďalšími prezentáciami na troch ďalších národných akciách v každej krajine.
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