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Daphne-ohjelma
Euroopan unionin
on tukemana

Tämä julkaisu on tuotettu taloudellista tukea Euroopan unionin Daphneohjelman. Julkaisun sisältö on yksin vastuussa konsortion kumppanuuksien
Eubully ja ei voida pitää millään tavalla heijastaa Euroopan komission asema.

Katsotaan
muuttaa
"kiusaaminen"
käyttäytymistä EUBULLY hanke rahoitetaan Euroopan komissio
on kehitetty, jotta voidaan puuttua käyttäytymistä "verkkokiusaamista" ja
"kiusaaminen" todellisessa maailmassa. EUBULLY toimii Englannissa,
Walesissa, Irlannissa, Romaniassa ja Kreikassa ja keskittyy erityisesti
luomaan turvallisessa ympäristössä ja turvaovet fyysisissä että virtuaalisissa
tiloissa, jotta nuoret 5-18 vuotta, vanhemmmat, opettajat ja muun
henkilökunnan tukea kouluissa ja yhteisön organisaatiot voivat avoimesti
keskustella "kiusaaminen" käyttäytymistäVähintään 5000 nuoria
peruskouluissa, lukioissa ja erityiskouluissa, 2000 vanhempia / huoltajia,
500 opettajaa ja muuta henkilökuntaa / yhteisön ja tuki kaikki maat
hyötyvät hankkeesta.
EUBULLY tarjoaa yhdistettyä lähestymistapaa – luoda
innovaatioita kyberavaruudessa, sekä käsittelyyn ja
siirtämiseen parhaiden käytäntöjen käyttöä koskevat
teatterin fyysisessä maailmassa, varmistetaan turvallisia
ympäristöjä ratkaista käyttäytyminen "kiusaaminen"
avoimesti. EUBULLY tukee kaikille nuorille, myös niille,
jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa (Roma,
matkailijat, etnisten vähemmistöjen / uskonnollinen,
nuoret
hoidossa,
vammaisten,
ongelmallinen
käyttäytyminen, köyhyydessä elävät) ja se sisältää
lisätukea
henkilökunta
(asuntoloissa,
terveydenhuoltojärjestelmiä, erikoistunut yhdistyksiä,
jotka tukevat näiden koulujen ja yhteisöt).
"Verkkokiusaaminen"
hakemus käytös raportointi

Arvonlisäys EUBULLY-hankkeessa kehitetään kiusaaja ladattavia sovelluksia
mobiililaitteisiin (kädessä pidettäviä) käytettäväksi opetussuunnitelmaan
kouluissa, osana oppimisen strategioiden olennainen ITC mutta, myös,
vaikuttamaan laajempaa yhteisöä, koska sitä voidaan käyttää ulkopuolella
fyysisen luokkahuoneen ja voi tulla väline laajempaa nuorten kyberavaruudessa.
Uusi sovellus mobiili teknologioita tukee reaaliajassa ja antaa uhri rekisteröityä
tapahtuman sisällön tunnistettu kertoa siitä.

Teatteri työpajoja InSite Draama ja Silmälasien Teatteri

Muut tulokset hankkeeseen sisältyy:







tietokanta, johon raportit voidaan tallentaa uhreille, tarjoamalla
tutkimustietoa käyttäytymisestä "verkkokiusaaminen" reaaliajassa.
Tämä uusi sivusto on isännöi kiusaaja jotta hakemus voi tulla osa
sisällöstä opetuksen ICT kouluissa, tukemaan sitä osana klassisen
opetusmateriaalina;
uusi luonnos joka käännetään ja hyväksytään kumppaneiden ja voidaan
kuvattiin sisällytettäväksi sivustot levittää laaja ja käyttää
opetusvälineenä resurssina;
levitys tapahtuma Brysselissä, Euroopan parlamentissa / Euroopan
komissiolle vuonna 2016.
kansallinen tapahtuma keskittyy verkkokiusaaminen kunkin
kumppanimaan (Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kreikka) vähintään 3
uutta pakkausta kolmessa kansallisia tapahtumia kussakin maassa.

