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Az Európai Unió Daphne
programjának
támogatásával

Jelen hirdetés az Európai Unió Daphne programjának támogatásával jött létre.
A hirdetés tartalmáért kizárólag az Eubully együttműködési csoport felelős, és
semmiképpen sem minősíthető úgy, mintha az Európai Tanács álláspontját
tükrözné.

Változtassunk az erőszakos viselkedésen

Az EUBULLY hozzáadott értéke egy olyan alkalmazás kifejlesztéséből áll, amely
letölthető a mobilra (kézben fogható), és használható az iskolai programokon
akár az alapvető ITC tanulási módszerek elsajátítása során is, ugyanakkor hathat
a szélesebb közönségre is, mivel az osztálytermen kívül is elérhető, így a
szélesebb virtuális térben is a fiatalok rendelkezésére áll.
Az új mobilalkalmazás időben nyújt segítséget, mert az áldozat pontosan
rögzítheti az eseményt, majd bejelentheti.

Az Európai Tanács által támogatott EUBULLY program célja megoldást
keresni az online bántalmazásra és való világban észlelhető erőszakos
viselkedési formákra. Az EUBULLY Angliában, Walesben, Írországban,
Romániában és Görögországban fog működni, és biztonságos környezet
kialakítására törekszik mind a valós, mind a virtuális térben azért, hogy az 518 év közötti fiatalok, szüleik, tanáraik és más, iskolai vagy szervezeti segítő
személyek nyíltan beszélhessenek az erőszakos viselkedési módról. A
program az összes országból legkevesebb 5000 alsó és felső tagozatos,
illetve speciális iskolás diák, 2000 szülő/gyám, 500 tanár és és más, iskolai
vagy szervezeti segítő személy javát szolgálja.
Színházi műhelymunka a InSite Drama és a Spectacle Theatre intézményekkel

A “cyberbullying”
viselkedés bejelentéséhez
szükséges alkalmazás

Az EUBULLY kettős megközelítést kínál - újdonságot a
virtuális térben, ezzel együtt a gyakorlati színszással
kapcsolatos jó tanácsokat, és biztonságos környezetet
biztosít ahhoz, hogy nyíltan beszélhessünk az erőszakos
viselkedés visszaszorításáról. Az EUBULLY minden fiatalt
támogat, a legvédtelenebb csoportokhoz tartozókat is
(romák, utazók, nemzetiségi/vallási kisebbségek,
gyermekotthonban élő fiatalok, fogyatékossággal élő
fiatalok, deviáns viselkedésű fiatalok, szegénységben
élők), és biztosítja a támogatáshoz szükséges
személyeket
(nevelőotthonokban,
egészségügyi
rendszerben, olyan egyesületeknél, melyek célja az ilyen
csoportok
támogatása
az
iskolákban
és
a
közösségekben).

A projekt egyéb eredményei:







Az áldozatok jelentéseit rögzító adatbázis, mely időben nyújt adatokat
az elemzéshez az online bántalmazásról. Ezt az új EUBULLY honlapon
találjuk meg, és használható az iskolákban, az alapvető ITC tanulási
módszerek elsajátítása során, a klasszikus tanítási folyamat részeként;
Egy új jelenet, melyet lefordítva együttműködő partnereink
feltölthetnek a honlapokra, így szélesebb körben népszerűsíthetik, és
oktatási segédanyagként is használható lesz;
Egy, 2016-ban sorra kerülő, a népszerűsítést szorgalmazó rendezvény
Brüsszelben, az Európai Parlamentben / Tanácsnál.
Egy, az online bántalmazásról szóló országos rendezvény minden
partner
országban
(Nagy-Britannia,
Írország,
Görögország)
országonként 3 országos rendezvényen, legkevesebb 3 bemutatóval.

