
 

 

Erasmus+ projekt 
 
Naslov projekta: Be yourself respect others 
Začetek projekta: 1.11.2021 
Zaključek projekta: 1.11.2023 
Šola, ki je vodja projekta: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  
 
 
Opis projekta: 
Konkretni cilji, katere je namen tega projekta, doseči:  
Glavni namen tega projekta je usvarjanje in postavitev formalnega sodelovanja med tremi 
sodelujočimi partnerskimi šolami, da bi lahko v prihodnje skupaj razvijale dolgoročne rešitve pri 
problematiki spletnega nasilja (cyberbullying), ki se vedno bolj širi med mladimi učenci.  
Zavedanje problema želimo doseči pri učencih, starših in učiteljih ter povečati pozornost na 
tovrstno nasilje. 
Specifični cilji so:  
 
- zmanjšati spletno nasilje za 50% v naslednjih dveh letih, 
- Povečati zavedanje nevarnosti spletnega nasilja za vsaj 80% pri ciljni skupini ob koncu projekta 

(2 leti), 
- Izboljšati zavedanje in pozornost staršev pri nadzoru tovrtnega nasilja pri svojih otrocih s 

pomočjo vodiča in v štirih vodenih delavnicah, 
- Postavitev spletne platforme za poročanje o incindentih spletnega nasilja, ki ga bodo lahko 

uporabljale vse šole od začetka šolskega leta 2023/24 naprej,  
- Izboljšanje medkulturnega zavedanja in sprejemanja ter komunikacijskih spretnosti pri učencih,  
- Razviti kreativnost in kritično razmišljanje pri učencih, 
- Razviti evropsko dimenzijo naših šol, preko mednarodnega sodelovanja. 
 
Kot rezultat našega sodelovanja, bomo predstavili izsledke in ugotovitve, ki bodo prosto dostopni 
na platformah, kot so eTwinning, EPRP in spletna stran projekta: 
 
- Začtna in končna analiza spletnega nasilja na naših šolah (SVK), 
- Vodič do varne uporabe spleta (namenjen učencem) (SLO), 
- Brošura z naslovom Vzroki in posledice spletnega nasilja (TUR), 
- Vodič za starševski nadzor otrokove aktivnosti na internetu (za starše) (SVK), 
- Spletna platforma za prijave spletnega nasilja (za starše in učence) (TUR), 
- Skupek aktivnosti z naslovom spletnega nasilja za učence (vsi partnerji). 
 
 
Ciljna skupina oz. Sodelujoča skupina v projektu: 
 
Projekt je namenjen učencem starim od 10-14 let. V tem starostnem obdobju je zaznano največje 
število napadov spletnega nasilja in je hkrati najbolj občutljiva in ranljiva skupina za tovrstne oblike 
nasilja, saj se hkrati razvijajo v odgovorne odrasle osebe in raziskujejo internet bolj kot kadar koli 
prej. Poleg tega se ne zavedajo nevarnosti interneta in jih celo zavračajo, saj se ne zavedajo 
posledic, ki jih te nevarnosti prinašajo.  
Izbranih bo 30 učencev, ki bodo sodelovali pri projektu in ki bodo lahko pridobili “evropsko 
izkušnjo” življenja. Ostali bodo pridobili znanja in izkušnje na lokalni ravni.  
Začetna in končna analiza stanja se nanaša na ciljno skupino učencev. Vsi učenci bodo 
odgovarjali na vprašalnike začetne in končne analize, da bomo lahko preverili vpliv projekta na 
ciljni skupini.  



 

 

Starši so druga skupina, na katero ciljamo s tem projektom neposredno in posredno. Starši 
gostujoče šole se bodo udeleževali predavanj in delavnic gostujoče šole. Prodobili bodo znanja za 
prepoznavo spletnega nasilja pri njihovih otrocih in za vzgojo otrok v bolj varnem okolju. Starši 
otrok iz ciljne skupine bodo sodelovali na konferenci ob koncu tedna med izmenjavo, hkrati pa 
bodo izpolnjevali vprašalnike začetnega in končnega stanja. Vključeni bodo tudi v pripravo 
organizacije izmenjave.  
Učitelji, ki bodo sodelovali, bodo imeli naloge: izbor učencev ciljne skupine; priprava vsega 
potrebnega materiala za izmenjavo; sodelovanje pri izmenjavi; analiza in deljenje rezultatov; 
implementacija ustvarjenih orodij; organizacija predavanj za starše; organizacija sktivnosti za 
učence; organizacija kulturnih aktivnosti in praktičnih dejavnosti za sodelujoče. 
 
Šolsko vodstvo in ostala administracija pripravi vso potrebno logistiko, certifikate prisotnosti za 
sodelujoče in skrbi za vzdrževanje projeta, aktivnosti in rezultatov.  
 
 
 
Sodelujoče stranke: 
 
Zakladna skola Stefana Zmalika - Slovaška 
 
Regija: Žilinsky kraj 
Mesto: Tvrdošin 
 
 
II. Osnovna šola Celje - Slovenija 
 
Regija: Savinjska 
Mesto: Celje 
 
 
Turna Bucagi Ortaokulu - Turčija 
 
Regija: Kahramanmaras 
Mesto: Goksun 
 
 
 
Aktivnosti: 
 
 
Aktivnost 1: 
Cyberbullying across European schools 
 
Izmenjava v živo. Partnerski šoli iz Slovenije in Turčije gostjeta na Slovaškem (8 dni). 
Termin: 7.3.2022 - 14.3.2022 
 
 
 
Aktivnost 2: 
How do I spend my time online? - virutalni sestanek 
 
Virtualna izmenjava. Gostitelj je šola iz Turčije (5 dni). 
Termin: 6.6.2022 - 10.6.2022 
 
 



 

 

 
Aktivnost 3: 
How do I know when I am being bullied? 
 
Izmenjava v živo. Gostitelj Slovenija (5 dni). 
Termin: 17.10.2022 - 21.10.2022 
 
 
 
Aktivnost 4: 
What are the consequences of cyberbullying for the bully and the victim? - virtualni sestanek 
 
Virutalna izmenjava. Gostitelj Slovenija (5 dni). 
Termin: 20.2.2023 - 24.2.2023 
 
 
 
Aktivnost 5: 
What do I do if somebody bullies me? 
 
Izmenjava v živo. Gostitelj Turčija (4 dni). 
Termin: 15.5.2023 - 18.5.2023 
 


