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O projektu
Behind Sexting je dvouletý project, financovaný z programu
Erasmus+ pro školní vzdělávání, který byl zahájen v říjnu 2020.

Hlavním cílem projektu je vytvoření inovativního vzdělávacího
modelu založeného na zvýšení povědomí dospívajících žáků,
rodičů a učitelů o rizicích sextingu a na podporu kritické
mezigenerační diskuse na toto téma. Myšlenka projektu vychází z
rostoucích rizik spojených s nesprávným používáním internetu a
souvisejících digitálních zařízení, zároveň i z nedostatečného
povědomí dospívajících o potenciálním riziku stat se oběťmi
vrituálního zneužívání, nebo o tom, že často nevědí, že se chovají
jako útočníci, a o prostředcích, jak takovým situacím předcházet.

Pro project je zásadní zapojení záklandích škol, protože právě zde
tráví dospívající většinu svého času, vyrůstají zde a navazují vztahy
s vrstevníky ve svých i jiných třídách. Důležité je také zapojit
učitele do otevřeného dialogu se studenty, aby se fenomén
sextingu mohl efektivně řešit.

Cílová skupina
ü Studenti ve věku 10-19 let navštěvující základní a střední školy.

ü Učitelé základních a středních škol, podporovaní odborníky z
oblasti sexuální výchovy.

ü Rodiče žáků

Partneři
Institut pro regionalni rozvoj, 
o. p. s - IRR (Koordinátor) – CZ
www.iregio.org

TUCEP – Tiber Umbria Comett
Education Programme – IT
www.tucep.org

Istituto Comprensivo “B. Bonfigli” 
– IT
www.bonfiglicomprensivocorciano
.edu.it

EUC – European University of 
Cyprus – CY
www.euc.ac.cy

AEVA – Associação para a 
Educação e Valorização da região
de Aveiro – PT
www.epa.edu.pt

ZUMA-LAND – RO
www.zuma-land.com

IVIZ – Institut a rasiskovanje in 
usposabljanje v vzgoji in 
izobrazevanju – SL
www.institut-iviz.org
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Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Toto sdělení vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za
případné využití informací v něm obsažených.

Aktivity
V průběhu projektu se bude projektové konsorcium zaměřovat na
následující činnosti, aby dosáhlo cílů projektu:

§ Kontextová analýza - porovnání osvědčených postupů
školních programů sexuální výchovy a povědomí o sextingu v
partnerských zemích. Součástí kontextové analýzy je také
dotazníkové šetření pro získání informací o povědomí žáků,
rodičů a učitelů o sextingu, jeho rizicích a důsledcích.

§ Vývoj vzdělávacího modelu včetně metodiky a vzdělávacích
aktivit v oblasti sexuální výchovy a prevence rizik sextingu
prostřednictvím digitálních nástrojů, které jsou zdarma k
dispozici na webové stránce projektu.

§ Testování vzdělávacího modelu na národní úrovni zahrnující
dvě samostatné cesty: první z nich je určena studentům a jejím
cílem je zvýšit povědomí o rizicích spojených se sextingem a
nesprávným používáním internetu a digitálních nástrojů. Druhá
cesta je zaměřena na rodiče s cílem zlepšit jejich komunikační
a naslouchací dovednosti zaměřené na podporu jejich dětí v
prevenci rizik sextingu.

§ Pokyny poskytující doporučení pro zařazení sexuální výchovy
do školních osnov a osnov odborného vzdělávání a přípravy,
jejichž cílem je omezit fenomén sextingu a zvýšit povědomí o
souvisejících rizicích a důsledcích.
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Aktuálně
Partneři právě dokončili zprávy o dotazníkovém
šetření včetně výsledků z:

Ø Analýzy a srovnávání osvědčených postupů v
oblasti programů sexuální výchovy a prevence rizik
sextingu ve školních osnovách;

Ø Provedení dotazníkového šetření mezi vzorkem
žáků ve věku 10-19 let, rodiči, učiteli a odborníky s
cílem zjistit úroveň znalostí a vědomostí o
sextingu, jeho rizicích a důsledcích.

Hlavní zjištění budou zahrnuta do mezinárodní
zprávy, která bude k dispozici ve všech jazycích
partnerů a umístěna na webové stránce projektu.

Na základě výsledků kontextové analýzy zahájí
partneři vývoj vzdělávacího modelu a platformy, kde
budou vzdělávací materiály k dispozici.

Chcete-li se dozvědět 
více

Ø webové stránky 
projektu:
www.behindsexting.eu

Ø naše sociální sítě:

https://www.facebook.com/behind.sexting

https://www.instagram.com/behind_sexting_eu/

http://www.behindsexting.eu/

