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Lansarea proiectului ,,Abilităţi de conștientizare și prevenire a hărţuirii și a discursului violent pe
internet la copiii de vârstă școlară``- CyberAware
Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului „Abilități de conștientizare și prevenire a
hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară’’ – CyberAware în cadrul
Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care va fi implementat împreună
cu parteneri din Turcia, Spania și Lituania.
Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 octombrie 2020,
iar bugetul aprobat are o valoare totală de 109285 euro.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare a importanței
fenomenului de hărțuire pe internet a copiilor, precum și în furnizarea unei soluţii de training de interes
general care să propună abilități de prevenire a bullying-ului pe internet și o gândire critică prin
cooperarea dintre parteneri și schimbul de experiență, metodologii și bune practici pentru a reduce
efectele și consecințele acestui fenomen în UE.
Grupul țintă al proiectului este format din peste 12000 de elevi ce vor participa la campania de
prevenire a bullying-ului pe internet, dar și din peste 2000 de profesori și alte persoane adulte implicate
în educaţia elevilor, precum lucrători de tineret, traineri, părinţi, bunici, asistenţi sociali, profesionişti în
domeniul sănătății și alţi parteneri ce vor lua parte la această campanie.
Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o analiză a conceptului de
bullying în rândul tinerilor, prin intermediul unei serii de povestiri pentru elevi și a unei expoziții digitale
de fotovoice despre bullying-ul pe internet, prin oferirea unor recomandări metodice privind „cum să
protejăm tinerii activi pe rețelele sociale și cum să-i ajutăm să-și dezvolte abilitățile de prevenire și
reducere a fenomenului de bullying pe internet” pentru profesori și lucratori de tineret și printr-un set de
instrumente pentru intervenții și consiliere în cazurile de agresiune pe internet pentru profesori, lucrători
de tineret și părinți.
Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul
implementării proiectului vor contribui la prevenirea agresiunilor pe internet, a bullying-ului și a știrilor
false din mass-media, îmbunătățind abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor, precum și
dezvoltarea abilităților și cunoștințelor cadrelor didactice pentru a-și putea proteja tinerii elevi de astfel
de agresiuni.
Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației
www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail proiecte.demetrius@gmail.com.
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