
 

Rezultatele proiectului: 
Cantitative: 
- O serie de povestiri online pentru elevi 
- O expoziţie digitală de fotografii cu privire la agresiunile şi discursurile violente pe internet 
pentru copii 
- Recomandări metodice privind „Cum să protejăm tinerii activi pe platformele sociale şi să-i 
ajutăm să-şi dezvolte abilităţile de prevenire şi reducere a hărţuirii şi a discursului violent pe 
internet” pentru profesori şi lucrători de tineret 
- Un set de instrumente pentru intervenţii şi consiliere în cazurile de agresiune pe internet 
pentru profesori, lucrători de tineret şi părinţi 
- Numărul de elevi care participă la campania de prevenire şi reducere a hărţuirii şi a 
discursului violent pe internet - 12000 
- Numărul de profesori sau responsabili pentru elevii care participă la campania de prevenire 
şi reducere a hărţuirii şi a discursului violent pe internet (lucrători de tineret, formatori, 
profesori, părinți, bunici, asistenți sociali, profesioniști din domeniul sănătății, alte părți 
interesate) - 2000 
- Numărul de instituții care sunt interesate de rezultatele proiectului - 150 
- Numărul de vizitatori ai site-ului programului - 6000 

Calitative: 
 Creşterea interesului şcolilor, centrelor de formare, a ONG-urilor şi a altor organizaţii, vizavi 
de hărţuirea şi discursurile violente pe internet 

 Creşterea interesului altor şcoli, centre de formare a cadrelor didactice, ONG-urilor şi a altor 
organizaţii pentru utilizarea rezultatelor proiectului în activitatea lor zilnică 

 Creşterea satisfacţiei elevilor prin participarea la instruire 
 

 

Obiectivele proiectului: 
** de a proteja elevii de discursul violent, de știrile false din 
mass-media şi de agresiunile din mediul online prin 
încorporarea gândirii critice a profesioniştilor din domeniu  
și a clienţilor lor, precum şi a metodologiei de intervenţie, 
inclusiv abordarea de mentorat. 
** de a dezvolta abilităţile şi cunoştinţele cadrelor didactice 
pentru a-şi proteja elevii de agresiunile și discursurile 
violente pe internet. 
** de a preveni  agresiunile şi discursul violent pe internet 
precum şi ştirile false din mass-media, îmbunătăţind 
abilităţile de gândire critică ale profesorilor şi elevilor. 
 

Scopul proiectului este creșterea gradului de conștientizare cu 
privire la hărțuirea și discursul violent al copiilor pe internet și 
furnizarea unei soluţii de training de interes general care să 
propună abilităţi de prevenire a hărțuirii pe internet şi o gândire 
critică prin cooperarea dintre parteneri şi schimbul de experienţă, 
metodologii şi bune practici pentru a reduce efectele şi 
consecinţele acestui fenomen în UE. 
 

Prima întâlnire online 

28 Octombrie 2020 

 

Proiect Erasmus+, KA201: ,,Abilități de conștientizare și 

prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la 

copiii de vârstă școlară’’, Nr. 2020-1-LT01-KA201- 077819 

 

Proiectul a început la: 1/10/2020 

Durata: 24 luni 

 

NOIEMBRIE, 2020 

NEWSLETTER 

CYBERAWARE 
 


