
    

   

 

 

Partenerii proiectului 

Locaţia noastră 

Proiecte.demetrius@gmail.com 
www.demetrius.ro 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Lituania 

www.kpskc.lt 

Asociaţia Demetrius, România 

www.demetrius.ro 

www 

 

 

Asociacija Kurybines Ateities Idejos, Lituania 

https://creativefutureideas.wordpress.com 

www.facebook.com/DemetriusAssociation 

www.facebook.com/CyberAware.project.eu 

Inercia Digital SL, Spania   

www.inerciadigital.com 

 

Özel Güney Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, Turcia 

www.fenbilimleriantalya.com 

 

http://www.facebook.com/DemetriusAssociation
http://www.facebook.com/CyberAware.project.eu


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Rezultate Obiectivele proiectului 

 

 O serie de povestiri 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 cyberbullying 

pentru lucrători sociali, profesori, lucrători de tineret şi părinţi 

 

 O campanie de prevenire a agresiunilor pe internet pentru tineri 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

              

 Grupul ţintă 

 12000 de elevi din 4 ţări partenere 

  2000 de profesori şi alte persoane 

adulte implicate în educaţia elevilor 

(lucrători de tineret, traineri, 

profesori, părinţi, bunici, asistenţi 

sociali, etc) 

 150 de instituţii şi organizaţii 

interesate de rezultatele proiectului 

 Să protejeze elevii de discursurile violente pe internet şi de ştirile false din mass-media prin 

încorporarea gândirii critice a profesioniştilor din domeniu şi a clienţilor lor, precum şi a 

metodologiei de intervenţie, inclusiv abordarea de mentorat 

 

 Să consolideze legăturile dintre abordarea primară şi secundară de prevenire, prin 

creşterea gradului de conştientizare a tinerilor profesionişti şi a tinerilor vulnerabili, în ceea 

ce priveşte recunoaşterea formelor şi caracteristicilor agresiunilor şi a discursului violent 

pe internet, identificând modalităţile de intervenţie şi reacţie şi găsind soluţii la efectele 

negative ale acestui fenomen 

 

 Să dezvolte abilităţile şi cunoştinţele cadrelor didactice pentru a-şi proteja elevii de 

agresiunile și discursurile violente pe internet 

 

 Să prevină agresiunile şi discursul violent pe internet, precum şi ştirile false din mass-

media, îmbunătăţind abilităţile de gândire critică ale profesorilor 

 

 

 

Impactul proiectului:  

 

 Creşterea interesului şcolilor, centrelor de formare, a ONG-urilor şi a altor 

organizaţii, vizavi de hărţuirea şi discursurile violente pe internet  

 

 Creşterea interesului şcolilor, centrelor 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 

 


