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Noutӑţi despre proiect
În perioada 26-27 iulie, partenerii proiectului au
participat la întȃlnirea internaţionalӑ din cadrul
proiectului „Abilități de conștientizare și
prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe
internet la copiii de vârstă școlară’’ –
CyberAware“, nr. 2020-1-LT01-KA201-077819,
unde au împărtășit rezultatele deja disponibile
ale activităților proiectului și au discutat în detaliu
planul de implementare, au pregătit raportul
intermediar, au prezentat raportul de diseminare
și idei pentru activitățile ulterioare. Întâlnirea a
fost productivă, iar comunicarea dintre parteneri
a avut loc faţӑ în faţӑ, fapt ce a adăugat o mare
valoare întâlnirii.

Partenerii au analizat al doilea produs intelectual. 

Primul an de proiect

De la începutul proiectului până în august 2021, toți
partenerii de proiect au participat activ la toate
activitățile planificate: întâlniri online, realizarea
produselor intelectuale O1 și O2, întâlnirea
transnațională din România. Până în prezent, partenerii
au realizat produsul intelectual O1 - publicația
„Hӑrţuirea şi discursul violent pe internet, povestiri
pentru elevi“, 88 de pagini, în care persoanele
interesate pot găsi 25 de povestiri pentru elevi realizate
de cӑtre cele cinci organizații partenere și activități non-
formale pentru diferite tipuri de evenimente pe această
temă.

După sesiunile de lucru, 
întreaga echipă de parteneri
a proiectului a avut ocazia să
se familiarizeze cu cultura
românească, cu muzee din 
Iași și să obțină idei pentru
activități ulterioare.



Ce am finalizat?

Produsul intelectual O1 tradus în cinci limbi: engleză, lituaniană, turcă, spaniolă
și română. Toate aceste broșuri sunt publice online (utilizați codurile QR din
partea dreaptă pentru a vedea publicațiile).

La ce lucrӑm acum?

În acest moment partenerii finalizează realizarea produsului
intelectual O2: „Expoziție digitală de fotovoice despre hӑrţuire şi
discursul violent pe internet”. Expoziția va fi încărcată pe pagina
web a proiectului: https://cyberaware.inerciadigital.com/about/.
Termenul limită pentru finalizarea acestui produs intelectual este
30.09.2021. Toți partenerii au decis să facă un efort suplimentar și
să înregistreze comentarii la aceste fotografii pentru a atrage mai
multe grupuri țintă și a crește calitatea acestui produs intelectual.

Produse
intelectuale
viitoare
Următorul produs intelectual
O3: 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,
lucratori de tineret şi educatori.
Timp de realizare O3: de la
1.10.2021 până la 30.03.2022.

Ultimul rezultat intelectual va fi O4: „Set de instrumente pentru intervenții și
consiliere în cazurile de agresiune și discurs violent pe internet pentru asistenți
sociali, profesori, lucrători de tineret și părinți“. Timp de realizare O4: de la 1.04.2022
pȃnӑ la 31.08.2022.

Harta activităților pentru anii 2021-2022:
Rezultat intelectual O3

Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt „Prevenirea și
reducerea hӑrţuirii și discursului violent pe internet”

Rezultat intelectual O4

Întâlnire de proiect transnațională: a treia întâlnire a partenerilor

Eveniment de multiplicare: Atelier de prevenire a 
hӑrţuirii pe internet - Cyber Aware


