
Despre ce este vorba în proiectul BEWARE?

 

1 din 3 utilizatori de Internet din întreaga lume este un copil. Utilizarea
Internetului de către copii și adolescenți crește în fiecare zi, odată cu această
creștere apar și preocupările legate de siguranța lor online. Sigur, Internetul
oferă tinerei generații oportunități multiple, dar și multe riscuri care ar putea
avea impact negativ asupra drepturilor oamenilor. 
 
Aici, își propune să acționeze proiectul BEWARE! BEWARE este gândit să
atragă atenția tinerilor despre potențialele pericole din mediul online, oferindu-le
o bază de cunoștințe și puterea de a se apăra. Inițiativele noastre vor ajunge la
tineri, lucrători de tineret și alți cetățeni ai UE pentru a deveni utilizatori
cunoscători și responsabili.

Partenerii proiectului european sunt: AcrossLimits (Malta), IFOM (Italia),
Interactive 4D (Franța), SEP (România) și YouNet (Italia), cei care au luat
inițiativa combaterii agresiunii cibernetice și urmăresc să atragă atenția tinerilor
europeni printr-un ghid de informații online și un joc digital interactiv

Esti interesat să participi? Noi căutăm tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani,

pentru a colabora. Trebuie doar să ne scrii la secțiunea Contact Us a website-ului

BEWARE. Ne-ar face mare plăcere să te cunoaștem!

Rezultatele BEWARE prind viață!

https://www.bewareproject.eu/ro/outcomes/


Ghidul

Ghidul BEWARE acoperă o gamă largă de subiecte din sfera siguranței
cibernetice, informațiile vor fi gratuite tuturor lucrătorilor de tineret, profesorilor,
părinților și tinerilor. Ghidul este împărțit în două capitole concentrate pe:
Protecția datelor în mediul virtual și Cyberbulling. Deși, se află in ultima etapa
de finalizare, o să-l puteți descărca, în următoarele săptămâni, de pe site-ul
BEWARE. Urmărește-ne site-ul!

Jocul
 
Proiectul BEWARE a fost elaborat cu cooperarea dezvoltatorului de jocuri
educaționale Interactive 4D, care a creat jocul BEWARE, ce o să fie gata la
mijlocul anului 2019. Jocul o să fie un alt rezultat gratuit al proiectului, ce se va
putea juca în toate cele patru limbi: engleză, franceză, italiană și română. În
acest moment, jocul este în etapa de concepere a designerului, de adaptare și
traducere a ghidului care va furniza informațiile folosite. Odată finalizat, jocul va
fi accesibil pe site-ul BEWARE. Rămâneți aproape pentru actualizări!

A doua activitate de învatare

Activitatea de învățare # 2 
Bologna , Italia

https://www.bewareproject.eu/ro/toolkit/
https://www.bewareproject.eu/ro/


În perioada 8-11 ianuarie a acestui
an, 13 lucrători de tineret au
participat la a doua sesiune de
formare. Activitatea a fost găzduită
și pregătită de partenerii italieni
IFOM și YouNet, în Bologna, Italia.
Săptămâna a fost dedicată
îmbunătățirii abilităților lucrătorilor de
tineret, care, vor participa pe toată
durata pana la finalul proiectului
pentru a transmite noile cunoștințe și
noile metode didactice acumulate, cu
privire la cyberbulling, celor 1000 de
tineri defavorizați din Europa.

În urma unor discuții aprofundate,
am concluzionat că agresiunea
cibernetică afectează sănătatea
mintală. De asemenea, în urma
analizării multor studii de caz, am
înțeles cum activitățile educaționale,
de tip non-formal, sunt o modalitate
eficientă de a ajunge la audiența
țintă: adolescenții si tinerii adulți.

Doriți să ne ajutați să combatem Cyberbulling-ul?

Smart Education Projects este în căutarea tinerilor entuziaști, cu vârste



cuprinse între 15-20 de ani, care sunt interesați să colaborăm la evenimente
incitante pentru a combate Cyberbulling-ul. De ce? 
- Înveți și-ți dezvolți abilitățile de conducător; 
- Experiența îți va folosi la CV-ul tău; 
- Socializezi și îți faci prieteni noi; 
- Obții satisfacții și mulțumirea adusă de implicarea socială; 
- Lucrezi cu organizații care au experiență în dezvoltarea proiectelor
europene; 
- Poți schimba viața cuiva! Nu subestima niciodată ceea ce poți oferi! 
Contact Us  

Contactează-ne! 
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