
 
 

Realizari recente

Jocul educational
Jocul educațional al proiectului BEWARE este aproape de sfârșitul dezvoltării sale și va fi

în curând gata de lansare! Va fi încă o resursă gratuită pentru a fi accesată de toți și

disponibilă pentru a juca în 4 limbi: engleza, franceza, italiana și româna.

"Scenariile pe care jucătorii le vor experimenta și deciziile pe care vor trebui să le ia
atunci când joacă jocul BEWARE, nu diferă de cele pe care mulți tineri le intalnesc



astăzi în mediul online. Jocul își propune să îi inzestreze cu abilități de a face față in
mod eficient si in sigutanta, acestor interacțiuni cibernetice problematice, cum ar fi ca

bullying ”

Accesul la joc se va putea face de pe BEWARE website. Rămâneți aproape, urmăriți

lansarea ce se apropie!

Vrei să testezi jocul? 

Căutăm doritori care să testeze jocul BEWARE și să ne ofere un feedback.

Scrie-ne AICI!

Ghidul BEWARE estre al tău!

Ghidul BEWARE cuprinde o gamă largă de subiecte privind securitatea cibernetică, care

vor fi puse in mod gratuit la dispoziția publicului larg, a lucratorilor de tineret, a profesorilor,

a părinților și a adolescenților. Capitolul 1 este disponibil pentru descarcare la secțiunea

instrumente a site-ului. Acest capitol cuprinde: 

- Siguranța când navigăm pe Internet;

- Protejarea datelor cu caracter personal în mediul on-line;

- Folosirea corectă a setărilor pe platformelor de socializare;

- Evitarea publicarii unor informații sau a unor imagini care să îți compromită identitatea;

- Evitarea falșilor urmăritori si a pofilurilor false;

- Siguranța pe platformele de socializare;

- Folosirea aplicațiilor potrivite pentru telefoane sau tablete;

- Protectia datelor cu parole și backup-uri

 
>>>>>>>>  DESCARCATI AICI <<<<<<<<<<

Sfaturi importante pentru adolescenti

Proiectul BEWARE a publicat sfaturi despre securitatea în mediul online, acestea sunt

gratuite, fiind valabile pentru cele mai noi rețele de socializare sau platforme de

comunicare accesate de tineri. Le puteți găsi pe site-ul nostru.Sfaturile au fost create într-

un mod atractiv, din punct de vedere vizual, și ușor de folosit de către profesori ca o
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resursă potrivită pentru activitățile extrașcolare. Trimite-ți link-ul prietenilor și membrilor

familiei pentru a răspândi aceste metode ce oferă siguranță în mediul on-line. Sfaturile
sunt disponibile în italiană, română, franceză și engleză.

>>>>>>>>   ACCSATI AICI <<<<<<<<<<

Vrei să ne ajuți pentru a combate cyberbullying-ul?

Suntem în căutarea unor tineri entuziaști, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, care să

fie interesați să colaboreze la evenimente speciale ce abordează tema cyberbullying-ului.

De ce sa participi?

- Înveti și îți îmbunătățești abilitățile, cum ar fi cele de leadership;
- Îți îmbogățești CV-ul;
- Socializezi și legi noi prietenii;
- Obții dezvoltare și satisfacție personală;
- Schimbi viața cuiva! Nu subestima niciodată ceea ce poți să oferi! 

Contactați-ne

Partenerii proiectului
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