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Aparatele digitale şi Internetul joacă un rol important în viaţa copiilor şi de aceea ei cresc într-un
mediu foarte diferit de cel al părinţilor lor. Accesul la mediul virtual a devenit un lucru comun în
gospodăriile private şi în unităţile de învăţământ, astfel încât copiii folosesc zilnic noi dispozitive
de comunicare în masa . Chiar dacă folosirea lor, de cele multe ori, nu este periculoasă, există,
totuşi, şi riscuri. Din acest motiv informarea şi educarea părinţilor şi cadrelor didactice în
privinţa folosirii în siguranţă a internetului sunt necesare. Din păcate părinţii şi cadrele didactice
sunt deseori mai puţin experimentaţi în folosirea noilor medii virtuale decât copiii şi elevii lor.
Diferite analize şi rapoarte privind siguranţa în internet conduc spre aceeaşi recomandare:
părinţii şi pedagogii trebuie să-şi dezvolte competenţele pentru a depăşi diferenţele mari în ceea
ce priveşte nivelul de cunoştinţe în acest domeniu între ei şi copii. În special hărţuirea pe internet
(cyberbullying) este un fenomen ce afectează în mod direct şcolile. Prin urmare este necesar ca
pedagogii să fie pregătiţi adecvat pentru a face faţa acestui fenomen, respectiv, pentru a preveni
asemenea cazuri.
Scopul proiectului este de a dezvolta un site european care să ofere pedagogilor formare continuă
în domeniul hărţuirii pe internet pe bază de informaţii şi material didactic disponibil pentru
descărcare şi utilizare. Acestea vor ajuta în dezvoltarea de planuri de prevenire a hărţuirii pe
internet şi vor oferi cadrelor didactice informaţii utile pentru a putea reacţiona corespunzător în
situaţii concrete de hărţuire pe internet ce implica elevii. Situl web va fi şi o sursă de conectare la
alte situri din internet, va fi disponibil şi uşor de utilizat pentru o paletă largă de utilizatori.
Astfel, pedagogii vor putea să împărtăşească materiale şi experienţă cu colegii lor. Situl web va
fi disponibil în următoarele limbi: bulgară, germană, lituaneană, română, slovacă, slovenă şi
spaniolă. Opt parteneri din şapte ţări vor conlucra la acest proiect pe o perioadă de doi ani (20132015). Adresa sitului web este: www.cyberhelp.eu

