SPACE Project

SPACE - Skills for school professionals against cyberbullying events
Bem-vindo ao SPACE - Competências para profissionais do ensino
contra ocorrências de cyberbullying!
Objetivo do curso
A vasta difusão e uso das novas tecnologias está ligada ao fenómeno do cyberbullying, o bullying contra outros via
novas tecnologias eletrónicas. Apesar dos estados membros da UE lançarem muitas iniciativas e projetos para a
prevenção e o combate, o fenómeno está crescendo e não há um sistema organizacional de conhecimento e
competências para professores. É necessário que estes adquiram as competências de modo a entender as dinâmicas
do cyberbullying, planear uma ação preventiva adequada e dominar as tecnologias digitais para ensinar os alunos a
usar redes sociais e as ferramentas digitais online de forma correta.
O curso visa os professores e diretores de escolas básicas e secundárias, e pretende fornecer-lhes o conhecimento e
as competências necessárias para a prevenção e atuação no fenómeno do cyberbullying.
Formato do curso
SPACE é um MOOC (Massive Online Open Course), aberto a todos os professores, diretores e outros interessados em
adquirir competências para a prevenção e atuação sobre episódios de cyberbullying.
Está dividido em 6 unidades de aprendizagem, cada uma correspondendo a 1 semana de trabalho:
W1. Formas e tipos de Cyberbullying
W2. Desenvolver atividades de treino
W3. Estratégias de prevenção e suporte
W4. Ferramentas tecnológicas
W5. Proteção online
W6. Cyberbullying à luz da legislação.
Le unità includono contenuti formativi (articoli, video, materiali informativi e interattivi, ecc.) e materiali per
esercitazioni e riflessioni.
Il corso si basa su OER (Open Educational Resources) presenti in rete e sviluppate da istituzioni, scuole, esperti e As
unidades incluem conteúdo de treino (artigos, vídeos, materiais informativos e interativos, etc.) e materiais para
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exercícios e reflexões. O curso é baseado nos REA (Recursos Educacionais Abertos) está presente na internet e é
desenvolvido por instituições, escolas, especialistas e professores.
O curso é dado nas seguintes línguas:
• Inglês
• Italiano
• Espanhol
• Turco
• Português.

Resultados Esperados
No final do curso, os participantes terão adquirido:
• Conhecimento geral do cyberbullying, suas tipologias e manifestações;
• A capacidade de identificar situações de cyberbullying e o conhecimento de estratégias para preveni-las e combatêlas;
• Os fundamentos da segurança na Web e o uso seguro das tecnologias de comunicação:
• Conhecimento das principais regulamentações sobre cyberbullying e das instituições a serem contatadas quando
ocorrer.
Como se inscrever
Durante o período de implementação do projeto SPACE, o acesso ao curso é limitado aos participantes do estudo.
Professores e gestores que desejam participar da fase experimental podem entrar em contato com os coordenadores
do curso. Após a conclusão do projeto, o curso estará aberto a todos sem qualquer limitação.
Certificado de participação
Os participantes da fase experimental que completaram as atividades previstas no curso receberão um certificado de
participação.
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