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MULȚUMIRI:

Adresăm mulțumirile noastre sincere tuturor formatorilor, reprezentanți ai Caselor Corpului 
Didactic din fiecare județ, care au participat la cursul de formare de formatori dezvoltat de 
Organizația Salvați Copiii și Kreativ Research în ianuarie 2019. Lista cu numele formatorilor 
este disponibilă în cadrul Anexei „Echipa de coordonare și formatori Ora de Net (2019)” 

În perioada februarie-iunie 2019 formatorii au susținut, în regim de voluntariat, cursuri de formare 
avizate de Ministerul Educației Naționale „Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului de către 
copii”, cu durata de 24 de ore, la care au participat peste 1600 de cursanți (cadre didactice, 
psihologi, bibliotecari, informaticieni) din peste 700 de instituții de învățământ din 39 de județe și 
București. În urma acestor cursuri, participanții au susținut activități educaționale și de informare 
pentru copii, părinți și alte cadre didactice, ajungând în total la peste 115.000 de persoane.

Mulțumim tuturor membrilor comunității de voluntari Ora de Net, cadre 
didactice și specialiști care lucrează în beneficiul copiilor, care au implementat 
proiectele educaționale propuse de echipa de coordonare și care și-au împărtășit 
experiența cu noi prin raportarea activităților susținute, contribuind astfel la 
o permanentă îmbogățire a resurselor în acord cu situația națională. 
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Internetul a avut și continuă să aibă un impact profund asupra sec. XXI – tehnologia este tot mai 
prezentă, iar nevoia de a rămâne mereu conectați și timpul pe care îl petrecem interacționând 
cu dispozitivele electronice crește constant. Este incontestabil faptul că tehnologia joacă un rol 
esențial în viața noastră - felul în care comunicăm, accesul la informație, resursele disponibile 
sunt doar câteva dintre modurile în care internetul ne-a influențat pozitiv existența. 

Impactul tehnologiei nu se răsfrânge doar asupra noastră, ci și asupra copiilor noștri, care 
cresc, învață și se dezvoltă concomitent cu schimbările produse de revoluția digitală. Aceste 
schimbări au adus cu sine oportunități multiple de care ei pot beneficia, dar și o serie de 
riscuri la care pot fi expuși. Având în vedere evoluția societății, este esențial să oferim 
copiilor noștri un context prielnic și sigur în care aceștia să se dezvolte în concordanță 
cu realitatea zilelor noastre, fiind în același timp protejați de eventuale pericole.

Organizația Salvați Copiii s-a preocupat sistematic de modul în care tehnologia influențează 
dezvoltarea copiilor și starea lor emoțională de bine. Încă din anul 2008 derulăm în 
România programul Safer Internet, un program european strategic ce face parte rețelele 
INSAFE și INHOPE, cele mai mari coaliții care promovează principiile cetățeniei digitale 
la nivel mondial și contribuie la dezvoltarea unui Internet util și sigur pentru copii. 

De-a lungul celor peste 12 ani de activitate, am derulat activități de informare, prevenire și 
consiliere pentru copii și părinți, am creat resurse educaționale pentru specialiști și cadre 
didactice, am contribuit la eliminarea conținuturilor ilegale sau dăunătoare descoperite în mediul 
online și am colaborat cu autorități centrale și locale, alături de care am inițiat programe de 
studiu naționale și am implementat activități inter-disciplinare la nivel regional. Peste 486.000 de 
copii și 128.000 de părinți și profesori au fost implicați direct în activități educaționale iar 7.400 de 
copii au beneficiat de informare și consiliere. Aceste demersuri nu ar fi fost posibile fără dedicarea 
și implicarea celor 10.000 de cadre didactice, formatori și specialiști în domeniul protecției 
copilului care s-au implicat în programul de voluntariat Ora de Net de-a lungul timpului.

În ultimii ani eforturile noastre s-au concentrat spre dezvoltarea unor parteneriate 
strategice și crearea unor instrumente cu impact pe termen lung, sustenabile. Împreună 
cu asociația Kreativ Research și în parteneriat cu Casele Corpului Didactic de la nivelul 
fiecărui județ, am creat cadrul pentru implementarea unui curs avizat pe tema siguranței 
online. În urma acestor cursuri susținute de 75 de formatori-voluntari, cele 1700 de 
cadrele didactice care au participat au susținut activități educaționale și de informare 
pentru copii, părinți și alte cadre didactice, ajungând în total la peste 115.000 de persoane. 
Începând cu anul 2020 demersul început în anul precedent s-a transformat în cursul 
acreditat adresat cadrelor didactice „Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului”. 

De-a lungul întregului proces ne-am bazat pe sprijinul și colaborarea cu Ministerul 
Educației Naționale ai cărui reprezentanți au înțeles valoarea acestui demers și importanța 
promovării acestei teme în rândul elevilor și al specialiștilor care lucrează cu ei. 

Prezentul material înglobează expertiza de peste 12 ani a Organizației Salvați Copiii în domeniul 
promovării și respectării drepturilor copiilor în mediul online,  constituind un bun prilej pentru 
cadre didactice și specialiști deopotrivă să își consolideze cunoștințele, dezvolte competențele și să 
fie conectați la modul în care copiii folosesc tehnologia. Lucrând împreună putem crea premisele 
unui context propice dezvoltării armonioase și în acord cu realitatea sec. XXI a copiilor noștri.

Gabriela Alexandrescu
Președinte Executiv
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Acest capitol introductiv include următoarele secțiuni:
1. Conectarea umană în era digitală

2.  Nevoile nativilor digitali și rolul adulților în folosirea conștientă a Internetului

3.  Principalele concluzii ale studiului Ora de Net  - „Utilizarea Internetului de către copii”

1. Conectarea umană în era digitală

Tehnologia influențează profund felul în care ne trăim viața, felul în care gândim, simțim, luăm 
decizii, iubim, visăm, și, mai ales, modul în care ne raportăm la noi înșine, în care comunicăm 
și interacționăm. Această influență se extinde și asupra celor care se consideră în afara 
revoluției tehnologice, chiar dacă nu au un dispozitiv conectat la Internet sau preferă să nu 
interacționeze prin intermediul rețelelor sociale. Faptul că peste 40% din populația lumii este 
conectată deja la o rețea globală la care participă fiecare utilizator de Internet, conștient 
sau mai puțin conștient, are un impact semnificativ asupra întregii umanități. În următorii 
ani, extinderea accesului va fi o prioritate pentru marile companii din domeniu. Facebook, un 
gigant în lumea tehnologiei, a anunțat în anul 2017 demersurile pe care le plănuiește pentru 
a furniza internet gratuit în zonele fără acces cu ajutorul dronelor și Google a început să 
testeze în urmă cu trei ani, în Noua Zeelandă, baloane cu heliu care oferă internet de la o 
altitudine de circa 20 km. Acestea au un diametru de 15 m și pot naviga în jurul Pământului.

Domeniul folosirii noilor tehnologii în viața oamenilor este mult prea vast pentru a deveni 
obiectul acestui ghid astfel că, în paginile care urmează, ne propunem să abordăm o 
serie de aspecte prin care Internetul și modul de utilizare a dispozitivelor tehnologice 
influențează copiii. În demersul de creștere a nivelului de siguranță a copiilor punem 
accentul pe rolul hotărâtor al adulților în dezvoltarea abilităților nativilor digitali. 

Scopul următoarelor capitole este acela de a aduce în discuție o serie de informații 
prin care adulții preocupați de protecția, educația și starea de bine a copiilor pot 
înțelege moduri eficiente de a crea cadrul și contextele potrivite pentru a îi spijini pe 
copii și tineri să folosească Internetul într-o manieră creativă, utilă și sigură.

Modul societății actuale de integrare a tehnologiei determină schimbări la nivel 
individual și colectiv. Fenomentul de digitalizare influențează o serie de aspecte: 
neuro-fizic, psihologic, social, cultural și, nu în ultimul rând, transgenerațional. 

• Neuro-fizic: studiile științifice1,2, tot mai numeroase în domeniul neuroștiințelor 
și epigeneticii, demostrează faptul că mediul prenatal și cel în care trăim în primii 
ani influențează decisiv modul în care experimentăm senzațiile în corp, cum 
gândim, cum simțim și cum ne comportăm. Aceste experiențe timpurii pot schimba 
percepția asupra vieții pentru că modelează și creează rețele neuronale care, fiind 

1   Beauchaine, Theodore & Gatzke-Kopp, Lisa. (2013). Genetic and environmental influences on behavior.

2   M. A. Schiele & K. Domschke (2017) Epigenetics at the crossroads between genes,environment and resilience in anxiety disorders.
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tot mai folosite, devin tipare familiare și parte din personalitatea noastră. 

Folosirea Internetului de către părinți, modul lor de a se raporta la tehnologie 
și interacțiunile copiilor cu dispozitivele tehnologice în primii ani ai venirii lor pe 
lume, determină semnificația pe care acestea o vor avea în viața lui de zi cu zi. De 
asemenea, acest exemplu personal al părinților influențează abilitatea copiilor 
de a utiliza tehnologia pentru un obiectiv specific și determină capacitatea lor de 
a se simți în putere pentru a decide de ce, cum, cât sau cu cine interacționează 
online. Internetul este un spațiu public, poți întâlni persoane cu care poți crea 
legături trainice plecând de la interese comune, însă fiind prea puțin reglementat, 
se poate ajunge la contexte care pot determina traumatizarea copiilor prin 
expunere la conținut dăunător sau ilegal și interacțiuni nepotrivite.

În altă ordine de idei, mintea și capacitațile copiilor sunt puternic influențate de 
mediu. Atunci când cel mic primește un dispozitiv pentru a îi distrage atenția într-o 
situație în care de fapt avea nevoie să fie împreună cu părintele, să se joace cu 
alte obiecte, să exploreze spațiul sau atunci când i-a fost frică sau era supărat, 
îl determină ca inconștient să preia această asociere ca model și să continue 
să suplinească nevoile neîmplinite cu diverse activități din mediul online. 

Având astfel de contexte în primii ani de viață, copilul poate asocia tehnologia ca fiind 
soluția prin care poate scăpa de sentimentele pe care nu știe cum să le gestioneze: 
singurătatea, dorința de explorare fără direcție clară, plictiseala și multe altele. 

Într-un scenariu în care acest comportament se menține pe termen lung, cei mici ajung 
să se deconecteze de realitatea din interiorul lor, să aibă capacități reduse de atenție, 
concentrare, răbdare, perseverență de a rămâne într-o activitate chiar și atunci când 
nu este un proces ușor sau neapărat plăcut. Atenția, gândirea critică, capacitatea de 
discriminare, dorința, voința, creativitatea, identificarea, exprimarea și gestionarea 
adevăratelor trăiri sau nevoi sunt puternic afectate și au efecte asupra întregii sale 
vieți, inclusiv asupra modului în care se va comporta ca adolescent sau adult. 

Stimulii din producțiile online sunt numeroși, atractivi, dinamici și cu greu se pot compara 
cu realitatea de zi cu zi, aceștia stimulează producția de substanțe chimice responsabile de 
o stare de fericire și asta pune bazele unui comportament dependent încă de dinainte ca 
cel mic să poată alege altceva. Copiii și adolescenții au nevoie să se miște, să relaționeze, 
să se joace și să se exprime pentru a deprinde abilitățile de viață și a experimenta o 
stare de bine care îi permite dezvoltarea armonioasă. Nu este în puterea lui să ia aceste 
decizii, adulții responsabili de educația lor sunt cei care îi ghidează experiența prin viață. 
Prin programul Ora de Net îi sprijinim pe aceștia din urmă să poată fi alături de copii.

• Psihologic: este parte din natura noastră umană să avem nevoi a căror împlinire 
ne pune în acțiune, ne mișcă, ne animă viața. La fiecare moment dat, suntem în 
permanentă negociere, de cele mai multe ori inconștientă, pe care dintre acestea 
o vom împlini și cum. Internetul a crescut dramatic plaja de opțiuni, de informații 
și moduri de exprimare astfel că decizia de a discerne ce este benefic poate fi 
extrem de complicată chiar și pentru adulții conectați online. În aceste condiții, 
pentru micii utilizatori poate fi o sarcină aproape imposibilă dacă nu sunt ghidați 
corespunzător. Deși poate micuții sunt abili în termeni de folosire a tehnologiei, 
experiența de viață și ghidarea din partea adulților este esențială în acest domeniu 
pentru că cei mici nu au cum să intuiască pericolele sau să aleagă oportunitățile.
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În funcție de etapa de dezvoltare la care se află copilul este important 
să avem în vedere două categorii mari de nevoi, urmând ca o discuție 
mai amplă pe această temă să fie inclusă în secțiunile următoare: 

• nevoia de protecție din partea adultului – Discuțiile deschise și 
frecvente, jocurile în familie, limitele clare, consistente, puse cu fermitate 
și blândețe și oferirea de exemple concrete despre cum pot copiii să le 
ceară ajutorul atunci când întâlnesc ceva online care îi neliniștește. Acestea 
îi vor oferi copilului sentimentul intrinsec de siguranță și încredere.

• nevoia de explorare a mediului online – Informarea adulților cu privire 
la importanța tehnologiei în dezvoltarea nativilor digitali, ghidarea 
primilor pași în mediul online și, apoi, reducerea intervenției lor după ce au 
selectat conținutul online și timpul potrivit pentru etapa de dezvoltare a 
copilului. Acest traseu va clădi o bază sănătoasă pentru parcursul lui spre 
autonomie, succes și prosperitate într-o societate aflată în schimbare.

Conectarea copiilor cu adulți prezenți, conștienți de rolul lor de model și 
dispuși să privească modul în care istoria lor personală influențează relația cu 
cei mici, este baza care determină o dezvoltare armonioasă a copiilor. 

Relațiile de atașament3 sunt principalele generatoare de siguranță pentru copil și acestea 
cresc semnificativ șansele ca el să răspundă cu mai mare reziliență oricăror provocări 
ale vieții. Reziliența se referă la abilitatea umană de a ne reveni după perioade de stres 
prelungit, după situații care ne pun la încercare sau ne provoacă, după tragedii sau situații 
traumatice. Termenul este preluat din fizică, unde reziliența se referă la proprietatea 
metalelor de a rezista la șoc și de a-și reveni la starea inițială, însă în termeni de 
reziliență psihică, ceea ce ne dorim nu este să revenim la starea de dinainte ci de a trece 
prin experiențele de viață, fără a încerca să le desconsiderăm importanța sau impactul 
asupra noastră ci să le folosim să învățăm din acestea, în scopul evoluției noastre.

• Social: în contextul discuțiilor despre Internet este important să ne amintim că acesta 
răspunde, în mare măsură, nevoii de conectare socială bazându-se pe crearea de grupuri, 
comunități și coagularea persoanelor cu aceleași interese. Dincolo de dimensiunea 
evolutivă care ne amintește că pentru a supraviețui am avut dintotdeauna nevoie să 
aparținem unui grup, cele mai recente studii în domeniul stării de bine demonstrează că 
niciun aspect al vieții noastre nu rămâne neatins de influența relațiilor noastre. Studiul4 
longitudinal început în 1938 și condus în continuare de Harvard, demostrează faptul că 
relațiile determină decisiv calitatea vieții noastre mai mult decât oricare alt factor. 

Accesul la Internet a schimbat pentru multe persoane modul în care se raportează 
la relații pentru că a devenit un instrument prin care este mai facil decât oricând 
altcândva în istorie să ne conectăm cu persoane aflate la distanță și, totuși, unele 
studii5 menționează și impactul negativ al tehnologiei asupra relațiilor de cuplu.

În același timp, imaginea construită în mediul online este una care prezintă doar mici 
frânturi și poate induce o serie de iluzii sau fantezii care nu sunt ancorate în realitate. 

3  Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K., & Marvin, B. (2013).  The Circle of Security Intervention: 
Enhancing attachment in early parent-child relationships.  New York, NY:  Guilford Press.

4 www.adultdevelopmentstudy.org

5 http://www.pewinternet.org/2014/02/11/couples-the-internet-and-social-media
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Această expunere a părții frumoase a vieții poate să determine o permanentă 
comparare cu ceilalți ceea ce, pe termen lung, determină o scădere a stimei de 
sine, mai ales în rândul tinerilor avizi de conectare socială cu cei de vârsta lor. 

• Cultural: avem o serie de caracteristici universale comune, împărtășite de toți 
oamenii, și altele care au fost dezvoltate cultural, prin adaptarea la convențiile specifice 
mediului în care ne-am dezvoltat. Preluăm de la generațiile anterioare, conștient sau 
mai puțin conștient, o serie de credințe, atitudini, preferințe, obiceiuri, tradiții, metode 
de supraviețuire, ritualuri, istorie, artă sau structuri sociale iar dezvoltarea tehnologică 
ne pune în fața faptului de a reconsidera modul în care ne creăm identitatea, dată 
fiind expunerea la o tot mai conturată comunitate globală care se manifestă online. 

Internetul a revoluționat rolul copiilor și tinerilor în societate datorită faptului că aceștia 
pot, cu mare ușurință, să exceleze în era tehnologică, fără să depindă, în mod obligatoriu, 
de îndrumarea adulților. Desigur, creșterea nivelului de conștientizare cu privire la 
Drepturilor Copilului constituie o contribuție pozitivă la această răsturnare a ordinii știute 
în trecut pentru că le oferă șansa copiilor și tinerilor să se exprime liber, să creeze, să 
exploreze forme noi de a fi într-o măsură extrem de mare în comparație cu generațiile 
precedente a căror istorie a fost marcată de abuz fizic și psihologic ca marcă a așa-
numitului „respect” față de cei mai în vârstă. Acum acest dezechilibru de putere este tot 
mai criticat, dovadă fiind multiplele studii care demonstrează impactul negativ al măsurilor 
care implică abuzul fizic, psihologic, neglijarea și abuzul sexual asupra dezvoltării copiilor.

În condițiile respectării drepturilor copiilor și, totodată, deschiderea perspectivelor 
adulților asupra efectelor și impactului abordărilor pozitive în educație, în era 
digitală avem pentru prima dată șansa unui parteneriat autentic cu copilul venit din 
asumarea unui proces de învățare bidirecțională, cei mari se asigură că transmit 
copiilor valori și modele de comportament sănătos bazat pe experiența lor și, în 
același timp, sunt disponbili să învețe moduri creative de a rezolva diverse situații sau 
de a se dezvolta cu ajutorul tehnologiei. O astfel de abordare poate naște o stare de 
profundă conectare între generații iar efectele pot fi grozave în termeni de inovație.

Principalele modele pe care copiii le au sunt persoanele semnificative din viața lor: 
părinții, rudele apropiate, profesorii și prietenii, însă mediul online a mai adăugat o serie 
de „influenceri” culturali: persoanele publice din mediul online, vloggerii, personajele 
din filme sau media pe care le urmăresc sau persoanele cunoscute online care devin 
foarte importante în crearea identității copiilor și tinerilor în căutare avidă de ghidare. 
La bază, acest lucru nu este un fenomen cu totul nou, diferă de experiența generațiilor 
care au avut acces și au dat importanța aceasta persoanelor care apăreau la televizor. 
În actuala generație se menține același mecanism de influențare însă diferă: canalul prin 
care sunt preluate aceste modele, nivelul de interacțiune, alegerea acestor modele și 
posibilitatea de a intra în contact direct cu aceste persoane (mesaje și întrebări directe, 
comentarii la conținutul postat, acces la restul urmăritorilor acelei persoane șamd).

 

• Transgenerațional: Modul în care familiile se organizează, comunică și trăiesc s-a 
transformat semnificativ în ultimele două generații și asta are un impact evident asupra 
relațiilor dintre membri. Desigur, este în natura evoluției umane să clădim pe ceea ce 
au construit generațiile anterioare, să preluăm modelele care au folosit în trecut și să le 
lăsăm în urmă pe cele care nu mai servesc. Este important să constatăm că deși mereu 
a existat o pulsație de apropiere și depărtare între generații, motive mai adânci sau mai 
superficiale de neînțelegere sau conflict, în societatea actuală acest decalaj de percepții, 
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valori, manifestări și aspirații pare să fie mult mai mare iar tehnologia devine pretextul 
cel mai des invocat de cei mai mari sau mai în vârstă pentru această distanță. Invitația 
noastră rămâne aceea de a observa contextul mai larg care contribuie la aceste schimbări. 

Câteva dintre cele mai evidente cauze ale tranformării dinamicilor din familie sunt: 
transformarea accelerată a societății, diversitatea formelor de organizare a familiilor, 
creșterea timpului petrecut la muncă, stresul cauzat de instabilitatea economică și, nu în 
ultimul rând, emigrarea din motive economice sau sociale a românilor. Este evident că 
aceste fenomene întinse pe ani de zile determină șubrezirea relațiilor de familie și sociale. 

Chiar și în aceste perioade de instabilitate socială și economică, sunt familii care reușesc 
să rămână împreună și să transforme diferența de nivel tehnic dintre generații într-o 
oportunitate de împărtășire și colaborare. Prin acțiuni aparent minore dar foarte 
semnificative pentru crearea unei relații apropiate bazate pe încredere, comunicare 
deschisă și onestă, adulții care văd și acționează conștientizând nevoile nativilor digitali 
și lumea tehnologizată în care ei vor trăi ca adulți, întăresc obișnuința de a petrece 
timp împreună și a exersa procesul de învățare bidirecțional. Pentru prima dată în 
istorie, copilul poate avea rolul de a îi învăța ceva util și valoros pe părinți, bunici, 
rude prin accesarea creativă și utilă a tehnologiei. Aceștia, la rândul lor, pot să îi ofere 
copilului crescut în era digitală o bază de siguranță. Cei mari pot reveni la limbajul 
copilăriei și pot reuși ca prin joc și joacă să le ofere cadoul prețios al învățăturilor pe 
care ei le-au primit în viață, povești reale și inspiraționale din trecutul lor, și, asumându-
și conștient rolul de model pentru cei mici ei pot să le insufle valori umane înalte.

Observăm că viața privită prin unghiuri diverse este un permanent dans între lumea interioară și 
stimulii din mediu iar la intersecția acestora stă felul în care ne trăim viața, moment de moment.

Prin programul educațional Ora de Net ne propunem să facem explicit ceea ce, de multe ori, 
rămâne fără glas, nespus, netransmis, presupus între oameni apropiați. În acest proces încurajăm 
folosirea creativă, utilă și sigură a tehnologiei. Internetul este doar un instrument, nu este în 
sine bun sau rău ci depinde de fiecare utilizator cum îl folosește. Invităm perspectiva de a privi 
această rețea globală ca resursă pentru dezvoltare, pentru adaptarea la noul context social 
însă fără a sacrifica relaționarea sănătoasă cu ceilalți și cu dorința ca indiferent de conținutul 
online explorat, fiecare copil să fie încurajat să rămână autentic și sincer cu el însuși. 

Pe parcursul celor 10 ani de activitate pe tema folosirii Internetului de către copii, am întâlnit 
mii de copii, părinți și cadre didactice care se bucură de oportunitățile oferite de această 
extraordinară resursă și sunt curioși ce pot învăța sau aprofunda pentru a avea o experiență 
mai plăcută, mai interesantă și mai valoroasă în activitatea lor. În același timp, poate și mai 
mulți dintre aceștia, observă cu precădere efectele neplăcute, pericolele și dezavantajele 
dezvoltării tehnologiei. De multe ori aceștia se găsesc supărați, triști, speriați sau de-a dreptul 
furioși când vorbim despre beneficiile Internetului sau atunci când menționăm tendința de 
digitalizare a societății. Apare un evident decalaj între generații care se va tot adânci dacă 
nu creăm spațiu pentru discuții deschise și sincere cu privire la experiențele online. Integrarea 
Internetului și noilor tehnologii în viața copiilor nu este în opoziție cu relaționarea, mișcarea, 
joaca, învățarea sau preocuparea pentru teme ci, din contră, pot deveni un instrument pentru 
a facilita toate aceste activități. Rolul adultului este acela de a rămâne echilibrat și conștient 
atât de beneficiile digitalizării, cât și de potențialele pericole asociate cu explorarea mediului 
online. Informarea și propriul exemplu sunt puncte esențiale pentru educarea și susținerea 
copiilor pentru a dobândi abilitățile digitale necesare pentru a se menține în siguranță. 

Ceea ce merită să precizăm este că, de fapt, niciun „conflict” între generații nu este în 
esență despre Internet sau tehnologie, ci mai degrabă despre relațiile dintre copii și adulți. 
În evenimentele pe care le susținem ne dorim să facilităm înțelegerea punctelor diverse 
de vedere și exersarea empatiei și a comunicării asertive, non-violente, de la om la om 
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între persoane de vârste diferite, cu roluri diferite în procesul de educație. Experiența 
acestor întâlniri este foarte vie pentru că, de fiecare dată, observăm cu toții că în spatele 
comportamentului asociat cu folosirea tehnologiei de fapt stau alte motive care își au 
originea în relaționarea în cadrul acelei familii, acelei instituții sau acelui sistem.

Dependența de Internet a copiilor este doar un simptom al altor experiențe din familie, de 
la școală sau din grupul de prieteni și astfel, la suprafață, pare cauză însă este doar un efect. 
Prin activități deschise facilitate de un adult cu experiență care se menține într-un rol neutru 
și manifestă respect și înțelegere față de participanți, putem crea o imagine de ansamblu mult 
mai realistă și mai cuprinzătoare a tot ceea ce implică dezvoltarea copiilor în secolul XXI. 
Împreună putem să creăm spațiul oportun pentru a ne asculta unii pe alții și a face eforturi să 
înțelegem perspectiva celuilalt chiar și atunci când rezonăm cu ea sau, din contră, este ceva ce 
noi nu am alege. Dincolo de influența imediată a adulților direct implicați în educația copiilor, 
este nevoie de o legislație și politici care să susțină și să încurajeze respectarea drepturilor 
copiilor în mediul online și este nevoie de implicarea tuturor pentru a face auzite vocea și nevoile 
copiilor în materie de dezvoltare a competențelor digitale. Accesul la noi tehnologii și integrarea 
în curriculumul național a noțiunilor privind folosirea corespunzătoare a Internetului devin 
esențiale în sistemul de învățământ, începând chiar cu ciclul preșcolar. Totodată, colaborarea 
între sectorul public și privat sunt esențiale în această etapă de dezvoltare. Faptul că cei mici și 
tinerii adolescenți își pot exprima punctele de vedere și solicitările față de toți acești actori, ne 
va sprijini să transmitem mai departe ceea ce ei ar avea nevoie pentru a se simți în siguranță. 
Considerăm esențială implicarea lor în consultările și procesul de luare a decizilor pentru 
măsurile, practicile și politicile legate de drepturile și responsabilitățile lor în mediul online. 

Având în vedere reperele societății în care vom trăi, cea mai valoroasă pregătire pentru viitor 
pe care o putem asigura copiilor este să contribuim la dezvoltarea următoarelor 8 competențe 
esențiale și 7 competențe transdisciplinare, integrate în strategiile adoptate la nivel european: 

• competențe esențiale: comunicarea în limba maternă, comunicarea 
într-o limbă străină, abilitățile matematice și competențele de bază 
în materie de știință și tehnologie, competențele digitale, abilitatea 
de a învăța eficient, cultura socială și civică, spiritul de inițiativă și 
cel antreprenorial, conștientizarea culturală și expresivitatea; 

• competențe transdisciplinare: gândirea critică, creativitatea, 
inițiativa, rezolvarea problemelor, evaluarea corectă a riscului, luarea 
deciziilor potrivite, gestionarea constructivă a emoțiilor. 

Rolul facilitatorilor-voluntari Ora de Net este acela de a crea contexte de învățare pentru 
copii, aceștia din urmă învățând din experiență așa că atmosfera pe care colaboratorii 
noștri o creează în sală și modul de relaționare bazat pe încredere sunt cele mai valoroase 
contribuții pe care le aduc pentru educația acestora. Noi invităm ca atunci când lucrați 
cu copiii să priviți în ansamblu colectivul de copii ca un organism inteligent care își poate 
găsi răspunsurile pentru a lua deciziile cele mai bune pentru momentul prezent.

Este evident că o activitate educațională nu poate schimba atitudini sau comportamente și 
suntem recunoscători că dascăli și specialiști din toate județele țării, din peste 700 de localități, 
au găsit maniere potrivite pentru a derula serii de activități abordând anual temele propuse 
de echipa noastră și observăm cu bucurie o permanentă creștere a comunității Ora de Net. 

Împreună creăm premizele optime pentru o schimbare 
autentică în folosirea conștientă a Internetului.

Suntem împreună în acest proces și implicarea fiecăruia este esențială: elevi, directori, 
coordonatori de programe educative, colectivul profesoral, consilieri școlari și părinți. 
Oportunitățile de dezvoltare sunt multiple atunci când deersurile educaționale beneficiază de 
contribuția pozitivă a reprezentanților autorităților locale, a comunității și a jurnaliștilor locali.
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2. Nevoile nativilor digitali și rolul adulților în folosirea conștientă a Internetului 

Dată fiind realitatea secolului XXI și tendința inevitabilă de digitalizare, este esențial ca 
fiecare adult implicat în procesul de educație să ia în considerare crearea de contexte 
de învățare pentru copii care să le permită acestora explorarea, dezbaterea, formularea 
și deprinderea principiilor de folosire sigură, utilă și creativă a Internetului. 

Recomandăm ca în procesul de dezvoltare a oricărui proiect educațional să fie luate în considerare 
nevoile copiilor care pot fi împlinite prin intermediul noilor tehnologii, validând astfel experiența 
lor. Această perspectivă în care privim lumea online prin ochii nativilor digitali este esențială și 
în procesul de a alege cu mai mare discernământ resursele online potrivite pentru vârsta lor. 
Atât părinții, cât și cadrele didactice pot iniția discuții mai eficiente cu copiii și tinerii cu privire la 
potențialele pericole asociate cu folosirea Internetului. Resursele puse la dispoziție în modulul III al 
acestui curs pe tema dependenței de Internet a copiilor și abordarea fenomenului cyberbullying, 
pot aduce o înțelegere mai clară asupra provocărilor întâlnite de copii și a nevoilor lor.

Relațiile pe care le stabilește cu părinții, cu ceilalți membri ai familiei, cu prietenii și cu 
profesorii sunt baza pe care își clădește viața copilul de azi care va deveni adultul, partenerul, 
managerul, colegul, politicianul, profesionistul șamd din viitor. Plecând de la înțelegerea că 
modul în care copiii cresc este ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi, nu doar pe părinți, 
vă invităm să ne oprim pentru câteva momente asupra nevoilor copiilor care sunt împlinite 
în mediul online. Cunoscându-le aceste trăiri putem oferi micuților mai multe alternative 
potrivite pentru ei, ancorate în înțelegerea că abilitățile de care omul modern are nevoie. 
Multe dintre acestea nu au constituit priorități sau chiar au fost subminate în educația 
părinților acestor copii. Sistemul de învățământ actual încă păstrează formatul, metodele 
și conținuturile dezvoltate ca răspuns la nevoile sociale și de forță de muncă specifice în 
perioada industrializării și nu mai corespund nevoilor societății tehnologice în care ne aflăm.  

Vom face referire la nevoile cele mai evidente și vom aborda atât modul 
constructiv, cât și cel care nu dă roade favorabile pe termen lung.
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Nevoile copiilor în era digitală  
și strategii folosite de adulți
Prima coloană constă în strategii de dorit iar a doua coloană  
sunt situații și comportamente de evitat în relația cu copilul.

vs.

Nevoia de siguranță

folosirea echilibrată a tehnologiei 
în raport cu activitățile offline

vs. navigarea fără limite coerente

Nevoia de apartenență la comunitate

alegerea liberă a relațiilor de prietenie vs. lipsa de diversitate sau alegere

Nevoia de empatie și onestitate

conectarea autentică și 
prezența emoțională

vs. autoritate fără explicații

Nevoia de odihnă

timp liber, nestructurat vs. supraaglomerarea programului copilului

Nevoia de provocare

explorare și joacă vs. cadre fixe și rigide

Nevoia de autonomie

participarea și împuternicirea lui în 
acord cu etapa de dezvoltare

vs.
protecție neacordată la 
capacitățile copilului

Nevoia de muncă

contribuție la un bine mai mare 
decât propriul interes

vs. neresponsabilizare sau scutire de sarcini

Nevoia de transcedere

hrănirea și stimularea stării de 
prezență, uimire, creativitate

amorțire fizică, emoțională și mentală

Împlinirea acestor nevoi se reflectă în gradul de vitalitate și starea de bine a copilului.
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Nevoia de siguranță

folosirea echilibrată a tehnologiei în raport cu activitățile

vs. ____________________________________________

navigarea fără limite coerente

Folosindu-și curiozitatea și dorința de explorare, copiii accesează foarte ușor diverse 
spații online, uneori foarte potrivite pentru ei și care pot avea un efect benefic 
pentru dezvoltarea abilităților. Alteori însă, poate neintenționat, ajung să întâlnească 
pagini sau persoane care îi fac să se simtă speriați, triști, rușinați sau vinovați.

Desigur, aceste situații neplăcute întâlnite online sunt doar reprezentări ale 
societății noastre și devine evident, poate mai mult decât oricând, că Internetul 
este o manifestare complexă a modului în care suntem interconectați. Internetul 
este co-creația noastră, a tuturor utilizatorilor, însă fiecare dintre noi avem puțin 
control asupra a ceea ce aduce altă persoană în această vastă rețea publică.

Acest tip de experiențe timpurii, care nu sunt neapărat ceea ce părinții sau dascălii ar alege 
pentru copii, fac totuși parte din viață. Suntem conștienți că nu este deloc ușor pentru un adult să 
realizeze că nu poate proteja în permanență copiii, că nu îi poate feri de ceea ce este neplăcut și 
greu pentru ei și, desigur, că nu poate să trăiască emoțiile grele în locul lor. Acestă conștientizare 
cauzează o stare de neputință care poate determina uneori exagerarea pericolele existente.

Mai mult decât atât, adulții pot fi influențați de presa scrisă, audio-vizuală și de articolele din 
mediul online care prezintă des cazuri dramatice și tragedii. Știrile false sunt foarte răspândite 
și au un efect extrem de nociv asupra tuturor, așa cum demonstrează fenomenul iscat și 
augmentat de presă, cunoscut sub denumirea „Balena albastră”. Un ghid pentru părinți „Copiii 
au nevoie de noi și atunci când nu sunt în pericol” lansat de echipa Ora de Net în acel context 
poate fi descărcat de aici: https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Parenting_in_era_digitala.pdf.

Așadar, chiar și autoritățile responsabile de protecția copiilor au căzut în capcana 
mediatică și au acționat fără coerență în detrimentul interesului superior al copilului, 
plecând de la informații neverificate, incomplete, distorsionate sau chiar în întregime 
false. Așa cum autoritățile compentente au dovedit ulterior, acest joc nu a existat iar 
cazurile de sinucidere au fost corelate cu activitatea online a victimelor fără ca anchetele 
să fi dovedit acest lucru. Implicațiile unei astfel de manipulări publice sunt majore mai 
ales datorită faptului că deși jocul nu a existat, a oferit public și fără discernământ 
idei, strategii și metode de abuz asupra copilului care pot fi folosite de agresori.

La o privire mai atentă, când reușim să lăsăm deoparte grijile și zgomotul de fundal, realizăm 
că Internetul nu este despre dispozitive, aplicații sau siteuri, ci este despre modul în care 
interacționăm unii cu alții. Online, comportamentul și acțiunile copiilor noștri se alătură 
unui mix imens de interacțiuni umane care se petrec într-un spațiu public și impredictibil. De 
aceea, atunci când vine vorba de Internet, putem apela la aceleași principii pe care le folosim 
când ghidăm copiii să fie în siguranță în locuri publice. Lumea online, ca oricare alt cadru și 
context, implică o realitate mult mai nuanțată, nu există doar pericole sau doar avantaje.

Un rol esențial îl joacă modul în care sunt puse limitele de către părinți sau alți îngrijitori ai 
copiilor. Este definitorie atitudinea și încrederea adulților cu privire la Internet pentru a putea să 
pună aceste limite cu consecvență, fermitate și blândețe pentru a asigura siguranța micuților. Pe 
termen lung, acestea contribuie la modul în care copilul se va raporta la tehnologie și vor deveni 
principii care îi vor servi să aleagă într-un mod mai conștient cum folosește o astfel de resursă.
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Nevoia de apartenență 
la comunitate

alegerea liberă a relațiilor de prietenie

vs. ____________________________________________

lipsa de diversitate sau alegere

Componenta socială a Internetului este cea mai des menționată de către copii și tineri ca 
fiind importantă pentru ei. Nevoia de conectare cu persoane care împărtășesc aceleași 
experiențe, interese, pasiuni sau curiozități, este o nevoie profund umană. Cu cât copilul 
crește și se apropie de preadolescență, contactul social devine mai important pentru el iar 
familia nu mai este principalul punct de interes, ci mai degrabă acesția investesc și valorizează 
relațiile cu colegii și prietenii. Desigur, această extindere în alte grupuri sociale și nevoia de a 
aparține și a fi la fel cu cei din jur este un ecou care are rădăcini adânci în evoluția umană.

Putem să ne imaginăm cât de periculos era să fii singur, în afara comunității, pentru că nu 
aveai nicio șansă de supraviețuire în întâlnirile cu animale sălbatice sau alte grupuri care 
sesizau că nu ești „de-al lor”. Uneori, poate fi dificil de acceptat că, treptat, influența părinților 
și profesorilor va fi mai mică și alte lucruri vor deveni importante pentru el. E firesc și spre 
binele lui să treacă prin această fază de dezvoltare. Pentru a deveni un adult autonom care 
să poată să trăiască fericit și să aibă succes, are nevoie să trăiască la timp adolescența, o 
perioadă în care el adaptează în propriul său mod o parte din obiceiurile și viziunile familiei, 
care nu îi mai servesc exact în aceeași formă abordată de părinții săi. Această etapă devine 
brusc problematică pentru mulți părinți și profesori pentru că este clar că ceea ce funcționa 
înainte, acum nu mai are efectul scontat, capacitatea de control a adultului scade și iese la 
suprafață ce a sădit și hrănit în relația cu copilul în anii de dinainte. Cu cât relația este mai 
puțin apropiată, cu atât adolescentul va vrea să stea mai departe de familie, devine mai rebel 
și se declară des împotriva a ceea ce propun cei mari. Acum relația este dezgolită de impuneri 
fără sens și putem să observăm impactul extrem de negativ al pedepselor și recompenselor 
dacă, în trecut, părinții au apelat la această formă de condiționare a comportamentului 
copilului. Propriul model de comportament, atitudinea, valorile părinților și relațiile lor cu 
ei înșiși și cu ceilalți constituie cele mai importante surse de inspirație pentru copii. Dacă 
această bază este solidă acestea vor dăiunui chiar și dincolo de turbulențele adolescenței.

Adolescenții parcurg o perioadă esențială în procesul lor de dezvoltare și nu este deloc ușor să te 
simți singur și neînțeles în acest proces astfel că spațiul online devine o resursă pentru ei de a se 
simți „împreună” cu ceilalți. Modelele preluate de la idolii lor devin adevărate manifestări pentru 
că au nevoie să aparțină unei comunități. În pragul și pe durata acestor ani de adolescență se 
produce un proces de transformare și revoluție interioară: emoțiile sunt de multe ori foarte 
intense și nu mereu foarte stabile, adolescenții realizează că nu mai sunt copii însă nici claritatea 
adultului nu este încă accesibilă pentru ei, dorința de nou și de exprimare este tot mai evidentă.

În cazul în care contextele din familie, de la școală sau chiar din grupurile de prieteni 
nu oferă un spațiu de înțelegere și suport, prietenii online devin foarte importanți 
pentru tineri. În cele mai multe situații, experiențele sunt unele plăcute însă pot exista 
și situații în care încrederea este acordată unor persoane nepotrivite și pot excalada 
în situații de tipul cyberbullying, ademenire, sexting sau trafic de persoane. 
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Nevoia de empatie 
și onestitate

conectarea autentică și prezența emoțională 

vs. ____________________________________________

autoritate fără explicații

Soluțiile tehnice, resursele educaționale și recomandările specialiștilor sunt 
esențiale, însă cheia este la adulți și la relația pe care o dezvoltă aceștia cu copilul. 
Educarea adulților pentru a putea deschide conversații cu copiii pe tema siguranței 
lor online, precum și măsurile de stimulare a parteneriatului dintre profesori și 
părinți, reduc șansele ca cei mici să experimenteze efectele riscurilor online.

Recomandăm discuții sincere, frecvente cu copiii în care să fie încurajați să spună ce trăiesc atunci 
când sunt online, ce și cum învață și ascultarea experiențelor de către adult cu real interes, cu 
inima și mintea deschise chiar și când ceea ce află nu este ceva ce și-ar dori pentru cei mici.

Ar fi extrem de valoros ca, în măsura în care pot, adulții să vorbească și ei despre propriile 
provocări pe care le întâmpină în încercarea de a face față bombardamentului de informație 
și opțiuni din mediul online. Arătându-le că și noi, adulții, suntem în plin proces de învățare 
despre cum putem fi în siguranță în era digitală, depășim imaginea de atotștiutori și le putem 
oferi exemple personale pentru cum alegem să răspundem la situațiile neplăcute. Aflând de la 
cei mai mari soluții concrete despre cum pot proceda, copiii  pot apela cu mai mare încredere 
la ei pentru a găsi împreună soluții atunci când întâlnesc ceva neplăcut în mediul online. 

Sugerăm cadrelor didactice și părinților să considere copiii capabili și potenți să învețe de la 
noi și să ne sprijine în propriul proces de învățare și evoluție. Vă invităm să vă lăsați ajutați 
și inspirați de ei. Pentru părinți, deși poate fi dificil la început, recomandăm să acționeze 
cu curaj. Să se informeze bine înainte, din surse credibile și sigure, și să abordeaze teme 
care poate au fost sau sunt considerate tabu în familia lor de origine, care nu sunt impuse 
prin curriculumul școlar însă sunt extrem de importante pentru sănătatea, siguranța și 
relaționarea viitoare a copilului și a viitorului adult.  Discuțiile deschise despre corpul său, 
despre relaționarea cu alte persoane, despre limitele care îl mențin în siguranță, despre 
semnalele unui potențial abuz, cu informații simple, adaptate pentru etapa de dezvoltare 
la care se află copilul, sunt un adevărat izvor de apropiere și o bază sigură pentru el. 

Nevoia de odihnă

timp liber, nestructurat 

vs. ____________________________________________

supraaglomerarea programului copilului

Aglomerarea spațiului fizic și mental al copiilor cu prea multe activități structurate, teme, 
cursuri, oameni stresați și reactivi, fac ca cei mici să ajungă să se deconecteze de realitatea din 
interiorul lor și să nu mai știe cum să exprime adevăratele trăiri sau dorințe. De multe ori, atunci 
când copilul e neliniștit, adulții aleg să îl distragă cu diverse aplicații online. Este important să 
vă asigurați că acestea nu înlocuiesc timpul de calitate petrecut cu cei dragi, timpul de somn, 
de joacă cu colegi și prieteni, cel pentru activități fizice și alte comportamente sănătoase.

Privit cu superficialitate și fără un real interes, adesea copilul de azi poate părea în ochii 
adulților din jurul lui ca fiind neatent, confuz, incongruent sau neglijent când el este de 
fapt stresat, obosit sau simte cu durere lipsa relațiilor semnificative, pline de iubire.
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La vârste fragede copilul are nevoie să se miște, să relaționeze, să se joace și să se exprime și tot 
mai mulți copii par să ducă din ce în ce mai mult lipsă de acest lucru. Deși jocul poate părea doar 
o activitate care produce râsete și gălăgie, acesta este limbajul natural al copiilor și joaca are 
multe beneficii. Acesta este modul în care ei învață, cresc, înfloresc și elimină stresul acumulat din 
alte surse. Pentru a avea aceste efecte magice, este important ca jocul să fie liber, nestructurat 
și nedirecționat de adulți. Din nefericire, această oază de bine, de sănătate pentru copii, această 
formă firească prin care ei se încarcă cu energie proaspătă este înlocuită de jocuri direcționate 
de adulți, programe supraîncărcate și timp excesiv petrecut online. În aceste condiții, nu este de 
mirare că stresul în rândul copiilor atinge cote alarmante și au simptome de depresie si anxietate. 

Îngrijorați de creșterea numărul de tulburări de comportament și de dezvoltare în rândul 
copiilor, membrii Academiei Americane de Pediatrie atrag atenția faptului că acestea pot 
apărea și din cauza lipsei jocului și supraaglomerării micuților. Pentru a demonstra acest 
lucru, au lansat un raport clinic intitulat “The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing 
Development in Young Children” care constituie o invitație la acțiune pentru a educa familiile cu 
privire la natura vindecătoare și protectivă a jocului, acesta având un rol critic în dezvoltarea 
sănătoasă a copiilor și deprinderea abilităților de viață și sociale, pe lângă eliberarea de stres. 

Nevoia de provocare

explorare și joacă 

vs. ____________________________________________

cadre fixe și rigide

Un alt efect care ia amploare în România, este cel al copiilor preșcolari care au întârzieri 
în achiziția limbajului, care au dificultăți în dezvoltarea vocabularului sau în structurarea 
corectă a propozițiilor deși nu prezintă alte forme ale unor deficiențe. Motivul presupus este 
că acești micuți nu au suficient de multe ocazii să se exprime, să fie ascultați până la capătul 
propoziției și apoi ajutați să formuleze corect. Cu acest început în exprimare, este ușor să 
intuim că rata analfabetismului funcțional și cea a abandonului școlar se poate menține la 
cotele îngrijorătoare din prezent. Este responsabilitatea adulților să creeze contexte și să 
încurajeze copiii să gândească critic, să cerceteze, să încerce, să greșească și să continue 
să urmeze ceea ce își dorește, să ceară ajutor, să se pună în pielea altor persoane și să 
pună întrebări. Acest mod de relaționare cu copilul nu este ceva ce era tipic în generațiile 
anterioare însă și contextul lor de viață este diferit. Se spune că e nevoie de o comunitate 
să crești un copil și în trecut acest lucru era destul de frecvent. Copiii ieșeau des afară în 
grupuri supravegheați doar de un adult sau uneori doar de cel mai mare dintre ei însă 
condițiile de siguranță socială și chiar fizică erau superioare față de situația de acum.

Observăm că tot mai puține familii extinse mai împart aceeași casă iar timpul petrecut la 
muncă este din ce în ce mai mare, de multe ori, părinții rămân singuri în încercarea lor de 
a compensa ceea ce înainte era asigurat natural. Constituie o provocare pentru părinți să 
acopere în cele câteva ore petrecute săptămânal cu ei toate nevoile copiilor și de prea puține 
ori aceștia mai pot beneficia de prezența sau sprijinul familiei extinse și al comunității.

Spre deosebire de măsurile de control, în care este folosit un stil autoritar, un cadru fix, 
rigid, joaca cu copilul poate nu arată prea ordonat și necesită mai multă răbdare, energie și 
consecvență din partea părintelui. Câștigurile unei astfel de relaționări sunt enorme și la nivel 
individual, și la nivelul relației. Prin joc și povești putem afla ce imagine despre sine, despre ceilalți 
și despre lume își face copilul prin „bula” lui online de conținut și prin intermediul comunicării 
cu alte persoane. Pentru a vă fi mai ușor să fiți alături de copii, nativi digitali, vă încurajăm să 
vorbiți des cu ei până când aveți o percepție mai clară despre cum se vede viața prin ochii lor.
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În familie, de multe ori, părintele consideră că știe exact ce gândește, simte sau trăiește copilul, 
însă aceasta este o iluzie. Deși acel mic om pare o persoană foarte familiară și asemănătoare 
părinților, realitatea este că în acel corp e o altă persoană, unică și poate avea și aspecte 
asemănătoare cu ai lui părinți însă și altele diferite. Dintotdeauna relațiile au avut cel mai 
profund efect asupra dezvoltării umane și științele care le studiază dovedesc, prin teorii și studii 
diferite, impactul enorm al experiențelor din copilărie în devenirea adultului de mai târziu. Dacă 
relațiile din familie asigură siguranța copilului, atunci el va veni și va povesti ce îi place, ce a 
făcut, ce l-a deranjat; Copilul va zice tot, cu lux de amănunte. Uneori chiar va insista să îi învețe 
și pe adulți ce a descoperit el și îi va invita în lumea lui online. Aceasta este o formă prin care 
el eliberează tensiunile pe care le-a acumulat cât timp nu era alături de părinți și are nevoie să 
se reapropie de ei. În plus, merită să acordați atenție acestor istorisiri chiar dacă uneori pot fi 
considerate plictisitoare sau obositoare pentru părinți pentru că acestea sunt realitatea lui de zi 
cu zi. Neavând răbdare și interes acum, cu aceste subiecte aparent lipsite de importanță, copilul 
învață să nu mai dezvăluie explorările și destăinuirile lor acasă. Acest lucru poate fi periculos 
pentru că ei oricum au nevoie să fie ascultați și înțeleși și e posibil să caute acest lucru sau să 
accepte conversații cu persoane cunoscute în mediul online pentru a împărtăși ceea ce trăiesc. 

Nevoia de autonomie

participarea și împuternicirea lui în 
acord cu etapa de dezvoltare 

vs. ____________________________________________

protecție neacordată la capacitățile copilului

Protecția care este firească la începutul unui proces de învățare, la fel cum e 
în primii ani de viață, să se transforme în împuternicire a copilului să își asume 
rolul și să dezvolte abilitățile necesare să se mențină în siguranță.

Acest principiu depășește sfera de discuție asupra tehnologiei, fiind vorba de o formă 
de perspectivă pe care o poate avea adultul asupra copiilor: cei mici trebuie priviți 
ca oameni compleți, care au propria înțelegere, lume emoțională, interese, pasiuni 
sau preferințe, care au și dreptul și bucuria să participe la propria lor formare.

Într-o lume în care informația este la un click distanță și discuțiile cu persoane străine sunt 
o obișnuință în mediul online, copilul oricum va descoperi cuvintele urâte, va afla despre 
intimitate, relaționare și sexualitate și ar fi foarte valoros pentru sănătatea și dezvoltarea 
lui să afle cum să fie în siguranță chiar de la părinții și profesorii lui. Este important să ne 
obișnuim cu ideea că ajung să afle despre subiecte sensibile de la alți copii sau din mediul 
online însă devine dăunător când acestea sunt singurele opțiuni de informare. Acest lucru 
se întâmplă în momentul în care nu există o cale de comunicare în familie sau la școală 
pe aceste subiecte, într-o modalitate adaptată nivelului lui de înțelegere și dezvoltare.

În ceea ce privește siguranța pe Internet, un prim pas ar fi ca cei mici să beneficieze de activități 
educaționale menite să prezinte ce înseamnă datele personale, limitele fizice și emoționale: 
care sunt părțile intime care nu trebuie atinse sau văzute de alte persoane, ce este în regulă să 
comunice și ce nu cu alte persoane, ce anume să facă atunci când cineva îi vorbește urât sau se 
poartă necorespunzător, în viața de zi cu zi sau online. Mai mult decât orice, este esențial ca 
părinții și profesorii să creeze și să mențină o relație apropiată cu ei, atât de apropiată încât 
să fie primii cărora le-ar împărtăși când una dintre aceste limite a fost încălcată de cineva.



22

Nevoia de muncă

contribuție la un bine mai mare decât propriul interes 

vs. ____________________________________________

neresponsabilizare sau scutire de sarcini

Protejarea exagerată a copilului față de informații sau aspecte firești ale vieții, 
neresponsabilizarea lui pentru spațiul și sarcinile de familie în acord cu etapa de dezvoltare 
la care se află, suplinirea timpului petrecut împreună cu recompense materiale sau lipsa 
consultării și implicării lui în deciziile care îl privesc, sunt doar câțiva dintre factorii care îi 
influențează modul în care va percepe capacitatea sa de a lua decizii pentru el însuși.

În locul părintelui care decide totul pentru copilul mic, fără să ia în considerare implicarea și 
dorința lui, mai târziu vor veni alte „personaje” (profesori, persoane cunoscute în mediul online, 
superiori ierarhici la locul de muncă, parteneri de viață, cunoscuți, prieteni, politicieni, lideri etc) 
care își vor asuma faptul că știu mai bine ce are el nevoie iar el își va pierde puterea personală 
ajungând frecvent în rolul de victimă. Experiența ne demonstrează cu fiecare ocazie că situațiile 
de hărțuire la care sunt expuși copiii constituie o dificultate, însă devine o traumă cu efecte pe 
termen lung doar dacă este suprapusă cu lipsa unui adult care să îl ajute să depășească situația.

Cuvintele aruncate pe Internet, hărțuirea online lasă urme și, dacă se repetă mult timp, e foarte 
posibil ca el să devină o victimă a bullyingului sau, mai târziu, a sextingului, forme mult mai grave 
de încălcare a limitelor și a drepturilor online. Pentru a nu ajunge în situații de acest fel, este 
important ca pe măsură ce crește să fie ajutat să învețe să decidă cât mai conștient cu privire 
la conținutul și comportamentul lui online, însă are nevoie de modele din partea adulților care îl 
inspiră, prin propriul exemplu, cum poate fi folosit Internetul într-o formă utilă, sigură și creativă.

Modul în care copiii sunt tratați constituie baza pentru modul în care vor relaționa în viața 
adultă. În lipsa unor contexte de învățare sigure în care copilul să exerseze exprimarea 
opiniei, reflecția, gândirea critică, gestionarea emoțiilor, rezolvarea de probleme, identificarea 
mecanismelor de evoluție a unor situații, copilul nu va avea multe șanse de a deprinde abilitățile 
necesare pentru a putea susține și recunoaște relațiile abuzive de cele bazate pe egalitatea 
umană, prietenie fără urme de interes sau superioritate, comunicare onestă și cooperare.

Împuternicirea și încurajarea copilului este esențială pentru a deveni un adult autonom și 
fericit. A deveni invizibil nu este soluția într-o lume tot mai conectată, iar a folosi Internetul 
doar pentru chat și distracție înseamnă o limită semnificativă care va avea consecințe 
pe termen lung în sensul că va spori decalajul dintre utilizatori. Mediul online este foarte 
generos în termeni de propuneri iar cei mici pot să dea curs cu ușurință tendinței lor 
naturale de explorare ajungând să întâlnească spații sau activități online foarte atractive. 
Copiii în mod natural sunt deschiși și curioși și pe Internet mărturisesc că se simt foarte 
des liberi și în control pentru propriile decizii, pot învăța într-un mod interactiv aproape 
orice și acest lucru le hrănește încrederea în sine și îi face dornici de a contribui la un 
bine mai mare decât propriul interes. Prin termenul de cetățenie digitală pot fi introduse 
noțiuni precum importanța drepturilor și responsabilităților și, totodată, posibilitatea de 
a crește și de a te dezvolta prin folosirea corectă a resurselor disponibile pe Internet.
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Nevoia de transcedere

hrănirea și stimularea stării de 
prezență, uimire, creativitate

vs. ____________________________________________

amorțire fizică, emoțională și mentală

În context educațional, privitul la televizor sau alte dispozitive mai mult de câteva minute pe zi, 
fără un obiectiv clar și specific de învățare decis, asumat și ghidat de un adult, creează premizele 
unor forme de pasivitate a copilului în raport cu procesul lui de dezvoltare. Stimulii din producțiile 
online sunt numeroși, atractivi, dinamici și cu greu se pot compara cu realitatea de zi cu zi, 
aceștia stimulează producția de substanțe chimice responsabile de o stare de fericire și asta 
pune bazele unui comportament dependent încă de dinainte ca cel mic să poată alege altceva.

Pe de altă parte, prin diversele activități online specifice care presupun o evaluare, 
prin scor sau prin conectarea cu alte persoane, ei pot să își măsoare competența, 
propriul progres, primesc feedback individual rapid, se pot exprima și adesea se simt 
„ei înșiși”. Multe din spațiile online te invită la reflecție și din acest loc, copiii ajung să se 
înțeleagă mai bine pe ei înșiși. Nevoile lor de contribuție, de a crea conținut original și 
de a fi valorizați de ceilalți, sunt din ce în ce mai vizibile pentru tânăra generație.

Mai mult decât atât, unii dintre tineri aleg jocuri și activități complexe care le stimulează elemente 
mai înalte ale potențialului uman precum gândirea critică și cea strategică, creativitatea, 
exprimare personalizată acordată la context, adaptarea și spontaneitatea pentru a putea lua 
decizii rapide. Totodată, se încurajează colaborarea cu alți membrii ai comunității online pe 
care tinerii o accesează. Desigur, în interacțiunile lor inevitabil vor intra în tatonări, ciocniri și 
conflicte și aceasta este o oportunitate permanentă de creștere dacă este hrănită capacitatea 
lor de a rămâne conectați în relații și a trece împreună cu celălalt prin diverse situații tensionate 
și a nu renunța la o activitate, relație sau aspirație atunci când apar cele mai mici provocări.

Este esențială stimularea conectării cu viața, trăită cât mai plenar și 
autentic. Este important să hrănim conștiența unicității pe care fiecare om 
îl are în lume și importanța lui în cadrul întregului numit Viață. 

Împlinirea acestor nevoi se reflectă în gradul 
de vitalitate și starea de bine a copilului

Iubirea și libertatea oferite copilului se transformă în 
autonomie, curaj, creativitate și competență.

Contextele, limitele și practicile cu sens se transformă în capacitate 
de analiză și sinteză, gândire critică și vulnerabilitate asumată.

Interacțiunea cu un adult prezent, disponibil și informat creează premizele 
pentru o conștientizare a emoțiilor, gândurilor și acțiunilor, în orice context.
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Este necesar să nu pierdem din vedere că educația de acum trebuie să răspundă momentului 
prezent și perspectivelor realiste despre viitor. Comunicarea, creativitatea, spiritul de 
inițiativă, curiozitatea, autonomia în învățare, aventura, gândirea critică, capacitatea de 
rezolvare a problemelor complexe, colaborarea și crearea unor contacte autentice cu alte 
persoane, inovarea, capacitatea de autoevaluare realistă și axată pe progres în raport cu 
aspirațiile și, nu în ultimul rând, reziliența, capacitatea de adaptare și revenire în urma unor 
situații de stres prelungit, din sentimente de frică, neputință sau copleșeală, sunt abilități și 
competențe pe care merită din plin să le hrănim prin contexte de învățare adresate copiilor.

Desigur, sunt multe aspecte mai degrabă benefice și reprezintă oportunitățile aduse de era 
digitală. Copiii pot fi însă expuși la diverse pericole în încercarea lor de a cunoaște lumea, iar 
explorarea și relaționarea în mediul online, un spațiu public și nereglementat, nu este o excepție. 

Majoritatea situațiilor neplăcute experiementate de către copii în mediul online au 
ca și punct comun lipsa unei informări cu privire la potențialele riscuri legate de 
relaționarea cu alte persoane, consecințele pe care le pot avea anumite experiențe și 
soluțiile pe care le gasesc pentru a preveni sau opri o interacțiune nepotrivită. 

Am văzut în secțiunile anterioare care este contextul în care se dezvoltă nativii digitali, nevoile 
pe care le împlinesc prin intermediul tehnologiei și, nu în ultimul rând, modul în care învață să 
asocieze folosirea dispozitivelor ca principală activitate și ca răspuns la multe stări interioare. 

Internetul este un spațiu public, un aspect pe cât se poate de evident, pe atât de ignorat 
atunci când vine vorba de alfabetizarea digitală a noilor utilizatori. Pentru persoanele care 
obișnuiesc să folosească cu discernământ această generoasă resursă, această înțelegere 
asupra Internetului devine un fel de filtru pe care îl aplică implicit și le determină deciziile 
cu privire la ce și cum împărtășesc online și cum integrează tehnologia într-un mod creativ, 
util și sigur. Pentru mai micii utilizatori sau pentru cei care intră online fără să își pună 
prea multe întrebări despre perspectiva mai largă a modului în care Internetul se co-
creează, iluziile pot fi foarte mari cu privire la conținutul și dinamica cu ceilalți utilizatori. 
În lipsa unei informări corecte și cât mai nuanțate, tendința va fi folosirea Internetului 
într-un mod impulsiv care mai devreme sau mai târziu va avea efecte neplăcute.

Abordarea pe care vi-o propunem este una sistemică, axată pe componenta relațională 
cu persoanele adulte semnificative din viața copilului și, totodată, prin implicarea 
activă a nativilor digitali în propriul lor parcurs educațional și stimularea ‚stimularea 
prezenței și implementării de către aceștia a inițiativelor educaționale comunitare.
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Studiul Ora de Net  – 
„Utilizarea Internetului 
de către copii” (2019)
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Ultimele trei decenii au adus cu sine o dezvoltare uriașă a tehnologiei informației 
și comunicațiilor iar apariția și proliferarea internetului a făcut posibilă crearea 
unor rețele globale complexe de comunicare și colaborare. Aceste noi tehnologii au 
transformat felul în care învățăm, comunicăm și lucrăm - au transformat fundamental 
modul în care trăim. Această evoluție a adus cu sine oportunități și beneficii diverse 
din punct de vedere economic și social, dar și apariția unor noi provocări. 

Una dintre aceste provocări este faptul că, deși Internetul nu a fost gândit avându-i pe 
copii în minte, o mare parte din utilizatorii acestui mediu sunt chiar aceștia. Copiii au nevoi 
și vulnerabilități specifice ce trebuie să fie recunoscute. Plecând de la această realitate, 
Salvați Copiii derulează în România, din 2008, unicul program integrat de siguranță online 
dedicat copiilor – Ora de Net, co-finanțat de Comisia Europeană. Programul reprezintă 
principalul pilon al demersului general de instruire a copilului în utilizarea tehnologiilor 
moderne de informare și comunicare online, cu accent pe conștientizarea și prevenirea 
pericolelor de pe Internet, desfășurându-se în peste 30 de țări la nivel european. 

Utilizarea Internetului de către copii și tineri, într-o manieră creativă, utilă și sigură reprezintă 
o preocupare permanentă a Organizației Salvați Copiii. Date fiind oportunitățile pe care 
Internetul le oferă în accesarea cunoștințelor, comunicare și participare, beneficiile pe care 
accesarea lui le poate avea în dezvoltarea abilităților necesare secolului XXI, dar și sfera 
extinsă de riscuri și pericole la care copiii pot fi expuși, considerăm esențial ca deciziile 
pe care le luăm pentru tânăra generație să fie bazate pe nevoi reale și date actuale. 

În acest sens, Salvați Copiii a lansat, în 2010, 2013 și 2015 cercetări care au dezvăluit 
tendințele și activitățile asupra cărora părinții, specialiștii și autoritățile ar trebui să se aplece 
pentru a preveni și minimiza situațiile de risc întâlnite de copii pe internet, în același timp 
oferind spațiu pentru ca aceștia să se dezvolte. Cercetarea de față dorește să aducă mai 
multe informații cu privire la modul în care copiii folosesc internetul și, totodată, să ofere 
o imagine mai clară asupra impactului noilor tehnologii asupra stării de bine emoționale 
a copiilor. În paginile ce urmează veți regăsi o serie de date și informații care pot părea 
surprinzătoare sau îngrijorătoare, dar sunt cu siguranță în acord cu epoca digitală în care 
trăim. Într-o societate în care tehnologia evoluează zilnic și copiii au acces de la vârste 
din ce în ce mai mici la dispozitive digitale, este necesar să ne adaptăm noilor provocări 
în ceea ce privește dezvoltarea abilităților cognitive și socio-emoționale ale copiilor.

Datorită evoluției sale rapide și a numărului de utilizatori ce a crescut constant, atât la 
nivel internațional, cât și în România, folosirea Internetului și a noilor tehnologii este un 
domeniu cu o dinamică deosebită. În ceea ce îi privește pe copii, accesul lor la Internet 
și la dispozitive mobile se face de la vârste din ce în ce mai mici. Acest aspect, asociat cu 
proliferarea aplicațiilor al căror indicatori de succes sunt atenția și timpul petrecut online de 
utilizatori, creează o nevoie stringentă de date sociale actuale cu privire la acest subiect.
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3. Principalele concluzii ale studiului „Utilizarea Internetului de către copii” (2019)

Utilizarea Internetului

• Vârsta medie la care copiii încep să petreacă timp online este de 9 ani, cu valori 
cuprinse între 7.4 ani în cazul copiilor de 12 ani și 9.7 în cazul celor de 17 ani. Vârsta 
la care copiii încep să acceseze Internetul descrie un trend descrescător.

• 96,1% dintre copii accesează Internetul folosind telefonul mobil smart.

• 99,3% dintre copii declară că au un profil pe o rețea socială.

• Cele mai populare rețele de socializare în rândul copiilor sunt 
Facebook (95,9%), Youtube (90,5%) și Instagram (81,4%).

• 27% dintre respondenți afirmă că, într-o zi obișnuită de școală, petrec peste 6 
ore online sau își verifică constant dispozitivul de pe care navighează.

• În cazul unei zile libere, fie că vorbim de sfârșitul de săptămână sau de 
vacanță, 48,3% dintre copii petrec peste 6 ore pe zi online.

• Aproximativ 1 din 5 copii (23,5%) spun că postează de 
plictiseală, procent mai ridicat în rândul liceenilor.

Riscuri în utilizarea Internetului

• Referindu-se la timpul petrecut pe Internet, 40% dintre copii spun că se întâmplă foarte 
des sau destul de des să navigheze fără un scop anume, 31% că au petrecut mai puțin 
timp cu familia sau făcând lucruri pentru școală pentru a naviga pe Internet și 28% că 
au încercat fără succes să petreacă mai puțin timp online. Aproape 13% dintre copii 
afirmă că s-a întâmplat cu o frecvență ridicată să nu mănânce sau să nu doarmă pentru 
a fi online și 23% că nu s-au simțit în largul lor când nu au putut sta pe Internet.

• 54% dintre copii spun că s-a întâmplat ca cineva sa îi deranjeze sau să ii supere în timp ce 
vorbeau pe Internet, procentul fiind semnificativ mai ridicat în rândul fetelor și elevilor de liceu.

• 25% dintre copii menționează că au fost deranjați sau supărați de persoane cunoscute pe Internet.

• 44,3% din copiii deranjați pe Internet spun că au fost foarte supărați sau destul de supărați în 
urma incidentului, fetele afirmând într-o măsură semnificativ mai ridicată că au fost mai deranjate.

• 42% dintre copii afirmă că știu situații în care un prieten, coleg sau apropiat a fost deranjat 
sau supărat pe Internet. Între acestea, întâlnim semnificativ mai multe fete și elevi de liceu.

• 43% dintre copii afirmă că postează online informații personale precum 
fotografii, adresa la care locuiesc, locurile unde merg.

• Mediul online reprezintă principala sursă de informare a copiilor respondenți, 
urmată de discuțiile în grupul de egali și cele cu părinții sau profesorii.
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• 47,6% dintre copii afirmă că verifică uneori, rar sau deloc 
valoarea de adevăr a informațiilor citite online.

• 61% dintre respondenți spun că s-au simțit inconfortabil ca urmare a ceva 
văzut pe Internet, semnificativ mai multe fete și elevi de liceu.

• Principalele tipuri de informații despre care copiii spun că i-au făcut să se simtă incon-
fortabil sunt conținutul violent, cel care incită la violență sau cel sexual explicit. 
Reclamele online sunt considerate deranjante de jumătate dintre copii.

• Chiar dacă se declară deranjați de anumite informații întâlnite online, sub 2 din 10 copii 
au o reacție, fie de a vorbi cu cineva sau a găsi o soluție pentru rezolvarea situației.

• 43% dintre respondenți afirmă că au văzut sau primit mesaje cu conținut sexual în mediul virtual. 

• 22% dintre copii spun că au văzut sau primit mesaje cu caracter 
sexual zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână. 

• Aproape jumătate dintre copiii care au avut acces la mesaje cu conținut sexual spun că le-a 
fost trimis personal un astfel de mesaj și aproape 20% că li s-a cerut o fotografie sau o înregis-
trare video în care să își arate părțile intime. Remarcăm că în acest ultim caz ponderea fetelor 
care spun că li s-a cerut acest lucru este semnificativ mai ridicată decât cea a băieților.

• 5% dintre copii spun că au postat sau au trimis cuiva un mesaj cu conținut sexual iar alte 5 
procente refuză să răspundă la acest item. Băieții, copiii din mediul urban și cei de liceu spun 
într-o măsură semnificativ mai ridicată că au trimis sau postat online mesaje cu conținut sexual.

Internetul în context educațional

• 73% dintre copiii respondenți spun că folosesc Internetul la școală. Întrebați despre contextele 
în care utilizează Internetul în mediul școlar, mai puțin de jumătate spun că îl folosesc la 
clasă împreună cu profesorul sau în cazul orelor de informatică. 87,4% dintre copii afirmă 
că petrec timp online în pauze iar 40% că o fac, pe ascuns, în timpul orelor de curs.

• 39,9% dintre copii spun că nu sunt încurajați de profesori să folosească Internetul decât 
ocazional sau deloc.  

• Întrebați ce anume le place să învețe folosind Internetul, majoritatea copiilor menționează 
lucruri care îi pasionează, despre care nu se vorbește la școală și care au o aplicabilitate în viața 
reală. Aproximativ 4 din 10 copii spun că aprofundează online informația primită la școală. 

• Caracterul interactiv al informației, posibilitatea de a folosi suport video sau audio și faptul 
că este facil, reprezintă principalele motivații pentru care copiii aleg să învețe online.
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Jocurile 

• 63,5% din respondenți afirmă că se joacă online, semnificativ mai mulți băieți și elevi de gimnaziu. 

• 43% dintre copiii care spun că se joacă online menționează, întrebați numele jocului, „Grand Theft 
Auto” sau „Counter Strike”, ambele implicând violență și fiind destinate exclusiv publicului adult.

• Majoritatea copiilor (79,9%) afirmă că se joacă online pentru că este distractiv sau 
pentru a se relaxa (60,6%), iar 45,2% spun că fac acest lucru pentru că sunt plictisiți. 

Internetul și starea de bine emoțională a copiilor

• Copiii din familii cu ambii părinți prezenți în gospodărie afirmă într-o măsură semnifi-
cativ mai scăzută că petrec peste 6 ore online într-o zi de școală. Lipsa unui părinte din 
gospodărie se asociază cu un timp mai îndelungat petrecut pe Internet de către copii.

• Copiii care fac parte din familii monoparentale afirmă într-o măsură semni-
ficativ mai ridicată că au văzut pe Internet lucruri care i-au făcut să se simtă 
inconfortabil, băieții în ponderi mai ridicate comparativ cu fetele. 

• Referindu-se la comportamente asociate sexting-ului, fetele care fac parte din familii 
monoparentale afirmă într-o măsură semnificativ mai mare că au văzut sau primit 
mesaje cu conținut sexual iar băieții în aceeași situație că au trimis astfel de mesaje.

• Respondenții care afirmă că petrec peste 6 ore online, fie că 
vorbim de o zi de școală, fie că vorbim de o zi liberă: 

 » sunt semnificativ mai nemulțumiți cu privire la viața lor din prezent;

 » sunt semnificativ mai nemulțumiți de relația cu părinții, prietenii și profesorii;

 » consideră într-o măsură semnificativ mai redusă că activitățile de zi 
cu zi au sens și sunt mai puțin optimiști cu privire la viitor;

 » afirmă că au fost mai puțin relaxați în ultimele două săptămâni 
și sunt mai nemulțumiți de deciziile luate.

• Respondenții care afirmă că s-a întâmplat „des” și „foarte des” să nu mănânce sau să 
doarmă pentru a sta pe Internet, că nu s-au simțit în largul lor când nu puteau naviga 
pe Internet, că au petrecut timp online fără un scop specific, că au petrecut mai puțin 
timp cu familia sau prietenii pentru a sta pe Internet etc. sunt caracterizați de niveluri 
semnificativ mai scăzute ale indicatorilor stării de bine emoționale măsurați. 

• Copiii care spun că au fost victima unui comportament de tip „cyber-
bullying” sau „sexting” acordă scoruri semnificativ mai scăzute la întrebările 
care măsoară starea de bine emoțională. În același timp, cei care se joacă pe 
Internet spun că sunt mai puțin îngrijorați și că se simt mai relaxați.

• Lipsa unei rețele de suport emoțional este foarte puternic asociată cu scoruri care indică 
un nivel foarte scăzut al stării de bine, la fel situația în care copiii nu se simt apreciați, se 
simt apreciați doar de către o singură persoană sau în schimbul unei contraprestații.  
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CUM pot acționa instituțiile 
de învățământ pentru 
îmbunătățirea aspectelor 
privind siguranța online și 
dezvoltarea parteneriatului 
școală-familie-comunitate?
Autor: 
Georgiana Roșculeț – Coordonator programe de formare și consiliere  
Ora de Net, Organizația Salvați Copiii
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Acest capitol introductiv include următoarele secțiuni:
1. Implicare și responsabilitate instituțională pentru siguranța online a copiilor 

2. Parteneriatul școală-familie-comunitate - Model de bună practică 

1. Implicare și responsabilitate instituțională pentru siguranța online a copiilor

În secțiunile anterioare am prezentat o imagine complexă despre felul în care tehnologia 
impactează modul în care ne trăim viața, dezvoltarea copiilor și rolul adulților în 
ghidarea experienței acestora pentru folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului.

Mai mult decât oricând, credem că este necesară dezvoltarea unui parteneriat autentic 
între școală și familie pentru asigurarea unui mediu coerent pentru copii și facilitarea 
suportului necesar ca ei să descopere lumea online prin prisma avantajelor și să 
cunoască, din timp, eventualele pericole pe care le pot întâlni în incursiunile lor.

De multe ori sesizăm în evenimentele pe care le organizăm cu cadrele didactice că acestea 
sunt nemulțumite de obiceiurile pe care copiii le dobândesc în familie cu privire la folosirea 
Internetului. De partea cealaltă, în întâlnirile noastre cu părinții, nu de puține ori aceștia 
menționează necesitatea ca informațiile privind siguranța copiilor, inclusiv pentru navigarea 
în mediul online, să fie acoperite în orele de școală și acest proces să facă parte din 
responsabilitatea instituțiilor de învățământ. În această pasare a responsabilității între adulți, 
stâlpi ai educației copiilor, cei care au cel mai mult de suferit sunt înșiși copiii și tinerii. 

Așa cum ați descoperit în secțiunea de reflecții, vă propunem o abordare empatică și 
deschisă față de ceilalți membri care contribuie la educația copiilor. Vă încurajăm să 
faceți efortul de a vă conecta cu bunele intenții ale celuilalt chiar dacă uneori acestea pot 
fi ascunse sub un comportament agresiv sau nepăsător. Cel mai probabil, e o marcă a 
unei forme de însingurare și a faptului că nu se simte înțeles, ascultat sau valorizat pentru 
ce face deja, nu îi este asigurat un suport autentic pentru a face mai mult, a obosit sau 
nu dorește să facă mai mult și ar fi de preferat să aflați disponibilitatea lor reală.

Înainte de orice demers structurat care vizează o îmbunătățire a unui aspect de mare 
anvergură socială este esențial să observăm cum facem lucrurile în prezent și să alegem, 
deliberat, încotro ne îndreptăm. Un prim pas este să realizăm un plan care să aibă în 
vedere scopul și obiectivele pe care ni le propunem, activitățile pe care le putem derula 
pentru a atinge acele obiective și apoi să trecem la treabă folosind cu înțelepciune 
toate resursele pe care le avem sau sunt disponibile în comunitatea școlară. 

Dezvoltarea unui parteneriat școală-familie-comunitate în jurul temei „Folosirea 
creativă, utilă și sigură a Internetului” este un țel ambițios însă vă asigurăm că se poate 
pentru că noi, prin programul Ora de Net, deja am făcut asta cu succes în diverse 
comunități din România și dorim să vă fim și vouă alături pentru a face acest lucru.
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Proiecte educaționale 
care implică întreaga 
comunitate
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2. Parteneriatul școală-familie-comunitate - Model de bună practică

În cele ce urmează vă prezentăm un model de lucru pe care îl puteți adapta în funcție 
de experiențele voastre de succes sau de specificul instituției și culturii locale, însă 
insistăm pe menținerea aspectelor care țin de relaționarea dintre cei implicați.

1. Crearea echipei-nucleu a facilitatorilor Ora de Net 

În primul rând, vă invităm să creați o echipă de 4-6 dascăli, colegi din aceeași instituție, 
care se simt motivați să contribuie cu drag la acest proiect în regim de voluntariat, unii 
care cred cu tărie în necesitatea adaptării culturii instituționale la nevoile copiilor, nativi 
digitali, și în puterea lor de a contribui la această schimbare. Conducerea instituției are un 
rol cheie în susținerea acestei inițiative prin suport acordat echipei sau chiar prin implicarea 
directă în echipa-nucleu. Implicarea consilierului școlar, a bibliotecarilor, acolo unde există 
și sunt deschiși, ar putea fi de bun augur pentru a avea perspective cât mai diverse. 

Nu am ales întâmplător termenul nucleu pentru că voi, aceste persoane pasionate de ceea ce 
faceți și interesate de evoluția copiilor, veți fi cei care veți atrage în proiect restul participanților, 
prin metode diverse. Deși acesta este motorul, rolul fiecărui grup care se va alătura pe parcurs 
este unul la fel de important și determină schimbarea pe care vi-o doriți. Și, mai adânc de atât, 
baza o constituie intenția bună din fiecare dintre voi și modul în care vă vedeți pe voi înșivă, 
cei care alegeți să mobilizați cu drag și blândețe colegii, elevii, părinții pentru a contribui la 
un bine mai mare, unul pentru care poate nu sunteți recompensați material și mai ia și din 
puținul timp pe care îl aveți. Vă invit ca dincolo de ce faceți să rămâneți atenți la cum faceți 
și să mențineți mereu ca reper atitudinea binevoitoare față de voi înșivă și față de ceilalți.

2. Parcurgerea procesului de reflecție individuală de către 
facilitatorii Ora de Net, membri ai echipei-nucleu

Înainte de dezvoltarea unui proiect educațional de asemenea anvergură este esențial ca membrii 
echipei care se angrenează în coordonarea acestui demers să treacă prin exercițiile de reflecție 
prezentate în prima parte a acestui ghid. Perspectiva noastră asupra lumii influențează subtil 
modul în care facem absolut tot așa că această scoatere la suprafață a credințelor și bagajului 
emoțional devine un pas esențial pentru a observa ce energie transmiteți în relația cu elevii. 

Oferiți-vă timp individual pentru a parcurge acest proces, un timp dedicat pentru a face acest 
lucru în tihnă, cu seriozitate, așa cum v-ați dori să facă și viitorii participanți la proiect să 
reflecteze la ceea ce le veți propune. Acest proces de auto-observare și validare a ceea ce 
trăiți în interior vă va permite să eliberați o parte din tensiunea acumulată în trecut și să 
actualizați ceea ce considerați că nu vă mai doriți în experiența voastră profesională. Vă va 
permite o poziționare mai conștientă care să aibă în vedere în primul rând o stare de bine și 
o atitudine mai deschisă față de ceilalți participanți la educația copiilor și, dacă e cazul, să 
alegeți cu mai mare discernământ ce acceptați din exterior. Nu puteți schimba felul în care 
ceilalți se comportă însă, fără îndoială, puteți decide cum răspundeți voi situațiilor care apar.

Vă asigurăm că acest pas este o piatră de temelie care va 
contribui enorm pe parcursul desfășurării proiectului.
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3. Echipa-nucleu a facilitatorilor Ora de Net devine grup de lucru cu 
rol de suport, intervizare, planificare și coordonare

Un aspect destul de neglijat în educație dar care are o influență negativă vizibilă 
este lipsa de suport pentru formarea de calitate a cadrelor didactice sau chiar 
critica adusă acestora pentru felul în care se prezintă educația în România. 

Cu cât lucrăm mai mult cu profesori cunoaștem și validăm efortul acestora și observăm 
multiplele cauze care duc la slăbirea calității actului didactic: schimbarea rolului profesorului 
din acela de furnizor de informații în cel de mentor pentru copii, fără să le fie asigurată 
formarea pentru acest tip de educație, incongruența practicilor care privesc educația alături 
de schimbările impredictibile și fără fond din sistem care nu asigură o construcție cu sens, 
plecând de la experiența valoroasă a profesorilor care întâlnesc direct copiii, conținutul și 
volumul de informații inclus în curriculumul național neadaptat la nevoile copiilor de astăzi, lipsa 
implicării majorității părinților, numărul mare al efectivelor de elevi din clasă și provocările tot 
mai diverse oferite de diversitatea comportamentelor copiilor, sunt doar câteva motive care 
fac din profesia de dascăl poate una dintre cele mai stresante profesii din acest moment. 

În aceste condiții, capacitatea de hrănire a propriei stări de bine, dezvoltarea abilităților de 
eliminare a efectelor stresului prelungit, pasiunea față de meseria pe care ați ales-o, împlinirea 
pe care o aveți observând progresul copiilor și relațiile apropiate dintre ei, modul în care aceștia 
evoluează și datorită vouă, modul în care colaborați cu colegii de echipă care s-au alăturat 
proiectului, sunt combustibilul de care aveți nevoie pentru a putea merge mai departe. 

În acest sens, credem cu tărie că echipa de profesori care se va angrena la dezvoltarea 
unui proiect instituțional trebuie să funcționeze pe principiul colaborării și al comunicării 
deschise și sincere. Propunem grupului să organizeze o întâlnire comună după ce au 
realizat explorările individuale în cadrul căreia să discutați despre ce ați descoperit, ce 
vă motivează, cu ce vă este dificil și cum vedeți că v-ar putea susține grupul de colegi. 

În cursurile pe care le susținem pe tema „Parteneriatul școală-familie” includem aplicații 
practice plecând de la modelul propus de psihologul Marshall Rosenberg, fondatorul și 
directorul de Servicii Educaționale al Centrului de Comunicare Non-violentă (CNVC), 
organizație internațională de promovare a păcii. Modelul propus a făcut înconjurul 
lumii și a oferit multor persoane, grupuri și națiuni o modalitate eficientă pentru 
reconectare la un nivel profund pentru că îi invită pe cei care îl practică să meargă 
dincolo de mesajul superficial, de suprafață și să cerceteze, să accepte și să exprime ceea 
ce este cu adevărat viu și vital în el, conectând comportamentul și emoțiile cu nevoile 
reale. Când deprindem obișnuința de a recunoaște și înțelege nevoile, creăm contextul 
relațional care poate să permită o conectare mai profundă cu ceilalți și cu noi înșine.

Comunicarea non-violentă ne propune să acordăm importanța și atenția cuvenită modului în care 
ne exprimăm, îi ascultăm pe ceilalți și ne vorbim nouă înșine. Acest model ne propune un mod 
de interacțiune care facilitează schimburile între oameni și rezolvarea conflictelor în mod pașnic. 
Cu cât îl aprofundăm mai mult ne simțim încurajați să ne exprimăm cu onestitate și claritate și, 
în același timp, să îi acordăm interlocutorului nostru atenția empatică și respectul necesar. Acest 
spațiu relațional cocreat sprijină o conectare umană profundă. Practicat frecvent se dovedește 
că este mai mult decât un model, comunicarea non-violentă este o stare de spirit, o atitudine ce 
are la baza intentia că atât nevoile mele, cât și ale tale sunt la fel de importante și putem găsi 
acele strategii care pot duce la împlinirea lor într-o formă benefică pentru fiecare dintre noi.

În cartea „Nonviolent Communication: A Language of Life” (2003) scrisă de Marshall 
Rosenberg, se menționează beneficiile acestei practici devenite un stil de viață pentru milioane 
de persoane. Acest model înlocuiește vechile obiceiuri de comunicare care sunt ancorate în 
apărare, retragere sau atac în fața unei judecăți de valoare sau a unei critici, cu o formă nouă 
de a ne percepe pe noi înșine și pe alții, intențiile și relațiile dintre noi. Când ne îndreptăm 
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curiozitatea nativă pentru a investiga ceea ce este observat, simțit sau a nevoii reale în 
locul judecăților și etichetărilor, vom descoperi profunzimea compasiunii specific umane ce 
facilitează o apropiere care te invită să dăruiești din inimă, fără agende sau interese ascunse.

Cele 4 componente ale modelului comunicării non-violente 
sunt: observarea, sentimentele, nevoile și solicitarea.

Abia după crearea unui sentiment de siguranță venit din această împreunare a 
vulnerabilităților și curajului, a observării asemănărilor și construirea grupului inclusiv ca 
resursă emoțională la care puteți apela, puteți să începeți să priviți obiectiv și să începeți 
planificarea proiectului. Încurajăm ca astfel de întâlniri de suport să fie organizate pe 
durata derulării întregului proiect. Ceea ce creați împreună în aceste întâlniri poate fi oaza 
care va inspira și alți membri ai comunității să comunice și să se sprijine în felul acesta.

Exercițiile care invită să priviți situații frecvente din educație prin prisma altei 
persoane au rolul de a stârni empatia și bunăvoința și, mai mult decât atât, de 
a da naștere unor soluții creative prin care puteți implica fiecare actor.

Vă sugerez să puneți accentul pe climatul pe care îl creați în echipă și să folosiți metode care 
permit visarea cu ochii deschiși, cele de tipul „ce-ar fi dacă?” și să imaginați, să vizualizați 
împreună cum doriți să se simtă cei implicați, cine ar fi grozav să vi se alăture, cine ar fi 
bucuros să vă ajute într-una dintre etape, cum se vor comporta elevii după acest proiect, 
ce vor face părinții, cine va afla despre voi și, nu neglijați acest subiect, cum veți celebra 
progresul și succesul. Cum vă simțiți când vă imaginați toate aceste etape într-o formă ideală? 
Visați fără a cenzura și notați fără critică tot ce vă vine în minte. Poate nu toate aceste 
idei vor deveni parte din ceea ce veți decide în conturarea proiectului însă ceea ce creați în 
interiorul vostru va avea ecou. Cel mai posibil nu toți vor răspunde pozitiv însă dacă faceți 
tot ce ține de voi și îi inspirați și pe ceilalți, neimplicarea unora nu aveți cum să o simțiți ca 
responsabilitate a voastră, atitudinea și comportamentul fiecăruia e o alegere persoanală.

Din păcate, întârzierea în a adăuga folosirea tehnologiei de către copii pe agenda publică și 
neglijarea importanței unui astfel de demers are deja efecte și, cel mai posibil, le veți simți în 
întâlnirile cu adulții. Vă împărtășesc, din propria experiență, că sunt multe nevoi neacoperite 
în jurul acestui subiect și, mai mult decât atât, e un subiect sensibil pentru mulți care văd în 
tehnologie cauza degradării societății și aleg să ignore contextele mai largi. Vă asigurăm că nu 
aveți cum să găsiți o formulă sau un singur proiect care să acopere toate nevoile celor cărora 
vă adresați. Din acest motiv, este important să faceți ceva în care să credeți voi cu tărie și să 
știți că sunt doar primii pași și procesul de educație pe această temă va continua în anii care 
urmează și va include tot ceea ce veți învăța, cu toții, pe parcursul acestui demers instituțional.

4. Auto-evaluarea instituției de învățământ din punct de vedere al 
practicilor, politicilor și infrastructurii

În acest pas, vă punem la dispoziție un formular de evaluare dezvoltat în cadrul 
proiectului Esafety Label, o inițiativă a European Schoolnet lansată în 2012, care, 
pe lângă aspectele privind protecția datelor personale, ia în considerare trei 
zone distincte ale siguranței online – infrastructură, politici și practici. 

Chestionarul este disponibil în Anexa 1 „Chestionar autoevaluare E-safety Label” și 
vă va servi ca o forma de identificare a punctelor forte, cât și a celor care necesită 
o atenție suplimentară față de ceea ce realizați în prezent în instituție. 

De asemenea, în faza de evaluare veți putea să completați din nou chestionarul cu situația 
actuală și veți putea observa progresul și să creați planul pentru următoarea etapă.
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• Practici
Chiar și cea mai bună filtrare din lume nu este suficientă pentru a proteja copiii și tinerii 
atunci când sunt online. Educația este esențială și trebuie să fie adecvată vârstei, progresivă și 
încorporată în procesul educațional. Siguranța online nu poate fi văzută ca o anexă și nu poate fi 
predată în mod eficient ca un ansamblu unic sau "zi de siguranță online" ci, mai degrabă, devine o 
abilitate care poate fi inclusă transversal. Orice materie poate include aspecte legate de influența 
tehnologiei și, mai mult decât atât, poate fi sprijinită prin integrarea materialelor digitale. 

• Politici 
Școlile au multe politici însă acestea sunt eficiente numai dacă reflectă ce se întâmplă 
în cadrul instituțional, în modul în care membrii acelei instituții acționează și 
intervin și nu rămân doar ca niște cuvinte scrise în regulamente la care nu au acces 
principalii beneficiari. De asemenea, este important să recunoaștem că schimbările 
și politicile trebuie revizuite în mod regulat - acest lucru este valabil cu atât mai 
mult în cazul abordării siguranței online dat fiind dinamismul acestui domeniu. 

• Infrastructură
Internetul aduce o gamă largă de beneficii și oportunități, dar prezintă și riscuri. 
Pe lângă conținutul pozitiv, există site-uri cu conținut dăunător sau ilegal, de 
care școlile trebuie să protejeze copiii și tinerii. Filtrarea și monitorizarea sunt 
două metode pe care școlile le pot implementa pentru a face acest lucru, dar, 
desigur, aceasta este o soluție parțială, și este important să fie adoptate împreună 
cu inițiative educaționale adresate tuturor copiilor și profesorilor.

5. Conturarea unui proiect educațional pe tema „Folosirea 
creativă, utilă și sigură a Internetului” implicând întreaga 
comunitate

Folosind modelul propus în Anexa 2 „Model scriere proiecte Ora de Net” organizați proiectul 
astfel încât să fie realist și viabil în cadrul instituției și comunității de care apartineți. Este 
importantă abordarea integrată și includerea în proiect a tuturor grupurilor țintă, fie ca 
participanți, fie ca suporteri. Desigur, propunerea noastră este una sumară și servește 
doar ca model de structură care să vă orienteze gândirea în stabilirea etapelor. 

Rolul echipei de proiect va fi acela de a contura proiectul specific plecând de la nevoile identificate 
în chestionarul de autoevaluare Esafety Label abordând, pe rând, toate componentele vizate.

Recomandarea noastră este să acoperiți aceste 3 dimensiuni astfel:

• Practici – Mențineți tema generală a proiectului „Folosirea creativă, utilă și sigură 
a Internetului” și, dacă ați identificat o temă în chestionar care este cu precădere 
necesară în instituția voastră, vă invităm să puneți accentul pe ea în cadrul 
activităților.  
Dacă ați identificat mai multe nevoi, consultați-vă cu elevii și prioritizați ordinea 
în care le veți aborda în fiecare an școlar. Luați în calcul chiar un program multi 
anual cu teme diferite care poate dura chiar 2-3 ani dacă e nevoie, important este 
ca în timp să abordați cât mai multe dintre acestea. Concursurile școlare anuale 
lansate de echipa Ora de Net în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în 
luna februarie, vă pot fi utile în acest demers pentru că mereu abordăm o altă temă. 
De asemenea, materialele informative dezvoltate rămân disponibile pe platforma 
www.oradenet.ro și le puteți adapta.  



37

Capitolul din acest material care răspunde întrebării „CE conținut tematic este 
important să fie abordat în cadrul activităților educaționale pentru a stimula 
folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului de către copii?” vă poate fi de 
folos în abordarea temelor care răspund nevoilor identificate la nivel local.

•  Politicile - Toate părțile interesate (elevii, profesorii și părinții) ar trebui 
să fie implicate în crearea și actualizarea unor astfel de politici pentru ca 
acestea să fie eficiente și într-adevăr să contribuie la crearea și susținerea unui 
mediu sigur pentru elevi și profesori. În acest sens recomandăm ca la sfârșitul 
primului an de implementare să creați un grup de lucru dedicat pe această 
temă de actualizare a politicilor din care să facă parte conducerea instituției, 
coordonatorul de programe educative, consilierul școlar, 1-2 membri dintre cei 
care au coordonat programul Ora de Net în școală, membri ai Consiliului elevilor 
sau elevi foarte implicați în activități și părinți. Mai multe sugestii despre cum 
puteți aborda această activitate, găsiți în descrierea privind grupul de lucru.

• Infrastructura – deși la nivel declarativ toate școlile din România sunt dotate cu 
calculatoare, știm cu toții că în multe cazuri acestea au stat fie nefolosite ani de 
zile deoarece nu aveau soft și nu exista personal specializat să se ocupe de rețea, 
fie s-au stricat demult dată fiind calitatea îndoielnică a acestora. Dacă acesta este 
și cazul instituției voastre, vă încurajez să anunțați situația reală la Inspectoratul 
Școlar de care aparțineți și, totodată, să accesați și oportunități externe cum ar fi 
proiecte de dotare a instituțiilor pe care unele organizații non-guvernamentale le 
implementează. 
În cazul în care situația este diferită în școala voastră și aveți astfel 
de dotări, oferiți informațiile legate de infrastructură din chestionarul 
eSafety Label conducerii instituției și informaticianului pentru a se 
asigura ca acele puncte sunt acoperite, pentru siguranța elevilor. 

În conturarea proiectului puteți avea în vedere bunele practici din cadrul programului național 
Ora de Net care și-au dovedit utilitatea și impactul pe termen lung. Vă recomandăm ca, în 
diferite activități care vizează un anumit obiectiv, să includeți următoarele grupuri țintă.

• Copii și pre-adolescenți – ei sunt principalii actori și au dreptul de a se 
implica în deciziile care îi privesc, iar noi suntem facilitatorii unor contexte în care 
ei pot face acest lucru într-un fel care să devină auzit și înțeles de adulți. 

• Tineri adolescenți sau studenți – ei sunt cei care au experiența recentă a 
propriei copilării trăite în contact cu tehnologia și, în același timp, pot articula cu o 
mai mare claritate nevoile și soluțiile pentru a îmbunătăți experiența online a copiilor, 
atât în fața adulților, cât și în fața copiilor care îi percep ca pe niște modele. 

• Educatori și profesori – rămân partenerii esențiali ai oricărei inițiative pe care o avem 
pentru că ei pun baza modului în care copiii percep valoarea și contribuția proprie în societate. 

• Părinți, îngrjitori și bunici – rămân temelia pe care fiecare copil își creează propria 
identitate, vorbele lor devin vocea interioară a copilului și reperul pentru dezvoltarea emoțională. 

• Specialiști din alte domenii conexe dezvoltării copilului – cu cât lucrăm mai 
coerent și mai mult împreună cu atât influența va fi una benefică pentru copii. 

• Instituțiile responsabile de educație și managementul școlii – pot crea un 
cadru cât mai adaptat realității noilor generații de elevi și pot sprijini personalul pentru a 
menține pasul și a integra noile tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare. 

• Autorități și instituții locale și județene implicate în domeniul educațional sau 
social – pentru aceștia opiniile copiilor se dovedesc a fi foarte valoroase pentru că ei sunt 
cei care ne vor deveni în viitor colegi, angajați, primari, politicieni, angajatori șamd. 
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• Companii private în inițiativele lor de responsabilitate socială – o parte dintre 
companii aleg să privească atât beneficiul propriu, cât și responsabilitatea pe care o 
au de a investi o parte din profit în dezvoltarea socială compatibilă cu domeniul lor de 
activitate și cu strategia lor de dezvoltare, Echipa Ora de Net își pune experiența și 
expertiza în sprijinul celor care aleg să investească în educație și alfabetizare digitală. 

• Media tradițională și media alternativă – reprezentanți care își amintesc rolul esențial pe 
care îl au în formarea opiniei publice și sunt dispuși să promoveze oameni dedicați comunității lor, 
exemplele de bună practică și evenimentele care pot servi ca inspirație pentru implicare socială. 

• ONG-uri și grupuri de inițiativă locale – împreună suntem mai 
puternici și putem pune la comun pasiunile, experiențele și resursele 
pentru a contribui la schimbarea pozitivă pe care ne-o dorim. 

• Decidenții politici – pentru că avem nevoie de a seta cadrul legal și 
social pentru ca activitățile cu impact pozitiv să nu rămână evenimente 
izolate cu impact local ci să aibă susținere și ecou național. 

6. Derularea proiectului „Folosirea creativă, utilă și sigură a 
Internetului” la nivelul instituției și comunității

6.1. Implicarea și formarea cadrelor didactice 

Protecția copiilor și apărarea drepturilor lor stă în puterea tuturor celor din 
instituție și cu cât există mai multă congruență între cadrele didactice, cu 
atât efectele sunt mai rapide iar impactul mai mare în promovarea folosirii 
Internetului într-un mod creativ, util și sigur la nivelul întregii unități.

Atmosfera din cancelarie este foarte reprezentativă și determină climatul din întreaga 
unitate. Efectele se propagă și cu cât mai multe cadre didactice comunică mai bine, 
aduc o energie bună și constructivă, au disponibilitate de a învăța unul de la altul, de a 
colabora și a crea împreună, cu atât se creează o cultură binevoitoare care va servi ca 
model pentru elevi. De partea cealaltă, cu cât există mai multă competiție, încrâncenare, 
dispută sau conflict mocnit, cu atât nivelul de stres este mai mare și determină 
transferul acesta, poate la nivel subtil dacă nu chiar explicit, în rândul elevilor.

Așadar, încurajăm echipa de proiect să aibă în vedere includerea întregului colectiv 
profesoral și să îi implice activ. Formarea cadrelor didactice este poate unul 
dintre cele mai importante demersuri pentru că astfel aceștia pot să transmită 
ceea ce au descoperit sau aprofundat cu colegii, în activități educaționale 
adresate tuturor elevilor din școală și astfel nicio clasă să nu fie exclusă.

În funcție de tema abordată anual în proiect, încurajăm cel puțin unul dintre facilitatorii 
Ora de Net din echipa-nucleu, să preia rolul de formator, să dezvolte un design de training 
experiențial pentru colegii lui. În felul acesta fiecare persoană este susținută să descopere 
prin activitate practică modul în care poate preveni și interveni în funcție de nevoile elevilor 
cărora se va adresa în etapa următoare. Cursul de formare are și rolul de a îi oferi informațiile 
relevante care îi permit să înțeleagă, să prevină și să răspundă situațiilor neplăcute în rândul 
copiilor, alfabetizarea digitală și siguranța online sunt teme importante atât pentru elev și 
pentru profesor, cât și pentru relația dintre ei. În lipsa unui astfel de demers de asumare 
a unei viziuni comune, de cele mai multe ori, nu sunt luate măsuri preventive, se intervine 
doar în situație de criză, fără informații corecte și complete. Și, în majoritatea cazurilor 
atunci când acționăm dintr-o stare de frică sau presiune, demersurile sunt incoerente cu 
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obiectivele mai mari și nu permit o analiză lucidă a situației. Implicit, nefiind investigate 
sau recunoscute cauzele unui incident, aparentele soluții se reduc la pedepse sau sancțiuni 
care nu produc efecte benefice pe termen lung, din contră, determină refuzul elevilor 
de a mai interveni sau raporta pentru că, pe bună dreptate, se tem de consecințe.

Sugerăm să încurajați discuțiile și dezbaterile așa că vă recomandăm să stabiliți principii 
de comunicare și oferire a feedbackului care să creeze un cadru sigur pentru exprimare 
și identificare a unor soluții creative. Așa cum menționam și în etapa de închegare a 
echipei, noi recomandăm abordarea propusă de Marshal Rosenberg. Ca și negociator 
în zone de conflict, el a ajuns la concluzia că o lume a înțelegerii între oameni, grupuri și 
națiuni se poate crea prin eliminarea limbajului care acuză, stigmatizează, critică, emite 
pretenții -  limbajul întemeiat pe gândirea comună care inhibă compasiunea și contribuie 
la violență. Astfel,  a dezvoltat o metodă de a folosi limbajul care ne conectează la miezul 
experienței umane și conduce către dăruirea din inimă: comunicarea non-violentă.

În altă ordine de idei, rolul cursului intern pentru profesori este acela de a prezenta etapele 
proiectului propus de echipa-nucleu și de responsabilizarea fiecărui profesor să aducă propria 
contribuție, în felul în care acesta alege să promoveze folosirea creativă și utilă a noilor tehnologii.

De principiu, propunerea pentru aceștia este de a susține activități educaționale 
pentru elevi, ateliere pentru părinți plecând de la resursele Ora de Net, de a contribui 
la evenimentele adresate întregii comunități organizate de elevi și, în măsura în 
care doresc, să se implice în promovarea evenimentelor în mediul online.

Desigur, dacă doresc să devină facilitatori Ora de Net și să poată primi documente justificative 
care atestă implicarea lor în acest proiect european, fiecare dintre ei trebuie să parcurgă, 
individual, procesul propus pentru înscrierea ca voluntari, așa cum este el descris în prima parte a 
acestui ghid și să raporteze fiecare activitate individual conform regulamentului propus de echipa 
noastră, prin intermediul platformei interne de comunicare la care au acces doar voluntarii.

6.2. Activități educaționale adresate elevilor

Vă garantăm că va fi o experiență extraordinară pentru fiecare cadru didactic implicat în acest 
proiect care va aborda teme conexe cu folosirea Internetului. Nu vă putem descrie bucuria, 
surpriza și uimirea profesorilor care ne împărtășesc că datorită activităților cu caracter non-
formal au cunoscut alte forme de implicare a elevilor, abilități, povești și trăiri ale lor, perspective, 
pasiuni, idei și visuri care i-au impresionat și i-au făcut să își dorească să continue acest demers. 

Rolul cadrului didactic este acela de a se informa și a alege resurse potrivite pentru 
abordarea acelei teme cu elevii, unele dintre ele vor fi sugerate de echipa-nucleu, 
altele pot fi inspirate din resurselor de pe platforma www.oradenet.ro sau altele din 
alte surse credibile care invită la o abordare asemănătoare, centrată de participarea 
activă a copiilor. Abordarea întâlnirii cu copiii trebuie să aibă un aer optimist și plin de 
încredere în capacitatea lor de a învăța și să îi împuternicească pe copii, să îi inspire în așa 
măsură încât să simtă firesc că ar vrea să ajute și ei la promovarea folosirii Internetului 
creativ, util și sigur după ce ei vor avea mai multe informații pe parcursul întâlnirii. 

Îi puteți motiva prin a îi invita să îți imagineze cum ar fi viața lor dacă ar avea aceste 
abilități la un nivel și mai avansat decât în momentul prezent, ce beneficii ar avea și cu 
cine ar vrea să le împărtășească. Totodată, pe parcursul activității, rolul profesorului va 
fi acela de a facilita discuția, de a implica toți copiii din grup în activitate și de a introduce 
în dezbatere informații relevante într-un mod creativ și dinamic. În urma discuțiilor, este 
important ca fiecare participant să înțeleagă propria contribuție în spațiul online și să ia o 
decizie informată și responsabilă față de cum se va raporta de acum înainte la Internet.
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De asemenea, în cadrul activităților educaționale adresate elevilor, stabiliți împreună 
un plan de lucru pentru ca ei să devină ambasadori ai siguranței online prin organizarea 
unei acțiuni comunitare. Dacă este potrivit pentru ei și aveți în clasă elevi pasionați de 
crearea de materiale digitale, puteți să luați în calcul realizarea de clipuri video. 

Resursele educaționale Ora de Net sunt disponibile pentru descărcare 
pe pagina https://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/cancelaria. 

6.3. Implicarea părinților

Informarea părinților constituie o etapă importantă și deseori provocatoare pentru cadrele 
didactice. Motivele pot fi numeroase: programul aglomerat al părinților, lipsa de disponibilitate, 
faptul că locuiesc în altă țară sau evită contactul cu școala. Ceea ce este și mai neplăcut dar în 
același timp are sens, părinții ai căror copii au cea mai mare nevoie de susținere și aliniere cu 
cadrele didactice pentru binele copilului, sunt adesea cei care lipsesc de la întâlnirile propuse de 
instituție. Deși tendința este ca profesorii să fie descurajați de această absență, vă propunem 
să lărgim din nou perspectiva și să înlocuim întrebarea „Ce părinți vin?” cu următoarea „Cum 
facem astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți dintre părinții elevilor noștri?”. 

Un element cheie îl constituie decuplarea obișnuinței pentru care părinții vin la școală. 
Așa cum mulți părinți declară, de cele mai multe ori, aceștia sunt invitați la ședințe doar 
pentru a afla detalii administrative, a afla despre comportamentul nedorit al copilului în 
fața altor părinți sau, în cele mai nefericite cazuri, despre cum trebuie să contribuie cu 
bani pentru a acoperi nevoile instituției publice deși această solicitare din partea școlii 
este ilegală în România. Situația costurilor ascunse ale educației a fost obiectul unui studiu 
al Organizației Salvați Copiii iar concluziile sunt disponibile aici: https://bit.ly/2T3c5Ig

Aceste practici prea adânc impregnate în cultura școlară au șubrezit relațiile dintre cadre 
didactice și părinți și impactul e devastator în dinamica aceasta pentru că nu creează 
premizele pentru o comunicare bazată pe interesul comun, învățarea și progresul copiilor, 
din contră, invită la frustrări de ambele părți, umilințe publice, sentimente de inferioritate 
și lipsa motivației de a întreține o relație bună în beneficiul copilului. În situațiile în care 
și dascălul reacționează cu imaturitate și acuză sau pedepsește copilul pentru absența 
sau comportamentul părintelui, rezultatele sunt cu atât mai mult dăunătoare. 

Ca orice altă relație, și între părinte și cadru didactic se creează anumite obișnuințe și fiecare 
astfel de diadă prin istoria comună a dezvoltat un anumit grad de încredere și disponibilitate și 
este firesc ca aceasta să se propage dacă nu propuneți un alt mod de relaționare, unul ca între 
doi oameni adulți care, pe fond, au același obiectiv, binele copilului. Menționăm acest lucru pentru 
că fiind vorba de o abordare nouă pentru unii dintre facilitatori, ar putea să devină descurajați 
dacă părinții nu dau curs invitației lor de a participa la evenimente de informare pe teme atât de 
importante. Avem certitudinea și experiența prin care, cu bunăvoință, înțelegere, puțină răbdare 
și consecvență în realizarea unor astfel de întâlniri cu părinții, aceștia devin mai disponibili 
să vină la cursurile gratuite inițiate de cadrele didactice și să le recomande și altor părinți.

Dacă alegem să ne concentrăm atenția mereu pe ce nu merge sau ce este greu, în scurt timp 
scade motivația și apare sentimentul de neputință și oboseală care invită la o perspectivă 
îngustă care nu face nicidecum loc inspirației, creativității și puterii personale de a crea 
aceste spații sănătoase din care fiecare părinte care alege să fie prezent să poată învăța. 

Ca de obicei, vă invităm să analizăm câteva dintre alternativele și pașii testați de cadrele 
didactice care au participat la cursurile noastre în proiectele care vizau dezvoltarea 
parteneriatului școală-familie-comunitate. Vă asigurăm că până și cei care nu erau prea optimiști 
la început au reușit prin schimbarea perspectivei lor și a dezvoltării abilităților de comunicare 
onestă și autentică să îmbunătățească sesizabil modul în care relaționează și implică părinții. 
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Primul pas ar fi ca facilitatorii Ora de Net să separe obiectivul de informare al 
părinților, pe teme care țin de dezvoltarea copiilor, de uzualele „ședințe cu părinții” 
care au rol administrativ sau de evidențiere a diferențelor dintre elevi pe baza 
comportamentelor sau notelor. Internetul impactează toți copiii și nu ține deloc de 
performanțele lor școlare, din contră, acolo adesea rolurile se pot schimba.

Al doilea ar fi ca întâlnirile pe tema „Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului” să 
fie organizate într-un alt format, mult mai interactiv, pot fi ateliere de lucru, grupuri de 
suport sau schimburi de bune practici în funcție de relațiile dintre părinți și numărul de 
participanți. Amintim încă o dată că deși tentația poate fi mare să profitați de prezența 
lor este esențial să opriți impulsul sau obișnuința de a aduce în discuție subiectele tipice 
legate de detalii administrative sau declarații publice despre elevi, ci să mențineți exclusiv 
obiectivul de a îi informa, într-o formă cât mai creativă și experiențială, cu privire la 
rolul lor în menținerea în siguranță și stimularea folosirii creative și utile a Internetului 
de către copii. Desigur, invitația de a urma obișnuința poate veni și din partea părinților 
însă vă recomandăm să stabiliți o discuție separată care să acopere acele nevoi.

Pentru unii părinți, întâlnirile față în față poate nu sunt potrivite din cauza 
programului sau faptului că nu locuiesc în oraș așa că vă încurajăm să găsiți 
soluții prin care îi puteți informa și pe aceștia. Implicați elevii în găsirea unor 
opțiuni pentru aceștia (de exemplu: scrisori, emailuri, un grup online etc).

Dacă există o Asociație a Părinților activă și incluzivă, vă invităm să dezvoltați 
împreună modalitățile prin care puteți ajunge la cât mai mulți părinți. 

Resurse pentru părinți sunt disponibile pe pagina  
https://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/sedinta-cu-parintii.

6.4. Organizarea de către elevi a unor evenimente 
comunitare, cu susținerea cadrelor didactice

În urma activităților educaționale, elevii cu sprijinul cadrelor didactice sunt invitați să 
susțină o acțiune publică pe tema „Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului” 
la care să invite minim 50 de persoane. Acestea pot fi din rândul autorităților locale, 
părinți, cadre didactice, prieteni, publicul larg din comunitatea de care aparțin. 

Scopul acestei acțiuni este acela de a crește nivelul de informare și conștientizare cu privire la 
ceea ce au învățat despre relația lor cu mediul online și care cred că ar fi util să îl dea și mai 
departe. Facilitatorii Ora de Net îi pot sprijini cu informații preliminare despre tema specifică 
abordată și o prezentare cu ideile centrale care îi pot ghida în susținerea acestei activități. 

Încurajați copiii să facă ei cât mai mult din procesul de organizare al acestor activități în timp 
ce voi, adulții, îi puteți ghida și superviza și astfel contribuiți enorm la dezvoltarea autonomiei 
lor. Nu vor face totul perfect însă vă asigurăm că pentru ei procesul e memorabil, asigurați-vă 
că îi stimulați să găsească sau să inventeze super-eroi care le dau putere, știu cum și când să vă 
ceară ajutorul și nu dați curs tentației de a face diverse sarcini în locul lor, lăsați-le spațiu. Puneți 
accent pe incluziune, cooperare și colaborare între elevi ca măsură de prevenire a bullyingului.

Pentru activitatea comunitară luați în considerare următoarele aspecte: 

• Programul evenimentului 

• Spațiul și aranjamentul sălii 

• Stabilirea discursului, prezentării și a vorbitorilor 

• Trimiterea invitației și primirea confirmărilor din partea invitaților 
(părinți, profesori, autorități și reprezentanți locali); 
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• Trimiterea invitației către presa locală, bloggeri sau vloggeri locali; 

• Desemnarea unei persoane care se va ocupa de 
fotografii de calitate în cadrul evenimentului; 

• Comunicarea în presă și online. Transmiterea unui comunicat 
de presă care anunță activitatea comunitară susținută; 

• Dacă e cazul, postarea unui mesaj pe pagina de Facebook a 
instituției de care aparțineți despre activitatea comunitară susținută. 
La sfârșitul postării adăugați hash-tagul #OraDeNet 

6.5. Crearea de conținut digital de către copii

Pentru a stimula producția de conținut original și pozitiv de către copii, prin campaniile 
și concursurile naționale pe care le dezvoltăm în cadrul proiectului Ora de Net, 
încurajăm facilitatorii și copiii să realizeze materiale video (de maxim 3 minute) care 
să surprindă cele mai importante concluzii ale discuțiilor și recomandările prin care 
ei propun folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului. Clipurile video realizate 
sunt axate pe mesaje care promovează informarea și alegerea cât mai asumată și 
conștientă a modului de interacțiune în mediul online, mesaje specifice adresate unui 
grup țintă pe care ei îl aleg: copii, tineri, părinți, profesori, autorități, jurnaliști. 

Alegând țintit cui se adresează materialul acesta devine mai coerent și, dacă este 
suficient de bun din punct de vedere al conceptului, mesajelor transmise, soluțiilor oferite 
și realizării tehnice, va putea deveni una din resursele pe care echipa Ora de Net le va 
putea promova pe parcursul anului următor în campaniile publice. În cazul în care luați 
în calcul această opțiune, este obligatoriu să adăugați la sfârșitul materialului video 
realizat un text care aduce informații relevante despre autori și contextul clipului. Vă 
sugerăm următorul text însă puteți să îl adaptați cum considerați mai potrivit. 

Acest material video a fost realizat de către echipa [Adăugați nume clasă 
sau echipă], coordonată de [Nume adult coordonator] din cadrul [Nume 
instituție, Nume oraș și județ] pentru programul Ora de Net.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a echipei Ora de Net. 
Programul Ora de Net vizează siguranța online a copiilor și este coordonat la nivel național de 
Organizația Salvați Copiii. Mai multe detalii sunt disponibile pe platforma www.oradenet.ro.

De asemenea, aceste materiale pot fi postate de către facilitatori în grupul de Facebook 
al comunității online Ora de Net și acolo pot primi feedback din partea membrilor. 

Este important să aveți acordurile părinților sau reprezentanților legali ai copiilor 
și tinerilor care apar în materialele audio-video. Acordul constituie o măsură legală 
esențială pentru a putea difuza aceste materiale, în lipsa unui astfel de acord încălcați 
prevederi ale legislației privind Drepturile Copilului prin expunere a imaginii.

6.6. Promovarea inițiativelor prin canale și instrumente multi-media

De prea multe ori cei mai activi și dedicați specialiști aleg să nu mai împărtășească 
public ceea ce fac și astfel cu toții avem de pierdut. Oameni dragi pe care i-am întâlnit 
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de-a lungul anilor, cei pe care îi admirăm pentru că găsesc iubire, inspirație, putere, 
perseverență și curaj să se reconecteze cu dorința de a crea contexte de învățare 
și exersare a abilităților de viață pentru copiii și tinerii cu care lucrează, nu mai 
găsesc răgazul să își dedice timp și să raporteze sau să promoveze ceea ce fac. 

Din păcate, așa ajungem să știm cât mai puțin despre acești super-eroi din domeniul educației 
care își iau în serios misiunea de a fi un model și, totodată, ghid și susținător al copiilor. Știm că 
efortul de a se informa despre tendințele specifice noii generații și cel de a organiza și susține 
activități non-formale, de cele mai multe ori în regim de voluntariat, sunt deja suficiente într-un 
program tot mai aglomerat și mai axat pe „hârtii” și „declarații”. Din păcate, a vă opri înainte 
de a raporta activitatea organizatorilor sau de a promova și extern experiența apreciată 
de copii, este un mod destul de subtil de a vă sabota propria recunoaștere și oportunitatea 
de a vă conecta cu persoane care apreciază ceea ce faceți și cu care ați putea colabora. 

Datorită dvs. și a altora ca dvs., mii de copii primesc informații relevante despre ceea ce îi 
interesează cu adevărat și au impact în viața lor de zi cu zi, deprind abilități fizice, emoționale și 
sociale care le sunt cu folos în relaționarea și trăirea autentică. Desigur, activitățile non-formale 
îi invită să învețe într-un mod firesc, ghidați de curiozitatea și entuziasmul lor onest față de 
experiențele practice. Tot efortul și dedicarea dvs. le oferă încredere în propria lor persoană, 
în colegi și în oameni și, poate mai mult decât orice, îi face să se simtă în siguranță și inspirați. 

Cei mai mulți dintre dvs. știți deja ce contribuție pozitivă aveți în viața copiilor 
cu care lucrați și vă felicităm. Totodată, vrem să fim alături de dvs. și să 
vă punem la dispoziție resursele de bază pentru a putea promova cu o mai 
mare ușurință proiectele pe care le susțineți în beneficiul copiilor. 

Poate vă întrebați de ce insistăm pe acest aspect. Mai jos câteva argumente.

• Întreaga societate are nevoie de cât mai mulți oameni 
competenți și pasionați implicați în procesul educațional. 

Faceți lucruri extraordinare și avem nevoie de tot mai multe persoane care să intervină 
într-un mod coerent și adaptat nevoilor copiilor de azi, acești nativi digitali care au 
moduri de abordare a vieții semnificativ diferite față de cei din generațiile trecute. 

Fiind conectat cu experiențele lor reale, cu bucuriile și provocările cu care se 
confruntă, veți putea să identificați nevoile pentru a le adresa prin diverse activități 
educaționale non-formale centrate pe elev. Știind ce vizați, vă va fi mai ușor să 
găsiți resursele de care aveți nevoie și partenerii pe care vă puteți baza. 

Promovând activitatea voastră, deveniți la rândul dvs. unul dintre cei care îi inspiră pe ceilalți să se implice. 

• Deveniți un reper și inspirație pentru elevi. 

Rezultatele unei consultări derulate în 2017 sub egida Ora de Net la nivel național, ne-au 
demonstrat că cei mai mulți dintre elevi nu pot numi un profesor pe care să îl simtă ca un model 
demn de urmat în felul în care își trăiește viața personală și profesională. În plus, majoritatea 
elevilor consideră că la școală nu învață despre aspecte relevante pentru viața lor de zi cu zi 
și, din acest motiv, nu rămân atenți și nu sunt interesați să aprofundeze subiectele lecțiilor. 

Dacă ați ales să predați ce este încadrat în curriculumul național însă sunteți preocupați de 
modul în care aduceți această cunoaștere în sala de clasă și alegeți metode interactive care să 
vină în întâmpinarea nativilor digitali, a copiilor reali din fața dumneavoastră nu cei ideali sau 
perfecți, sunteți deja printre puținii care au o abordare care invită la o poziție de tip câștig/
câștig. Dacă ați experimentat suficient cu astfel de modalități atractive de a stimula participarea 
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copiilor, probabil deja ați sesizat că Internetul pentru copii este ca un amic care devine prea 
insistent sau greu de stăpânit doar dacă ajunge să fie înlocuitor pentru nevoile neîmplinite 
în alte contexte de viață. În toate celelalte cazuri, mediul online are multe de oferit, resurse 
utile, sigure și creative, dacă utilizatorul alege informat și conștient cum și cât îl folosește. 

Promovând activitățile pe care le susțineti, copiii află chiar din mediul online că există profesori pe 
care s-ar putea baza să îi îndrume și încep să ceară asta mai concret din partea cadrelor didactice. 

• Vă alăturați unor comunități de persoane pasionate de 
procese educaționale bazate pe realități actuale. 

Domeniul educației este îndelung dezbătut și foarte des neapreciat în termeni de rezultate. 
Membrii instituțiilor din domeniul educației au responsabilitatea de a se concentra pe 
dezvoltarea competențelor și abilităților copiilor de a deveni adulți care contribuie în 
mod corect și benefic în societate și, totodată, oameni pe deplin dezvoltați din punct 
de vedere fizic, mental, emoțional, social și spiritual pentru a se putea bucura de viață. 
Din păcate, pe parcursul anilor petrecuți în diverse dinamici și abordări care adesea 
sunt lipsite de consistență, coerență, continuitate și colaborare autentică, unii dascăli 
și-au pierdut ei înșiși motivația și interesul de a învăța, de a se adapta, de a cunoaște 
copiii ca de la om la om și de a contribui cu entuziasm și cu bucurie la evoluția lor. 

Colaborarea și cooperarea nu sunt prea des încurajate în sistemul tradițional de învățământ 
însă cu toții avem nevoie de a fi alături de persoane care ne inspiră să devenim mai buni 
și alături de care simțim că putem să realizăm mai mult decât putem de unii singuri. 

Promovând ceea ce realizați și intrând în cercurile celor care transformă România prin educație 
de calitate, veți avea acces la informații relevante, suport, resurse și, mai mult decât atât, 
dezvoltați sentimentul de apartenență la o comunitate de oameni pe care îi apreciați. 

• Vă asumați public reușitele și preocupările privind situațiile 
specifice pe care le considerați de interes pentru educație. 

Desigur, apariția publică nu este o preocupare a prea multor profesori pentru că simt că rolul 
lor este în clasă, cu elevii, nu public. Ei bine, acestea două nu se exclud, din contră. Experiența 
dvs. din relația directă cu elevii - viitorii noștri conducători, manageri, specialiști, parteneri, 
soți, părinți - este extrem de relevantă. Prea mulți oameni vorbesc despre educație, își dau cu 
părerea și decid în numele copiilor însă de cele mai multe ori nu au avut experiențe directe 
reprezentative cu grupuri de copii în acel an iar părerile lor se formează privind extremele – fie 
copiii cu rezultatele cele mai slabe, fie cei mai bine pregătiți – însă învățământul este pentru toți. 

Profesorii competenți, calificați, dornici de propria dezvoltare, ancorați în 
realitatea de azi și conștienți de tendințele de dezvoltare a societății, sunt cei care 
pot aduce o înțelegere mai obiectivă asupra situației naționale a învățământului 
și a educației, precum și propuneri realiste privind direcțiile de acțiune. 

Vă încurajăm să vă asumați public reușitele și bunele practici dovedite prin impactul benefic 
asupra copiilor și asupra relațiilor pe care le aveți cu aceștia. De asemenea, vă amintim că 
pentru a schimba ceva este important să ne asumăm adevărul din momentul respectiv. Vă 
încurajăm să aveți puterea să conturați și public o privire onestă asupra a ceea ce găsiți 
potrivit și sănătos, și să vă exprimați opinia inclusiv în privința aspectelor care credeți 
că au efecte negative pe termen scurt, mediu și lung asupra copiilor și societății. 

„Mi-ar plăcea să știe mai multă lume ce facem noi valoros și care poate inspira.” 

„Ne-am bucura să învățăm din ceea ce fac alți dascăli pasionați împreună cu elevii lor.” 
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Aceste cuvinte dovedesc deseori intenția de colaborare, cooperare și 
contribuție între persoane pregătite să acționeze în beneficiul copiilor. 

6.7. Sărbătoriți progresul și succesul

Un pas de multe ori neglijat este acela să sărbătorim, să ne bucurăm de progres 
și să ne uităm la ce am realizat, cum am transformat ideile în realitate. Dacă 
alegeți să urmați procesul de mai sus, puteți să vă opriți pentru câteva momente 
să analizați câtă energie, timp și efort a fost nevoie să puneți toți la un loc?

Puteți să observați cum ceea ce a fost la început o intenție comună a unui grup mic de oameni 
a devenit o spirală care a angrenat restul participanților și are propria formă de desfășurare 
în lume care depășește cu mult ceea ce ați fi putut face fiecare dintre voi separat.

Așadar, încă de la începutul creonării proiectului, stabiliți cum veți celebra 
ceea ce veți realiza, cum veți acorda timp să vă sărbătoriți contribuția și 
cum vă veți mulțumi unii altora care ați ales să lucrați împreună.

Puteți să faceți un panou în instituție cu fragmente de amintiri, cu 
materialele realizate, invitați artiștii din comunitatea locală.

Ne-am bucura să vă alăturați schimbului de bune practici în Comunitatea educațională 
Ora de Net de pe Facebook https://www.facebook.com/groups/ComunitateaOraDeNet. 

7. Evaluarea proiectului

Scopul acestor inițiative instituționale este acela de a stimula folosirea creativă, 
utilă și sigură a Internetului în rândul copiilor prin implicarea lor și a adulților 
conectați cu educația lor. Instituțiile pot crește măsurile de prevenire și intervenție 
prin integrarea principiilor eSafety (Anexa „Chestionar autoevaluare E-safety”) 
în politicile și practicile instituției precum și adaptarea infrastructurii.

Atunci când ne propunem să evaluăm o inițiativă, în termenii specifici ai 
managementului de proiect, folosim 3 categorii: rezultate, efecte și impact.

• Rezultatele se referă la acele date cantitative, rezultate imediate 
înregistrate în activitățile derulate în respectivul proiect. 

Exemple: Numărul de persoane participante la fiecare activitate, numărul de 
beneficiari indirecți, numărul de evenimente sau resurse produse șamd

• Efectele pot fi observate după încheierea proiectului și reprezintă 
consecințele rezultatelor obținute în urma proiectului. Pentru identificarea 
lor este nevoie de o analiză pe termen mediu a interacțiunilor dintre 
componentele proiectului, interpretarea datelor cantitative și calitative 
și corelarea lor. De multe ori, o experiență plăcută într-un proiect 
poate determina alte inițiative derulate de aceeași echipă.

Exemple: scopul proiectului, obiectivele propuse și consecințele atingerii lor, nevoile identif icate și 
consecințele identif icării lor în rândul participanților, schimbarea dinamicii relaționale dintre participanți, 
atitudinile și comportamentele care se mențin sau se transformă și după finalizarea inițiativei șamd

• Impactul implică schimbările pe termen lung la care a contribuit proiectul. 
Acestea pot fi, pozitive sau negative, directe sau indirecte, și nu poate fi observat 
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decât la distanță de câteva luni sau chiar ani față de încheierea proiectului. 
Datorită acestui aspect care presupune un studiu transversal și longitudinal, 
de prea puține ori sunt dedicate resurse de timp, energie sau financiare 
pentru o analiză de impact. De asemenea, o altă provocare este aceea că 
aceste schimbări constituie interacțiunea mai multor demersuri, care nu sunt 
conectate direct cu proiectul analizat ci țin, mai degrabă, de contextul mai 
amplu sau de alte componente sociale sau actori implicați în acel domeniu.

Exemple: schimbări de percepție asupra propriei persoane, asupra vieții, deciziile luate de 
participanți în ceea ce privește stilul de viață, modul de colaborare cu alte persoane, dezvoltarea 
culturii instituționale, îmbunătățirea climatului dintr-o instituție, schimbări la nivel de comunitate, 
optimizare de politici publice, includerea pe agenda publică a unui subiect neabordat sau tabu etc.

8. Grup de lucru – actualizarea politicilor instituționale

La sfârșitul primului an de implementare să creați un grup de lucru dedicat pe această temă 
de actualizare a politicilor din care să facă parte conducerea instituției, coordonatorul de 
programe educative, consilierul școlar, 1-2 membri dintre cei care au coordonat programul Ora 
de Net în școală, membri ai Consiliului elevilor sau elevi foarte implicați în activități și părinți. 

Plecând de la actualul regulament de ordine interioară, adăugați sau 
modificați astfel încât să includeți și aspectele legate de folosirea creativă, 
utilă și sigură a Internetului, aceasta devine în contextul actual și al tendințelor 
evidente spre digitalizare, o abilitate esențială a copiilor și tinerilor.

Rolul regulamentului este acela de a asigura protecția copiilor dar și măsuri de prevenire și 
modalități clare de raportare, prin mai multe căi, pentru a încuraja martorii să raporteze. 

Creați o primă versiune și apoi asigurați-vă că cereți feedback și în afara grupului 
de lucru, celorlalți profesori și elevi. În experiența de peste 25 de ani a organizației 
Salvați Copiii de coordonare a tinerilor voluntari, ni s-a confirmat că orice demers 
educațional care facilitează participarea copiilor prin abordări creative, non-formale, 
determină un nivel de responsabilizare a lor și înclină balanța ca aceștia să devină 
parteneri activi pentru respectarea principiilor care îi ajută pe ei și pe colegii lor.

Apoi, atunci când aveți o formă gata de intrat în vigoare, invitați elevii să 
o adapteze într-o formă atractivă pentru colegii lor pe care să o afișați în 
locuri vizibile în școală să poată fi văzută de toți elevii și părinții.

Vă sugerez chiar să mergeți mai departe cu implicarea elevilor în crearea unui mediu 
sigur pentru ei, să le transmiteți ce rol important au pentru a vă spijini să aveți un mediul 
de învățare pozitiv și sigur. Puteți chiar face o „relansare” a Regulamentului de Ordine 
Interioară nou rezultat și este esențial să amintiți rolul acestuia și faptul că prin măsurile 
de intervenție propuse în cazuri de incidente vor ține cont de faptul că toți elevii care au 
un comportament turbulent au nevoie de sprijin în aceeași măsură ca victima iar martorii 
joacă un rol decisiv. Mai multe despre aceste aspecte vom aborda în secțiunea privind 
riscurile în mediul online și impactul asupra comportamentului în mediul școlar.
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Model de bună practică pentru dezvoltarea proiectelor 
educaționale care implică întreaga comunitate 

1. Crearea echipei-nucleu a facilitatorilor Ora de Net 

2. Parcurgerea procesului de reflecție individual de către 
facilitatorii Ora de Net, membri ai echipei-nucleu

3. Echipa-nucleu a facilitatorilor Ora de Net devine grup de lucru 
cu rol de suport, intervizare, planificare și coordonare

4. Auto-evaluarea instituției de învățământ din punct de 
vedere al practicilor, politicilor și infrastructurii

5. Conturarea unui proiect educațional pe tema „Folosirea creativă, 
utilă și sigură a Internetului” implicând întreaga comunitate

6. Derularea proiectului „Folosirea creativă, utilă și sigură a 
Internetului” la nivelul instituției și comunității

• Implicarea și formarea cadrelor didactice 

• Activități educaționale adresate elevilor

• Implicarea părinților

• Organizarea de către elevi a unor evenimente 
comunitare, cu susținerea cadrelor didactice

• Crearea de conținut digital de către copii

• Promovarea inițiativelor prin canale și instrumente multi-media

• Celebrarea progresului și succesului

7. Evaluarea proiectului

8. Grup de lucru – actualizarea politicilor instituționale
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CE conținut tematic este important 
să fie abordat în cadrul activităților 
educaționale pentru a stimula 
folosirea creativă, utilă și sigură 
a Internetului de către copii?
Autori: 
Georgiana Roșculeț – Coordonator programe de formare  
și consiliere Ora de Net, Organizația Salvați Copiii

Andreea Hurezeanu – Coordonator promovare și parteneriate Ora de Net, Organizația Salvați Copiii

Teodora Stoica – Coordonator proiect Ora de Net, Organizația Salvați Copiii

Ileana Rotaru – Președinte Kreativ Research
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Acest capitol include următoarele secțiuni:

1. Abordarea activităților educaționale cu copiii derulate 
în cadrul programului Ora de Net 

2. Siguranța copiilor în mediul online 

2.1. Servicii de informare, consiliere și raportare în cadrul programului Ora de Net 
2.2. Oportunități și pericole în era digitală 
Aleg conștient. Stop dependenței de Internet! 
Joc și joacă în era digitală 
Dă BLOCK agresivității. Și „glumele” dor. Stop Cyberbullying! 
Programul de voluntariat Ora de Net 

3. Cetățenia digitală, alfabetizare și educație media 

3.1. Drepturi și responsabilități pe Internet privind datele personale. 
3.2. Modelul de afaceri al marilor companii IT 
3.3. Fenomenul știrilor false (Fake News sau Războiul informațional) 
3.4. Discursul Instigator la Ură (DIU sau Hate Speech) 
Recomandări pentru o cetățenie digitală care respectă 
Drepturile Omului și principiile eSafety 

4. Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar 

4.1. Care sunt elementele, procesele care compun educația media? 
4.2. Folosirea metodelor de lucru interactive și a conținutului digital 

educativ în procesul de predare – învățare – evaluare 
4.3. Comunicarea și colaborarea cu grupurile țintă prin intermediul noilor tehnologii  
4.4. Crearea de conținut digital și reputația online 

În termeni de conținut al activităților educaționale adresate copiilor și tinerilor, vă 
propunem trei direcții pentru stimularea folosirii creative, utile și sigure a Internetului, 
plecând de la competența digitală, așa cum este ea definită de Comisia Europeană în 
propunerea pentru Competențele-Cheie pentru Învățarea Durabilă: Competența digitală 
acoperă alfabetizarea informațională și statistică, inclusiv gestionarea conținutului digital. 
Comunicarea, colaborarea și participarea în societate prin intermediul noilor tehnologii 
devine la fel de importantă ca exprimarea față în față și asigură resurse inepuizabile dacă 
este folosită cu discernământ. Totodată, crearea de conținut digital, conform cu principiile 
etice, siguranța online și rezolvarea de probleme și reducere a riscurilor online sunt alte 
aspecte care vor face diferența în experiența de a trăi în timpurile noastre și a beneficia 
de multiplele oportunități oferite de rețeaua globală de dispozitive conectate online.  

Cei 3 piloni ai programului Ora de Net – Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului sunt:

• Siguranța copiilor în mediul online 

• Cetățenia digitală, alfabetizare și educație media

• Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului în mediul școlar
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1. Abordarea activităților 
educaționale cu copiii 
derulate în cadrul 
programului Ora de Net 
Autor: 
Georgiana Roșculeț – Coordonator programe de formare 
și consiliere Ora de Net, Organizația Salvați Copiii
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Toate aceste trei subcapitole pot pune accentul pe subiecte sensibile astfel că invităm facilitatorii 
Ora de Net să aibă în vedere pentru derularea activităților educaționale pe aceste teme crearea 
un mediu sigur, bazat pe experimentare, explorare și limbaj accesibil și adaptat nivelului copiilor. 

Pentru oricare dintre subiectele abordate îți recomandăm să te raportezi nu 
dintr-un rol de expert, ci ca o persoană care învață împreună cu copiii și de la ei, 
care sprijină fiecare participant să participe la discuții, să înțeleagă, să analizeze 
situațiile propuse, să își spună părerea și să contribuie la activitățile de grup. 

Experiența dobândită în cei aproape 10 ani de activitate și cele mai recente studii științifice, 
ne demonstrează că simpla cunoaștere teoretică nu echivalează cu o aplicare autentică a 
informațiilor. Reflectarea, extragerea propriilor concluzii și identificarea modalităților concrete 
prin care pot pune în practică chiar din acel moment cele învățate, constituie pilonii unei învățări 
pe termen lung și stimulează folosirea inteligentă a acelor elemente în situații asemănătoare. 

Contextele de învățare pe care le propunem au o abordare holistică incluzând experiențele, 
emoțiile, percepțiile, valorile, atitudinile, comportamentele, aspirațiile copiilor și ale facilitatorilor. 
Acest mod de a privi lucrurile, repetat suficient, devine un fel de a fi care este congruent cu 
viața de zi cu zi a facilitatorului și a participanților și, pe fond, asta este ceea ce ne dorim 
cu toții, cât mai multe comunități care aplică și trăiesc în acord cu Drepturile Omului. 

„Reflectarea, extragerea propriilor concluzii și 
identificarea modalităților concrete prin care 
pot pune în practică chiar din acel moment 
cele învățate, constituie pilonii unei învățări pe 
termen lung și stimulează folosirea inteligentă 
a acelor elemente în situații asemănătoare.”

Te invit să privești cu empatie răspunsul participanților din grup, unii se vor alătura cu deschidere 
și vor participa iar alții poate nu. Important este să fii atent la fiecare persoană din grup, la 
nivelul lor emoțional și cum activitatea îi afectează pentru că unele subiecte pot fi sensibile 
pentru unii dintre ei. Asigură-te că toți se simt în siguranță și nu sunt nicidecum presați să 
facă sau să spună ceva ce îi face să se simtă inconfortabil. Creează un spațiu sigur în care ei 
să se acomodeze cu activitatea și apoi oferă timp pentru a ieși din starea invitată de aplicația 
practică. Oferă suficient timp pentru discuții post-activitate și evaluare pentru ca toți să poată 
spune ce e semnificativ pentru ei și să simtă că părerea lor este ascultată și valoroasă. 

„Asigură-te că toți se simt în siguranță și nu 
sunt nicidecum presați să facă sau să spună 
ceva ce îi face să se simtă inconfortabil.”

Este firesc să apară păreri diferite sau emoții intense atunci când discutăm despre abuzuri pentru 
că fiecare vede lumea diferit în funcție de credințele, presupunerile și prejudecățile pe care le-a 
interiorizat de-a lungul experienței sale în interacțiunea cu persoanele semnificative din viața 
lor, cu comunitatea și cultura locală și cu mijloacele de informare la care a avut acces. Rolul 
tău este să facilitezi situațiile aparent conflictuale ca o oportunitate de a dezvolta abilitățile de 
ascultare empatică, gândirea critică, cooperarea și simțul dreptății. Încurajează comunicarea 
deschisă și asigură-te că nimeni nu va fi jignit. Încurajează prezentarea argumentelor și 



52

menționează beneficiile de învățare pe care le avem atunci când suntem deschiși la alte puncte 
de vedere care pot fi la fel de valide ca ale noastre. Amintește-le copiilor că fiecare dintre noi 
suntem mult mai asemănători decât ni se pare la o privire superficială și că genul, culoarea pielii, 
mediul din care provenim sau statutul social sunt doar aspecte ale ființei noastre însă, pe fond, 
toți avem aceleași emoții, aceleași nevoi de conectare, de apartenență, de impact și în fiecare 
moment facem tot ce știm mai bine pe baza experienței pe care o avem. Dacă însă conflictul 
se intensifică, decide împreună cu cei implicați un moment ulterior când puteți reveni asupra 
lui și invită-i să se gândească la soluții sau abordări noi care îi pot ajuta în rezolvarea lui.

„Amintește-le copiilor că fiecare dintre noi suntem 
mult mai asemănători decât ni se pare la o privire 
superficială și că genul, culoarea pielii, mediul din 
care provenim sau statutul social sunt doar aspecte 
ale ființei noastre însă, pe fond, toți avem aceleași 
emoții, aceleași nevoi de conectare, de apartenență, 
de impact și în fiecare moment facem tot ce știm 
mai bine pe baza experienței pe care o avem.”

Încurajează copiii să devină autonomi în învățare, să preia responsabilitatea pentru propria 
dezvoltare și utilizare creativă a ceea ce vor descoperi pe parcursul întâlnirii voastre. 
Chiar de la început privește copiii participanți ca potențiali multiplicatori ai activității și 
ambasadori ai folosirii creative, utile și sigure a Internetului. Astfel, tu vei avea mai mult 
rol de sprijin și de coordonare a activităților lor, îi vei ghida însă nu vei face tu totul. Te 
asigurăm că vei avea multă împlinire când îi vei vedea că se pot descurca singuri. Uneori 
poate vor greși sau vor face altfel decât ai prefera tu. Amintește-ți că dacă îi încurajezi, pot 
privi imperfecțiunile ca situații de învățare și data următoare vor fi și mai bine pregătiți.

„Chiar de la început privește copiii participanți ca 
potențiali multiplicatori ai activității și ambasadori 
ai folosirii creative, utile și sigure a Internetului.”

Este important să observăm anvergura fenomenelor care implică riscurile asociate cu 
folosirea nepotrivită a Internetului și să nu continuăm să ignorăm efectele și repercusiunile 
pe termen lung asupra dezvoltării copiilor. Formele subtile de manifestare a efectelor, 
inclusiv în spațiul online, înrădăcinarea culturală care le tolerează sau chiar normalizează, 
caracterul ascuns și tăcerea tuturor actorilor implicați, mai ales a adulților, fac ca aceste 
situații privind riscurile online să continue și să ajungă chiar să aibă deznodământ tragic.

Echipa Ora de Net propune inițiative educaționale în urma multiplelor studii realizate de 
Salvați Copiii care dovedesc atât situația îngrijorătoare la nivel național, cât și neîncrederea 
copiilor de a împărtăși părinților și profesorilor situațiile de hărțuire în stadii incipiente.

Vă invităm să lucrați împreună cu un coleg pentru implementarea a minim 3 activități pe 
an. Credem că este mai ușor și mai plăcut să faceți echipă cu un coleg cu care rezonați și 
care înțelege în aceeași măsură importanța implicării în astfel de proiecte educaționale 
centrate pe experiență directă. Dacă raportați conform regulamentului propus de 
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echipa noastră, ambii veți primi adeverințe care atestă implicarea dvs. în susținerea a 3 
activități din cadrul programului european Ora de Net. Mai multe detalii despre acest 
subiect în prima partea a acestui material și pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar. 

Știm că poate fi o adevărată provocare să susțineți un proiect experiențial educațional 
care vă propune minim 3 activități în programul școlar deja încărcat. În același timp, 
grăbirea procesului poate să mențină lucrurile și discuțiile la un nivel superficial, mental 
și să nu aducă o schimbare de perspectivă care să se observe în comportament. 

Fiecare sesiune are rolul ei pentru o învățare care să aibă 
efecte imediate și un impact pe termen lung.

Dacă voi, facilitatorii Ora de Net sau elevii participanți la activitate, veți alege să promovați 
pe Facebook resursele video, evenimentele desfășurate sau părerea personală cu privire la 
acest subiect, vă invităm să etichetați și pagina @Ora de Net (www.facebook.com/SigurPeNet) 
pentru a da de veste prietenilor și cunoștințelor de existența resurselor și pentru a 
permite echipei noastre să fie la curent cu prezența în social media a subiectului. 
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2. Siguranța copiilor 
în mediul online
Autori: 
Georgiana Roșculeț – Coordonator programe de  
formare și consiliere Ora de Net, Organizația Salvați Copiii

Teodora Stoica – Coordonator proiect 
Ora de Net, Organizația Salvați Copiii



55

Siguranța pe Internet implică protecția și educarea copiilor în ceea ce privește 
aspectele ce țin de relaționarea cu alte persoane în mediul online 

Deși beneficiile și oportunitățile accesului la tehnologie sunt evidente pentru copii, este 
necesar să ne aplecăm privirea și asupra riscurilor la care aceștia sunt expuși atunci 
când interacționează online. Fiind un spațiu public este natural să fie și un anumit grad 
de lipsă de siguranță dat fiind că peste 40% din populația globului are acces la Internet 
iar tendința este de creștere masivă. În lipsa neglijării abordării în familie și la școală a 
aspectelor ce țin de siguranța copiilor în relaționarea online, aceștia devin vulnerabili.

Multiplele solicitări pe care le avem din partea educatorilor și învățătorilor din România 
privind resurse adaptate copiilor mai mici de 9 ani și, mai ales, părinților acestora, ne 
demonstrează că vârsta de acces a micuților la tehnologie este în continuă scădere. De 
multe ori aceștia folosesc dispozitivele părinților și navighează cu sau fără supravegherea 
adulților. Așa cum demonstram în capitolul privind obiceiurile copiilor în mediul online, 
experiențele lor timpurii determină într-o mare măsură modul în care se vor raporta la 
tehnologie. Totodată, faptul că tendința este aceea de a fi folosite cu precădere dispozitivele 
mobile, fac ca supravegherea să fie din ce în ce mai dificilă iar metodele de filtrare a 
conținutului să nu fie suficiente în lipsa unei comunicări deschise pe această temă.

Din acest motiv recomandăm cu tărie educatorilor și învățătorilor să introducă activități 
bazate pe joc pentru a aborda tema siguranței online cu micuții și să dea startul 
discuțiilor cu părinții încă dinainte ca ai lor copii să fi început să navigheze online sau 
să folosească tehnologia. O serie de ghiduri lansate de echipa noastră sunt disponibile 
în secțiunea Ședința cu părinții de pe platforma Ora de Net și pot fi adaptate de către 
educatori sau învățători la nevoile specifice ale grupului căruia se adresează.

Cu cât părinții și educatorii înțeleg mai bine peisajul de ansamblu al mediului online, potențialele 
riscuri la care sunt expuși copiii și impactul relației lor asupra dezvoltării cognitive, emoționale și 
sociale a copiilor sunt determinante pentru felul în care vor ghida experiența micilor utilizatori de 
Internet. Cu cât modelul personal pe care părintele și educatorul le oferă este unul mai conștient, 
discuția pe tema siguranței online rămâne deschisă și adaptată modului în care utilizează 
copilul tehnologia și regulile de utilizare sunt ferme, consistente, puse cu blândețe și în interesul 
copilului, cu atât cresc șansele ca cei mici să folosească Internetul ca un instrument pentru 
relaxare, învățare și socializare în mod echilibrat și să mențină această tendință și pe viitor.

Expunerea la conținut ilegal și/sau dăunător

Una din cel mai des întâlnite teme dezbătute în studiile, rapoartele, articolele privind copiii și 
Internetul este cea a pericolului ca un copil să fie expus accidental sau intenționat unor materiale 
sau activități ilegale, abuzive, ofensatoare, vulgare ori obscene. Aceste materiale au în cele mai 
multe situații conținut pornografic (site-uri pornografice fie cu copii, fie cu adulți) sau îndeamnă 
la violență, ură rasială ori discriminare. Ele pot fi imagini, texte, filme sau fișiere audio. 

Impactul lor asupra moralității sau dezvoltării psihice a copilului depinde de factori 
precum vârsta, maturitatea emoțională sau contextul expunerii. Expunerea la acest tip 
de conținut poate avea drept consecințe un nivel ridicat de anxietate sau stări traumatice, 
ori poate determina prin repetarea expunerii, atitudini de imitare, dezinhibare sau 
desensibilizare. De aceea, preșcolarii, elevii din ciclul primar și gimnazial par a fi cei 
mai vulnerabili având în vedere stadiul lor de dezvoltare sexuală sau emoțională. 

Copiii intră în contact cu aceste materiale, în cele mai multe situații neintenționat, 
atunci când sunt în căutare de informații, jocuri, persoane sau locuri. La 
școală, inclusiv activitățile online cu caracter educațional pot avea ca urmare 
neplăcută apariția de imagini sau informații ilegale sau dăunătoare. 
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Activități școlare pentru încurajarea utilizării responsabile a 
Internetului de către elevi 

Elevii au nevoie de îndrumare pentru o alegere corectă și sigură a site-urilor utile 
procesului instructiv-educativ și pentru a învăța cum trebuie evitate acele site-uri cu 
conținut negativ sau ilegal. Pentru ca acest lucru să devină o abilitate permanentă, 
elevii vor învăța cum să acceseze site-uri, portaluri interesante sau distractive, urmând 
reguli simple, prezentate și explicate prin exerciții de către educatori și învățători.  

Informarea elevilor trebuie să cuprindă sfaturi privind reacția pe care ar trebui să o 
aibă la situațiile neplăcute ce pot apărea prin adresarea directă și imediată unui adult 
(părinte, educator) sau prin folosirea mijloacelor online sau offline de raportare. 

În cadrul programului Ora de Net punem la dispoziția copiilor, tinerilor și părinților un 
serviciu gratuit de informare și consiliere, ctrl_AJUTOR – www.oradenet.ro/ctrl-ajutor. 
Recomandăm promovarea acestui serviciu în toate școlile din România.

Componenta care vizează raportarea conținutului ilegal, esc_ABUZ, este găzduită pe pagina 
www.oradenet.ro/esc-abuz și este o secțiune dedicată în exclusivitate adulților. Dacă ai găsit 
ceva pe internet ce poate fi periculos pentru un copil sau adolescent, raportarea prin acest 
punct civil de contact e primul pas. Scrie-ne și noi trimitem informațiile la departamentele 
din Poliție abilitate să investigheze și să intervină. Completarea datelor cu caracter personal 
este opțională. Datele tale ne ajută să cerem informații suplimentare dacă este cazul. 
Persoanele care raportează nu vor fi suspectate față de găsirea conținutul raportat. 
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2.1. Servicii de informare, consiliere și raportare în cadrul 
programului Ora de Net 

Linia de informare și consiliere ctrl_AJUTOR

www.oradenet.ro/ctrl-ajutor

Salvați Copiii România consideră că toți copiii trebuie să fie susținuți pentru a-și 
dezvolta o atitudine sigură și responsabilă față de utilizarea Internetului, computerelor 
și a telefoanelor mobile pentru ca ei să poată evita riscurile inerente ale acestor 
activități sau să poată gestiona situațiile abuzive pe care le întâlnesc online.

Fiecare copil are dreptul să fie în siguranță, fie că vorbim de viața reală sau mediul 
online. Pe lângă cunoașterea riscurilor care există online, este important ca tinerii 
și copiii să reacționeze cerând ajutorul sau raportând situațiile dificile.

Prin urmare, Ora de Net pune la dispoziția publicului larg ctrl_AJUTOR, o linie de consiliere la 
care copiii, adolescenții, părinții și profesorii pot apela pentru a primi consiliere tehnică, legală 
sau psihologică atunci când întâlnesc o problemă care ține de mediul online. Linia de consiliere 
oferă și recomandări generale de prevenire a situațiilor de risc. ctrl_AJUTOR, disponibilă 
la adresa www.oradenet.ro/ctrl-ajutor, poate fi apelată în una dintre următoarele situații:

• Cyberbullying - Situația în care un copil este hărțuit, ridiculizat, 
intimidat sau amenințat prin intermediul internetului.

• Riscuri comerciale – Tentative de phishing, Termeni, condiții sau 
politici neclare sau înșelătoare, Cumpărături online.

• E-crime – Furt de identitate, fraudă, furt de date, încălcarea 
drepturilor de autor, hacking, piraterie.

• Utilizare excesivă – Timp excesiv petrecut folosind dispozitivele sau pierderea 
controlului utilizării internetului, comparativ cu alte activități (offline).

• Sexting – Trimiterea sau primirea consensuală a imaginilor 
cu conținut sexual prin telefonul mobil.

• Grooming – Acțiuni deliberate întreprinse de către un adult în vederea stabilirii 
unei conexiuni emoționale cu un copil cu scopul de a-l abuza sexual ulterior. 

• Conținut ilegal – Imagini cu abuz sexual asupra copiilor, conținut rasist. 
Cazurile sunt redirecționate către linia de raportare esc_ABUZ.

• Conținut potențial dăunător - Poate include pornografie, scene 
de violență și cruzime, auto-vătămare, anorexie, bulimie, consum 
de droguri, auto-mutilare, ridiculizarea unor grupuri pe baza 
etniei, religiei sau a altor factori sociali sau culturali.

• Dragoste/Relații/Sexualitate – Întrebări legate de 
relațiile online sau aplicații de dating.
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• Reputația online

• Confidențialitate – Abuz al confidențialității precum crearea 
de conturi false și informații despre protecția datelor.

• Abilități tehnice – Atunci când un utilizator are nevoie de 
informații despre setările unor dispozitive sau aplicații.

• Contact nedorit din partea străinilor.

• Informații generale despre cum să fii în siguranță online.

Echipa Ora de Net vă recomandă să faceți cunoscut Serviciul gratuit de informare 
și consiliere ctrl_AJUTOR în rândul copiilor și tinerilor astfel încât ei să poată 
apela în cazul în care se regăsesc în au una din situațiile enumerate mai sus.

Mai jos este o schemă cu principalele probleme care pot fi raportate la ctrl_AJUTOR, 
precum și traseul de soluționare. Așa cum se poate observa, pentru probleme care 
țin de sfera ILEGALĂ (Conținut sau comportament) poate fi contactat Serviciul 
de raportare esc_ABUZ, regăsită la adresa www.oradenet.ro/esc-abuz

Cyberbullying Consiliere

Consiliere
Redirecționare Poliție

Consiliere psihologică
Redirecționare Poliție

Consiliere psihologică
Prevenire

Consiliere tehnică
Redirecționare Poliție

Consiliere psihologică

Consiliere tehnică

Redirecționare Hotline

Consiliere tehnică

Informare generală/Prevenire

Consiliere tehnică/prevenire

Grooming

Dependență

Securitate

Confidențialitate

Sexting

Abilități tehnice

Informare

Securitate și 
Confidențialitate

Viruși 
Malware 
Spyware

Phising 
Fraudă

Comportament și 
conținut dăunător Conținut 

dăunător/ilegal

Amenințare
Șantaj

MODALITĂȚI DE CONTACT:

ctrl_AJUTOR poate fi contactat prin următoarele metode:

 » Telefon 031 80 80 000 (Luni – Vineri, 10.00 – 17:00, gratuit în rețeaua DiGi)

 » Email ajutor@oradenet.ro 

 » Facebook Messenger http://facebook.com/SigurPeNet 
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Linia de raportare a conținutului ilegal de pe Internet 

www.oradenet.ro/esc-abuz

esc_ABUZ este componenta de raportare dezvoltată în cadrul proiectului Ora de 
Net, un punct civil de contact, care primește și gestionează sesizările de pe Internet 
referitoare la sau afectând copiii și având caracter ilegal, respectiv dăunător.

Această componentă este adresată adulților, dat fiind caracterul conținutului 
NU recomandăm promovarea acestui serviciu în rândul copiilor sau tinerilor 
pentru a nu îi expune prin informarea cu privire la astfel de abuzuri.

Ce conținut poate fi raportat?

Linia de raportare esc_ABUZ primește sesizări cu privire la materiale 
cu conținut ilegal sau dăunator copiilor, aflate pe internet.

Conținut ilegal:

• Imagini cu abuz sexual asupra copiilor pe internet: 

 ○ Producerea de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice; 

 ○ Oferirea/punerea la dispoziție de materiale pornografice 
cu minori prin sisteme informatice; 

 ○ Răspândirea/transmiterea de materiale pornografice 
cu minori prin sisteme informatice; 

 ○ Procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale 
pornografice cu minori prin sisteme informatice; 

 ○ Deținerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un 
sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice. 

• Pornografia adultă accesibilă minorilor 

• Instigarea la discriminare 

• Transmiterea de comunicări electronice nesolicitate (SPAM) 

Conținut dăunător copiilor:

• materiale care implică nuditate infantilă;

• materiale cu scene de violență (ex. atacuri, violuri, rănire de 
ființe umane sau animale, tortură, omoruri etc);

• materiale care utilizează un limbaj vulgar (profanări, 
înjurături, vulgarități, obscenități);
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• materiale potențial periculoase (descrierea și utilizarea țigărilor, 
alcoolului, drogurilor, armelor, jocurilor de noroc);

• materiale cu alte conținuturi care pot reprezenta un exemplu rău 
pentru copii (care învață sau încurajează copiii să aiba acțiuni 
periculoase sau să imite un comportament periculos);

• materiale al caror conținut poate induce sentimente de 
frică, intimidare, oroare sau teroare psihologică;

• materiale care prezintă incitarea sau prezentarea discriminării sau 
vătămării împotriva oricărui individ sau grup bazate pe considerente de 
vârsta, orientare sexuală, etnice, religioase sau de naționalitate. 

Sesizările se mai pot referi la:

• Copii care trimit sau postează poze nud cu ei ori colegii lor pe internet 

• Site-uri care conțin imagini nud cu copii 

• Site-uri care conțin imagini pornografice cu adulți și sunt accesibile copiilor 

• O convorbire de tip chat între un adult și un copil, în care adultul îi cere copilului: 

 ○ să-i trimită sau să posteze poze nud

 ○ să se întâlnească cu acesta sau 

 ○ să întrețină acte sexuale.

De ce să raportăm?

• Fiecare imagine cu pornografie infantilă reprezintă un copil abuzat.

• Fiecare accesare a unei fotografii cu un copil abuzat sexual 
reprezintă un nou abuz asupra copilului din fotografie.

• Expunerea copiilor la imagini cu conținut pornografic îi va 
afecta pe viitor în dezvoltarea emoțională și le va crește 
nivelul de acceptare a unor astfel de comportamente.

Instrumentarea sesizării

esc_ABUZ este susținut de Inspectoratul General al Poliției Române și Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – instituție aparținând Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

În schema de mai jos, este reprezentată modalitatea de instrumentare a sesizării 
primite la esc_ABUZ, în funcție de tipul sesizării și locația conținutului pe server. 
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Mai  jos găsiți o schemă cu principalele probleme care pot fi 
raportate la esc_ABUZ, precum și traseul de soluționare. 

Nu intră în sfera de competență esc_ABUZ redirecționare către alte structuri

Redirecționare către serviciile Hotline 

partenere în rețeaua INHOPE

Dăunător ANPDCA

Ilegal

Poliția 
Romana

ANCOM

Conținut ilegal aflat în străinătate 

Conținut ilegal aflat în România

MODALITĂȚI DE CONTACT:

 » Formularul online de raportare de la  www.oradenet.ro/esc-abuz

 » Pe email la adresa abuz@oradenet.ro

Pentru sesizarea în mod direct a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Direcția pentru Protecția Copilului, puteți folosi datele de contact ale acesteia: 
email: office@anpfdc.ro, Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
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2.2. Oportunități și pericole în era digitală:
• Aleg conștient.  

Stop dependenței de Internet!
• Joc și joacă în era digitală
• Dă BLOCK agresivității. Și „glumele” dor.  

Stop Cyberbullying!
• Programul de voluntariat Ora de Net

Autor: 
Georgiana Roșculeț – Coordonator programe de formare și consiliere Ora de Net, Organizația Salvați Copiii
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În secțiunea care urmează vei descoperi o serie de informații care îți vor 
oferi o perspectivă extinsă asupra experienței copiilor în era digitală și cele 
mai frecvente pericole: dependența de Internet și cyberbullying. 

Te invităm să  parcurgi integral acest capitol și să încerci să pătrunzi în esența 
experiențelor copiilor care trec printr-o situație de forma celor descrise.

Ce vei găsi în această secțiune?
• Întrebări de reflecție pentru tine 

• Informații preliminare privind cadrul și spiritul activităților Ora de Net 

• Aspecte teoretice și pachet de resurse marca Ora de Ne 

- „Aleg conștient. Stop dependenței de Internet” 

- „Joc și joacă în era digitală” 

- „Dă block agresivității. Și „glumele” dor. Stop Cyberbullying!” 

• Rămâi conectat cu echipa Ora de Net: Programul de voluntariat 
și Serviciile de informare, consiliere și raportare Ora de Net



64

Întrebări de reflecție pentru tine

Toate îmbunătățirile și schimbările de profunzime pe care vrem să le facem în 
societate încep cu o incursiune interioară, uneori facilă, alteori mai anevoioasă 
pentru că ne invită întâi pe noi la schimbare. Chiar dacă suntem motivați și vedem 
beneficiile, procesul nu este întotdeauna ușor pentru că înseamnă să renunțăm la 
prejudecăți, la așteptări și certitudini, la credințe vechi și obiceiuri neactualizate. 

Te invităm să iei câteva momente și să răspunzi, de preferat în scris, la următoarele întrebări:

• Care este motivația ta pentru a te implica în dezvoltarea competențelor și 
abilităților copiilor de a folosi Internetul într-un mod creativ, util și sigur? 

• Care crezi că sunt nevoile pe care tu le poți împlini pentru ca ei să devină 
cetățeni digitali creativi, adaptați și responsabili în societatea secolului XXI? 

• Care este propria ta experiență cu Internetul și noile 
tehnologii, inclusiv cu telefonul mobil? 

• Cum crezi că perspectiva ta asupra acestui subiect poate influența 
modul în care creezi contextele de învățare pe această temă? 

• Cât de curios, deschis, interesat și disponibil poți deveni pentru a asculta 
fără prejudecată experiența copiilor atunci când povestesc despre 
activitatea lor online și despre atitudinea adulților din preajma lor? 

• Cum poți crea un spațiu de siguranță pentru ca aceste dezvăluiri să nu le 
afecteze situația viitoare în ceea ce privește notarea sau reputația? 

Informații preliminare privind cadrul și spiritul activității 

În calitate de Facilitator Ora de Net, pentru derularea următoarei activități va fi nevoie să creezi 
un mediu sigur, bazat pe experimentare, explorare și limbaj accesibil și adaptat nivelului copiilor. 
Te invităm să abordezi acest context nu dintr-un rol de expert ci ca o persoană care învață 
împreună cu copiii și de la ei, care sprijină fiecare participant să se implice în discuții, să înțeleagă, 
să analizeze situațiile propuse, să își spună părerea și să contribuie la activitățile de grup. 

Experiența dobândită în cei aproape 10 ani de activitate și cele mai recente studii științifice, 
ne demonstrează că simpla cunoaștere teoretică nu echivalează cu o aplicare autentică a 
informațiilor. Reflectarea, extragerea propriilor concluzii și identificarea modalităților concrete 
prin care pot pune în practică chiar din acel moment cele învățate, constituie pilonii unei învățări 
pe termen lung și stimulează folosirea inteligentă a acelor elemente în situații asemănătoare. 

Contextele de învățare experiențiale pe care le vom propune au o abordare holistică incluzând 
experiențele, emoțiile, percepțiile, valorile, atitudinile, comportamentele și aspirațiile copiilor și 
ale facilitatorilor. Acest mod de a privi lucrurile, repetat suficient, devine un fel de a fi care este 
congruent cu viața de zi cu zi a facilitatorului și a participanților și, pe fond, asta este ceea ce 
ne dorim cu toții, cât mai multe comunități care aplică și trăiesc în acord cu drepturile omului. 

„Reflectarea, extragerea propriilor concluzii și 
identificarea modalităților concrete prin care 
pot pune în practică chiar din acel moment 
cele învățate, constituie pilonii unei învățări pe 
termen lung și stimulează folosirea inteligentă 
a acelor elemente în situații asemănătoare.”
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Te invit să privești cu empatie răspunsul participanților din grup, unii se vor alătura 
cu deschidere și vor participa iar alții poate nu. Important este să fii atent la fiecare 
persoană din grup, la nivelul lor emoțional și cum activitatea îi afectează, pentru că unele 
subiecte pot fi sensibile pentru unii dintre ei. Asigură-te că toți se simt în siguranță și nu 
sunt nicidecum presați să facă sau să spună ceva ce îi face să se simtă inconfortabil. 

Creează un spațiu sigur în care ei să se acomodeze cu activitatea și apoi oferă 
timp pentru a ieși din starea invitată de aplicația practică. Oferă suficient timp 
pentru discuții post-activitate și evaluare pentru ca toți să poată spune ce e 
semnificativ pentru ei și să simtă că părerea lor este ascultată și valoroasă. 

„Asigură-te că toți se simt în siguranță și nu 
sunt nicidecum presați să facă sau să spună 
ceva ce îi face să se simtă inconfortabil.”

Este firesc să apară păreri diferite sau emoții intense atunci când discutăm despre abuzuri 
pentru că fiecare vede lumea diferit în funcție de credințele, presupunerile și prejudecățile pe 
care le-a interiorizat de-a lungul experienței sale în interacțiunea cu persoanele semnificative 
din viața lor, cu comunitatea și cultura locală și cu mijloacele de informare la care a avut 
acces. Rolul tău este să facilitezi situațiile aparent conflictuale ca o oportunitate de a 
dezvolta abilitățile de ascultare empatică, gândirea critică, cooperarea și simțul dreptății. 
Încurajează comunicarea deschisă și asigură-te că nimeni nu va fi jignit. Încurajează 
prezentarea argumentelor și menționează beneficiile de învățare pe care le avem atunci 
când suntem deschiși la alte puncte de vedere care pot fi la fel de valide ca ale noastre. 

Amintește-le copiilor că fiecare dintre noi suntem mult mai asemănători decât ni se pare 
la o privire superficială și că genul, culoarea pielii, mediul din care provenim sau statutul 
social sunt doar aspecte ale ființei noastre însă, pe fond, toți avem aceleași emoții, 
aceleași nevoi de conectare, de apartenență, de impact și în fiecare moment facem tot 
ce știm mai bine pe baza experienței pe care o avem. Dacă însă conflictul se intensifică, 
decide împreună cu cei implicați un moment ulterior când puteți reveni asupra lui și 
invită-i să se gândească la soluții sau abordări noi care îi pot ajuta în rezolvarea lui.

„Amintește-le copiilor că fiecare dintre noi suntem 
mult mai asemănători decât ni se pare la o privire 
superficială și că genul, culoarea pielii, mediul din 
care provenim sau statutul social sunt doar aspecte 
ale ființei noastre însă, pe fond, toți avem aceleași 
emoții, aceleași nevoi de conectare, de apartenență, 
de impact și în fiecare moment facem tot ce știm 
mai bine pe baza experienței pe care o avem.”

Încurajează copiii să devină autonomi în învățare, să preia responsabilitatea pentru propria 
dezvoltare și utilizare creativă a ceea ce vor descoperi pe parcursul întâlnirii voastre. Chiar 
de la început privește copiii participanți ca potențiali multiplicatori ai activității și ambasadori 
ai folosirii creative, utile și sigure a Internetului. Astfel, tu vei avea mai mult rol de suport 
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și de coordonare a activităților lor, îi vei ghida însă nu vei face tu totul. Te asigurăm că 
vei avea multă împlinire când îi vei vedea că se pot descurca singuri. Uneori poate vor 
greși sau vor face altfel decât ai prefera tu, însă amintește-ți că dacă îi încurajezi, pot privi 
imperfecțiunile ca situații de învățare și data următoare vor fi și mai bine pregătiți.

„Chiar de la început privește copiii participanți ca 
potențiali multiplicatori ai activității și ambasadori 
ai folosirii creative, utile și sigure a Internetului.”
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Copii care petrec peste 6 ore online...

27% 48.3%
într-o zi 
obișnuită
de școală

într-o zi liberă 
(sfârșit de 
săptămână 
sau vacanță)

Copiii care afirmă că petrec peste 6 ore online, fie că vorbim 
de o zi de școală, fie că vorbim de o zi liberă: 

•   sunt semnificativ mai nemulțumiți de relația cu părinții, 
prietenii și profesorii, precum și de viața lor din prezent; 

•   consideră într-o măsură mai redusă că activitățile de zi 
cu zi au sens și sunt mai puțin optimiști cu privire la viitor;

•   sunt mai nemulțumiți de deciziile luate și afirmă că au fost 
mai puțin relaxați în ultimele două săptămâni.

Folosirea internetului de către 
copii și sănătatea emoțională
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Riscurile întâlnite de copii
pe Internet

54%
dintre copii 
spun că au fost 
deranjați sau 
supărați în timp 
ce comunicau 
pe Internet

43%
dintre copii afirmă 
că postează online 
informații personale 
(fotografii, adresa la 
care locuiesc, 
locurile unde merg) 

43%
au văzut sau 
primit mesaje cu 
conținut sexual în 
mediul virtual.

61%
s-au simţit inconfortabil 
ca urmare a ceva văzut 
pe Internet (conţinutul 
violent, cel care incită la 
violenţă sau conținut 
sexual explicit) 

Principala sursă de informare a copiilor respondenți este mediul online. 47,6% dintre copii 
afirmă că verifică uneori, rar sau deloc valoarea de adevăr a informaţiilor citite online.
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Ce anume le place copiilor să învețe 
folosind Internetul? 
•   lucruri care îi pasionează; 
•   despre care nu se vorbește la școală;
•   lucruri care au o aplicabilitate în 

viața reală.

Ce îi atrage la acest mediu? 
•   caracterul interactiv; 
•   posibilitatea de a folosi suport 

video sau audio;
•   faptul că este facil.

Folosirea Internetului 
în scop educațional

73%
dintre copiii 
respondenți spun 
că folosesc 
Internetul la 
şcoală

40%
îl folosesc la 
clasă împreună 
cu profesorul

87.4%
petrec timp 
online în pauze 

31.2%
folosesc internetul 
pe ascuns, în timpul 
orelor de curs
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Aleg conștient. Stop 
dependenței de Internet!
În continuarea acestei campanii am lansat proiectul educațional „Joc și joacă în era digitală”

Ambele pachete de resurse sunt disponibile în continuare pe pagina 
https://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/cancelaria.

Utilizarea Internetului de către copii și tineri
Dată fiind realitatea secolului XXI și tendința inevitabilă de digitalizare, este esențial ca 
fiecare adult implicat în procesul de educație să ia în considerare crearea de contexte 
de învățare pentru copii care să le permită acestora explorarea, dezbaterea, formularea 
și deprinderea principiilor de folosire utilă, creativă și sigură a Internetului. 

Acest material este destinat adulților interesați de abordarea temei Dependența de Internet 
și își propune să ofere o serie de informații de bază pentru a putea ghida copiii și tinerii să :

• își însușească un mod reflexiv de a aborda propriul comportament

•  deprindă abilitatea de a identifica semnalele dependenței de Internet

•  să găsească măsuri pentru folosirea echilibrată a tehnologiei

•  să se susțină unii pe alții pentru a depăși tentația de a deveni dependenți de Internet 

Până la sfârșitul acestuia veți putea înțelege cauzele și nevoile din spatele 
comportamentului copiilor pentru a îi putea sprijini să identifice alternative 
pentru petrecerea timpului liber și evitarea dependenței de Internet.
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CONCLUZII ALE STUDIULUI  
„Utilizarea Internetului de către copii și tineri” (2019)

Utilizarea Internetului de către copii

• Vârsta medie la care copiii încep să petreacă timp online este de 9 ani, cu valori 
cuprinse între 7.4 ani în cazul copiilor de 12 ani și 9.7 în cazul celor de 17 ani. 
Vârsta la care copiii încep să acceseze Internetul descrie un trend descrescător. 

• 96,1% dintre copii accesează Internetul folosind telefonul mobil smart. 

• 99,3% dintre copii declară că au un profil pe o rețea socială. 

• Cele mai populare rețele de socializare în rândul copiilor sunt 
Facebook (95,9%), Youtube (90,5%) și Instagram (81,4%). 

• 27% dintre respondenți afirmă că, într-o zi obișnuită de școală, petrec peste 
6 ore online sau își verifică constant dispozitivul de pe care navighează.

• În cazul unei zile libere, fie că vorbim de sfârșitul de săptămână sau 
de vacanță, 48,3% dintre copii petrec peste 6 ore pe zi online. 

• Aproximativ 1 din 5 copii (23,5%) spun că postează de 
plictiseală, procent mai ridicat în rândul liceenilor.

Internetul în context educațional 

• 73% dintre copiii respondenți spun că folosesc Internetul la școală. 
Întrebați despre contextele în care utilizează Internetul în mediul școlar, 
mai puțin de jumătate spun că îl folosesc la clasă împreună cu profesorul 
sau în cazul orelor de informatică. 87,4% dintre copii afirmă că petrec timp 
online în pauze iar 31% că o fac, pe ascuns, în timpul orelor de curs. 

• 39,9% dintre copii spun că nu sunt încurajați de profesori să 
folosească Internetul decât ocazional sau deloc. 

• Întrebați ce anume le place să învețe folosind Internetul, majoritatea 
copiilor menționează lucruri care îi pasionează, despre care nu se vorbește 
la școală și care au o aplicabilitate în viața reală. Aproximativ 4 din 10 
copii spun că aprofundează online informația primită la școală. 

• Caracterul interactiv al informației, posibilitatea de a folosi suport 
video sau audio și faptul că este facil, reprezintă principalele 
motivații pentru care copiii aleg să învețe online. 

Jocurile online

• 63,5% din respondenți afirmă că se joacă online, 
semnificativ mai mulți băieți și elevi de gimnaziu. 

• 43% dintre copiii care spun că se joacă online menționează, întrebați 
numele jocului, „Grand Theft Auto” sau „Counter Strike”, ambele 
implicând violență și fiind destinate exclusiv publicului adult. 

• Majoritatea copiilor (79,9%) afirmă că se joacă online pentru că este distractiv sau 
pentru a se relaxa (60,6%), iar 45,2% spun că fac acest lucru pentru că sunt plictisiți.
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Internetul și starea de bine emoțională a copiilor 

• Copiii din familii cu ambii părinți prezenți în gospodărie afirmă 
într-o măsură semnificativ mai scăzută că petrec peste 6 ore online 
într-o zi de școală. Lipsa unui părinte din gospodărie se asociază cu 
un timp mai îndelungat petrecut pe Internet de către copii. 

• Respondenții care afirmă că petrec peste 6 ore online, fie că 
vorbim de o zi de școală, fie că vorbim de o zi liberă: 

 ○ sunt semnificativ mai nemulțumiți cu privire la viața lor din prezent; 

 ○ sunt semnificativ mai nemulțumiți de relația cu părinții, prietenii și profesorii; 

 ○ consideră într-o măsură semnificativ mai redusă că activitățile de 
zi cu zi au sens și sunt mai puțin optimiști cu privire la viitor; 

 ○ afirmă că au fost mai puțin relaxați în ultimele două 
săptămâni și sunt mai nemulțumiți de deciziile luate. 

• Respondenții care afirmă că s-a întâmplat „des” și „foarte des” să nu 
mănânce sau să doarmă pentru a sta pe Internet, că nu s-au simțit în 
largul lor când nu puteau naviga pe Internet, că au petrecut timp online 
fără un scop specific, că au petrecut mai puțin timp cu familia sau prietenii 
pentru a sta pe Internet etc. sunt caracterizați de niveluri semnificativ 
mai scăzute ale indicatorilor stării de bine emoționale măsurați. 

• Copiii care spun că au fost victima unui comportament de tip „cyberbullying” 
sau „sexting” acordă scoruri semnificativ mai scăzute la întrebările care 
măsoară starea de bine emoțională. În același timp, cei care se joacă pe 
Internet spun că sunt mai puțin îngrijorați /că se simt mai relaxați. 

• Lipsa unei rețele de suport emoțional este foarte puternic asociată cu medii 
foarte mici la itemii referitori la starea de bine, la fel situația în care copiii 
nu se simt apreciați, se simt apreciați doar de către o singură persoană sau 
în schimbul unei contraprestații. Respondenții care afirmă că s-a întâmplat 
„des” și „foarte des” să nu mănânce sau să doarmă pentru a sta pe Internet, 
că nu s-au simțit în largul lor când nu puteau naviga pe Internet, că au 
petrecut timp online fără un scop specific, că au petrecut mai puțin timp cu 
familia sau prietenii pentru a sta pe Internet etc. sunt caracterizați de niveluri 
semnificativ mai scăzute ale indicatorilor stării de bine emoționale măsurați. 

Întregul studiu „Utilizarea Internetului de către copii și tineri” dezvoltat de Organizația Salvați Copiii în 
cadrul programului Ora de Net este disponibil pe platforma www.oradenet.ro (secțiunea Resurse-Media).
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Reflecții pentru adulții implicați în educația copiilor
Această secțiune are rolul de a vă oferi detalii despre experiența copiilor 
în mediul online și a copilăriei în era digitală. Nu este nevoie ca acestea să 
fie integrate în discuțiile dvs cu elevii însă vă pot oferi o bază solidă pentru 
abordarea subiectului cu părinții sau alte persoane care au în grijă copii. 

Pentru lucrul cu elevii, veți avea informațiile relevante în secțiunea III – Dependența de Internet 
și în prezentarea 3.2 – Dependența de Internet – prezentare pentru activitatea A.

De asemenea, vă invităm să creați o obișnuință din a reflecta la propriile tendințe și a observa 
impulsurile afective, somatice sau prejudecățile față de nativii digitali. Pentru început, evaluați 
reacția pe care o aveți când parcurgeți concluziile studiului din secțiunea precedentă.

• Care este configurația internă a gândurilor, emoțiilor și senzațiilor dvs? 

• Care sunt impulsurile pe care le aveți?

• Când vă gândiți la dependență ce tip de comportamente vă vin în minte? 

• Când vă referiți specific la dependența de Internet, care credeți 
că ar fi manifestările în cazul copiilor și adulților?

Interesul pentru a contribui la reducerea potențialului privind dependența 
și deschiderea dvs față de experiența copiilor, vor spori șansele de a 
nu da curs reacției imediate, ci de a alege un răspuns cât mai empatic 
și axat pe o înțelegere mai profundă a comportamentului lor. 

Este firesc ca micuții și tinerii de astăzi să crească și să se dezvolte diferit față de 
generațiile precedente care au trăit în alt context politic, familial, social și cultural. În 
ciuda preconcepțiilor generale, integrarea Internetului în activitatea copiilor nu implică 
o scădere implicită a preferinței lor pentru relaționare, mișcare, joacă, învățare sau 
preocupare pentru teme. Acestea sunt deja semne ale unei dependențe de tehnologie și, 
cu atât mai mult, într-o astfel de situație copiii au nevoie de sprijin din partea adulților. 

În schimbul unei comunicări care are la bază critica, învinuirea, rușinarea, desconsiderarea 
celui care are o altă experiență, vă propunem să ne concentrăm la binele și interesul 
copiilor. Aceștia au nevoie de modele de comportament, alternative sănătoase, ghidare 
și sprijin din partea celor mari pentru a deprinde competențele de folosire creativă, 
utilă și sigură a Internetului prin contexte de învățare adaptate modului lor de a fi.

Acest material are scopul de a vă ajuta să înțelegeți mecanismele din spatele 
creării unei dependențe de Internet și să îi sprijiniți pe copii pentru a nu se afunda 
în mediul virtual și a regăsi relaxarea, bucuria și pasiunea și în alte activități. 

Copilăria în era digitală

Vă invităm să privim contextul mai larg în care copiii vin pe lume și cresc. Cei mici fac 
cunoștință pentru prima dată cu dispozitivele tehnologice, direct sau indirect, văzându-i 
pe părinții sau cunoscuții lor folosindu-le. Din nefericire, tendința de utilizare excesivă a 
Internetului rămâne și una dintre provocările adulților de astăzi, nu doar a copiilor. 

Lipsa informațiilor privind modul în care copiii învață să fie în lume, 
chiar înainte de a începe să vorbească și dependența părinților de 
tehnologie constituie unii dintre indicatorii de mare risc pentru copii.

Pentru a înțelege mai bine potențialul de obișnuință cu tehnologia încă din primii ani de viată, 
ne vom opri la anumite situații frecvent menționate de părinți și educatori și vom analiza 
impactul mediului familial, social și cultural din copilăria timpurie a nativilor digitali. 

Să luăm situația în care în timpul alăptării sau de apropiere cu copilul, părinții sunt absorbiți de ecrane. 
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În acest caz, experiența celui mic este una incongruentă pentru că deși părintele este fizic 
prezent, din punct de vedere emoțional el nu este acolo. Pentru copil, relația de atașament 
cu persoanele semnificative constituie baza lui de siguranță și iar lipsa de contact autentic, 
susținut, neîntrerupt îl face pe cel mic să experimenteze o frică de abandon, fiind activat chiar 
instinctul de supraviețuire. Absența emoțională a părintelui și reacțiile diverse și rapide ale 
acestuia pe care le are la conținutul pe care îl explorează online, creează la nivel profund 
o lipsă de siguranță și consistență pentru copil care se poate manifesta prin agitație, plâns 
și tulburări ale rutinei zilnice. Nu de puține ori, astfel de reacții firești ale copilului pot crea 
un cerc vicios dacă părinții, la rândul lor, se simt speriați, vinovați, nesiguri și au nevoie să 
se relaxeze după tensiunea cu copilul și apelează tot la tehnologie pentru a se liniști. 

Pentru a înțelege mai bine, putem să facem o comparație: experiența copiilor ai căror părinți 
au un grad mare de dependență de tehnologie este similară cu ceea ce experimentează 
micuții ai căror îngrijitori sunt indisponibili emoțional din cauza unor probleme fizice sau 
tulburări de ordin psihologic. Impactul unei interacțiuni în care adultul semnificativ pentru 
copil nu răspunde nevoilor sau eforturilor copiilor de contact au fost analizate în context 
științific, de laborator, încă din anii ’70. Iată două scurte secvențe care surprind ideea: 
www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 și www.youtube.com/watch?v=LJRVKcOZrmU.

În și mai multe situații din experiența copiilor născuți în era digitală, tehnologia devine dădacă 
pentru situațiile în care părinții nu pot fi alături de copiii lor fizic sau emoțional. 

Situațiile de acest fel sunt din ce în ce mai frecvente dată fiind structura familială 
care este din ce în ce mai diversă în zilele noastre: fie plecării în afara țării a unuia 
sau ambilor părinți, rata crescută de divorț, creșterea copiilor de către rude sau 
abandonul copiilor. Așa cum dovedesc și rezultatele studiului Ora de Net, copiii 
care nu locuiesc cu ambii părinți înregistrează o stare de bine mai scăzută.

Atunci când cel mic primește un dispozitiv pentru a îi distrage atenția într-o situație în care de 
fapt avea nevoie să fie împreună cu părintele, să se joace cu alte obiecte, să exploreze spațiul sau 
atunci când i-a fost frică sau era supărat, îl determină ca inconștient să preia această asociere 
ca model și să continue să suplinească nevoile neîmplinite cu diverse activități din mediul online. 

De partea cealaltă, în context educațional, în unele creșe și grădinițe din România sunt 
folosite televizoarele smart în mod excesiv în raport cu etapa de dezvoltare la care se află 
copiii participanți la activități. Efectul acestei practici este comparabil cu ceea ce unii copii 
experimentează în mediul familial. Privitul la televizor sau alte dispozitive mai mult de câteva 
minute pe zi, fără un obiectiv clar și specific de învățare decis, asumat și ghidat de un adult, 
creează premisele unor forme de pasivitate a copilului în raport cu procesul lui de dezvoltare. 

Un alt efect care ia amploare în România, este cel al copiilor preșcolari care au întârzieri 
în achiziția limbajului, au dificultăți în dezvoltarea vocabularului sau în structurarea corectă 
a propozițiilor deși nu prezintă alte forme ale unor deficiențe. Motivul presupus este că 
acești micuți nu au suficient de multe ocazii să se exprime, să fie ascultați până la capătul 
propoziției și apoi ajutați să formuleze corect. Cu acest început, este ușor să intuim că rata 
analfabetismului funcțional și cea a abandonului școlar se vor menține la cote îngrijorătoare.

Având astfel de contexte în primii ani de viață, copilul poate asocia 
tehnologia ca fiind soluția prin care poate scăpa de sentimentele 
pe care nu știe cum să le gestioneze: singurătatea, dorința de 
explorare fără direcție clară, plictiseala și multe altele. 

Într-un scenariu în care acest comportament se menține pe termen lung, cei mici 
ajung să se deconecteze de realitatea din interiorul lor, să aibă capacități reduse de 
atenție, concentrare și să nu mai știe cum să exprime adevăratele trăiri sau dorințe. 
Privit cu superficialitate și fără un real interes, adesea copilul poate părea în ochii 
adulților din jurul lui ca fiind în sine neatent, confuz, incongruent sau neglijent. 
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Stimulii din producțiile online sunt numeroși, atractivi, dinamici și cu greu se pot 
compara cu realitatea de zi cu zi, aceștia stimulează producția de substanțe 
chimice responsabile de o stare de fericire și asta pune bazele unui comportament 
dependent încă de dinainte ca cel mic să poată alege altceva. La vârste fragede 
copilul are nevoie să se miște, să relaționeze, să se joace și să se exprime.

Într-o lume în care peste 40% din populație are acces la Internet, adolescenții folosesc adesea 
mediul online ca antidot pentru singurătate. Din nefericire, în mod paradoxal, Internetul 
creează un context foarte potrivit pentru însingurare camuflată de o mulțime de ore navigând 
pe pagini de socializare fără scop, selfie-uri cu zâmbete care ascund ochi triști și promovarea 
doar a unor secvențe de viață care nu surprind întreaga realitate, de aceea părând ideale. 

Cu privirea absorbită de ecrane, oricine, nu doar copilul, poate pierde conexiunea cu sine și 
cu cei apropiați, devine mai tăcut și mai tentat să împărtășească lucruri intime cu cei străini. 
Dacă alegi să vezi în termeni comparativi, pentru anumite persoane este mai facil să simtă 
încredere și mai multă înțelegere din partea celor cunoscuți pe Internet față de ce simt în 
relațiile cu cei apropiați. Nu este cazul să prioritizăm sau să ne poziționăm în tabere opuse 
pentru că realitatea este că fiecare context are propriile avantaje și dezavantaje, însă acestea 
depind de experiența individuală a fiecăruia și, mai mult decât atât, acestea tind din ce în ce 
mai mult să se completeze decât să se excludă. Pentru nativii digitali, noile tehnologii fac parte 
din elementele esențiale ale vieții lor și este important să acceptăm acest aspect și să le oferim 
un exemplu potrivit pentru cum le pot integra într-un mod echilibrat, util și plăcut în viața lor. 

Vă prezentăm aceste situații cu scopul de a înțelege că lipsa de informare a adulților cu privire 
la dezvoltarea fizică și psihologică a copiilor în primii ani de viață continuă să constituie 
riscul cel mai mare pentru copii. Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor este un factor 
decisiv și va avea consecințe asupra dezvoltării fizice, emoționale și cognitive a copilului.

Rolul programului Ora de Net și a fiecărui cadru didactic și specialist este să se asigure 
că nu se raportează la părinți sau educatori dintr-o poziție de superioritate, cu critică 
sau învinuire, ci este disponibil să sprijine adulții din comunitatea lor să înțeleagă rolul 
pe care îl au în dezvoltarea copiilor și să le ofere informații corecte și complete. De cele 
mai multe ori, părinții și educatorii care află de aceste efecte, au disponibilitatea să facă 
ce ține de ei pentru a îmbunătăți situația: să învețe mai mult despre lumea copiilor, să 
înțeleagă mai bine cum funcționează mediul online și ce efecte are asupra celor mici, 
să își revizuiască propriul comportament și să acorde prioritate relației cu copilul. 

Tehnologia este doar un instrument care scoate mai mult în evidență o situație de fapt - copiii 
și adolescenții prezintă tot mai des manifestări din sfera anxietății și depresiei și noi, adulții 
din jurul lor, putem contribui la schimbarea acestei tendințe prin a fi mai conștienți, mai 
implicați, mai antrenați de dorința de a fi aproape de ei așa cum au ei nevoie de noi. Este 
esențială atitudinea și încrederea adulților cu privire la acest subiect pentru a putea să pună 
aceste limite cu consecvență, fermitate și blândețe pentru a asigura protecția micuților. 

Punerea în practică a acestor decizii înseamnă să ajusteze contextele de dezvoltare și învățare 
pentru copii care îi sprijină să folosească Internetul ca instrument pentru educație. Pe termen 
lung, acestea contribuie la modul în care copilul se va raporta la tehnologie și vor deveni 
principii care îi vor servi să aleagă într-un mod conștient cum folosesc o astfel de resursă.

Educație pentru viața în era tehnologică

Validarea modului diferit în care cresc copiii în această perioadă și, implicit, eliminarea evaluărilor 
și comparațiilor între copilăria adulților de altădată și cea a copiilor de acum, pot constitui primul 
și cel mai semnificativ pas pe care adulții îl pot face. Atât noi, cât și ei, trăim într-o societate 
mult mai dinamică, mai imprevizibilă, mai generoasă în termeni de oportunități de dezvoltare și 
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selecție și asta face ca abilitățile de care avem nevoie pentru a avea succes și a fi fericiți, nu se 
mai încadrează în același registru. Cu fiecare generație nouă, scade toleranța de a urma regulile 
impuse fără a înțelege scopul sau rolul lor, a asculta fără a fi co-interesat, a reduce învățarea la 
funcțiile de memorare și reproducere în detrimentul creativității și experimentării, acceptarea 
unor forme de abuz și pasivitatea tipică generațiilor anterioare de elevi. Toate acestea sunt 
provocate și reconsiderate în noul context social. Relațiile pe care copiii le stabilesc cu părinții, 
cu ceilalți membri ai familiei, cu prietenii și cu profesorii sunt baza pe care își va clădi viața 
copilul de azi care mâine va deveni adult, partener, manager, coleg, politician, profesionist etc. 

Plecând de la înțelegerea că modul în care copiii cresc este ceva ce ne privește pe fiecare dintre 
noi, nu doar pe părinți, vă invităm să ne oprim pentru câteva momente asupra nevoilor copiilor 
care sunt împlinite în mediul online. Astfel, putem oferi copiilor mai multe alternative potrivite, 
ancorate în înțelegerea că abilitățile de care are nevoie omul modern nu au constituit priorități 
sau chiar au fost subminate în educația secolului XIX care a fost un răspuns al nevoii sociale 
și de forță de muncă determinate de industrializare. Este necesar să nu pierdem din vedere că 
educația de acum trebuie să răspundă momentului prezent și perspectivelor realiste despre viitor.  

Consiliul Europei și Parlamentul European au adoptat programul-cadru pentru 
definirea compețentelor esențiale pentru un proces de învățare permanent 
în secolul XXI. În cadrul acestui program au fost definite următoarele 8 
competențe esențiale și 7 competențe transdisciplinare, astfel:

• competențe esențiale: comunicarea în limba maternă, comunicarea într-o limbă 
străină, abilitățile matematice și competențele de bază în materie de știință și tehnologie, 
competențele digitale, abilitatea de a învăța eficient, cultura socială și civică, spiritul 
de inițiativă și cel antreprenorial, conștientizarea culturală și expresivitatea;

Din nefericire, în cazul în care adulții nu se adaptează și nu integrează noile curente, copiii 
și tinerii pot cădea cu ușurință în capcana de a respinge total obiceiurile generațiilor 
trecute fără a avea o alternativă de urmat. Pierderea tuturor este enormă și cu impact 
negativ pe termen lung atunci când adulții responsabili de educația copiilor cad în 
plasa lipsei de comunicare cu copiii pe teme ce țin de integrarea noilor tehnologii. Sunt 
suficiente surse de informare utile adulților care doresc să sprijine copiii spre o tranziție 
sănătoasă în care pot prelua și dezvolta abilități de viață care și-au dovedit utilitatea și 
impactul pozitiv de-a lungul timpului precum perseverența, consecvența sau răbdarea.

O serie de abilități și competențe transdisciplinare pe care merită din plin să 
le hrănim prin contexte de învățare adresate copiilor: comunicarea, creativitatea, 
gestionarea constructivă a emoțiilor, spiritul de inițiativă, curiozitatea, autonomia 
în învățare, aventura, gândirea critică, capacitatea de rezolvare a problemelor 
complexe, colaborarea și crearea unor contacte autentice cu alte persoane, inovarea, 
capacitatea de autoevaluare realistă și axată pe progres în raport cu aspirațiile.

A face loc și chiar a celebra modurile noi de a privi propria persoană, relațiile și lumea în care 
trăim, a deveni conștienți de drepturile egale ale fiecărei ființe umane și responsabilitățile care 
decurg din această înțelegere, ne permit să creăm premisele pentru bunăstare și incluziune.
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Pentru a fi mai conștienți de modalitățile potrivite de a răspunde 
nativilor digitali, vă invităm să consultați anexa de mai jos. 

Nevoile copiilor în era digitală  
și strategii folosite de adulți
Prima coloană constă în strategii de dorit iar a doua coloană sunt 
situații și comportamente de evitat în relația cu copilul.

vs.

Nevoia de siguranță

folosirea echilibrată a tehnologiei 
în raport cu activitățile offline

vs. navigarea fără limite coerente

Nevoia de apartenență la comunitate

alegerea liberă a relațiilor de prietenie vs. lipsa de diversitate sau alegere

Nevoia de empatie și onestitate

conectarea autentică și 
prezența emoțională

vs. autoritate fără explicații

Nevoia de odihnă

timp liber, nestructurat vs. supraaglomerarea programului copilului

Nevoia de provocare

explorare și joacă vs. cadre fixe și rigide

Nevoia de autonomie

participarea și împuternicirea lui în 
acord cu etapa de dezvoltare

vs.
protecție neacordată la 
capacitățile copilului

Nevoia de muncă

contribuție la un bine mai mare 
decât propriul interes

vs. neresponsabilizare sau scutire de sarcini

Nevoia de transcedere

hrănirea și stimularea stării de 
prezență, uimire, creativitate

amorțire fizică, emoțională și mentală

Împlinirea acestor nevoi se reflectă în gradul de vitalitate și starea de bine a copilului.
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Oportunitățile mediului online pentru copii și adolescenți

Mediul online este foarte generos în termeni de propuneri iar cei mici pot să dea curs cu 
ușurință tendinței lor naturale de explorare ajungând să întâlnească spații sau activități 
online foarte atractive. Copiii sunt în mod natural deschiși, curioși și pe Internet mărtu-
risesc că se simt foarte des liberi și în control pentru propriile decizii, pot învăța într-un 
mod interactiv aproape orice și acest lucru le hrănește încrederea în sine.

Prin diversele activități specifice care presupun o evaluare, prin scor sau prin conectarea 
cu alte persoane, ei pot să își măsoare competența, propriul progres, primesc feedback 
individual rapid, se pot exprima și adesea se simt „ei înșiși”. Multe din spațiile online te 
invită la reflecție și din acest loc, copiii ajung să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși. 

Nevoile lor de contribuție, de a crea conținut original și a fi valorizați de 
ceilalți, sunt din ce în ce mai vizibile pentru tânăra generație. 
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„Unii dintre tineri aleg jocuri și activități complexe 
care le stimulează elemente mai înalte ale poten-
țialului uman precum gândirea critică și cea 
strategică, creativitatea, exprimare personalizată 
acordată la context, adaptarea și spontanei-
tatea pentru a putea lua decizii rapide.Totodată, 
se încurajează colaborarea cu alți membrii ai 
comunității online pe care tinerii o accesează.”

Mai mult decât atât, unii dintre tineri aleg jocuri și activități complexe care le stimulează 
elemente mai înalte ale potențialului uman precum gândirea critică și cea strategică, creati-
vitatea, exprimare personalizată acordată la context, adaptarea și spontaneitatea pentru 
a putea lua decizii rapide.Totodată, se încurajează colaborarea cu alți membrii ai comuni-
tății online pe care tinerii o accesează. Desigur, în interacțiunile lor inevitabil vor intra 
în tatonări, ciocniri și conflicte și aceasta este o oportunitate permanentă de creștere 
dacă este hrănită capacitatea lor de a rămâne conectați în relații și a trece împreună 
cu celălalt prin diverse situații tensionate și a găsi rezoluții pentru conflictul apărut.

Componenta socială a Internetului este cea mai des menționată de către copii și tineri 
ca fiind importantă pentru ei. Nevoia de conectare cu persoane care împărtășesc 
aceeași experiență, interese, pasiuni sau curiozități, este o nevoie profund umană. 

Adolescenții parcurg o perioadă esențială în procesul lor de dezvoltare și nu este 
deloc ușor să te simți singur și neînțeles în acest proces astfel că spațiul online 
devine o resursă pentru ei de a se simți „împreună” cu ceilalți. Din acest motiv, 
adoptă modele ale persoanelor publice, artiști, vloggeri, idoli ai generației lor.

„În pragul și pe durata acestor ani de revoluție 
interioară în care emoțiile sunt de multe ori foarte 
intense și nu mereu foarte stabile, în care știu 
că nu mai sunt copii însă nici claritatea adultului 
nu este încă accesibilă pentru ei, în care dorința 
de nou și de exprimare este tot mai evidentă 
iar contextele din familie, de la școală sau chiar 
sociale nu încurajează această dezvoltare, 
prietenii online devin foarte importanți.”

Comportamentul acestora devin adevărate manifestări tipice în grupurile de tineri pentru că 
au nevoie să aparțină unei comunități. E firesc să fie așa și pentru binele lor merită să hrănim 
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din timp preferința lor de a urma oameni cu valori înalte. În pragul și pe durata acestor ani de 
revoluție interioară în care emoțiile sunt de multe ori foarte intense și nu mereu foarte stabile, 
în care știu că nu mai sunt copii însă nici claritatea adultului nu este încă accesibilă pentru ei, în 
care dorința de nou și de exprimare este tot mai evidentă iar contextele din familie, de la școală 
sau chiar sociale nu încurajează această dezvoltare, prietenii online devin foarte importanți.

Desigur, toate aceste aspecte sunt mai degrabă benefice și reprezintă oportunitățile aduse 
de era digitală. Copiii pot fi însă expuși la diverse pericole în încercarea lor de a cunoaște 
lumea, iar explorarea și relaționarea în mediul online, un spațiu public și nereglementat, nu 
este o excepție. Folosit în exces sau fără o informare și experiență ghidată inițial de un adult 
care are viziunea de ansamblu, copilul are mult mai multe șanse să ajungă în situații neplăcute 
pe Internet și să nu știe cum să reacționeze și riscă să devină dependent de tehnologie.

Atenția este moneda de schimb în era digitală. Voința este adesea tulburată din cauza creării 
unei culturi care pune mare accent pe dorințe și fantezii care nu răspund unor nevoi reale. 
În lipsa unor informații pertinente despre eforturile companiilor și ale presei de a atrage 
profit și rating, atât adulții, cât și copiii, pot să cadă cu ușurință în capcana dependenței de 
Internet. Reclamele agresive ale companiilor personalizate în funcție de profilul și istoricul 
fiecărui utilizator și viețile cosmetizate din postările online ale altor persoane, stimulează 
lipsa de siguranță și încredere în sine, sentimentul de inadecvare, frică, vină și rușine plasând 
fericirea oamenilor undeva în viitor sau în afara propriei persoane. Aceste mesaje venite 
din atât de multe părți fac până și adulții să se îndepărteze de puterea lor personală și să 
se autolimiteze. În acest caz, este facil să ne dăm seama că aceste componente au un efect 
similar și chiar mai accelerat asupra copiilor dat fiind lipsa lor de experiență de viață pentru 
a putea discerne ce îi este util pentru un scop mai mare și ce doar „face timpul să treacă”.

„În lipsa unor informații pertinente despre eforturile 
companiilor și ale presei de a atrage profit și 
rating, atât adulții, cât și copiii, pot să cadă cu 
ușurință în capcana dependenței de Internet. 
Reclamele agresive ale companiilor persona-
lizate în funcție de profilul și istoricul fiecărui utili-
zator și viețile cosmetizate din postările online 
ale altor persoane, stimulează lipsa de siguranță 
și încredere în sine, sentimentul de inadecvare, 
frică, vină și rușine plasând fericirea oamenilor 
undeva în viitor sau în afara propriei persoane.”
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Dependența de Internet și dispozitive tehnologice

Reducerea riscului de dependență prin 
relaționare pozitivă cu profesorii și colegii

În evenimentele pe care le propunem ne dorim ca partenerii noștri, inclusiv dvs, colaborator 
în cadrul acestui proiect, să reușiti să facilitați înțelegerea punctelor diverse de vedere, să 
exersați empatia și a comunicarea asertivă, non-violentă, de la om la om, între persoane de 
vârste diferite, cu roluri diferite în procesul de educație. Experiența unor astfel de întâlniri 
este foarte vie pentru că veți observa că în spatele comportamentului asociat cu folosirea 
tehnologiei stau, de fapt, alte motive care își au originea în atmosfera în care trăiește copilul, 
în climatul și cultura acelei familii, acelei instituții de învățământ și a grupului de prieteni. 
Dependența de Internet a copiilor este un simptom, deseori pare cauză însă este doar un efect.

Copiii care manifestă tendințe sau simptome ce indică dependență au nevoie de sprijinul 
adulților și al colegilor pentru a accesa alternative de împlinire a nevoilor psihologice și a 
"dezvăța" obișnuința de a se adânci în activitatea online. Altfel spus, au nevoie de persoanele 
apropiate pentru a decupla impulsul de acțiunea automată care nu este în binele lor și care le 
afectează alte aspecte ale vieții. Este important ca acest suport să nu fie acordat cu forța, din 
contră, este important să stabiliți o relație de încredere autentică pentru că, mai mult decât 
orice, copiii și tinerii au nevoie de ascultare, iubire, răbdare și blândețe în acest proces. 

Vă încurajăm să priviți cu mult interes, deschidere și bunăvoință comportamentul copiilor 
realizând faptul că dependența este o strategie inconștientă nefericită prin care încearcă să 
își împlinească anumite nevoi. În acest caz, perspectiva pe care v-o propunem este să creați 
cadrul pentru a descoperi ce îl împiedică să trăiască plin de vitalitate, să caute diversitatea 
experiențelor, să fie curios și deschis pentru explorare și învățare, să aibă răbdare și 
energie să investească în activități care îi pot aduce beneficii și satisfacții mai târziu.

Recomandăm ca în procesul de dezvoltare a oricărui proiect educațional să luați în 
considerare nevoile copiilor care pot fi împlinite prin intermediul noilor tehnologii, validând 
astfel experiența lor. Această perspectivă în care privim lumea online prin ochii nativilor 
digitali este esențială. În procesul de a alege cu mai mare discernământ resursele online 
potrivite pentru vârsta lor, atât părinții, cât și cadrele didactice, pot iniția discuții mai eficiente 
cu copiii și tinerii cu privire la potențialele pericole asociate cu folosirea Internetului.

Ceva ce lipsește des din metodele tradiționale de educație o constituie aprecierea 
onestității, suportul între colegi, celebrarea progresului și colaborarea în echipă. Vă 
invităm să puneți mai mult accent pe toate aceste elemente și să prezentați activitățile 
ca fiind valoroase în sine, dincolo de contextul de competiție națională.

Bucuria ce răsare dintr-un astfel de contact autentic între dvs și copii și din atmosfera 
de colaborare între membrii aceleiași clase care participă la un astfel de proiect 
comun, nu se va compara cu mânuirea unui dreptunghi cu imagine dinamică. Împreună 
puteți să creați spațiul oportun pentru a vă asculta unii pe alții și a face eforturi să 
înțelegeți perspectiva celuilalt chiar și atunci când rezonați cu ea sau, din contră, nu 
este ceva ce ați alege sau, în cazul dvs, nu auziți ceva ce vă doriți pentru ei.

Cu alte cuvinte, prin astfel de activități educaționale aveți oportunitatea de a un astfel de 
context de transformare a modului în care elevii dvs văd influența tehnologiei în viața lor, 
timpul petrecut online și suportul colegilor. Vă recomandăm să vă mențineți într-un rol neutru 
și să manifestați respect și înțelegere față de participanți având în minte nevoile lor descrise în 
Anexa din secțiunea precedentă. Încurajați-i pe ei să găsească beneficiile folosirii tehnologiei 
cu măsură și inteligent și asigurați-vă că în clasă este o atmosferă pozitivă și susținătoare.
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Vă invităm să dedicați două sesiuni pentru dezbaterea cu elevii a subiectului. 

• În prima sesiune să vă axați pe prezentarea materialului video, discuțiilor deschise 
și detaliilor despre dependența de Internet (test, definiție, cauze, efecte).

• Să acordați o săptămână de auto-observare a comportamentului:  
Invitați elevii să:

 ○ își  monitorizeze activitatea online – cât timp stau online, ce accesează, 
dacă sesizează tendințe de dependență, ce fac când doresc să se oprească, 
ce gândesc/cum se simt/cum acționează când nu pot intra online

 ○ se gândească cum ar fi pentru ei să nu intre online deloc 2 zile consecutive 

• În a doua sesiune să împărtășiți concluziile și să puneți la cale 
planul de acțiune pentru activitatea comunitară și filmul pentru 
înscrierea în programul de voluntariat Ora de Net

Pentru structurarea discuțiilor vă putem la dispoziție prezentarea pregătită pentru concursul 
derulat în perioada februarie-aprilie 2019 și disponibilă în continuare în pachetul de resurse: 

3.2 – Dependența de Internet – prezentare pentru activitatea A.

Definiție și indicatori ai dependenței

Dependența de Internet presupune lipsa capacității de a alege conștient motivul, modul 
și timpul dedicat utilizării dispozitivelor tehnologice. Altfel spus, este o acțiune compulsivă 
care presupune pierderea controlului impulsurilor legate de utilizarea Internetului (jocuri 
online, rețele sociale, sesiuni-maraton de navigare online sau urmărit materiale video sau 
seriale online), care persistă în ciuda consecințelor negative pentru persoana în cauză. 

Este important să facem distincția între folosirea conștientă a Internetului ca instrument 
pentru a atinge un obiectiv definit și cazurile în care putem numi comportamentul 
ca fiind un indiciu al dependenței. Numărul de ore petrecut online nu este un 
indicator în sine dacă nu este asociat și cu alte comportamente și stări.

O persoană care are deja a atins un grad mare de dependență va 
răspunde afirmativ la cel puțin 5 dintre afirmațiile de mai jos :

• Inițial am avut o stare de bine și satisfacție atunci când eram conectat online și, în 
timp, dobândesc această stare doar dacă cresc numărul de ore petrecut online.

• Simt o stare de agitație, neliniște, nervozitate, irascibilitate pe durata altor 
activități care nu implică mediul online. Mă gândesc des la următoarele 
activități pe care le voi desfășura atunci când mă voi reconecta pe Internet. 

• Nu mă gândesc aproape niciodată ce urmează să fac online și cât intenționez 
să stau pe Internet pentru că am mai încercat să reduc timpul și nu am reușit.

• Recunosc că mi se întâmplă des să neglijez sau să amân îndeplinirea sarcinilor 
pentru școală sau cele din familie și am reacții disproporționate atunci când 
cred că îmi este încălcat dreptul de a utiliza Internetul așa cum îmi doresc.

• Compar des persoanele din viața „reală” cu prietenii online și îi prefer 
pe aceștia din urmă pentru că mă simt mai liber și mai bine cu ei. 
Mi-am pierdut interesul pentru activități sociale și recreaționale și să 
petrec timp cu prietenii și familia. Deja am pierdut unele dintre relațiile 
mele sociale cu persoane care erau importante pentru mine.

• Mi s-a întâmplat ca în fața profesorilor, a colegilor de școală, prietenilor 
sau profesioniștilor să neg sau să minimalizez importanța pe care 
o acord Internetului și uneori mă simt vinovat pentru asta. 
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• Deseori nu mă simt bine în corpul meu, simt un disconfort fizic : dureri de spate 
și gât, dureri de cap, tulburări de vedere, senzație de uscăciune sau înțepături la 
nivelul ochilor, amețeli. Observ că atunci când am perioade lungi în care folosesc 
mult Internetul mi se întâmplă să nu beau apă, să mănânc sau să dorm bine 
așa că uneori cresc sau scad în greutate și nu mă trezesc dimineața odihnit.

• Am un sentiment de ușurare când mă reconectez și folosesc Internetul să îmi cresc 
buna dispoziție. Internetului este pentru mine o modalitate de a scăpa de gânduri 
și sentimente negative, mă ajută să nu mai mă preocup cu problemele mele. 

Pentru elevii mai mici, vă invităm să urmați o variantă 
simplificată a indicatorilor mai jos:

• Vreau să stau din ce în ce mai mult pe Internet și abia aștept să mă conectez online.

• Nu m-am simțit în largul meu atunci când nu puteam sta pe Internet

• M-am surprins că navighez fără vreun scop sau interes specific

• Am încercat, fără să reușesc, să petrec mai puțin timp pe Internet

• Am petrecut mai puțin timp cu familia, prietenii sau făcând 
lucruri pentru școală din cauza timpului petrecut online

• M-am gândit că a sta pe Internet este mai interesant 
decât toate celelalte activități din viața mea

• Mi se întâmplă să nu spun altora cât de important a devenit Internetul pentru mine

• Nu am mâncat și nu am dormit pentru a sta pe Internet

• Folosesc Internetul pentru a scăpa de probleme

Peste 5 răspunsuri de DA constituie un semnal al dependenței de Internet. 

Prin programul Ora de Net colaborăm cu multe cadre didactice, specialiști și părinți 
din întreaga țară și experiența ne demonstrează că dependența de Internet a copiilor 
este un subiect sensibil care poate crea reacții dintre cele mai efervescente în rândul 
adulților implicați în educația copiilor. Aproape de fiecare dată, în grupurile prezente 
la evenimentele sau consultările noastre se naște comparația între modurile în care au 
crescut cei deveniți adulți și felul în care copiii născuți în era digitală își petrec copilăria. 
De partea cealaltă, atunci când întâlnim copiii și abordăm acest subiect, mulți dintre ei 
declară că adulții din jurul lor sunt poate la fel de dependenți sau poate chiar mai mult de 
dispozitivele tehnologice. Copiii mărturisesc adesea că sunt  criticați cu mare asprime însă 
cei mari nu iau în calcul schimbarea propriilor obiceiuri.  Dependența de Internet poate 
fi un semnal al lipsei discuțiilor deschise și sincere cu privire la experiențele online.

Dacă privim cu onestitate la acești indicatori, majoritatea adulților pot identifica în propria 
viață semne ale dependenței, fie că aceste impulsuri se manifestă în relația cu tehnologia sau cu 
televizorul, mâncarea, munca sau diferite tipuri de băuturi sau substanțe. Acestea sunt alte fațete 
ale aceluiași proces interior care la începutul consumului oferea o senzație de plăcere însă, pe 
termen lung, crește atașamentul și gradul de dependență, scăzând astfel libertatea de alegere. 

Ceea ce merită să precizăm deși știm că nu este mereu ușor de auzit este că, de fapt, niciun astfel 
de „conflict” între generații nu este în esență despre Internet sau tehnologie, ci mai degrabă 
despre distanță emoțională foarte mare și uneori greu de recuperat dintre copii și adulți. 

Persoanele importante pentru copii care nu au informații complete și corecte cu privire la 
aspectele mai subtile care mențin comportamentul adictiv al copiilor față de tehnologie tind 
să își dorească o soluție rapidă care să oprească dependența. Acest traseu de gândire nu 
ia în considerare faptul că indicatorii dependenței sunt efecte și nu cauze. Unele dintre cele 
mai dăunătoare abordări sunt cele care confundă sau reduc simptomele dependenței la o 
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lipsă de voință, de putere, de disponibilitate sau dorință a copilului de a asculta sfaturile 
sau recomandările adulților sau chiar ale prietenilor. Din păcate, de fiecare dată este mai 
complex decât atât. Atâta vreme cât privim doar suprafața unei situații este foarte puțin 
probabil ca o intervenție născută dintr-o astfel de abordare să aibă rezultatele dorite.

Pasiune sau Dependență?

Fiecare copil este unic și are propriile afinități, interese și pasiuni iar interacțiunea 
cu mediul online poate fi foarte atractivă pentru unii și deloc preferată de alții. 
Acest lucru este declarat chiar și de părinții care au mai mulți copii și chiar dacă 
aplică aceleași principii și reguli cu ei, răspunsul celor mici este diferit.

În acest context, merită să facem distincția între pasiune și dependență, mai ales că 
acestea se pot confunda dat fiind tendința de a petrece mult timp în activitate. Pasiunea 
este aliniată cu ființa profundă a copilului, cu un fel de înclinație naturală care îi aduce 
bucurie, liniște, o energie domoală și inspirație, vitalitate și stare de bine. Pasiunile 
au darul de a ne face să ne simțim vii, entuziaști, deschiși, încrezători, luminoși.

De partea cealaltă, dependența este un impuls, o reacție greu de controlat care nu oferă 
libertate reală de a alege altceva, relaxarea declarată este doar aparentă, sentimentele sunt 
apăsătoare, reacțiile sunt impulsive la adresa oricui ar dori să oprească acel comportament 
chiar și cu riscul pierderii relațiilor importante. Dependența secătuiește de energie, 
nevoile reale sunt neglijate și, în timp, scade încrederea în sine, în ceilalți și în viață. 

Timpul petrecut online

Recomandarea membrilor Academiei Americane de Pediatrie (www.aap.org) - o 
organizație care reunește peste 66.000 de medici și specialiști dedicați sănătății, 
siguranței și stării de bine a copiilor, adolescenților și tinerilor

• 0-2 ani: copilul să nu aibă contact direct cu tehnologia

•  2-5 ani: pot fi introduse dispozitivele interactive pentru maxim o oră pe zi, cu pauze 
mari între sesiuni.  
În această etapă este esențial să selectați cu mare discernământ 
conținutul, să fie adaptat etapei de dezvoltare la care se află copilul și să 
discutați cu el despre ce vede și cum se corelează cu viața de zi cu zi. 

•  Peste 6 ani: este esențial să stabiliți împreună cu copilul reguli consecvente cu privire 
la timpul petrecut online și a folosirii dispozitivelor. 
Asigurați-vă că Internetul sau jocurile nu înlocuiesc timpul de somn, de joacă cu 
prieteni și cel pentru activități fizice dinamice și alte comportamente sănătoase.  
Stabiliți momente dedicate în care puteți folosi și vorbi despre tehnologie și spații 
în care dispozitivele nu sunt permise – la masă, în dormitor seara la culcare. 

Educația pentru folosirea creativă, utilă și sigură a 
Internetului

Experiența vastă a specialiștilor Ora de Net și rezultatele celui mai recent studiu 
dovesc că riscurile mediului online sunt direct proporționale cu spațiul online accesat 
și „teritoriul” crește odată cu vârsta copilului. Recomandăm să începeți discuțiile 
despre Internet de îndată ce îi oferiți acces copilului, să vă asigurați că timpul petrecut 
online este proporționat între activități de joacă și unele cu rol educațional. 

Copiii au capacitatea de înțelegere a unor informații relevante pentru siguranța lor 
așa că puteți să folosiți diverse jocuri adaptate pentru a aborda subiecte precum: 
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• Regulile familiei și ale clasei pentru navigarea online

• Beneficiile și riscurile mediului online

• Cum pot să reacționeze și să ceară ajutor dacă ceva îi 
sperie, întristează sau supără pe Internet 

• Datele personale și Internetul - un loc public în spatele 
căruia sunt oameni din toată lumea

• Semnalele când ceva este în neregulă și limitele de care aceștia trebuie să 
țină cont în relaționarea cu personajele din jocuri sau cu alte persoane 

• Atitudinea de respect pentru ceilalți utilizatori și ai altora față de ei

Pentru situațiile din familie ale copilul mic care deja au anumite tendințe de dependență, 
recomandăm să îl implicați în propriul proces de învățare, să îl ascultați, să acceptați 
frustrarea și revolta lui când nu poate fi online și să mențineți în continuare limita asumată, 
cu fermitate și blândețe. Copilul nu poate învăța atunci când tumultul interior e prea mare. 
După o situație de deconectare, reluați apropierea cu el și acum, când este calm, puteți să îl 
provocați să găsiți împreună soluții pentru cum să își împartă timpul online mai eficient, cu 
atât cresc șansele de hrănire a unei relații bazate pe încredere și respect pentru nevoile lui. 

Această abordare relațională va fi baza pe care veți putea să mențineți o relație apropiată 
chiar și în perioada adolescenței, o perioadă de profunde transformări pentru tineri când tind 
să se îndepărteze de membrii familiei care nu arată înțelegere față de experiențele lor.

În centrul creierului se află structuri cerebrale conectate printr-o rețea neuronală complexă 
care formează „sistemul de recompensă”. Activitățile care stimulează această rețea neuronală 
sunt asociate cu sentimente de bine, satisfacție, plăcere, confort, sentimente care au fost 
denumite recompense și care determină o întărire pozitivă a acestor activități. Una dintre 
structurile principale ale circuitelor de recompensă este sistemul limbic, care se dezvoltă și 
se maturizează cel mai rapid în anii adolecenței fapt ce crește vulnerabilitatea acestora de 
a da curs activităților care provoacă plăcere. Transformările interioare fac ca intensitatea 
emoțională resimțită de adolescent, nevoia lui de noutate, de manifestare creativă, de contact 
cu persoane de aceeași vârstă să fie principalele criterii pe baza cărora aceștia iau decizii.

Cu atât mai mult, o relație apropiată cu părinții pe parcursul anilor anteriori 
va crește șansele ca oricât de mari ar fi tentațiile din lumea exterioară, 
să nu îi determine să evite apropierea și discuțiile în familie.
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Trauma în era digitală 

CONCLUZII ALE STUDIULUI „Utilizarea Internetului de 
către copii și tineri” (2019)

Riscuri asociate cu utilizarea Internetului

• Referindu-se la timpul petrecut pe Internet, 40% dintre copii spun că se 
întâmplă foarte des sau destul de des să navigheze fără un scop anume, 31% 
că au petrecut mai puțin timp cu familia sau făcând lucruri pentru școală 
pentru a naviga pe Internet și 28% că au încercat fără succes să petreacă 
mai puțin timp online. Aproape 13% dintre copii afirmă că s-a întâmplat 
cu o frecvență ridicată să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a fi online 
și 23% că nu s-au simțit în largul lor când nu au putut sta pe Internet.

• 54% dintre copii spun că s-a întâmplat ca cineva sa îi deranjeze 
sau să ii supere în timp ce vorbeau pe Internet, procentul fiind 
semnificativ mai ridicat în rândul fetelor și elevilor de liceu.

• 25% dintre copii menționează că au fost deranjați sau 
supărați de persoane cunoscute pe Internet.

• 44,3% din copiii deranjați pe Internet spun că au fost foarte supărați 
sau destul de supărați în urma incidentului, fetele afirmând într-o 
măsură semnificativ mai ridicată că au fost mai deranjate.

• 42% dintre copii afirmă că știu situații în care un prieten, coleg sau 
apropiat a fost deranjat sau supărat pe Internet. Între acestea, 
întâlnim semnificativ mai multe fete și elevi de liceu.

• 43% dintre copii afirmă că postează online informații personale precum 
fotografii, adresa la care locuiesc, locurile unde merg. Mediul online 
reprezintă principala sursă de informare a copiilor respondenți, urmată 
de discuțiile în grupul de egali și cele cu părinții sau profesorii.

• 47,6% dintre copii afirmă că verifică uneori, rar sau deloc 
valoarea de adevăr a informațiilor citite online.

• 61% dintre respondenți spun că s-au simțit inconfortabil ca urmare a 
ceva văzut pe Internet, semnificativ mai multe fete și elevi de liceu.

• Principalele tipuri de informații despre care copiii spun că i-au făcut să se simtă 
inconfortabil sunt conținutul violent, cel care incită la violență sau cel sexual 
explicit. Reclamele online sunt considerate deranjante de jumătate dintre copii.

• Chiar dacă se declară deranjați de anumite informații 
întâlnite online, sub 2 din 10 copii au o reacție, fie de a vorbi 
cu cineva sau a găsi o soluție pentru rezolvarea situației.

• 43% dintre respondenți afirmă că au văzut sau primit 
mesaje cu conținut sexual în mediul virtual. 

• 22% dintre copii spun că au văzut sau primit mesaje cu caracter 
sexual zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână. 

• Aproape jumătate dintre copiii care au avut acces la mesaje cu conținut 
sexual spun că le-a fost trimis personal un astfel de mesaj și aproape 20% că 
li s-a cerut o fotografie sau o înregistrare video în care să își arate părțile 
intime. Remarcăm că în acest ultim caz ponderea fetelor care spun că li s-a 
cerut acest lucru este semnificativ mai ridicată decât cea a băieților.
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• 5% dintre copii spun că au postat sau au trimis cuiva un mesaj cu conținut 
sexual iar alte 5 procente refuză să răspundă la acest item. Băieții, copiii 
din mediul urban și cei de liceu spun într-o măsură semnificativ mai 
ridicată ca au trimis sau postat online mesaje cu conținut sexual.

Internetul și starea de bine emoțională a copiilor 
• Copiii din familii cu ambii părinți prezenți în gospodărie afirmă 

într-o măsură semnificativ mai scăzută că petrec peste 6 ore online 
într-o zi de școală. Lipsa unui părinte din gospodărie se asociază cu 
un timp mai îndelungat petrecut pe Internet de către copii. 

• Respondenții care afirmă că petrec peste 6 ore online, fie că 
vorbim de o zi de școală, fie că vorbim de o zi liberă: 

 ○ sunt semnificativ mai nemulțumiți cu privire la viața lor din prezent; 

 ○ sunt semnificativ mai nemulțumiți de relația cu părinții, prietenii și profesorii; 

 ○ consideră într-o măsură semnificativ mai redusă că activitățile de 
zi cu zi au sens și sunt mai puțin optimiști cu privire la viitor; 

 ○ afirmă că au fost mai puțin relaxați în ultimele două 
săptămâni și sunt mai nemulțumiți de deciziile luate. 

• Respondenții care afirmă că s-a întâmplat „des” și „foarte des” să nu 
mănânce sau să doarmă pentru a sta pe Internet, că nu s-au simțit în 
largul lor când nu puteau naviga pe Internet, că au petrecut timp online 
fără un scop specific, că au petrecut mai puțin timp cu familia sau prietenii 
pentru a sta pe Internet etc. sunt caracterizați de niveluri semnificativ 
mai scăzute ale indicatorilor stării de bine emoționale măsurați. 

• Copiii care spun că au fost victima unui comportament de tip „cyberbullying” 
sau „sexting” acordă scoruri semnificativ mai scăzute la întrebările care 
măsoară starea de bine emoțională. În același timp, cei care se joacă pe 
Internet spun că sunt mai puțin îngrijorați /că se simt mai relaxați. 

• Lipsa unei rețele de suport emoțional este foarte puternic asociată cu medii 
foarte mici la itemii referitori la starea de bine, la fel situația în care copiii 
nu se simt apreciați, se simt apreciați doar de către o singură persoană sau 
în schimbul unei contraprestații. Respondenții care afirmă că s-a întâmplat 
„des” și „foarte des” să nu mănânce sau să doarmă pentru a sta pe Internet, 
că nu s-au simțit în largul lor când nu puteau naviga pe Internet, că au 
petrecut timp online fără un scop specific, că au petrecut mai puțin timp cu 
familia sau prietenii pentru a sta pe Internet etc. sunt caracterizați de niveluri 
semnificativ mai scăzute ale indicatorilor stării de bine emoționale măsurați. 

Copiii se feresc să spună adulților ce experimentează neplăcut 
online, cei mai mulți dintre aceștia declară că preferă să se descurce 
singuri sau să vorbească cu prieteni de aceeași vârstă decât să 
ceară ajutor adulților care i-ar certa sau învinovăți tot pe ei.

Impactul experiențelor din mediul online, fie că vorbim de conținut (dăunător sau ilegal) 
sau de interacțiuni cu alte persoane, rămân deseori subestimate de adulții mai puțin 
interesați de tehnologie și astfel efectele rămân ascunse până devin cu adevărat grave.

Atragem atenția că trauma nu depinde de evenimentul în sine sau de faptul că 
interacțiunea s-a petrecut în mediul online. Conflictele nesoluționate și abuzurile 
produc o cantitate enormă de energie care rămâne stocată în sistemul nervos al 
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copiilor. Pericolul perceput de copil determină instalarea la nivel subtil a unei lipse 
de siguranță care se va manifesta în senzații corporale și în comportament. 

O situație traumatică poate fi orice situație care îl face pe copil să se simtă 
copleșit, să trăiască sentimente puternice de frică și neputință. Traumatice pentru 
un copil sau adolescent pot fi situațiile întâlnite online: conținut violent sau sexual accesat 
fără intenție, jigniri, amenințări, santaj, presiune, solicitări indecente. Foarte des aceste 
abuzuri din mediul online sunt însoțite de presiuni asupra copilului pentru a nu spune nimănui 
și, de foarte multe ori, abuzatori pot fi dintre cunoscuții lor așa că riscul de a dezvălui poate 
fi considerat prea mare. În plus, din tendința lor de a recăpăta un oarecare control asupra 
situației sau a găsi o rezoluție, copilul poate fi din ce în ce mai captivat de Internet.

În lipsa unei educații a copiilor asupra siguranței pe Internet în care să știe cum să reacționeze și 
să ceară sprijin, acestea sunt percepute ca fiind prea complexe pentru capacitățile și abilitățile lui 
și se pot transforma într-o tragedie. În aceste situații, mai ales trăite în izolare și neîmpărtășite 
unui adult de la care se așteaptă să îl protejeze, percepția, gândirea, emoțiile și acțiunile victimei 
sunt tulburate și pot ajunge până la dezorganizare sau disociere, o formă de a fi prezent fizic însă 
absent mental și emoțional. Consumul psihic al copilului traumatizat este unul foarte mare și nu îi 
mai rămâne energie pentru activitățile zilnice, chiar și cele considerate ușoare pentru el înainte. 

În situațiile traumatice se declanșează automat mecanismul de supraviețuire: fugă, luptă 
sau înghețare, mecanism care ne ajută să rămânem în viață în fața unui pericol. 

În funcție de apropierea și încrederea acordată persoanei care îl abuzează pe copil, de frecvența 
interacțiunilor problematice, implicațiile și riscurile pe care copilul le anticipează și reziliența 
lui la stres, efectele traumatice sunt mai mici sau mai mari. Ceea ce face marea diferență 
în termeni de efecte ale situațiilor traumatice o constituie relația apropiată și 
hrănitoare cu un adult iubitor, de încredere, capabil să facă față propriului disconfort 
și care reușește să fie cu adevărat alături de copil, așa cum are el nevoie.

Simptome de retragere/fugă: 

• Anxietate – stare de frică generalizată asociată cu neîncredere în persoane și mediu

• Depresie – sentiment de tristețe, apăsare, amărăciune care persistă în timp

• Fobie – frică excesivă față de un obiect, stimul sau față de contexte sociale 

•  Izolare socială – evitarea relațiilor cu alte persoane 

•  Absenteism sau abandon școlar

Simptome de atac/luptă: 

• Conflicte repetate în plan social cu alți copii și adulți

• Integrarea experiențelor virtuale violente în viața reală 

• Agitație și comportament agresiv pe o durată lungă de timp și necorelat 
cu etapa de dezvoltare la care se află copilul (mușcat, țipat, îmbrâncit)

• Identificarea cu agresorul - repetarea comportamentului agresiv care 
l-a rănit față de o altă persoană considerată mai slabă decât el

• Comportament erotic și sexualizat cu alți copii sau adulți – punerea 
în act a traumei legate de expunerea la conținut neadecvat 
vârstei sau a unei forme de încălcări ale limitelor intime

• Timp din ce în ce mai extins petrecut online în încercarea de 
recăpătare a controlului sau găsirea unei soluții
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Simptome de blocaj/înghețare:

Aceste semnale pot adeseori rămâne neidentificate sub aparența unui copil 
„bun și cuminte”, „pe care nici nu simți că îl ai în preajmă”. Comportamentul de 
„înghețare” apare atunci când copilul nu simte că are vreo șansă de reușită în 
fața pericolului perceput și, la un anumit nivel, el își dorește „să dispară”.

• Corp rigid, tensionat, poziție inertă, privire goală, fața palidă, respirație superficială

• Tendința de a trece neobservat – tăcut, introvertit, ascuns

• Incapacitatea de a răspunde spontan și fluid la stimulii din jur

• Stare de apatie, plictiseală, lipsă de dorință și voință

• Reducerea sensitivității la stimuli (vizuali, auditivi, gustativi, 
kinestezici, olfactivi) conectați cu trauma 

• Disociere: absența prezenței psihice în momentul de aici și acum

• Reducerea capacității de percepție și orientare în timp și spațiu

Aceste efecte pot fi sesizate inclusiv la școală, performanța și randamentul copiilor în plan 
școlar sunt afectate. Nu e în natura copiilor sănătoși să fie doar așa, ei învață prin interacțiune, 
explorare, este firesc să fie curioși și curajoși, plini de energie iar dacă sesizăm astfel de semnale, 
este important să le dăm atenția cuvenită pentru a îl ajuta pe copil, cu sprijinul familiei. 

Cu cât mai mulți adulți reușesc să identifice urme ale traumei și să răspundă acestora într-un 
mod eficient, cu atât copiii pot avea sprijinul pentru a descărca tensiunea acumulată în corp. 
Simptomele traumei pot fi identificate de cei apropiați datorită schimbării atitudinii copilului.

Odată sesizate este important să acționăm cu tact, cu iubire și blândețe. Adulții pot 
crea contexte de joacă prin care îi pot întreba pe copii cum se simt sau dacă îi preocupă 
ceva, arătându-le că orice ar fi pot rezolva împreună situația, restabilind astfel baza de 
siguranță. În aceste interacțiuni pozitive și sigure pentru copil, pot să apară și descărcări 
ușoare ale sistemului nervos, sub formă de tremur, furnicături, râs, plâns, țipăt sau 
căscat. Aceste semnale sunt binevenite și îl ajută pe micuț să elibereze din tensiunea 
acumulată și astfel să iasă din „amorțirea” specifică traumei și să revină în simțiri.

Amintim că este posibil ca cel mic să nu spună direct situația grea cu care se confruntă dacă 
este aminințat de agresor sau copilul nu este obișnuit să vorbească și să fie ascultat fără ceartă 
de către adulți. Vă invităm să dați dovadă de empatie pentru că pentru el va fi o dovadă de 
mare curaj să facă aceste dezvăluiri și poate dura un timp până poate să o facă. Rămâneți 
consecvenți, deschiși și asigurați-vă că folosiți metode axate pe joc și nu întrebări directe care îl 
pot retraumatiza. Din nefericire, cu cât trece mai mult timp de la o traumă cu încărcătură mare 
pentru copil, cu atât cresc șansele ca cel mic să nu mai aibă acces conștient la situația inițială 
și să evite inconștient orice simte că are de-a face cu abuzul. În lucrul cu trauma, răbdarea, 
blândețea și pașii mici sunt esențiale pentru a îl ajuta să descarce tensiunea acumulată. 

Pentru situațiile delicate, recomandăm cu tărie ca adulții să ceară sprijinul unui specialist în 
sănătatea psihologică a copiilor. În terapia și recuperarea copilului, este esențial să fie implicați 
membrii familiei pentru ca cel mic să își poată recupera siguranța și încrederea că cei mari 
sunt alături de el și poate să le ceară sprijinul atunci când trece prin situații neplăcute.
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Efecte ale utilizării excesive a Internetului

În cazul în care dependența se menține timp îndelungat pot 
apărea perturbări ale sănătății fizice și ale relațiilor:

• Tulburări de vedere 

• Dureri de cap intense, amețeli  

• Obezitate – prin lipsa activității fizice, rutine legate de 
alimentație, de masă și comportament alimentare nesănătoase 
Deformări ale coloanei vertebrale – scolioze, cifoze 

• Sindrom de tunel carpian - durere și senzație de amorțeală 
în mâini și la nivelul articulațiilor mâinii 

• Crize de epilepsie – prin fotosensibilitate 

• Pierderea relațiilor semnificative 

• Alegerea unor persoane apropiate care împărtășesc aceeași dependență

• Comportament violent sau la limita legii

O mai bună informare cu privire la simptomele traumei la copii, solicitarea de informații 
și sprijin din partea specialiștilor în domeniul psihologiei (consilieri școlari, psihologi, 
psihoterapeuți etc) vă pot ajuta să identificați și să rezolvați problemele corelate care-l 
fac vulnerabil pe copil sau adolescent: depresie, stres, anxietate, probleme cu alcool/
droguri. Prevenirea unor astfel de situații constă în primul rând în educarea copiilor. 
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Joc și joacă
în era digitală

Aceasta este tema campaniei lansată de echipa Ora de Net în octombrie 2019.

Pentru început, vreau să împărtășesc  
cu tine cum am ales această temă. 

În diverse contexte, am discutat cu copii și adolescenți despre cum își petrec ei timpul, 
ce le place să facă, cum le mai e pe la școală, cu cine povestesc despre ei, despre 
lumea din interiorul lor și ce părere au despre viață, în general. Pe fond, intenția mea 
a fost să creez un spațiu sigur ca ei să poată să auto-observe cum gândesc și simt, 
cum trăiesc relațiile cu ei înșiși, cu colegii și prietenii, cu părinții și profesorii.
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Am simțit des tristețe atunci când îi ascultam pe majoritatea copiilor și adolescenților pentru 
că vorbeau despre faptul că nu înțeleg la ce le folosește ceea ce învață la școală, menționau 
cât de fără sens li se pare că la majoritatea orelor profesorul doar vorbește din teorii, dar 
parca nici nu îi vede ca oameni, aminteau despre multă critică la adresa „generației” lor din 
partea adulților și despre lipsa de susținere și înțelegere pe care o resimt, despre părinți 
și profesori care se cred stăpâni, despre oboseală, prea multă aglomerare, multe teme și 
presiuni pentru a performa. Pe bună dreptate, într-un scenariu tipic în care petrec chiar și 
10 ore așezați pe scaun (școală și teme), nefăcând ceva care să îi inspire, să le placă, să îi 
provoace, fără posibilitatea de a fi autonomi în învățare, fără un cadru în care să își pună în 
serviciul unui grup abilitățile și pasiunile, judecați și criticați pentru greșeli și fără prea mult 
timp pentru odihnă sau pur și simplu timp liber, nestructurat în care să poată să facă ce vor 
ei, să se cunoască mai bine sau doar să stea, pur și simplu… nu e de mirare că ajung să fie 
„amorțiți”, lipsiți de vitalitate și dorință sau, la polul opus, agitați, irascibili, agresivi și impulsivi.  

Mi-aș fi dorit să îi încurajez, să îi invit să găsească soluții, cumva să îi provoc pe 
ei să „facă ceva”. Desigur, m-am oprit că nu despre a face este vorba, ci despre a 
înțelege și accepta ceea ce ei trăiesc în intimitatea lor, a realității lor interioare, fără 
judecată și, mai ales, fără a le cere să fie altfel de cum sunt ei în acel moment. 

Desigur, am întâlnit și copii cu sclipire în ochi, cu energie și încântare în voce care parcă abia 
așteptau să povestească magia pe care o trăiesc aproape zi de zi. Și nu e despre a fi voios 
tot timpul, ci despre a învăța să trăiești momentul, fix așa cum apare el clipă de clipă. 

Îmi amintesc de o fetiță care îmi povestea cu gura până la urechi ce nervoasă a fost cu o zi în 
urmă că i-a luat un coleg jucăria preferată la grădiniță și cât a plâns când doamna a oprit-o, a 
ținut-o puțin în brațe și nu l-a putut lovi pe „răutăcios”. Am întrebat-o ce s-a întâmplat apoi și 
mi-a răspuns firesc „Ce să se întâmple? Am plâns, mi-a trecut supărarea și apoi ne-am împăcat. Îmi 
cam place de el. De fapt, și de el și de Vlad.” M-am bucurat că are șansa să aibă o doamnă educa-
toare care știe importanța limitelor puse cu blândețe și fermitate și prețuiește contactul fizic. 

E fascinant cât de profund poți simți un copil atunci când este lăsat să fie el însuși, 
să fie natural, liber. Poți observa cum curge viața prin el indiferent ce face în 
acel moment. Și aproape de fiecare dată, un astfel de copil produce uimire în jur 
pentru că e conectat la o intuiție, o înțelepciune și o simplitate pe care parcă noi 
adulții o pierdem sub straturi groase de responsabilități, stres și oboseală. 

Cum reușesc unii copii să își mențină spiritul de încântare 
și bucurie, pofta de joacă, spontaneitatea și inocența?  

Simplu! Adulții din jurul lor fac diferența. Este vorba de ceva mai subtil decât ceea ce 
înțelegem prin educație, este despre starea pe care o emană din interiorul lor și are mult 
de-a face cu atitudinea lor față de ei înșiși, față de copil, față de viață, în general. 

E interesant de observat cum întâlnirea cu spiritele astea libere, creează multă inflamare celor 
care s-au deconectat de vitalitatea, spontaneitatea și autenticitatea lor. De fapt, aceasta 
frustrare apare ca mesager care ne transmite că ne este dor de partea asta vie și liberă din noi. 
Dacă am neglijat-o prea mult și am uitat să fim (și) așa, am devenit închistați, încordați, ofensați 
de tot ce ne înconjoară și ne-am obișnuit să luăm totul foarte în serios. În aceste cazuri, întâlnirea 
cu un astfel de copil poate să devină o tortură dacă nu înțelegem mesajele pe care ni le transmit 
gândurile, emoțiile și senzațiile pe care le avem când interacționăm cu copiii care sunt (încă) liberi.

Părinții și profesorii care reușesc să creeze relațiile cele mai hrănitoare cu copiii sunt cei 
care devin interesați de propria lor lume interioară și astfel își descoperă „butoanele” 
din trecutul lor care îi fac să reacționeze nepotrivit atunci când copilul exprimă ceva. 
Printr-o astfel de incursiune care nu este mereu ușoară dar care vă asigur că merită din 
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plin, oamenii reușesc să își găsească resurse și activități care să le permită să elibereze 
stresul și oboseala pe care le acumulează și astfel reușesc să cultive mai des o stare de 
relaxare și capacitatea de a rămâne atenți la momentul prezent. În felul acesta reușesc 
să fie „de-adevăratelea” cu copilul, nu doar fizic ci și emoțional, mental și spiritual.

„Nu toți copiii au privilegiul să se nască și să crească într-o familie care poate să le ofere condițiile 
și contextul fizic, emoțional, mental și spiritual care să le permită să simtă siguranță și conectare 
emoțională. Totuși toți copiii ajung la școală (cel puțin teoretic, dar asta e altă discuție). Chiar și o singură 
relație în care copilul se simte cu adevărat văzut, ascultat, important, iubit poate să fie decisivă în felul 
în care se percepe pe sine. Cauza esențială a suferinței psihologice este aceea că undeva, pe parcursul 
vieții, copilul a înțeles că nu merită să primească iubire pentru cine este. De aici apar multe drame.”

Copiii tânjesc după conectarea de la om la om, dincolo de rolurile pe care le avem în relație 
cu ei și, din păcate, beneficiază din ce în ce mai puțin de asta, atât acasă, cât și la școală.

Un motiv pentru care iubesc să lucrez cu dascălii și specialiștii este acela că atunci când aceștia 
conștientizează rolul extrem de important pe care îl au pot să creeze relații sănătoase care 
influențează traseul de dezvoltare al copilului. Nu toți copiii au privilegiul să se nască și să 
crească într-o familie care poate să le ofere condițiile și contextul fizic, emoțional, mental și 
spiritual care să le permită să simtă siguranță și conectare emoțională. Totuși toți copiii ajung 
la școală (cel puțin teoretic, dar asta e altă discuție). Chiar și o singură relație în care copilul 
se simte cu adevărat văzut, ascultat, important, iubit poate să fie decisivă în felul în care se 
percepe pe sine. Cauza esențială a suferinței psihologice este aceea că undeva, pe parcursul vieții, 
copilul a înțeles că nu merită să primească iubire pentru cine este. De aici apar multe drame.

Dascălii real conectați la propria lor iubire de sine, la propria putere și la propria libertate 
interioară pot să schimbe pentru totdeauna lumea interioară a copiilor cu care interacționează.

Ne dorim mult să contribuim la reconectarea cu spiritul ludic al celor implicați în educația 
copiilor. Proiectul „Joc și joacă în era digitală” este, pe fond, despre recăpătarea acestei 
dorințe de joacă, o ocazie de revitalizare a elevilor și profesorilor și o încurajare pentru 
a crea alternative de petrecere a timpul liber, fără tehnologie. Scopul inițiativei este acela 
de a stimula alegerile cât mai conștiente și dorința pentru un echilibrul între conectarea 
online și cea offline în rândul copiilor. Cu cât copiii au mai multe ocazii de a se bucura de 
solitudine sau de prezența celor apropiați, cu atât sunt mai multe șanse ca atunci când 
folosesc din nou Internetul să aleagă mai conștient cât și cum rămân conectați online.

Un mare beneficiu pe care îl vei experimenta este acela că prin joacă ai oportuni-
tatea să observi și să înțelegi limbajul non-verbal al copiilor, să le sesizezi bucuria și 
vitalitatea care se nasc din împărtășirea pasiunii lor și conectarea umană cu ceilalți 
copii și cu tine. Este o bază solidă pentru o relație autentică și plină de încredere.

În pachetul de resurse „Joc și joacă în era digitală” disponibil pentru descărcare pe 
pagina https://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/cancelaria vei descoperi o serie de 
informații și idei care te pot inspira pentru a crea un mediu prietenos în care nativii 
digitali să simtă beneficiile fiecărui mediu de comunicare, pe Internet și față în față, 
și să prețuiască mai mult echilibrul dintre conectarea online și cea offline. 
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Ce vei găsi în această resursă dezvoltată de echipa Salvați Copiii? 

1. Întrebări de reflecție pentru tine 

2. Informații preliminare privind cadrul și spiritul activității 

3. Precizări privind documentele justificative pentru facilitatori 

4. Aspecte teoretice 

• Nevoile copiilor și dependența de Internet 

• Jocul și joaca în era digitală 

5. Proiect experiențial cu 3 activități recomandate: #NoTechDayOut 

6. Rămâi conectat cu echipa Ora de Net: Programul de voluntariat și 
Serviciile de informare, consiliere și raportare Ora de Net

Să (re)luăm în serios joaca și puterea comunității…
Puterea care stă în joacă este confirmată și de Academia Americană de Pediatrie 
care a lansat un raport clinic prin care clarifică importanța jocului și a mișcării, 
avantajele, efectele asupra sănătății și dezvoltării copiilor, tipurile de joacă și modurile 
în care adulții pot crea contexte de joc și joacă pentru și împreună cu copiii. 

Într-o vreme în care programul copilăriei a devenit atât de presant și încărcat 
de componenta didactică și învățarea este prea puțin jucăușă, pediatrii au ajuns 
să prescrie joaca în familie și la școală pentru promovarea dezvoltării sănătoase 
a copilului. Raportul „The Power of Play: A pediatric role in enhancing development in 
young children” poate fi consultat, în limba engleză, aici: http://bit.ly/35uRQXj. 

„În primul rând, joaca este motivată intern, 
presupune o participare activă și are ca 
rezultat descoperirea, uimirea, bucuria. Este 
voluntară și adesea nu are un scop impus din 
afară, este distractivă și adesea spontană.”

Pentru început, să ne readucem aminte câteva aspecte despre joacă. 

În primul rând, joaca este motivată intern, presupune o participare activă și 
are ca rezultat descoperirea, uimirea, bucuria. Este voluntară și adesea nu 
are un scop impus din afară, este distractivă și adesea spontană. 

Prin Activitatea 3 #NoTechDayOut vă invităm să folosiți ideile reieșite în Activitatea 1 
#Dependența de Internet și Activitatea 2 #Aleg conștient pentru petrecerea timpului împreună, 
fără tehnologie și să organizați o ieșire cu întreaga clasă în care să vă jucați. Instrucți-
unile explicite limitează creativitatea copiilor așa că vă încurajăm să îi lăsați cât mai mult 
pe ei să decidă însă puteți să faceți recomandările ca acestea să implice mișcare și să aibă 
în vedere crearea unui spirit de echipă, incluziv, de unitate între toți membrii clasei. 

Beneficiile jocului liber sunt dincolo de componenta de divertisment, este o oportunitate de creare a 
unor relații autentice, reale, de încredere între colegi și între dvs și elevi. Priviți acest context ca fiind 
unul în care aveți șansa să vă cunoașteți ca oameni, dincolo de rolurile obișnuite, un experiment viu 
care vă invită la un contact apropiat, la o stare de prezență în moment, la o exprimare spontană, 
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liberă. Aceste interacțiuni derulate într-un mediu suportiv și facilitate de un adult binevoitor și 
informat hrănește la nivel subtil sentimentul de a aparține, o trăire atât de prețioasă care schimbă 
enorm modul de a fi în lume pentru că ajută dezvoltarea încrederii între copii, a stimei de sine și 
scade nivelul de cortizol asociat cu stresul și trauma care adesea se ascund în spatele dependenței 
de internet, a anxietății și a depresiei tot mai des întâlnite în rândul copiilor și adolescenților.

„Priviți acest context ca fiind unul în care aveți 
șansa să vă cunoașteți ca oameni, dincolo de 
rolurile obișnuite, un experiment viu care vă invită 
la un contact apropiat, la o stare de prezență 
în moment, la o exprimare spontană, liberă.”

Terenul de joacă asigură copiilor un cadru optim pentru că își asumă riscuri într-un 
spațiu sigur,  experimentează și testează limite. Lucrul în echipă le permite să împartă, 
să negocieze, să exerseze roluri diferite, să ia decizii, să exprime interese și abordări 
propri, ajungă să dezbată, să gândească împreună, să se inspire și să se susțină. Toate 
acestea sunt posibile cu sprijinul și prezența unui facilitator informat și deschis.

Cu cât există mai des astfel de contexte, cu atât crește inteligența emoțională și 
socială pentru că dezvoltă prietenii în timp ce învață și cresc. Dezvoltarea unor relații 
de asemenea natură scade comportamentul impulsiv, reacțiile emoționale dispropor-
ționate și, implicit, a situațiilor de agresivitate, discriminare, violență și bullying din 
clasă. De asemenea,  pot deveni un reper pentru întreaga comunitate școlară.

Referințele științifice din articolul Academiei Americane de Pediatrie menționat anterior demon-
strează că joaca le dezvoltă copiilor abilitățile sociale, le creează contextul prin care pot învăța să 
urmeze direcții, să fie atenți, să rezolve dispute prin comunicare, să se concentreze asupra sarcinii, 
să negocieze și să coopereze. Curiozitatea stimulează învățarea și memorarea. De asemenea, 
dezvoltă capacitatea executivă, limbajul, abilitățile matematice, fluiditatea fizică, sănătate mai 
bună și sentimentul de aliniere cu propriul sine, intuiția și capacitarea de autoreglare emoțională.  

În plus, proiectul pe care vi-l propunem sprijină dezvoltarea abilităților transdisci-
plinare, atât de necesare pentru viața în secolul XXI, așa numitele competențe trans-
disciplinare: gândirea critică, creativitatea, inițiativa, rezolvarea problemelor, evaluarea 
corectă a riscului, luarea deciziilor potrivite, gestionarea constructivă a emoțiilor.

Pe scurt, cu cât mai multă joacă, cu atât mai puțin stres. Cu cât mai multă joacă, 
cu atât mai mare dezvoltarea creierului la nivel molecular (epigenetic), celular 
(conexiune neuronală) și comportamental (socio-emoțional și abilități executive) care 
cresc reușita în învățare și comunicare relațională pozitivă care sunt recunoscute 
ca având o pondere mare în succesul academic și economic de mai târziu.
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Recomandări pentru cadre didactice și părinți pentru 
asigurarea siguranței online a copiilor

Sprijinul unei persoane care are o dependență este aceea de a îl ajuta să își recapete 
controlul asupra propriului comportament. Poate fi un proces destul de lung și provocator, 
mai ales dacă au apărut tulburări asociate acestei dependențe precum fobia socială, 
tulburările dispoziției, disfuncțiile familiale, eșecul pe plan academic și profesional. 

Dezideratul intervenției adulților este să susțină recăpătarea stării de siguranță și a încrederii 
copilului în sine, în ceilalți, în viață și, odată cu acestea, a spiritului explorator, curios, deschis. 

În cazul traumei, experiența afectivă a copiilor este seminificativ redusă și pot 
simți sentimente apăsătoare, tensiune, lipsă de vitalitate. Odată eliminate cauzele 
și menținerea unor relații oneste, sincere, apropiate, pline de iubire cu adulții 
importanți pentru ei, viața afectivă a copilului se va regenera și va face loc bucuriei, 
entuziasmului, creativității, iubirii față de sine și față de cei apropiați.

Asigurați-vă că oferiți timp, atenție și energie să:

• Vă informați cu privire la mediul online și cunoșteți 
beneficiile și riscurile online pentru copii

• Fiți conștient că sunteți un model pe care îl va urma 
așa că folosiți Internetul echilibrat

• Îl invitați să vă povestească despre lumea lui folosind 
Internetul într-un mod creativ, util și sigur

• Acceptați că dependența este un simptom și căutați cauza 
mai adâncă a comportamentului copilului

• Oferiți copilului contexte de socializare care nu implică tehnologia sau 
învățarea pentru materiile de la școală: ieșiri în aer liber, discuții despre 
pasiuni, proiecte educaționale în echipe, posibilitatea să îi învețe ceva pe 
alții, plimbări în magazine de carte și muzică, participări la evenimente 
de divertisment, concerte, piese de teatru, întreceri sportive.

• Folosiți jocul, joaca și poveștile pentru a deschide discuțiile 
sensibile sau, dacă nu vă simțiți confortabil cu anumite teme, cereți 
sprijinul specialiștilor să abordeze subiectele mai delicate

• Ascultați cu atenție ce anume au copiii să vă spună și nu 
subestimați importanța dezvăluirilor din viața lor de zi cu zi pentru 
că aceste episoade constituie baza încrederii lui în dvs

• Povestiți diferența dintre dependență și pasiune, dintre reacția 
impulsivă, automată și alegerea unui răspuns conștient 

• Obișnuiți copiii să fie atenți la propria respirație, la senzațiile 
din corpul lor pentru a simți disconfortul atunci când stau 
prea mult pe Internet și ar avea nevoie de mișcare

• Împuterniciți și responsabilizați copilul cu privire la menținerea/creșterea stării 
lui de bine: notarea într-un jurnal sau instalarea unor aplicații de monitorizare 
a numărului de ore petrecute pe Internet pentru activitățile legate de școală, 
pentru activități de socializare on-line/navigarea online/jocuri etc.

• Fiți atent mai degrabă pe ce face bine și mai puțin pe comportamentul 
nedorit. Dacă acum se recuperează dintr-o dependență, 
aveți răbdare și celebrați progresul pe care îl face.

• Celebrați momentele împreună, mărturisiți-vă cu voce tare iubirea față 
de el și arătați bucuria pe care o simțiti când petreceți timp cu el. 
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Creați contexte de învățare multianuale pentru copii în care să abordați 
preventiv teme importante pentru dezvoltarea și relaționarea în era digitală. 

Riscurile amânării acestor subiecte abordate cu discernământ sunt foarte 
mari: ademenirea copiilor pe Internet, abuzul sexual al copiilor, hărțuirea pe 
Internet, transmiterea de imagini cu conținut dăunător sau ilegal, sinucideri 
ale copiilor victime ale abuzului și șantajului prin mijloace tehnologice.

Bazele formelor de relaționare cu sine, cu ceilalți sunt puse încă din 
copilăria timpurie și este momentul oportun ca cei mici să audă 
elementele de bază pentru sănătatea lor, fizică și emoțională. 

Din nefericire, majoritatea cazurilor de abuz asupra copiilor care ajung să fie 
aflate la mult timp de la situația inițială, au în comun următoarele cauze:

 ○ cel mic nu știa ce este în regulă să accepte și ce nu (limite în 
conversații, în atingeri pe corp sau în gesturi ale altei persoane etc și 
să știe că trebuie să spună cuiva atunci când nu se simte confortabil)

 ○ cel mic era obișnuit să accepte să îi fie încălcate limitele și 
drepturile (fusese jignit, amenințat, bătut, pupat cu forța de cunoscuți 
etc și nu știe/nu are încredere că poate spune nu și poate fi ajutat)

 ○ cel mic fusese martor la abuzuri (văzuse în familie, la școală, pe stradă 
sau pe Internet ce pățesc cei care dezvăluie „secretul” sau este cel mai slab)

Încurajăm cadrele didactice și părinții să se informeze pe aceste teme și 
să nu ezite să deschidă discuțiile încă din învățământul preșcolar, folosind 
informații și metode adaptate la nivelul de dezvoltare al copiilor.

În calitate de specialiști cu vastă experiență în domeniul sănătății și protecției copiilor, 
recomandăm ca măsuri preventive abordarea următoarelor teme, în familie și la grădiniță/școală: 

• Eu și emoțiile mele - Recunoșterea, numirea gestionarea emoțiilor și conflictelor

• Eu și corpul meu – limite sănătoase în relația cu altă pesoană, semnale ale 
unui comportament neadecvat din partea altei persoane , cunoscută sau nu

• Eu și relațiile mele - Comunicarea și socializarea pozitivă 
cu colegii, prietenii, părinții și profesorilor

• Eu și apărătorii mei – situații și exemple concrete cum pot cere ajutorul adulților 

• Eu și Internetul – folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului
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Dă BLOCK agresivității.  
Și „glumele” dor. Stop Cyberbullying!
Pachetul de resurse care conține materiale video și planuri de lecție pe această temă sunt 
disponibile în continuare pe pagina https://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/cancelaria.

În octombrie 2019, vlogeri, artiști, influenceri s-au alăturat campaniei Ora de Net „O lume 
fără frică” pentru a sprijini copiii și tinerii să ia atitudine împotriva cyberbullyingului. 

Poveștile împărtășite de Alina Eremia, Irina Rimes, Deliric, Mimi și Alpaca Legion, 
persoane publice îndrăgite sunt disponibile pe www.farafrica.ro
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Ce este bullying-ul?

Bullying-ul este în general caracterizat ca un comportament agresiv intenționat care 

1. este menit să provoace disconfort sau durere, 
2. implică un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă, și
3. se manifestă repetitiv, regulat (Limber, 2002; Olweus, 1993a; Nansel et al., 2001);

Bullying-ul poate lua diverse forme, de la tachinare, zvonuri sau minciuni despre persoana vizată, 
excluderea dintr-un grup, amenințare și până la agresiune fizică. Atunci când acest fenomen se 
întâmplă prin intermediul dispozitivelor tehnologice acesta poartă denumirea de cyberbullying. 

Impactul este resimțit în fiecare dimensiune de dezvoltare psihologică: 

• emoțională, accentuând riscul ca cele mai frecvent trăite emoții în relațiile 
interpersonale să fie de teamă, furie, frustrare, resentiment, vinovăție sau rușine; 

• socială, aducând în relațiile cu semenii variate comportamente 
de agresivitate, respingere sau izolare; 

• comportamentală, transformând, pentru mulți copii, comportamentul 
violent în cea mai intens utilizată strategie de rezolvare a problemelor; 

• cognitivă, reducând resursele copiilor pentru procesul de învățare.

Ce este cyberbullying-ul? 

Spre deosebire de situațiile clasice de bullying, în care comportamentele de hărțuire 
se întâmplă față în față, iar victima are posibilitatea de a-și identifica agresorul și de a 
ști cui să atribuie comportamentul agresiv, în mediul online acest lucru, de multe ori nu 
este posibil. În plus, dacă în realitate, în dimensiunea offline, comportamentul de bullying 
se oprește la un moment dat iar situația umilitoare sau agresivă se încheie, hărțuirea 
online pare să fie fără sfârșit – ne urmărește în camera proprie, pe tableta personală, pe 
laptopul din living-ul familiei, pe telefon în timp ce bem o cană de ceai la bucătărie etc.

Anexa 

Vorbim de cyberbullying, ori de câte ori o persoană*:

• trimite mesaje răutăcioase și/sau amenințătoare unei alte 
persoane, folosindu-se de dispozitive mobile sau internet;

• răspândește în mediul virtual zvonuri, mesaje de discreditare sau dezvăluie 
secrete neplăcute despre o altă persoană, afectându-i în mod negativ reputația;

• trimite mesaje negative pe telefonul altei persoane, atât SMS-
uri, cât și mesaje trimise prin intermediul unor aplicații online, 
de cele mai multe ori sub identitate falsă sau ascunsă;

• creează spații virtuale (website, blog, cont de Facebook) cu conținuturi 
în care altcineva este ridiculizat (filme, desene, fotografii, texte etc.);

• sparge contul de e-mail al altei persoane și se folosește de identitatea acesteia 
pentru a trimite mesaje sau materiale de amenințare menite să producă suferință; 

• inițiază discuții în care anumite persoane sunt invitate sau păcălite să 
dezvăluie informații personale, care sunt ulterior trimise altora;
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• trimite altora fotografii compromițătoare ale unei 
persoane, fără a avea consimțământul acesteia;  

• folosește parola altei persoane pentru a-i modifica profilul pe rețele de socializare 
sau a posta în numele acesteia conținuturi și mesaje jignitoare la adresa altora; 

• exclude deliberat alte persoane din liste de mailing 
sau grupuri de comunicare online; 

• postează mesaje false, jignitoare sau menite să producă 
suferință, în diverse spații virtuale;

Ca și în cazul bullying-ului din viața offline, toate comportamentele exemplificate mai 
sus vor fi realizate în mod repetat, cu intenția clară de a produce suferință 
și cu asigurarea că există un public cât mai numeros pentru fiecare postare 
răutăcioasă sau jignitoare. Așa cum nu orice comportament violent este bullying, nu 
orice glumă din mediul virtual devine cyberbullying. Copiii au însă nevoie de sprijin pentru 
a identifica granița fină dintre amuzament și ridiculizare, astfel încât, să nu contribuie 
prin reacția lor de susținere – care în mediul online se traduce în “like”, “share” sau 
“comment”, la amplificarea unui comportament de natură să aducă suferință.  

În ciuda faptului că nu își cunoaște hărțuitorul, un copil victimă de cyberbullying 
va trăi cu impresia că nu va reuși să scape de el niciodată și nicăieri. 

Care sunt consecințele acestui comportament de hărțuire?

Spre deosebire de alte forme de bullying, cyberbullying are un caracter permanent și anonim, 
care face ca impactul său negativ să fie uriaș. Mesajele de cyberbullying pot invada fiecare 
colțișor de viață intimă a unui copil, prin dispozitivele care îl însoțesc – telefon, tabletă, iPad, 
laptop, smartwatch, în camera proprie, în bucătărie sau pe canapeaua din living. Aproape orice 
părinte crede că, atunci când este acasă, copilul său este protejat de orice comportament care 
l-ar putea răni. Cyberbullying-ul face excepție, neputând fi blocat de ușa și pereții casei. 

Protejați de anonimat, copiii care fac cyberbullying nu au ocazia să vadă imediat suferința 
pe care comportamentul lor îl aduce în viața celorlalți copii – copiii victimă. Asta face 
ca hărțuirea să se producă cu ușurință, de parte de protecția empatiei, regretului și a 
compasiunii pe care adeseori copii le simt atunci când își dau seama că și-au rănit un coleg. 

Nici copiii “martori” ai unui comportament de cyberbullying nu vor considera 
neapărat că fac ceva rău sau că devin parte a problemei, atunci când printr-un 
banal “like” sau “share” contribuie la “rostogolirea” unui mesaj de hărțuire.

Cât despre copiii “victime”, aceștia trăiesc un sentiment intens de însingurare, teamă, 
tristețe, uneori disperare ce vine din neputința de a ieși din această situație. 

Este așadar superficial și naiv să credem, ca profesori sau părinți, că cyberbullying-ul îi 
afectează doar pe copiii victime. Cu cât vom înțelege mai repede că, într-o situație de acest 
fel toți copiii sunt victime, indiferent de rolul specific pe care îl au, cu atât vom fi mai bine 
pregătiți să găsim soluțiile optime pentru a-i ajuta să «navigheze» pe ape virtuale line. 

Ca orice formă de bullying, cyberbullying-ul este direct corelat cu tulburări de sănătate 
mentală în rândul copiilor, cu consum de substanțe sau suicid. Referindu-ne specific la 
copiii victime, ne putem aștepta la consecințe negative în planul rezultatelor școlare, 
sănătății fizice și confortului emoțional. Ei au șanse mai mari decât alți copii să: 

• dezvolte depresie sau tulburări de anxietate, trăind sentimente 
acute de tristețe, însingurare, teamă și îngrijorare;

• aibă dificultăți de somn și alimentație (ex. pot dormi puțin și agitat; 
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vor avea dificultăți de trezire dimineața, înainte de a pleca la 
școală; își vor pierde pofta de mâncare sau pot exprima nevoia de 
a «ronțăi» constant ceva, fără să le fie neapărat foame);

• își piardă interesul pentru activități care odinioară le făceau mare 
plăcere (ex. joacă, citit, interacțiune cu cei din jur etc.);

• aibă frecvent dificultăți de sănătate (ex. dureri de cap, 
stări febrile,  greață, dureri de stomac);

• înregistreze o scădere, aparent nejustificată, a rezultatelor școlare, 
însoțită de absenteism sau chiar refuzul de a merge la școală;

În ceea ce îi privește pe copiii care sunt autorii comportamentelor de cyberbullying, este 
întâlnită adesea o agravare a comportamentelor violente, de risc, și în mediul offline, pe 
măsură ce aceștia intră în anii adolescenței. Astfel, copiii care au experiențe de a agresa, 
online sau offline, sistematic colegii, au șanse ca în adolescență și la vârsta adultă să:

• consume alcool și alte substanțe cu risc crescut 
pentru sănătatea lor fizică și emoțională;

• aibă comportamente violente și delincvente, de vandalism, 
violență fizică extremă, furt, abandon școlar;

•  se implice prematur în relații sexuale cu risc;

•  să devină adulți cu risc crescut de comportament ilegal, violență 
domestică și abilități minime de menținere a unui loc de muncă;

Este important, ca profesori, să nu minimalizăm consecințele situațiilor de cyberbullying 
asupra copiilor, gândindu-ne că sunt limitate în timp și vor fi repede uitate.

În perioada pubertății și adolescenței, copiii au tendința să trăiască dramatic 
experiențele de viață, cu intensități emoționale crescute și cu convingerea că vor fi 
durabile în timp. Ei nu au încă maturitatea și înțelepciunea care ne ajută, pe noi, adulții, 
să dăm fiecărei situații o importanță relativă, limitată în timp și ca impact emoțional. 
La 13 sau 16 ani fiecare experiență cotidiană pare eternă și esențială, iar acest tip 
de gândire îi face pe copii vulnerabili în fața situațiilor negative și umilitoare. 

Intervenția instituțională și abordarea în cadrul clasei sau a școlii

Este știut că bullying-ul și cyberbullying-ul au loc în fiecare școală, indiferent de tipul de 
comportament sau de scara la care fenomenul are loc, dar ce contează și ce diferă semnificativ 
între școli este modul în care acestea îl gestionează în practica de zi cu zi. Pentru a construi 
sau crea un răspuns de succes la aceste fenomene, ajută să vă concentrați, să reflectați și să 
discutați modul de înțelegere a cyberbullying-ului și atitudinile față de acesta în școala voastră. 

Comportamentele de cyberbullying au stabilitate crescută în timp, sunt cel mai adesea ascunse 
de adulți și continuă în absența unor măsuri specifice de intervenție. Cyberbullying-ul este o 
problemă relațională ce solicită întotdeauna o soluție care implică schimbări la nivelul relațiilor 
între copii și în dinamica grupului. Pentru eliminarea unor astfel de comportamentelor este 
necesară o intervenție directă în contextul în care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar. 

Un alt aspect asupra căruia atragem atenția este că, într-o situație de cyberbullying toți 
copiii sunt victime - și cel care suferă consecința directă a agresivității; și cel care este 
autorul comportamentului violent, pe care, l-a învățat cu siguranță fiind la rândul său 
martor sau victimă într-un alt context de viață; și cel care asistă neputincios și învață că 
școala sau cartierul sunt câmpuri de luptă în care doar cei puternici supraviețuiesc.
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Rămâi conectat cu echipa Ora de Net 
www.oradenet.ro 

Aveți o îngrijorare, nelămurire sau întrebare legată de activitatea copilului 
pe Internet. Apelați cu încredere la specialiștii ctrl_AJUTOR.
Telefon: 031 80 80 000  
Email: ajutor@oradenet.ro  
Facebook: Ora de Net
Ai găsit ceva pe internet ce poate fi periculos pentru un copil sau 
adolescent? Raportarea la esc_ABUZ este primul pas. 

Email: abuz@oradenet.ro

Coordonăm echipe interdisciplinare de specialiști din fiecare județ și în fiecare an 
creștem comunitatea de voluntari care se alătură proiectului Ora de Net. 

Dacă nu te-ai înscris deja, intră în comunitatea Ora de Net 
(www.facebook.com/groups/ComunitateaOraDeNet) pentru 
a fi primul care află despre inițiativele noastre.

Dacă apreciați colaborarea cu noi și resursele oferite, promovați în grupul dvs. profesional 
oportunitatea de a se înscrie în proiectul Ora de Net completând formularul de pe pagina  
Fii voluntar - www.oradenet.ro/fii-voluntar.

Precizări privind motivația celor implicați și documentele 
justificative pentru facilitatori

Este important să observăm anvergura fenomenului de bullying și să nu continuăm să 
ignorăm efectele și repercusiunile pe termen lung asupra dezvoltării copiilor. Formele subtile 
de manifestare, inclusiv în spațiul online, înrădăcinarea culturală care îl tolerează sau chiar 
normalizează, caracterul ascuns și tăcerea tuturor actorilor implicați, mai ales a adulților, 
fac ca aceste situații de bullying să continue și să ajungă chiar să aibă deznodământ tragic.

Echipa Ora de Net a propus proiectele „Dă BLOCK agresivității. Și „glumele” 
dor. Stop Cyberbullying!”, „Aleg conștient. Stop dependenței de Internet” și „Joc 
și joacă în era digitală” în urma multiplelor studii realizate de Salvați Copiii care 
dovedesc atât situația îngrijorătoare la nivel național, cât și neîncrederea copiilor 
de a împărtăși părinților și profesorilor situațiile neplăcute în stadii incipiente.

Vă invităm să lucrați împreună cu un coleg pentru implementarea celor 3 activități propuse. 
Credem că este mai ușor și mai plăcut să faceți echipă cu un coleg cu care rezonați și care 
înțelege în aceeași măsură importanța implicării în astfel de proiecte educaționale centrate 
pe experiență directă. Dacă raportați conform regulamentului propus de echipa noastră, 
ambii veți primi adeverințe care atestă implicarea dvs. în susținerea a 3 activități din cadrul 
programului european Ora de Net și diplomă în care este precizat acest demers specific. 
Mai multe detalii despre acest subiect veți găsi pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar. 

Dacă voi, facilitatorii Ora de Net sau elevii participanți la activitate, veți alege să promovați 
pe Facebook resursele video, evenimentele desfășurate sau părerea personală cu privire 
la acest subiect, vă invităm să etichetați și pagina @Ora de Net (www.facebook.com/
SigurPeNet) pentru a da de veste prietenilor și cunoștințelor de existența resurselor și 
pentru a permite echipei noastre să fie la curent cu prezența în social media a subiectului.
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Informația a devenit o parte esențială a lumii noastre și importanța sa pare să 
crească pe măsură ce anii trec. A devenit un lucru firesc pentru noi, cei care trăim 
în societăți avansate, cu acces facil la internet și dispozitive mobile, să ne referim la 
acestea ca fiind societăți informaționale. Dar ce înseamnă acest lucru mai exact?

Societatea informațională se referă la o societate în care crearea, distribuirea, folosirea și 
gestionarea informației a devenit cea mai semnificativă activitate culturală, economică și politică. 
Vă invităm să reflectați la felul în care progresul în domeniul tehnologic și al comunicațiilor a 
schimbat felul în care trăim: cum lucrăm și dezvoltăm afaceri, cum ne educăm copiii, cum studiem 
și facem cercetare, cum ne distrăm în timpul liber. La nivel european este estimat că în viitorul 
apropiat 90% din locurile de muncă vor necesita un anumit grad de competențe digitale.

În această secțiune, vă invităm să ne îndreptăm atenția asupra Internetului ca 
spațiu online public și să introducem noțiunea de cetățenie digitală. 

Ca oameni ce participăm și contribuim la această formă de societate suntem numiți cetățeni 
digitali. În prezent, pentru a fi un cetățean responsabil, pentru a fi informat, a-ți putea exercita 
și proteja drepturile este necesar să înțelegi mediul digital și să știi să îl folosești corect.

Amprenta lăsată la fiecare acțiune pe Internet creează reputația online 

Amprenta pe care o lasă fiecare dintre noi în mediul online nu constă exclusiv din 
pozele sau părerile pe care le împărtășim cu ceilalți, ci fiecare apreciere sau reacție 
pe care o dăm, fiecare comentariu pe care îl postăm, paginile sau persoanele pe 
care le urmărim, locațiile în care suntem, toate acestea creează o imagine personală 
complexă pe care o expunem, conștient sau mai puțin conștient, pe internet. 

Deși fiecare dintre tipurile de informații menționate mai sus nu sunt considerate date 
personale dacă sunt de sine stătătoare, cumulul de informații colectat poate duce facil 
la recunoașterea unei persoane și chiar posibilitatea identificării preferințelor sale. 

Totodată, aceleași mecanisme de creare a reputației online pot fi folosite în propriul avantaj. 
Nu mai este un secret faptul că în era digitală, activitatea și referințele online au devenit un 
criteriu important în alegerea celor cu care dorim să colaborăm, să ne asociem sau să lucrăm. 
Chiar și prieteniile ajung uneori să fie conturate în funcție de această imagine online. 

Dezvoltarea noilor tehnologii și utilizarea masivă a rețelelor sociale a dus la expunerea 
acestor date personale pe internet, într-un spațiu public, și a dus la colectarea acestor 
date de către companii private fără ca acestea să fi cerut explicit acordul utilizatorilor. 
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Deși la o privire superficială, Internetul nu este reglementat de o autoritate în acest domeniu, 
utilizatorii de Internet se supun acelorași legi care sunt în vigoare pentru alte spații publice de pe 
teritoriul unei țări. Fiecare dintre noi, în calitatea noastră de cetățeni ai unui stat democratic, 
avem drepturi stabilite prin Constituția României. Asociate acestor drepturi sunt, desigur, 
responsabilitățile care decurg din respectarea drepturilor celorlalți utilizatori de Internet. 

Dreptul la viață privată și dreptul la liberă exprimare sunt două 
dintre drepturile fundamentale ale omului, care se numără și printre 
cele direct vizate pentru comportamentul în mediul online. 

Acestea ne oferă posibilitatea să trăim așa cum considerăm potrivit, să alegem 
cu cine ne împărtășim spațiul și timpul privat, ne oferă libertatea de a ne exprima 
gândurile, opiniile, credințele și creațiile, dar și să punem la îndoială opiniile, regulile, 
valorile și tradițiile pe care le deține majoritatea, nefiind constrânși de controlul 
social sau politic și fără să fim nevoiți să expunem în mod public aceste aspecte. 

Desigur, respectarea drepturilor omului este esențială pentru a fi asigurată protecția față de 
orice formă de abuz, iar încălcarea drepturilor unui cetățean atrage după sine și o serie de 
consecințe astfel că este esențial să gândim în termeni de drept-responsabilitate. Articolul 
30, aliniatul (6) din Constituția României menționează că libertatea de exprimare nu poate 
prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. 

Parte din această protecție a vieții private și a liberei exprimări include 
și aspecte legate de datele personale. Conform articolului 3 (a) din 
Legea 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: 

„date cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identif icată sau 
identif icabilă; o persoană identif icabilă este acea persoană care poate fi identif icată, direct sau 
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identif icare ori la unul sau la mai mulți 
factori specifici identității sale fizice, f iziologice, psihice, economice, culturale sau sociale” 

Mai exact, prin date personale înțelegem orice tip de informație care ar putea identifica 
în mod direct o persoană, așa cum se întâmplă în cazul unor poze, sau informații care, 
prin corelare, pot duce la identificarea persoanei. Spre exemplu, dacă se menționează 
despre o persoană că este „un băiat de 13 ani care învață la Școala X și locuiește 
pe Strada Y din orașul Z”, acea persoană poate fi identificată în mod facil. 

Prin urmare, date personale pot fi: 

• Numele, codul numeric personal, poza 

• Vârsta, sexul, convingerile politice sau religioase, starea de sănătate 

• Adresa, numărul de telefon, adresa de email etc. 

• Conform unei hotărâri a Curții Europene de Justiție, adresa IP de pe care se 
face accesul pe Internet, chiar dacă este dinamică (alocată aleator de rețea), 
reprezintă date personale, și trebuie solicitat acordul expres de prelucrare. 
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O dovadă incontestabilă a faptului că trăim într-o societate informațională este modelul de 
afaceri adoptat de giganții domeniului IT, companii precum Facebook, Google, Twitter.  

Atunci când un nou utilizator încearcă să își creeze un cont pe Facebook, 
acesta este întâmpinat de promisiunea că rețeaua socială „este gratuită și 
va fi întotdeauna”. Dar dacă utilizatorii nu plătesc, atunci cum generează 
Facebook profiturile sale masive? Răspunsul este prin publicitate țintită. 

Facebook colectează nu doar date personale ale utilizatorilor săi, precum vârstă, nivelul de 
educație, tipul de relație pe care persoana îl are, locul său de muncă, orientarea sa politică 
sau religioasă, ci și informații legate de interesele, preferințele și hobbyurile lor. Chiar dacă 
anumiți utilizatorii aleg să nu împărtășească aceste informații atunci când își creează un 
profil, activitatea și interacțiunea pe care o au pe rețeaua socială permite algoritmilor 
de inteligență artificială ai Facebook să intuiască aceste lucruri despre utilizatorii săi. 

Facebook colectează astfel de informații de la cei 2,6 miliarde de utilizatori lunari 
și oferă posibilitatea agențiilor de publicitate și companiilor să adreseze reclame 
exact grupului țintă pe care îl vizează. Acest tip de informații și uneltele puse la 
dispoziție de Facebook sunt extrem de prețioase pentru agențiile de publicitate 
pentru că pot crea mesaje care au o probabilitate mai mare să atragă atenția. 

Modelul acesta de afaceri este folosit de toate marile firme de 
IT cum sunt Google, Microsoft, Amazon, Apple. 

Ce poate să spună un singur data point despre noi?

Termenul data point se referă la o informație singulară, unică despre un utilizator. 

Michal Kosinski, un cercetător al Stanford Graduate School of Business, a studiat împreună cu 
colegii săi dacă este posibil să identifici trăsăturile psihologice ale unor persoane, folosindu-te de 
astfel de data points, mai exact de aprecierile (like-urile) pe care aceștia le folosesc pe Facebook. 

Într-un studiu [https://stanford.io/2Rasyr9] publicat în 2017, cercetătorii au arătat că 
pot corela aprecierile (like-urile) cu trăsături de personalitate pentru a crea un profil al 
utilizatorilor. Înarmați cu doar 10 aprecieri, ei puteau evalua trăsăturile unui persoane cu 
mai multă acuratețe decât colegii săi de muncă. Cu 70 de aprecieri, puteau să evalueze 
persoana mai bine decât prietenii săi apropiați, iar dacă aveau mai mult de 300 de aprecieri, 
puteau știi mai bine profilul său psihologic decât o putea face partenerul de viața. 

Cercetările lor au dovedit faptul că având destule data points și folosind acest tip 
de algoritm poți crea un profil detaliat compus din datele socio-demografice, 
interese, preferințe și trăsături. Mai mult decât atât, cercetările confirmă faptul 
că această țintire a mesajelor pe baza caracteristicilor psihologice este nu numai 
posibilă, ci eficientă ca instrument de persuasiune digitală în masă. 

Scandalul Cambridge Analytica

În 2014, un cercetător numit Alexandr Kogan a dezvoltat o aplicație numită „thisismydigitallife” 
care plătea utilizatorii undeva între 1$ sau 2$ pentru a face un test de personalitate. 
Pentru o accesa însă, utilizatorii își dădeau consimțământul ca aplicația să le acceseze 
profilul de Facebook și pe cel al prietenilor lor. Peste 270 000 de utilizatori au completat 
chestionarul, dar aplicația a putut accesa profilul a peste 50 de milioane de utilizatori, 
prietenii celor care completaseră testul. La momentul respectiv, interfața pentru aplicații 
Facebook permitea cercetătorilor care plăteau o licență să culeagă astfel de date. 
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Kogan a ales însă să își încalce angajamentul către Facebook și nu a folosit 
datele pentru cercetare, ci le-a vândut către o firmă de consultanță în 
domeniul politic. Acea firmă se numea Cambridge Analytica. 

Cambridge Analytica a analizat datele, a creat profile de personalitate pentru milioane 
de votanți americani și le-a folosit pentru a-i ținti pe utilizatori cu mesaje menite 
să le influențeze votul. Cambridge Analytica a lucrat pentru campania electorală a 
candidatului Donald Trump în 2016 și a fost implicată în campania Leave.EU, cea care 
a dus la decizia de părăsire a Uniunii Europene de către Marea Britanie în 2016.  

În martie 2018, Christoper Wylie, fostul director de cercetare al Cambridge Analytica, a 
recunoscut faptul că acțiunile de manipulare în masă realizate de această firmă au influențat atât 
alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, cât și referendumul pentru Brexit. Cât de 
mult au contribuit aceste mesaje țintite efectiv la influențarea alegătorilor este încă în dezbatere. 

Pentru a înțelege mai bine felul în care Cambridge Analytica operează, vă invităm să 
vizionați următoarea prezentare https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc 

Cum a luat naștere GDPR? 

Având în vedere toate provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește siguranța datelor 
și frecventele breșe în securitate ale marilor companii din domeniul IT, legiuitorii de la nivel 
european și internațional au considerat necesară reactualizarea legislației în domeniu.  

Prin urmare, în data de 25 mai 2018 s-a adoptat la nivel european Regulamentul European de 
Protecție a Datelor (General Data Protection Regulation). Acesta este menit să ofere un grad 
mai mare de protecție cetățenilor europeni și obligă furnizorii de servicii digitale să fie mult 
mai transparenți cu privire la felul în care datele personale ale utilizatorilor sunt folosite. 

Implicații pentru cetățenii digitali

În lumina acestor dezvăluiri, două întrebări apar: Sunt datele noastre personale în siguranță? 
Și pot ele fi folosite de indivizi, companii sau guverne pentru a influența procesul democratic? 

Cetățenia digitală vine la pachet cu o serie de responsabilități și cu necesitatea 
de a dezvolta, încă de la vârste mici, competențe precum gândirea critică, 
gestionarea confidențialității, managementul amprentei digitale etc. 
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Pentru a fi cetățeni activi în societatea de astăzi, cu toții trebuie să cunoaștem tehnologia, 
deoarece viața noastră de zi cu zi este interconectată cu instrumente digitale. Pentru 
a funcționa într-o lume digitală, avem nevoie de competențe digitale. Avem nevoie de 
ele pentru a învăța, pentru a lucra, a interacționa cu servicii, pentru a cumpăra și a 
vinde online, pentru divertisment și pentru participare culturală, politică și civică.

Abilitățile digitale nu pot fi limitate la utilizarea pasivă. Ele implică crearea activă, înțelegerea 
critică și rezolvarea problemelor prin mijloace digitale. Educația ar trebui să se străduiască să-i 
împuternicească pe elevi să devină creatori mai degrabă decât consumatori de tehnologii.
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3.3. Fenomenul știrilor 
false (Fake News sau 
Războiul informațional )
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Aceleași abilități digitale și discernământul utilizatorilor de Internet pot ajuta la reducerea 
fenomenului Fake News. Acesta este un termen conceptual care reprezintă un anumit tip de 
știri false, menite a fi astfel pentru a atinge un scop ulterior. Știrile false au obiectivul clar, dar 
nedeclarat, de a dezinforma prin combinația informațională și vizuală pe care o expun. Prin 
urmare, această practică devine un instrument al propagandei. Propaganda este încercarea 
deliberată și sistematică de a modela percepțiile, de a manipula cognițiile și de a conduce 
direct pentru a obține un răspuns care să promoveze intenția dorită a propagandistului.

Scopul urmărit variază în funcție de grupul emitent, însă poate fi încadrat, 
de cele mai multe ori, în două categorii care se intersectează:

A) Profitul financiar – prin reacția preconizată din partea utilizatorilor, generatorii de fake 
news vor încerca să obțină de la aceștia bani (justificând urgența, pericol, autoritate, etc).

B) Influențarea socială – prin reacția preconizată din partea utilizatorilor, generatorii de fake news 
vor încerca să obțină schimbarea unor ordini sociale (vot, greve, proteste, discreditare, etc).

Trăsătura principală a practicii de știri false este că urmărește, prin plasare, conținut și 
moment, stimularea laturii emoționale și nu acumularea de informații veridice, verificate. 
O știre poate fi reală, cu informații concrete, însă prin plasarea sa într-un anumit moment 
și scoaterea din context, induce în eroare cititorul, prin urmare devine Fake-News.

Exemplu: Răspândirea unei știri vechi de 5 ani despre un incident neplăcut implicând 
imigranți, pe mai multe site-uri, înainte de alegeri prezidențiale în care o tema principală 
este discuția despre imigrație. Conținutul știrii descrie doar un incident minor, însă 
poza este ilustrată cu un individ cu trăsături arabe, care ține un cuțit în mână.

Știrile false sunt foarte ușor de răspândit în contextul apariției rapide a site-urilor 
de știri, profiluri de Facebook și lipsei de verificare a veridicității unei informații 
iar calea pentru reducerea acestei dezinformări este educația media.

Ce putem face pentru a identifica Fake-News?

Mijloacele de apărare împotriva acestui fenomen țin de capacitatea 
de analiză critică a informațiilor și fluxurilor de șitiri. O analiză în 
cinci pași permite realizarea unei grile de interpretare:

1) Verifică titlul și textul – Dă sentințe? E senzaționalist? Dacă răspunsul e da, atunci 
ar fi util să căutăm modul în care e rezumată știrea de alte site-uri sau canale.

2) Verifică sursele – Sunt acestea ușor de identificat? Trebuie identificate 
surse de încredere (agenții de presă sau entități cu experiență).

3) Verifică unghiurile – Sunt prezentate toate punctele de 
vedere implicate? Dacă se pune accent exclusiv pe viziunea uneia 
dintre părți, celelalte părți implicate sunt dezavantajate.

4) Verificarea opiniei – Își dă autorul cu părerea? Dacă articolul devine subiectiv, 
trebuie să reținem că și informațiile prezentate sunt filtrate întocmai.

5) Verifică citarea – Există citatul original în altă sursă? E parțial sau complet?

6) Studiază asocierea pozelor sau imaginilor cu textul. Reprezintă pozele acțiunea 
descrisă în text? Imaginile folosite ar trebui sa aibă legătură directă cu informațiile din text.

7) Verifică data – 2009 nu este la fel cu 2019, iar o informație 
relevantă în 2009 poate să aibă o altă interpretare în 2019
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Gândirea critică și rolul ei în societatea informațională

Întreaga dezbatere referitoare la raportul dintre consumul mediatic și societatea informațională 
poate fi redusă la o singură întrebare ce fac oamenii din media (1959, Elihu Katz) și nicidecum la ce 
ne face nouă media. Cea din urmă ne invită la o atitudine care promovează teama de efectele 
catastrofale pe care unii oameni o au față de internet, media, tehnologie. Copiii, în inocența lor, 
ne oferă cel mai bun exemplu, că societatea informațională poate fi un mediu frumos, creativ, 
distractiv în care să trăiești și sa te dezvolți, cu unele limite: patologiile comunicaționale.

Discuția, credem noi, ar trebui să fie răsturnată din perspectiva nevoilor și a gratificațiilor pe 
care oamenii (copii, tineri, adulți) le au atunci când folosesc media. Motivațiile unei asemenea 
afirmații se întemeiază pe o serie de  argumente: de la televiziune încoace oamenii au învățat 
să recurgă la media care răspunde cel mai bine nevoilor lor; mesajele au un impact doar în 
măsura în care există un anumit grad de receptivitate (căutare) din partea publicului. 

Publicul are anumite așteptări de la media, anumite cerințe pe care și le dorește 
împlinite și, totodată, devine activ (din consumator devine utilizator) în elaborarea 
conținuturilor diferitelor media. Observăm o creștere a gradului de concurență nu 
doar între medii, dar și în cadrul aceluiași medium (internetul care a transformat 
alte media în online) și astfel plaja de opțiuni  este tot mai mare. 

Prin urmare, publicul de astăzi devine unul din ce în ce mai specializat, metaforizat într-un 
„vânător” al informației din „jungla” societății actuale. Internetul, comunicarea virtuală în 
general, ne oferă mijloacele necesare pentru a ne satisface nevoile cu cele mai puține resurse 
(cea mai rară fiind timpul) prin multitudinea de aplicații, soluții extrem de facile puse la dispoziție, 
de cele mai multe ori gratuit, fără de care cu greu ne-am descurca în viața de zi cu zi.

Cum vă imaginați călătoria într-un oraș necunoscut fără google maps, de exemplu? (Faceți 
un mic test cu elevii: să descrie cum și-ar imagina viața fără internet, în general, sau fără 
aplicația/game-ul favorit? Pentru cei mici (chiar vârstă preșcolară), rugați-i să deseneze!

Rolul gândirii critice este de a ne adresa în permanență întrebarea de ce și de a ne 
racorda răspunsul cu nevoile și satisfacțiile personale. Problema intervine când gratificațiile 
de tip ludic sau de divertisment capătă o pondere exagerată din resursa timp, iar alte 
activități, precum cea de învățare în cazul copiilor, sunt neglijate. Desigur, învățarea prin 
joc alături de utilizarea internetului reprezintă cea mai bună formă de echilibru.



114

Păstrând contextul societății informaționale, comunicarea virtuală 
conține o serie de trăsături care pot fi sintetizate astfel:

Criteriul de 
analiză

Aspecte pozitive Aspecte negative

Filosofic-cultural/ 
Ideologic

încurajează creativitatea;

respect față de diversitate și 
multiculturalitate;

circulația liberă a  informației; 

creșterea competenței comunicaționale; 

descoperirea unor noi forme educaționale 
(e-learning, învățământ on-line etc.);

dezvoltarea unor noi pattern-uri culturale, 
informaționale;

extinderea condiției realității dincolo de 
pragurile posibilului umanului;

promovarea unor noi forme de artă (arta 
digitală, arta virtuală) prin îmbinarea 
noilor media cu forme de exprimare 
artistică.

Globalizarea consumului;

creșterea discrepanțelor socio-economice;

lipsa controlului;

răspândirea culturii de masă;

 lipsa criteriilor de selecție;

desuetizarea valorilor;

promovarea exacerbată a relației om-
mașină prin înlocuirea și preluarea 
funcțiilor umane de către mașină – 
pierderea umanității;

Efecte asupra 
publicului utilizator

acces la informație simultană și verificabilă;

dezvoltarea unor sisteme proprii de 
căutare, analiză și sinteză;

acces facil la date, universuri și lumi variate 
(enciclopedii, muzee etc.);

creșterea gradului de comunicativitate 
textuală și audio-video;

descoperirea unor noi forme 
comunicaționale (emoticonii, de exemplu)

creșterea gradului de independență și 
autonomie.

Înstrăinare, închidere în sine;

pierderea sociabilității față în față;

lipsa competențelor de selecție și răspuns 
la mulțimea conținutului informațional;

efectul Pinocchio (interacțiunea emoționată 
cu computerele, în special la copii și 
adolescenți).

Mesaje/ Conținut creșterea rolului educației informale, 
alternative;

bogăție informațională și surse alternative 
de cunoaștere;

tipuri variate de mesaje primite simultan 
(cognitiv, afectiv și senzo-motor);

creșterea atenției distributive și a 
capacității de muncă în echipă;

cunoaștere de sine;

posibilitatea stocării mesajelor și revenirii 
asupra lor indiferent de natura acestora 
(comunicare intra, inter personală, de grup 
sau de masă).

Scăderea rolului profesorului ca sursă de 
informare legitimă;

probabilitate crescută de expunere la 
mesaje cu conținut violent și pornografic.
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Tehnicitate/ Mijloc competențe de comunicare multimedia;

competențe informaționale și tehnice de 
operare, selectare, stocare etc.;

utilizarea concomitentă a mai multor 
mijloace/ medii – noile media;

abilități de utilizare simultană a mai multor 
forme (scris, citit, audio-video);

utilizarea mijloacelor virtuale în diferite 
scopuri medicale și tehnice – simulări.

Supra-saturare tehnologică;

blocaje disfuncționale;

creșterea programelor de 
violare informațională (spargeri 
de coduri, furt etc.).

Actori 
comunicaționali

ușurința de a crea și păstra relații 
comunicaționale noi;

creșterea rolului de divertisment al 
comunicării;

aspectul ludic al implicării;

posibilitatea construirii și reconstruirii 
identității umane („identitatea fluidă”);

creșterea imaginației și creativității – 
potențarea acestora;

creșterea laturii interpretative și artistice;

dezvoltarea unor sisteme de organizare la 
locul de muncă. 

Lipsa de încredere;

pierderea identității;

neimplicare actuală, ci doar potențată din 
prisma identității virtuale;

lipsa moralității asumate, a 
responsabilității;

posibilitate crescută de manipulare și de 
propagare a patologiilor comunicaționale;

tulburări mentale, anxietate, dezorientare;

utilizare exagerată la locul de muncă și 
acasă – personificarea computerului și 
încastrarea lui  în toate activitățile de 
rutină;

scăderea comunicării FtF în detrimentul 
celei virtuale (CMC).

Sursa: Rotaru, I. Comunicarea virtuală (2010, p.94)

Referitor la stimularea gândirii critice în raport cu media, modelul celor 5 Întrebări cheie 
reprezintă unul din cele mai simple și utile instrumente de analiză critică a mesajului 
mediatic. Modelul a fost elaborat de cercetătorii Centrului de Alfabetizare Media (Center 
for Media Literacy) din Los Angeles și prezentat în lucrarea CML MediaLit Kit (2003, 
A framework for learning and teaching in a media age, www.medialit.org). Modelul 
propune explorarea a cinci aspecte fundamentale ale oricărui mesaj transmis prin orice 
mijloc, vizând: autorul, formatul, audiența, conținutul și scopul. În același timp, modelul 
prezintă o formulare graduală a acestor întrebări pe baza nivelului de pregătire și a 
vârstei permițând adresarea de întrebări simple pentru copii până la cele sofisticate 
pentru adulți în scopul detectării celor mai adânci și mai ascunse semnificații.

E. Thoman și T. Jolls (2004, 24) consideră că odată deprinsă obișnuința de a 
adresa cele cinci întrebări, procesul devine automatic, iar utilizatorii vor avea 
obișnuința de a supune mesajele mediatice unei întregi baterii de întrebări adecvate 
vârstei și capacităților fiecăruia. Modelul sintetic se prezintă astfel:

Întrebarea cheie 1: Cine a creat mesajul?

Această întrebare se adresează Conceptului Cheie (Core Concept) potrivit căruia „Toate 
mesajele sunt construite” și explorează problematica autorității. Indiferent de natura 
mesajului întâlnit (publicitar, de marketing politic etc.) acesta a fost creat de o echipă care 
a avut în vedere un anumit public-țintă. Din perspectiva gândirii critice, se pune problema 
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recunoașterii mesajului „construit” de către acea echipă de oameni care vor încerca să-l 
impună pentru întreaga categorie de public-țintă. Trebuie înțeles și mesajul din unghiul a ceea 
ce rămâne nevăzut, necreat, lăsat pe dinafară. Media trebuie înțelese ca materii construite 
asemănătoare unei case sau unui automobil, fiind primul pas către înțelegerea funcționării 
acestora. Contrar opiniei populare generalizate, media nu reprezintă „ferestre” către lume 
și nici nu sunt „oglinzi ale realității”. Ele sunt cu adevărat produse culturale fabricate.

Întrebarea cheie 2: Ce tehnici creative au fost 
utilizate pentru a-mi atrage atenția?

Urmând linia trasată de Conceptul Cheie „Mesajele media sunt construite cu ajutorul unui limbaj 
creativ care are propriile sale reguli”, această linie de întrebări examinează latura creativă a 
elementelor componente puse laolaltă într-un mesaj: cuvinte, muzică, culori, mișcări, unghiul de 
filmare etc. Cele mai multe forme de comunicare – ziare, jocurile de televizate, filmele horror 
– se bazează pe un anumit tip de „limbaj creativ”: muzica înspăimântătoare denotă teama, 
prim-planurile arată intimitatea, titlurile mari semnifică importanță etc. Înțelegerea gramaticii, 
sintaxei și metaforei sistemului mediatic, în special în limbajul vizual, nu numai ajută la diminuarea 
manipulării, dar crește plăcerea și aprecierea față de media ca artefacte construite cultural.

Întrebarea cheie 3: Cum ar putea alte persoane 
să înțeleagă mesajul diferit de mine?

Acest set de întrebări pleacă de la Conceptul Cheie conform căruia „Oameni diferiți trăiesc 
același mesaj mediatic în mod diferit”. Se încearcă explicarea modului în care oamenii sunt 
influențați și cum răspund și înțeleg un text media. Așadar, fiecare membru al audienței 
aduce fiecărui text mediatic un set unic de experiențe de viață (vârstă, gen, educație, bogăție 
culturală etc.). Pe baza lor, acesta creează interpretări unice. Exemplul dat pe baza  modelului 
Thoman și Jolls este că un copil provenit dintr-o familie cu un grad ridicat de sărăcie sau 
unul din afara Europei va da o interpretare diferită textului mediatic din reclama la ciocolata 
Milka față de un copil asemănător cu cel prezentat în spot, rezultând o reacție diferită dar 
și o mai mare pătrundere psihologică. Chiar dacă nu sunt întotdeauna conștienți, oamenii 
încearcă în permanență să găsească un sens la tot ceea ce văd, aud, citesc. Cu cât mai multe 
întrebări sunt formulate privind ceea ce alții și noi experimentăm, cu atât mai atenți vom fi 
în primirea și respingerea mesajelor. Totodată, chiar ascultarea unei interpretări date de o 
altă persoană încurajează respectul față de diferența culturală și aprecierea față de opiniile 
minorității, o deprindere fundamentală într-o lume cu un puternic caracter multicultural.

Întrebarea cheie 4: Ce modele de viață, valori și puncte de 
vedere sunt prezentate – sau omise – în  acest mesaj?

Această întrebare explorează conținutul unui mesaj mediatic și provine din Conceptul Cheie 
redat astfel: „Media au încetățenit valori și puncte de vedere”. Datorită faptului că toate 
mesajele media sunt construite, unele alegeri necesită atenție. Ele prezintă modele culturale 
pe care le adoptăm și le adaptăm vieții noastre. Aceste alegeri reflectă în mod inevitabil 
valori, atitudini și puncte de vedere ale celor care le-au creat. Decizia privind vârsta unui 
personaj, genul, rasa amestecate cu stilul de viață, atitudini, comportamente și cu selecția 
contextului, a cadrului (rural, urban, sărăcăcios, bogat), precum și acțiunile și evenimentele 
din scenariu, toate acestea sunt căi prin care valorile „creatorilor” devin parte a programului 
de televiziune, a filmului sau a reclamei. Chiar și programele de știri au fundamentat valori 
privind durata, ordinea de prezentare, ce tipuri de fotografii și cadre să fie alese etc. 
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Importanța acestui set de întrebări nu derivă din încorporarea valorilor și ideilor, 
ci din  modul în care aceste valori determină interpretarea mediului și a oamenilor 
din jur. Dacă deținem deprinderile de a identifica atât valorile deschise, cât și pe 
cele latente prezentate de media, atunci este mai probabil să devenim mai toleranți, 
iar în procesul de luare a deciziilor să acceptăm sau să respingem mesajele cu sens 
generalizator. Capacitatea de a recunoaște și numi perspectivele lipsă este o capacitate 
fundamentală, critică necesară în viața de zi cu zi într-o societate multiculturală.

Întrebarea cheie 5: De ce a fost transmis acest mesaj?

Acest set de întrebări are în vedere motivul sau scopul unui mesaj mediatic. Conform 
celui de al cincilea Concept Cheie, „Mesajele mediatice sunt construite pentru a câștiga  
profit sau putere”, este necesar a folosi aceste întrebări pentru a determina dacă și în 
ce mod un mesaj a fost influențat de bani, ego sau ideologie. Pentru a răspunde în mod 
adecvat unui astfel de mesaj, trebuie mai întâi să aflăm motivul trimiterii sale.

Cea mai mare parte a mass-media de astăzi se dezvoltă pe principiile comerțului, ale 
corporațiilor și ale afacerilor. Prin urmare, atunci când este evaluat un anumit mesaj 
mediatic, este bine de știut dacă a avut ca scop profitul, deoarece o influență comercială 
asupra programelor de divertisment este mai tolerabilă decât una asupra programului 
de știri. Așadar, pe baza valorilor democrației, oamenii ar trebui să fie „echipați” cu 
abilitatea de a determina atât răsturnările economice cât și pe cele ideologice.

De asemenea, problematica motivației mesajului a cunoscut o schimbare dramatică de când 
Internetul a devenit o platformă informațională prin intermediul căreia indivizi, grupuri și 
organizații au acces imediat la instrumente puternice de persuadare a celorlalți. Un mijloc extrem 
de puternic nemaiîntâlnit în istoria umanității, Internetul determină motive întemeiate pentru ca 
utilizatorii, indiferent de vârstă, să fie capabili de a interpreta retorica intențiilor, de a detecta 
motivațiile înșelătoare, de a verifica sursele și de a recunoaște calitățile unei cercetări legitime.

Acest model se poate constitui în fundamentul unui curriculum bazat pe educația/
pedagogia media, introducând elementele centrale ale științei comunicării la nivel aplicativ, 
corelate cu deprinderile, competențele necesare în societatea secolului XXI. Viziunea 
propusă este aceea de a da indivizilor posibilitatea de a-și forma și exersa propriile 
competențe comunicaționale și informaționale, de a transforma propria persoană în 
același timp cu abilitățile și cunoștințele dintr-un subiect pasiv într-unul activ și creativ.

Astfel, modelul propus poate fi utilizat în demararea structurării procesului instructiv-educativ 
prin introducerea în curriculum a elementelor pedagogiei media, o utilizare a acestor elemente 
la nivel transversal și transdisciplinar necesară în abordarea educației secolului XXI. 



118

Autor: 

Ileana Rotaru – Președinte Kreativ Research

3.4. Discursul Instigator la 
Ură (DIU sau Hate Speech)
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Termenul discurs instigator la ură (DIU sau hate speech - engl)  acoperă toate formele de 
exprimare care diseminează, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, 
anti-semitismul sau alte  forme de ură bazate pe intoleranță, inclusiv: intoleranța 
exprimată de naționalismul agresiv sau etnocentrism, discriminare și ostilitate împotriva 
minorităților, migranților și persoanelor ce sunt descendenți ai imigranților.

Este o formă de violență la adresa celor diferiți, care are loc atunci când logica argumentelor 
nu mai poate fi folosită. Din nefericire, asistăm în ultima vreme la o creștere a acestui 
tip de discurs în spațiul public, mai ales în comunicarea virtuală (social media).

Există mai multe categorii de motivații pentru apariția și 
proliferarea unui asemenea tip de discurs:

• Motivația rasială/ etnică, în special la adresa romilor;

Exemplu:  „Toți românii se plâng de țigani, că vin cu șatra să te 
omoare. Românii de ce nu se unesc? Sunt mai mulți decât țiganii și nu 
trebuie să îndure umilințele din partea lor.” (Caz Romani Criss)

• Motivația sexuală, în special la adresa homosexualilor

Exemplu: „Toate acțiunile sociale ale homosexualilor au o singură 
motivație: obținerea unei validări oficiale din partea Statului 
pentru comportamentul lor, comportament respins de societate ca 
nenatural, nefiresc și pervers ”. (Alianța Familiilor din România)

• Motivații economice: sărăci versus bogați (cazul asistaților sociali sau 
cel al evacuarilor ilegale). De asemenea, în rândul anumitor familii sau 
chiar persoane publice s-au întâlnit afirmații de tipul Bai, săracilor;

• Motivații de gen: feminism versus femeia tradițională. Modelele culturale ale 
societății românești post-comuniste au determinat apariția în spațiul public al 
modelului feminin la cratiță, conform căruia femeii îi este imposibil să dețină o 
viață profesională activă și o familie tradițională (cu copii, soț și casa îngrijită). Prin 
urmare, în mediul online circulă o serie de elemente agresive la adresa acestei 
categorii de femei care sunt etichetate, stereoptipizate într-un anumit tipar.

Discursul instigator la ură fiind o formă de comunicare verbală are o anumită retorică care, 
în mediul online, deține ca suport și diferite imagini, fotografii sau filme. Toate acestea se 
manifestă prin diferite grade de violență, de la simpla ironizare (glume general acceptate) până la 
îndemnuri la acțiune explicite, comportamente efective (inscripționarea cu simboluri naziste a 
organizațiilor de romi, spargerea geamurilor, agresiunea fizică la adresa unui membru LGBT etc.)

Dacă în școli, legea împotriva bullyingului/ agresivității și violenței a fost adoptată 
începând cu 2018, legislația românească suferă de lipsa unor măsuri la adresa 
sancționării DIU explicite. Există posibilitatea de a proba incitarea la ură, ostilitate 
sau violență afectivă pentru ca DIU să intre sub prevederile legii penale.

Cu toate acestea, putem vorbi de un echilibru firav între libertatea de exprimare și protejarea 
altor drepturi cum ar fi dreptul la viață privată, la propria imagine și reputație, dreptul la 
demnitate etc. Libertatea de exprimare asigură accesul la dezbatere publică, iar mijloacele 
de comunicare în masă reprezintă vehiculul de propagare a opiniilor și atitudinilor în sfera 
publică. De asemenea, echitatea și justiția socială reprezintă premise ale accesului liber, 
necondiționat al grupurilor marginalizate la spațiul public astfel încât să nu existe o voce 
unică, predominantă. Liderii și formatorii de opinie au un rol semnificativ, însă și cetățenii 
de rând, oamenii obișnuiți care prin intermediul media sociale pot multiplica mesajele la 
infinit. Cheia acestui echilbru între libertatea de exprimare și respectul față de celălalt este 
dată de includerea responsabilității în acest raport. Dreptul la opinie ca drept fundamental 
poate fi exercitat doar când valorile de adevăr, respect și toleranță sunt incluse. 
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Ce putem face:
• Promovarea toleranței și a respectului față de cei de lângă noi, indiferent 

de apartenența etnică, orientarea religioasă sau sexuală;

• Folosirea unor tehnici de blocare a agresivității online și de părăsire a 
locurilor (site-uri, grupuri online) în care astfel de discuții apar;

• Oferirea de sprijin persoanelor aflate în situația de victimă;

• Conștientizarea riscului acceptării sociale a DIU poate duce la 
conflicte, violențe sau alte forme de escaladare a unor tensiuni;

Dreptul la liberă exprimare reprezintă un drept fundamental care trebuie protejat. 
Indiferent de forma de manifestare, acest drept presupune dezbaterea liberă a opiniilor 
și ideilor între indivizi, iar atunci când DIU se manifestă, trebuie combătut, confruntat 
și sancționat ca atare, fără restrângerea libertăților, fără a institui cenzura abuziv. 
Triumful progresului, al rațiunii sunt dezideratele societății contemporane, iar grupurile 
vulnerabile din societate se pot manifesta liber prin apelul la umanitate și moralitate.

Invitația noastră este aceea de a deveni conștienți de faptul că fiecare dintre noi contribuim, 
prin implicare sau lipsa de implicare și prin felul în care gestionăm propria noastră activitate 
în mediul online, la crearea internetului. Poți să te menții în siguranță respectând o serie 
de principii de bază, și, în același timp, să participi activ, exprimându-te liber și autentic. 

Ca recomandare generală, vă invităm să încurajați copiii și tinerii cu care lucrați să 
devină interesați de imaginea lor online. Pentru a putea crea o imagine pozitivă în mediul 
online, primul pas este ca ei să își însușească faptul că fiecare drept are asociată o 
responsabilitate și că toți ceilalți cetățeni digitali au același drept. De multe ori, această 
discuție poate deveni una foarte teoretică fapt pentru care vă invităm să le oferiți surse 
de inspirație autentice și informații relevante astfel încât ei să fie dintre cei care aleg 
să folosească această rețea globală divers și conștient pentru propria evoluție. 
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Promovează persoane și resurse valoroase și de 
actualitate care respectă Drepturile Omului 

Drepturi implicate: dreptul la educație, educația presupune 
a îl ajuta pe copil săse dezvolte complet ca om. 

În calitate de persoane implicate în educație, este esențial ca intervențiile, cadrul 
și contextul în care propunem experiențele de învățare să promoveze siguranța 
copiilor, participarea lor activă, și, în același timp, să le ofere oportunități 
de dezvoltare și în materie de experiență și apartenență digitală. 

Folosit structurat, Internetul stimulează dezvoltarea unor trăsături esențiale de care vom avea 
cu toții nevoie într-o societate în permanentă schimbare. Curiozitatea, spiritul de inițiativă, 
perseverența, adaptabilitatea, conștientizarea socială și culturală sunt doar câteva dintre ele. 

Utilizarea echilibrată a Internetului, învățarea autodirecționată sau aprofundarea unui subiect 
primit la școală, deprinderea unor abilități și competențe specifice pentru dezvoltarea unui 
talent sau pasiune, stimularea creativității primind inspirație de la alți utilizatori, comunicarea și 
colaborarea online pentru atingerea unui scop, asumarea gândirii critice și filtrarea informațiilor 
nerelevante sau false, dar și divertismentul de calitate disponibil online pentru relaxare sunt 
câteva dintre activitățile preferate de cei care vor atinge succesul în contextul secolului XXI. 

Stimularea informării și gândirii critice 

Drepturi implicate: dreptul la protecție împotriva pericolelor, dreptul la 
informare corectă, dreptul la educație, dreptul egalității de șanse 

A deveni invizibil nu este soluția într-o lume tot mai conectată, iar a folosi Internetul doar 
pentru chat și distracție înseamnă o limită semnificativă care va avea consecințe pe termen 
lung în sensul că va spori decalajul dintre utilizatori. De asemenea, prin termenul de cetățenie 
digitală puteți introduce noțiuni precum importanța drepturilor și responsabilităților și, totodată, 
posibilitatea de creștere și dezvoltare prin folosirea corectă a resurselor disponibile pe Internet. 

Având în vedere contrastul dintre dreptul la protecția datelor personale și împărtășirea 
și colectarea masivă a datelor personale pe internet, este responsabilitatea fiecăruia 
dintre noi să înțelegem propria contribuție în spațiul online și să luăm decizii informate și 
responsabile față de protecția și siguranța datelor sale personale și a celorlalți utilizatori. 

Ceea ce postezi online, rămâne online. Protecția 
propriilor date este responsabilitatea ta. 

Drepturi implicate: dreptul la participare, dreptul la viață privată, dreptul 
la liberă exprimare, dreptul copiilor de a se odihni și de a se juca 

Expunerea în mod public a datelor personale poate duce la diverse riscuri precum furtul de 
date personale, impersonarea, cyberbulling-ul etc. Urma pe care o lași pe Internet nu este 
mereu în controlul tău și de aceea, este important să reținem că internetul este un spațiu 
public și să alegem cu grijă datele pe care alegem să le împărtășim cu ceilalți. O informație 
sau imagine poate în doar câteva secunde să fie preluată, modificată, scoasă din context sau 
editată de alte persoane chiar dacă tu ai decis să o ștergi din spațiul în care ai postat-o. 
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Prietenii noștri de la Asociația pentru Tehnologie și Internet 
alături de ActiveWatch și Fundația pentru o Societate Deschisă 
au dezvoltat o serie de materiale video extrem de utile. 

Această inițiativă face parte din proiectul “Protecția vieții private este un drept fundamental” 
derulat de, este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Vă invităm să urmăriți seria de animații pe tema vieții private online 
și află mai multe despre datele personale în era digitală!

Listă Youtube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvvb0smWcMSt6W8n4snnd50e3FL1MGGWP 

Resurse suplimentare cetățenia digitală și educația media:

https://www.youtube.com/watch?v=FTQqxr9ZHYQ 

https://www.feedough.com/the-data-monetization-big-data-business-models/ 

https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/psychological-
targeting-effective-approach-digital-mass-persuasion

https://www.youtube.com/watch?v=mbbuLFUSd0A 

https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files 

https://eugdpr.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3YWI15T-guI 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/manual_pentru_combaterea_discursului_instigator_la_ura.pdf 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/dezvoltarea_competentelor_digitale_Ghid_VSAV.pdf 
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Activitate practică: 

Invitație la un proces de autoreflecție privind informarea online
Vâltoarea globală la care suntem cu toții expuși în această perioadă poate exacerba 
comportamente care nu servesc deloc stării noastre de bine. Vă invit să deschidem 
discuția despre atitudinea față de conținutul disponibil în mediul online și modul 
de utilizare eficientă a Internetului și televizorului în vreme de izolare.

Nu este un secret faptul că Internetul reprezintă principala sursă de informare a 
nativilor digitali și a multora dintre adulți așa că am pregătit pentru tine o serie de 
articole prin care ne propunem să stimulăm gândirea critică în era digitală.

De ce este nevoie de educației media? Care este situația în România?
Conform „Studiului privind utilizarea Internetului de către copii” (2019), cercetare 
sociologică realizată de către Organizația Salvați Copiii la nivel național, pe 
un eșantion de peste 1.100 de copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani:

• Mediul online reprezintă principala sursă de informare a copiilor respondenți, 
urmată de discuțiile în grupul de egali și cele cu părinții sau profesorii.

• Aproape jumătate (47,6%) dintre copii afirmă că verifică uneori, rar 
sau deloc valoarea de adevăr a informațiilor citite online.

• 61% dintre respondenți spun că s-au simțit inconfortabil ca urmare a 
ceva văzut pe Internet, semnificativ mai multe fete și elevi de liceu.

• Principalele tipuri de informații despre care copiii spun că i-au făcut să se simtă 
inconfortabil sunt conținutul violent, cel care incită la violență sau cel sexual 
explicit. Reclamele online sunt considerate deranjante de jumătate dintre copii.

• Chiar dacă se declară deranjați de anumite informații întâlnite 
online, sub 2 din 10 copii au o reacție, fie de a vorbi cu cineva 
sau a găsi o soluție pentru rezolvarea situației.

Reflecții și informații pentru adulți
Te invit să privești dintr-o perspectivă obiectivă modul în care sursele media influențează 
atitudinea și comportamentul oamenilor, în general, și al tău, în mod special. 

Făcut cât mai onest și tratat ca experiență de învățare, acest proces de auto-reflecție 
te poate sprijini să ghidezi copiii pentru a trata cu discernământ sursele media. Merită 
să menții mereu perspectiva că aceștia nu au experiența de viață a unui adult și pot 
cădea cu mai multă ușurință în capcana dezinformării sau manipulării. În schimb, copiii 
au acces mai liber la propria intuiție, sunt curioși și abili în explorarea lumii online. 
Experiența ne-a demonstrat că dacă asimilează cât mai din timp principalele criterii 
pentru depistarea știrilor false și ale reclamelor ademenitoare, pot să cerceteze și să 
descopere valoarea de adevăr a informațiilor pe care le întâlnesc la TV sau online. 

Pentru început, este esențial să reflectezi la propriul comportament în 
ceea ce privește rolul și sursele cele mai frecvente de informare.

 ○ Câte ore pe săptămână privești la televizor și ce 
fel de conținut vizionezi activ, conștient?

 ○ Cât de des te expui pasiv la anumite programe TV? Ne referim la 
acele conținuturi care rulează când nu ești cu atenția focalizată la 
ele – poate atunci când mănânci, dormi sau faci alte activități.
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 ○ Care sunt cele mai frecvente surse de informare online pentru tine?

 ○ Ce tip de emoții simți cel mai frecvent atunci când intri în contact 
cu sursele cele mai frecvente de informare ale tale?

 ○ Se întâmplă să accesezi linkuri cu informații care la o privire 
mai atentă sună senzațional, ridicol sau exagerat?

 ○ Simți uneori impulsul de a distribui urgent sau de a comenta la o informație 
înainte să cercetezi cu atenție sursa, perspectivele expuse și data lansării?

 ○ Cât de des te întrebi care ar putea fi intenția sau scopul 
din spatele unei informații care apare în spațiul public și ce 
ar putea să dorească de la tine cel care a lansat-o?

Știrile, reclamele și opiniile celor din „bula” noastră influențează într-o mare măsură atitudinea 
față de noi înșine, față de anumite persoane sau grupuri și față de viață, în ansamblul ei. Termenul 
informal de “bulă” sau așa numită “cameră de rezonanță” fac referire la felul în care algoritmii 
automați ai motoarelor de căutare și cei ai rețelelor sociale ne influențează în a accesa conținut 
personalizat în acord cu istoricul profilului nostru și deci cu interesele și preferințele noastre. Ca 
urmare, ajungem să fim expuși mereu la informații, credințe și opinii care coincid cu ale noastre.

Desigur, această influență nu are o conotație negativă în sine ci, din contră, poate să ne inspire 
să ne dezvoltăm și să hrănim aspecte cât mai frumoase din noi și să nu pierdem timpul în vastul 
conținut disponibil online. Pe de altă parte, riscul este ca văzând mereu puncte de vedere 
care coincid cu ale noastre să avem tendința să credem că percepția noastră este general 
acceptată sau este cea corectă. Mai mult, ne poate face să desconsiderăm alte perspective 
sau să nu sesizăm alternative. De asemenea, avem  tendința de a discredita alte surse de 
informare, să le desconsiderăm tocmai pentru că suntem “prinși” în camera de rezonanță.

Din fericire, într-o foarte mare măsură, alegerea ne aparține chiar și în această 
vreme în care suntem bombardați cu o cantitate enormă de conținut online! 

Traversăm toți, împreună, o situație fără precedent în istoria noastră recentă și viitorul 
pare incert. Această lipsă de predictibilitate face loc atât unei imense oportunități 
de a ne reajusta valorile după care trăim și prioritățile, obiceiurile și modul în care 
relaționăm însă, în același timp, creează contextul ca multe impresii, opinii nefondate 
și manipulări să ne invadeze spațiul personal prin intermediul canalelor media.

Pentru a alege ce conținut accesăm este important să devenim conștienți cum putem să 
trecem prin propriul filtru tot ceea ce primim în spațiul nostru fizic, mental, emoțional 
sau social și să selectăm conținuturi ce ne vor sprijini în evoluția noastră.

Ai nevoie să discuți cu cineva despre ceea ce ai descoperit în acest 
proces de autoreflecție? Suntem aici pentru tine!

Scrieți-ne pe Facebook - https://www.facebook.com/SigurPeNet/   
- sau pe email la adresa ajutor@oradenet.ro. 
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Alături de familie, școală, biserică, instituții culturale (muzee, case de cultură etc.) sau structuri 
asociative, mass-media reprezintă unul din cei mai importanți factori ai educației. Importanța lor 
este subliniată de contribuția media în cele mai multe aspecte ale vieții sociale și cotidiene. Acest 
fapt este accentuat cu atât mai mult cu cât vorbim despre și trăim într-o societate informațională, 
în care mijloacele de informare și comunicare în masă au cunoscut un avânt considerabil. Marea 
varietate a acestor mijloace (de la media scrise – cărți, ziare, reviste – până la cele electronice 
– computerul, internetul) reclamă anumite deprinderi de utilizare, pe de o parte, dar și conduite 
de utilizare a conținuturilor, de auto-apărare. Menirea acestor mijloace este de a influența, 
de a atrage și de a crește consumul mediatic. Nu de puține ori, efectele utilizării mijloacelor 
de comunicare în masă au fost declarate ca nefaste de-a lungul unui întreg șir de cercetări.

În condițiile creșterii rolului noilor tehnologii de informare și comunicare, al 
mass-media în toate dimensiunile educației, evaluarea influenței mass–media 
constituie o condiție a valorificării potențialului de educație informală al mass–
media, împreună cu școala – principala instituție cu misiune educativă.

Evaluarea influenței mass–media este dificil de realizat și, poate tocmai de aceea, 
opiniile sunt foarte diferite. Unii autori, așa cum am prezentat anterior, consideră 
că principala amenințare este o criză a culturii datorată excesului de consum al 
culturi de masă (cultura media), iar lumea se transformă într-un nod de relații 
interdependente, tensionate în care crește riscul de izolare și singurătate pentru individ.

Astăzi, mai mult ca oricând, învățarea se produce oriunde și oricum, influențe diferite, complexe 
și necontrolate manifestându-se permanent. Acest proces se produce cu o crescută putere 
odată cu cel de convergență tehnologică și media. Spre exemplu, o serie de studii efectuate 
în spațiul american a identificat relații de învățare pe care jocurile video le poartă intrinsec 
și care se produc asupra copiilor. Are loc așadar o dublă convergență, nu doar a media, ci și 
între media și educație, între învățare și divertisment, ceea ce reprezintă trăsăturile majore ale 
mediului actual de învățare. Așadar, pedagogia media prin alfabetizarea media nu este necesară 
în viitor, ci în mod urgent acum pentru a asigura viitorilor cetățeni competențele specifice 
pentru a face față cerințelor unei economii globale și pentru a contribui la valorile culturii.

4.1. Care sunt elementele, procesele care compun educația media?

În primul rând, educația media se axează pe proces mai mult decât pe conținut, scopul nefiind 
acela de a se memora evenimente și morfologii ale evoluției mijloacelor mass-media sau 
de a se forma deprinderi de creare a prezentărilor în PowerPoint. Se urmărește formarea 
competențelor de gândire critică cu privire la influența exercitată de mesajul mediatic, 
indiferent de natura acestuia, tipărită sau electronică. Acest proces implică problematizări 
care țin de o gândire superioară – învățarea de a identifica concepte cheie, de a realiza 
legăturile dintre mai multe idei, de a formula întrebări pertinente și de a formula răspunsuri 
adecvate. Aceste deprinderi, competențe sunt necesare învățării continue într-un mediu 
cultural mediatic și trebuie incorporate clasei, în general, nu doar anumitor discipline 
(literatură, matematică, istorie etc.). Așa cum Alvin Toffler sublinia „analfabeții secolului 
XXI nu vor fi cei care nu pot să scrie sau să citească, ci aceia care nu sunt capabili să învețe, să se 
dezvețe și să re-învețe. Prin însăși natura sa, educația pentru alfabetizare media învață și întărește 
competențele de învățare necesare în secolul XXI” (Partnership for 21st Century Skills, 2003, 4).

În al doilea rând, educația media extinde conceptul de „text” nu doar la ceea ce 
este scris propriu-zis, ci la orice formă de mesaj – verbal, vizual sau auditiv (sau 
toate trei la un loc) - care este folosit pentru a crea și a schimba idei. Înțelegerea 
deplină a acestui denominări a „textului”, implică nu doar deconstrucția – anume 
extragerea unui mesaj care există ca atare – ci și construcția – învățarea de a scrie 
și de a exprima opinii utilizând o întreagă arie de resurse multimedia. Cea din urmă 
reprezintă o activitate la îndemână pentru orice copil care crește în era digitală.
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În al treilea rând, educația media este caracterizată de principiul cercetării – anume acela 
de a învăța să se adreseze întrebări relevante privind percepția unui conținut mediatic văzut 
sau citit. Astfel de întrebări vizează: încrederea și verificarea surselor informaționale (de 
exemplu, „este valid acest nou studiu privind scăderea în greutate?”; selectarea informației 
subliminale comerciale (de exemplu, „de ce tot apare acea mașină pe fundalul filmului?”); 
identificarea influențelor exercitate de transferul de autoritate (de exemplu, „ce înseamnă 
faptul că jucătorul de fotbal preferat vorbește despre un anumit brand comercial ?”).

Școala are nevoie de educație media întrucât influența media este covârșitoare, 
producând efecte pe termen lung și substanțiale în formarea unor atitudini, 
valori și orientări culturale, dar și în procesul de  influențare a deciziei  (cum 
ar fi cele de cumpărare a unui anumit produs) în rândul tinerilor.

Prin urmare consider drept context al determinărilor educației media:

•  creșterea gradului de consum mediatic indiferent de formă, dar cu accente 
ridicate în privința spațiului virtual (internetul, jocurile video și on-line);

•  dezvoltarea noilor tehnologii de informare și comunicare și invadarea 
spațiului privat, dar și modificarea spațiului public (prin modele de 
tip e-government, e-learning, e-commerce, e-banking etc.);

•  abundența informațională dată de producerea și reproducerea aproape 
instantanee a informației datorită multiplicării producătorilor (în special cei 
individuali în spațiul virtual), a computerizării ubicue, odată cu decalajele 
statistice între ponderile de existență și utilizare fizică a media, noilor 
media și tehnologiilor informaționale și comunicaționale (decalaje între 
cetățenii statelor super-dezvoltate și cele aflate sub pragul sărăciei);

•  determinări culturale și sociale provocate de schimbările survenite 
la nivelul imaginii de sine a individului, a grupului și a nevoii crescute 
de alter (de la promovarea valorilor privind diversitatea culturală, la 
proliferarea lipsei de control a sursei, a legitimității acesteia;

•  efecte necontrolate critic cu impact emoțional sever, de 
genul efectului jocului online Balena albastră.

Rolul școlii așadar, trebuie să devină proactiv, transformator în sensul în care modelul 
clasei de tip container  caracterizat de norme și regulamente în contexte formale de 
învățare devine modelul învățării ca intersecție (Leander, Phillips și Taylor, 2010), între 
diferite modele, adoptând diferite modele și creând cadre de învățare propice.

• educație media  face trimitere la extinderea și dezvoltarea 
înțelegerii critice și a participării creative la producția de media;

• educația media este  parte a dezvoltării persoanei ca 
întreg, cuprinzând dezvoltarea armonioasă în concordanță 
cu contextul și cerințele societății contemporane

Cu alte cuvinte, din perspectiva globalizării modelelor culturale și a rolului educației 
media în școală, este mai util să integrăm dragonii în satul nostru global sau în 
mica noastră comunitate din clasă, decât să îi ucidem sau să îi alungăm. Ei oricum 
apar în lumea noastră prin diferite mijloace de la o reclamă la un medicament de 
tuse, la ultimul film 3D și până la banalul tub de pastă de dinți pentru copii!
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4.2. Folosirea metodelor de lucru interactive și a conținutului digital 
educativ în procesul de predare – învățare – evaluare

Profesorii pasionați sunt ageri, atenți și responsabili, păstrând mereu o minte deschisă cu privire 
la cel mai bun mod de a-și implica elevii și de îi face să devină entuziasmați de învățare - și asta 
înseamnă a lua în considerare încercarea diferitelor stiluri interactive de predare în sala de clasă.

Stilurile interactive de predare sunt proiectate în jurul unui principiu simplu: fără aplicații practice, 
elevii nu reușesc să înțeleagă adâncimile materialului de studiu. Învățarea interactivă este, de 
asemenea, benefică pentru dumneavoastră ca profesor în mai multe moduri, printre care:

• Rezultate măsurabile ale elevilor: profesorii care folosesc stiluri interactive de predare 
sunt mai bine pregătiți pentru a evalua cât de bine stau elevii la un anumit subiect.

• Flexibilitatea în predare: aplicarea metodelor de formare care implică comunicații 
bidirecționale vă va permite să efectuați ajustări rapide în procese și abordări.

• Practica determină excelența: instruirea interactivă îmbunătățește procesul de învățare.

• Motivarea elevilor: învățământul în două direcții înlătură pasivitatea elevilor, iar 
atunci când sunt implicați mai mulți elevi, veți avea parte și de mai multă distracție.

În timp ce elevii își pierd adesea interesul în timpul predării în stil lectură, stilurile 
interactive de predare promovează o atmosferă de atenție și participare. Faceți lecția 
interesantă. Distrați-vă alături de elevi, învățându-i într-o formă inovativă. 

 ○ Încurajați participarea elevilor.

 ○ Utilizați întrebări care stimulează răspunsul, discuția și o experiență practică.

 ○ Utilizați ajutoarele didactice prin care captați și mențineți atenția elevilor.

 ○ Configurați un mediu de învățare pentru grupuri de lucru.

 ○ Implicați-vă atât dumneavoastră, cât și elevii. 

Pe măsură ce navigăm prin secolul 21, tehnologia devine o componentă predominantă 
a vieților noastre, atât acasă, cât și la serviciu sau la școală. Tabletele înlocuiesc 
cu ușurință manualele iar căutarea oricărei informații pe telefoanele inteligente a 
devenit obișnuință. Utilizatorii rețelelor sociale sunt de ordinul miliardelor, iar modul 
în care folosim tehnologia a transformat complet modul în care ne trăim viața.

Chiar dacă poate apărea o reticență în a utiliza tehnologia în predarea la clasa, fie din 
teama generată de convingerea că elevii le depășesc cunoștințele în acest domeniu, fie din 
precauție, nefiind convinși că pot suplini predarea clasică prin metodele digitale, totuși, din ce 
în ce mai mulți profesori adoptă într-o formă sau alta o componentă digitală.  De asemenea, 
cadrele didactice recunosc importanța dezvoltării abilităților tehnologice în elevi, astfel 
încât aceștia să fie pregătiți să intre pe piața forței de muncă odată ce își termină școala.

Impactul pe care tehnologia l-a avut asupra școlilor de astăzi a fost destul de semnificativ. 
Această adoptare pe scară largă a tehnologiei a schimbat complet modul în care 
profesorii învață și elevii învață. Profesorii învață cum să învețe cu tehnologii emergente 
(tablete, iPad, table inteligente, camere digitale, calculatoare), în timp ce elevii folosesc 
tehnologii avansate pentru a-și forma modul în care învață. Prin integrarea tehnologiei 
în sala de clasă, ne pregătim elevii pentru o viață de succes în afara școlii. 
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Iată câteva dintre beneficiile acestui tip de abordare:

Tehnologia în clasă face ca învățarea să fie mai distractivă

Elevii preferă tehnologia deoarece cred că face învățarea mai interesantă și 
mai distractivă. În special, le plac laptopurile și tabletele. Subiectele pe care 
elevii le consideră provocatoare sau plictisitoare pot deveni mai interesante 
cu lecțiile virtuale, printr-un videoclip sau când se utilizează o tabletă.

Tehnologia pregătește elevii pentru viitor

Utilizarea tehnologiei în sala de clasă ajută la pregătirea elevilor pentru viitorul digital. 
Aceste aptitudini ale secolului XXI sunt esențiale pentru a avea succes în această lume 
tot mai tehnologizată. Locuri de muncă care nu au avut o componentă digitală în trecut, 
pot avea una acum. Educația nu se referă numai la memorarea faptelor și a cuvintelor, 
ci la rezolvarea problemelor complexe și la colaborarea cu ceilalți la locul de muncă. 

Rata de retenție îmbunătățită

Conform percepției elevilor, tehnologia îi ajută să păstreze mai bine informația. 
Optsprezece elevi din clasa a II-a au fost provocați să realizeze un proiect Power 
Point despre un animal. Șaisprezece dintre cei optsprezece elevi și-au amintit mai 
multe informații despre animal după ce au terminat prezentarea. Aceste rezultate 
arată că tehnologia îi ajută pe elevi să-și amintească ceea ce învață.

Tehnologia ajută elevii să învețe în propriul ritm

Tehnologia actuală permite elevilor să învețe în ritm propriu. De exemplu, aproape toate 
aplicațiile permit instrucțiuni individualizate. Elevii pot învăța în funcție de abilitățile și nevoile 
lor. Această formă de predare este, de asemenea, foarte utilă pentru profesor, deoarece le 
oferă timpul să lucreze individual cu elevii care au dificultăți în a menține un ritm alert. 

Tehnologia se conectează cu elevii

Tehnologia ocupă un loc important în viața elevilor. Când nu sunt la școală, tot 
ceea ce fac ei este legat într-un fel de tehnologie. Prin integrarea tehnologiei în 
sala de clasă, profesorii schimbă modul în care predau (prelegeri șase ore pe 
zi) și oferă elevilor instrumentele care să îi mențină atenți și implicați. 

Tehnologia se schimbă de-a lungul minutelor și, ca profesori, trebuie să ținem pasul 
cu vremurile pentru a îi pregăti cel mai bine pe elevi pentru această lume în continuă 
schimbare în care trăim. În timp ce tocmai am văzut cum integrarea tehnologiei și a 
resurselor digitale în clasă are avantajele sale, important de observat este și faptul că 
procesele tradiționale de învățare sunt la fel de esențiale. Luați-vă timp să aflați despre 
fiecare element de tehnologie pe care îl veți încorpora în clasă. Când faceți acest lucru, 
veți descoperi că tehnologia poate avea un impact profund asupra învățării elevilor.
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4.3. Comunicarea și colaborarea cu grupurile 
țintă prin intermediul noilor tehnologii

Comunicarea este una din necesitățile de bază ale vieții fiecăruia dintre noi. Trebuie să 
vorbiți și să interacționați cu oamenii pentru a explica ceea ce credeți și doriți. Înainte de 
introducerea mijloacelor electronice, au existat două modalități de comunicare - non-verbale 
și verbale. Datorită apariției internetului și a mai multor dispozitive cum ar fi telefonul, 
laptopul, desktopul și tableta, comunicarea a devenit și online. Când doi oameni comunică 
cu ajutorul internetului, se numește comunicare online. Există mai multe aplicații și software-
uri disponibile pe care le puteți descărca și instala pe dispozitivul dumneavoastră pentru a 
începe să comunicați online cu persoane care sunt chiar la mii de kilometrii distanță.

Nu este deloc surprinzător faptul că comunicarea online devine din ce în ce mai populară 
decât cea tradițională. Fie că este vorba de uz personal sau profesional, oamenii se 
bazează mai mult pe comunicarea online. Aceasta are o serie de avantaje.

Flexibilitate

Puteți comunica cu oricine oricând. Internetul funcționează 24 de ore pe zi și puteți 
începe oricând să comunicați cu o persoană. Tot ce aveți nevoie este un computer 
sau un dispozitiv mobil conectat la internet și un program adaptat. Dacă doriți 
să discutați ceva foarte important cu partenerii, prietenii sau colegii și nu sunteți 
în oraș sau țară în acel moment, puteți alege comunicarea online oricând.

Eficiență

Nu puteți nega faptul că costurile de deplasare de la un oraș la altul sau de la o țară la alta sunt 
mult mai ridicate decât acelea pentru a lansa o conferință video. Se salvează atât bani, cât și timp.

Conectivitate ușoară

Acesta este poate una dintre cele mai importante beneficii ale comunicării online. Nu 
contează unde este colegul sau partenerul dumneavoastră, puteți să vă conectați cu el / 
ea de oriunde. Puteți să vă accesați oricând contul și să invitați interlocutorul să inițieze o 
întâlnire virtuală. Mai mult decât atât, comunicarea online se păstreză fie în format text, fie 
în formă video înregistrarea conversațiilor purtate, acestea putând fi cu ușurință reanalizate, 
discutate sau modificate. Totodată, acest tip de comunicare le permite și celor mai emotivi 
sau mai puțin îndrăzneți să își spună punctele de vedere și să aducă argumente. Mai mult 
decât atât, le permite participanților la discuție să își ia un anunmit timp de gândire înainte 
de a formula un răspuns, fapt care în comunicare față în față este mai greu de realizat. 

Creșterea eficienței și productivității

Este evident că munca devine mult mai ușoară atunci când există o ușurință de comunicare. 
Când este dificil de comunicat, munca devine mai dificilă. Cu ajutorul acestor instrumente 
online, puteți schimba și fișiere importante, documente și prezentări. Veți putea să 
partajați ecranul cu ajutorul funcțiilor. Astfel, cu ajutorul comunicărili online cum ar 
fi conferința electronică, e-mailul, mesajele de chat și apelurile video, eficiența muncii 
crește. Desigur, atunci când crește eficiența, productivitatea trebuie să crească și ea.
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Apeluri video de grup

Comunicarea nu este întotdeauna limitată între două persoane. Adesea există 
mai mulți oameni care ar trebui să se alăture conferinței video sau întâlnirii. 

Convenabil

În cele din urmă, este mult mai convenabil decât orice altă formă de comunicare. Comunicarea 
online poate fi prin chat, forum, VoIP, e-mail și e-conferință. O persoană aflată la mii de 
kilometri distanță de dvs. într-o zonă de timp complet diferită nu ar putea interacționa 
cu dvs. fără existența internetului. Fie că se întâmplă de la birou sau de acasă sau chiar 
în timpul unei călătorii, cu ajutorul internetului puteți avea o comunicare constantă.

4.4. Crearea de conținut digital și reputația online

În timpul unei zile obișnuite, copiii și adolescenții verifică YouTube, vizionează programe 
TV, pot juca jocuri video, defilează prin feedurile rețelelor sociale și ascultă muzică. În 
ansamblu, ei sunt consumatori pasivi ai conținutului pe care îl întâlnesc - ceea ce este 
bine. Dar, cu puțină încurajare- și cu instrumentele potrivite - pot folosi acest timp pentru 
a-și dezvolta abilitățile creative în timp ce își împărtășesc poveștile, opiniile și ideile.

Copiii chiar iubesc să se exprime, dar uneori simt că nu au o voce suficient de puternică. 
Încurajarea elevilor de a fi mai degrabă creatori de conținut, oferindu-le tehnologia drept 
unealtă pentru a își face opiniile și viziunea cunoscute, reprezintă o metodă ce contribuie la 
dezvoltarea lor, într-o manieră antrenantă și interesantă. Indiferent de vârstele și interesele 
elevilor dumneavoastră, există o metodă și un mijloc de încurajare a creativității.

De îndată ce copiii încep să vorbească, este minunat să-i facem să povestească. Pentru copiii 
mai mici, încurajați-i să își povestească activitățile pe măsură ce construiesc, urcă și se prefac, 
punând întrebări precum: "Ce construiești? Cine o va folosi?" Spune-mi despre aventura ta! 
Există, de asemenea, aplicații care permit copiilor să-și înregistreze povestile pe măsură ce 
se joacă. Cu copiii mai mari, unii vor pune în mod natural creionul pe hârtie, dar alții vor 
să facă ceva mai mult. Pentru acei copii, crearea de cărți digitale poate face procesul lor 
de scriere să se simtă mai matur și mai tangibil. Faptul că au o audiență reală le arată, de 
asemenea, copiilor că scrisul lor poate conta, astfel încât adulții și adolescenții pot folosi 
site-uri și aplicații în care pot împărtăși creații, idei și puncte de vedere. În cele din urmă, 
dacă adolescenții cu care lucrați au opinii puternice despre probleme sau oameni interesanți 
din viața lor, ei pot folosi instrumente pentru a documenta și împărtăși aceste povestiri.

Internetul este plin de articole, bloguri, studii, toate actualizate permanent de experți 
pe orice temă dată. Multitudinea de informații poate fi extrem de copleșitoare atât 
pentru consumatorul de conținut, cât și pentru comerciantul de conținut pentru a 
descifra efectiv ceea ce este util. Multe persoane, în special copiii și tinerii aleg doar 
sa distribuie conținutul pe care îl găsesc online, fără a mai contribui la crearea lui. Ei 
trebuie încurajați să își asume rolul de creatori de conținut, să fie selectivi cu ceea ce 
distribuie și cu informațiile pe care le aprobă sau dimpotrivă, aleg să le ignore. 

În același timp poate la fel de important este să le vorbiți copiilor despre 
faptul că tot ceea ce creează și postează, distribuie sau încarcă pe internet, 
îi reprezintă și le poate afecta la un moment dat reputația. 

Deoarece cyberbullying-ul devine din ce în ce mai răspândit în știri și în viața 
copiilor noștri, este important să discutați cu ei despre reputația lor online, în 
special despre rețelele sociale și despre cum le pot afecta acestea viața reală. 
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Iată cinci sfaturi de bază pentru a îndruma copilul 
în timp ce navighează pe Internet:

Dacă este online, considerați-o ca informație publică

Nu există nici o modalitate de a garanta că ceea ce postați online va rămâne acolo unde 
intenționați să fie vizionat. Există oameni care accesează conturi pe rețele sociale care 
nu le aparțin, prietenii împărtășesc mesaje private, iar companiile își schimbă politicile 
de confidențialitate. Înainte ca tinerii să posteze o fotografie, să scrie un mesaj  pe 
contul personal sau să trimită unul printr-un sistem de mesagerie, ar trebui să ia în 
considerare dacă ceea ce fac este să partajeaze "informații publice" - ar dori ca profesorii 
de la școală, bunica sau colegul lor să-l vadă? Dacă nu, nu ar trebui să posteze.

Activitatea de pe Internet rămâne cu tine pentru totdeauna

Internetul “uită” foarte greu și este mult mai mult un "tatuaj permanent". Astăzi, și 
cu atât mai mult în viitor, angajatorii caută informații despre potențialii candidați 
pentru un anumit post pe motoarele de căutare sau rețelele sociale. 

Aveți grijă la setările de confidențialitate

Setările de confidențialitate nu reprezintă o soluție perfectă, dar oferă un anumit nivel de 
protecție utilizatorilor de rețele sociale. Dacă elevii au conturi și accesează rețelele sociale, 
asigurați-vă că știu cum să păstreze informațiile pe care le împărtășesc acolo într-un cadru 
cât mai privat sau doar pentru grupul de prieteni apropiați și membri ai familiei. Totodată, 
asigurați-vă că știu să folosească setările de confidențialitate, iar dacă nu se întâmplă acest 
lucru, îi puteți ghida către linia de consiliere ctrl_AJUTOR, gestionată de echipa Ora de Net.  

Acțiunile online  îi afectează și pe alții

Mulți adolescenți funcționează sub ipoteza că este bine ca totul să fie împărtășit prietenilor 
din mediul online. De exemplu, un adolescent poate scrie: "Aș vrea ca tatăl meu să renunțe 
la slujbă! El spune că își urăște slujba și pe șeful său. " În timp ce asta ar părea o incursiune 
inofensivă pentru adolescent, dacă din întâmplare informația ajunge la șeful tatălui, acel părinte 
ar putea avea probleme. Adolescenții trebuie să afle că ceea ce împărtășesc online nu numai 
că îi afectează, ci că ceea ce postează pe internet poate avea consecințe și asupra altora.

Păstrați informațiile personale private

Una dintre cele mai crude forme de hărțuire cibernetică apare atunci când un agresor accesează 
contul unui alt copil, îl blochează și apoi se preface că este victima. Până când copilul și-a 
recâștigat contul (dacă vreodată), numele și reputația lor ar putea fi pătată pe Internet

Pentru a vă asigura că elevii cu care lucrați nu cad victime ale furtului de informații, învățați-i 
importanța păstrării datelor personale (cum ar fi numele și data de naștere completă, numărul 
de telefon și adresa sau parola) din profilul lor de socializare. În plus, colaborați cu copiii pentru 
a vă asigura că își setează  parole puternice pe care nimeni altcineva nu ar putea să le ghicească. 
Unele sfaturi specifice includ utilizarea unei combinații de litere mari, mici, simboluri și numere.
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Anexa „Chestionar autoevaluare E-safety” 
COMPONENTA DATE PERSONALE

1.Lista de verificare: Aspecte legale ale protecției datelor
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Avem un protocol aplicat în mod riguros în ceea ce privește descărcarea/
trimiterea/printarea și stocarea datelor cu caracter personal. ¨ ¨ ¨

2. Menținem o legătură strânsă cu persoana de contact din cadrul Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.1 ¨ ¨ ¨

Practică

3. Organizăm sesiuni de formare pentru angajații noștri 
susținute de o persoană specializată. ¨ ¨ ¨

4. Organizăm anual cel puțin o întâlnire cu membrii personalului pentru a 
discuta despre importanța protecției datelor cu caracter personal. ¨ ¨ ¨

COMPONENTA PRACTICI E-SAFETY
1. Listă de verificare: Integrarea eSafety în curriculum

Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Deși infrastructura noastră TIC este suficient de securizată, iar 
accesul la internet este filtrat, acest lucru nu limitează capacitatea 
elevilor noștri de a explora multitudinea de oportunități online. 

¨ ¨ ¨

Politică

2. Politicile școlii se referă în mod explicit la integrarea eSafety în programă, astfel 
încât toți profesorii noștri au luat la cunoștință această responsabilitate comună. ¨ ¨ ¨

Practică

3. eSafety se predă ca parte a programei. ¨ ¨ ¨

4. Toate cadrele didactice beneficiază de formare periodică eSafety. ¨ ¨ ¨

5. Elevii se monitorizează reciproc pe probleme legate de eSafety. ¨ ¨ ¨

6. Școala oferă sprijin eSafety pentru elevi în afara programei. ¨ ¨ ¨

1 Puteți găsi detaliile despre persoana de contact din țara dumneavoastră la adresa:  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 
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2. Listă de verificare: Cursuri de formare eSafety
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Este cunoscută și înțeleasă PUA de către toți membrii personalului? ¨ ¨ ¨

2. Personalul este informat regulat, cel puțin anual, 
cu privire la problematica eSafety ¨ ¨ ¨

3. eSafety face parte din instructajul introductiv 
oferit noilor membrii ai personalului. ¨ ¨ ¨

Practică

4. Întreg personalul a beneficiat de formare eSafety în ultimele 12 luni. ¨ ¨ ¨

5. Există un program planificat de formare eSafety 
orientat spre diferite categorii de personal. ¨ ¨ ¨

6. Formarea profesională continuă este actualizată și face 
referire la trenduri și aspect ce țin de eSafety.  ¨ ¨ ¨

7. Formarea eSafety este realizată de către un trainer 
specializat pe domeniul siguranței online. ¨ ¨ ¨

3. Listă de verificare: Cyberbullying
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Utilizează școala noastră o tehnologie de monitorizare a rețelei 
informatice care semnalează cuvinte cheie sau limbaj inadecvat ce 
poate fi asociat cu bulling-ul? (Amintiți-vă totuși că asemenea activități 
au loc de obicei în afara rețelei școlii și în afara orelor de curs.)

¨ ¨ ¨

2. Există în școala noastră o persoană (probabil un membru în cadrul echipei 
educaționale) responsabilă cu supravegherea tuturor problemelor legate 
de bulling? (Această persoană va avea rolul de punct de contact pentru 
raportări și sfaturi, va fi capabilă să recunoască tendințele și va fi responsabilă 
cu revizuirea și modificarea periodică a tuturor politicilor relevante)

¨ ¨ ¨

3. Oferă școala noastră posibilitatea raportării 
anonime a incidentelor legate de bulling? ¨ ¨ ¨

Politică

4. Există o politică anti-bulling la nivelul întregii școli? ¨ ¨ ¨

5. Include această politică incidente de cyberbullying care pot lua naștere 
în afara școlii și metode de răspuns la asemenea incidente? ¨ ¨ ¨

6. Oferim în clasă și în școală un mediu care să încurajeze 
comportamentul pozitiv și sprijinul între colegi? ¨ ¨ ¨
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7. Este întreaga comunitate (personal, elevi și părinți) 
conștientă de reguli și de consecințele bullying-ului? ¨ ¨ ¨

8. Este politica anti-bullying revizuită și întărită periodic pentru a vedea dacă sunt 
necesare adaptări (de exemplu, în cazul unor noi tehnologii sau descoperiri)? ¨ ¨ ¨

Practică

9. Beneficiază întregul personal de formare periodică cu privire la caracteristicile 
bullying-ului on și offline și la metodele adecvate de răspuns în acest tip de situații? ¨ ¨ ¨

10. Primesc elevii de toate vârstele informații cu privire la cyberbullying 
și la modalitățile de căutare a sprijinului și sfaturilor? ¨ ¨ ¨

11. Folosește școala noastră strategii de implicare a părinților în chestiunile legate 
de bullying și cyberbullying (ex. seri de informare, sfaturi pe site-ul școlii)? ¨ ¨ ¨

12. Avem procedure implementate care să ofere sprijin părinților 
care întâmpină acasă dificultăți legate de cyberbullying? ¨ ¨ ¨

4.Listă de verificare: Utilizarea tehnologiei de către elevi în afara școlii 
Facem acest lucru în școala noastră?  

Da Parțial Nu

Politică

1. Politica noastră de utilizare acceptabilă include informații despre cum 
sunt gestionate problemele online care au loc în afara școlii. ¨ ¨ ¨

2. În cazul unor probleme serioase, profesorii sunt oglibați să informeze 
părinții și să ceară ajutorul unor experți externi atunci când este necesar. ¨ ¨ ¨

Practică

3. Părinții și elevii sunt informați cu privire la angajamentul 
școlii în ceea ce privește aceste aspecte. ¨ ¨ ¨

4. Activități de conștientizare pe tema siguranței online 
sunt organizate cel puțin o dată pe an. ¨ ¨ ¨

5. Formarea personalului pe teme ce țin de siguranța online este organizată anual. ¨ ¨ ¨

6. Am desemnat un profesor sau consilier la care elevii pot 
apela în cazul în care întâmpină probleme online. ¨ ¨ ¨
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5. Listă de verificare: Sexting
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Este sextingul și abordarea școlii inclusă în politica de protecție a copilului? ¨ ¨ ¨

2. Face politica noastră referire la rolul școlii în incidente care au 
loc în exterior ex. atunci când elevii nu sunt la școală? ¨ ¨ ¨

3. Sunt elevii conștienți de consecințele împărtășirii imaginilor de tip sexting 
– atât din punctul de vedere al școlii, cât și din perspectiva legii? ¨ ¨ ¨

4. Sunt referințele la sexting actualizate constant pentru a reflecta 
schimbările din legislație, practice curente și sfaturile oferite școlilor? ¨ ¨ ¨

Practică

5. Primesc membrii relevanți ai personalului formare cu privire 
la caracteristicile fenomenului de sexting și abordarea 
școlii? Știu acestia cum să gestioneze incidentele? 

¨ ¨ ¨

6. Primesc elevii informații despre cum să gestioneze situațiile 
de sexting și unde să ceară îndrumare sau ajutor? ¨ ¨ ¨

7. Are școala noastră implementate strategii despre cum să 
informeze părinții cu privire la fenomenul de sexting (ex. 
întâlniri cu părinții, informații pe websitul școlii)?

¨ ¨ ¨

8. Avem implementate sisteme de suport pentru părinții care întâmpină 
dificultăți legate de fenomenul de sexting în afara școlii? ¨ ¨ ¨

6. Listă de verificare: Extremism online, radicalizare și discurs instigator la ură
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Sunt riscurile legate de extremism online și radicalizare 
menționate în politica de protecție a copilului? ¨ ¨ ¨

2. Face referire politica la rolul școlii în incidente ce au loc 
în afara, ex. Atunci când elevii nu sunt la școală? ¨ ¨ ¨

3. Sunt elevii și profesorii informați cu privire la abordarea 
școlii privind discursul instigator la ură? ¨ ¨ ¨

4. Sunt referințele la extremismul online și radicalizare actualizate 
în mod regulat astfel încât să reflecte schimbările din lege, 
practicile actuale și sfaturile oferite în școală? 

¨ ¨ ¨

Practică

5. Primesc toți membrii personalului training în mod regulat referitor la 
riscurile radicalizării? Știu toți să recunoască potențialele probleme? 
Știu ce să facă în cazul în care au îngrijorări cu privire la un elev?

¨ ¨ ¨
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6. Primesc elevii informații despre cum să se protejeze 
de extremism online și radicalizare? ¨ ¨ ¨

7. Are școala implementate strategii de a discuta cu părinții 
despre probleme legate de extremism online și radicalizare 
(ex. Informații pe website, întâlniri cu părinții)?

¨ ¨ ¨

8. Avem proceduri implementate care să ofere sprijin părinților care întâmpină 
dificultăți în a înțelege extremismul online și radicalizarea în afara școlii? ¨ ¨ ¨

9. Există oportunități de prezentare a unor contra-narative la 
discursul instigator la ură și extremism online prin curriculum? ¨ ¨ ¨

7. Listă de verificare: Gestionarea incidentelor
A gestionat personalul școlii în mod corect incidentul?

Acțiune 
necesară

Totul este 
în regulă

Comentariu

Procesul general

Conține Politica Școlii o procedură de gestionare 
a incidentelor cunoscută de întregul personal? 
Sunt incluse numerele de telefon pentru liniile 
de asistență? Poate fi îmbunătățită procedura 
actuală în lumina acestui incident?

¨ ¨

A știut toată lumea cum să gestioneze incidentul? 
În cazul în care părțile implicate, de exemplu 
părinți, poliție, etc. au trebuit implicate/informate, 
a fost făcut acest lucru în mod corect și la timp?

¨ ¨

Ar fi fost posibil ca incidentul să fie 
descoperit mai devreme?

¨ ¨

Incidente privind accesul neadecvat

Există o persoană numită responsabil cu 
monitorizarea regulată a serviciilor? 

¨ ¨

Are școala noastră toate datele sensibile 
stocate pe un server separat la care are 
acces doar personalul autorizat?

¨ ¨

Suntem conștienți de noile „găuri” de securitate 
pe măsură ce acestea devin cunoscute și 
aplicăm soluții corespunzătoare? 

¨ ¨

Este personalul nostru conștient de importanța 
securizării datelor sensibile cu parole sigure?

¨ ¨

Incidente privind bullying-ul

Există o persoană de încredere cu care elevii 
ar putea să discute despre incident? 

¨ ¨

Personalul, elevii și membrii comunității 
școlare extinse respectă și aderă la PUA? 

¨ ¨
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Există riscul ca incidentul să fie repetat de 
către agresor sau să fie îndreptat împotriva 
aceleiași victim? Există o nevoie pentru 
activități de conștientizare sau alte acțiuni?

¨ ¨

8.Listă de verificare: Informații pentru părinți
Facem acest lucru în școala noastră?

Politică

1. Părinții sunt rugați să-și asume un rol activ eSafety la 
școală și să întărească mesajele cheie. Acest lucru este 
subliniat în mod clar în acordul familie/școală. 

¨ ¨ ¨

Practică

2. Sesiunile pentru părinți legate de eSafety 
au loc cel puțin o dată pe an.

¨ ¨ ¨

3. Mesajele privind eSafety sunt diseminate către părinți 
prin intermediul unor medii diferite de comunicare.

¨ ¨ ¨

4. Elevii sunt implicați în transmiterea mesajelor eSafety către părinți. ¨ ¨ ¨

COMPONENTA POLITICI ESAFETY
1. Listă de verificare: Politica școlară

Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Politica eSafety a școlii conține informații despre 
sisteme de securitate și firewall.  ¨ ¨ ¨

2. Toți profesorii primesc instruire în mod regulat pe 
aspecte ce țin de eSafety și înțeleg folosirea ambelor 
sisteme, atât educațional, cât și administrativ. ¨ ¨ ¨

3. O persoană este responsabilă pentru achiziționarea și actualizarea 
licențelor software (informatician sau manager de sistem) ¨ ¨ ¨

4. Politica de eSafety oferă indicații clare cu privire la 
folosirea adecvată și inadecvată a comunicării online între 
diferiți actori implicați (elev, professor, părinte). ¨ ¨ ¨

Politică

5. O singură persoană este responsabilă ca toate 
aspectele incluse în politica eSafety să fie discutate cu 
toți actorii implicați (Coordonatorul eSafety). ¨ ¨ ¨

6. Politica eSafety a școlii acoperă următoarele aspecte: folosirea 
imaginilor și clipurilor digitale, protecția datelor, activități nepotrivite 
și drepturi de autor, utilizarea dispozitivelor mobile și imagini ilegale. ¨ ¨ ¨
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Practici

7. O procedură de gestionare a incidentelor clară 
și ușor de accesat este implementată. ¨ ¨ ¨

8. Pregătirea personalului în domeniul eSafety este facută cel puțin anual. ¨ ¨ ¨

9. Toți profesorii primesc instruire în mod regulat pe teme ce țin 
de eSafety și sunt implicați în formare profesională continuă. ¨ ¨ ¨

10. Politica eSafety a școlii face referire la integrarea eSafety in curriculum. ¨ ¨ ¨

2. Listă de verificare: Politică de Utilizare Acceptabilă (PUA)
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Infrastructura școlară poate fi adaptată unor noi 
inițiative precum aducerea dispozitivelor personale, 
iar PUA este modificată în consecință.

¨ ¨ ¨

Politică

2. Școala are o PUA care este actualizată constant. ¨ ¨ ¨

3. Atunci când este revizuită PUA, sunt implicați toți actorii.  
¨ ¨ ¨

Practică

4. Personalul vorbește elevilor despre PUA pentru a 
se asigura că există o înțelegere comună ¨ ¨ ¨

5. Personalul, elevii și membrii comunității școlare 
extinse respectă prevederile și aderă la PUA. ¨ ¨ ¨

3. Listă de verificare: Parole sigure
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Infrastructura noastră de ITC este securizată; cere utilizatorilor în 
mod regulat să își reînnoiască parola pentru a accesa sistemul.  ¨ ¨ ¨

Politică

2. PUA conține informații despre parole. ¨ ¨ ¨

3. Profesorii discută în mod periodic cu elevii despre 
importanța unor parole eficiente și sigure. ¨ ¨ ¨

Practică

4. Protecția datelor este discutată ca parte a curricumului. ¨ ¨ ¨
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4. Listă de verificare: Realizarea și publicarea de imagini și clipuri video la școală
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Un membru al personalului este responsabil pentru verificarea că 
lângă pozele elevilor de pe website nu apar date personale. ¨ ¨ ¨

Politică

2. Există o politică clară în ceea ce privește imaginile și fotografiile. 
Toți profesorii, părinții, elevii și membrii comunității școlare 
sunt informați în mod regulat cu privire la această politică. 

¨ ¨ ¨

Practici

3. Școala păstrează o bază de date unde politica și documentele 
suport (accord de fotografiere/filmare) pot fi găsite cu ușurință. ¨ ¨ ¨

4. Toți profesorii știu la cine pot apela pentru 
îndrumare în cazul în care au nelămuriri. ¨ ¨ ¨

5. Toată comunitatea școlară, inclusive elevii, au primit instruire cu 
privire la producerea de fotografii și utilizarea rețelelor sociale. ¨ ¨ ¨

6. Un memento este trimis tuturor înainte de un eveniment școlar. ¨ ¨ ¨

5. Listă de verificare: Școlile pe rețelele sociale
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Personalul școlii este informat despre politicile care țin de 
utilizarea rețelelor sociale și posibilele restricții. 

¨ ¨ ¨

2. Elevii au fost informați despre politica școlii cu privire la folosirea 
rețelelor sociale, precum și modele de bune practică, folosirea 
în siguranță a rețelelor sociale și posibile restricții.  

¨ ¨ ¨

Practică

3. Atelierele destinate personalului despre utilizarea rețelelor 
sociale sunt ținute cel puțin la fiecare șase luni. 

¨ ¨ ¨

4. Părinții sunt informați și implicați în politicile 
care țin de utilizarea rețelelor sociale. 

¨ ¨ ¨

5. Elevii sunt implicați în folosirea rețelelor sociale la școală. 
Elevii au rolul de mentori pentru alți elevi.       ¨ ¨ ¨
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COMPONENTA INFRASTRUCTURĂ
1. Listă de verificare: Protejarea datelor sensibile în școală

Facem acest lucru în școala noastră? 

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Există sisteme informatice separate pentru administrație și învățare. ¨ ¨ ¨

2. Protecția antivirus este actualizată constant. ¨ ¨ ¨

3. În vederea stocării și encriptării datelor, sprijin profesional este cerut. ¨ ¨ ¨
Politică

4. Avem un protocol riguros aplicat atunci când vine vorba despre 
descărcarea/trimiterea/printarea datelor sensibile.  ¨ ¨ ¨

5. Informații despre parole sunt incluse in PUA. ¨ ¨ ¨
6. Avem o relație bună cu persoana de contact din cadrul Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.2 ¨ ¨ ¨

Practică

7. Organizăm sesiuni de formare pentru angajații 
noștri susținute de o persoană specializată. ¨ ¨ ¨

8. Organizăm anual cel puțin o întâlnire cu membrii personalului 
pentru a discuta despre importanța protecției datelor cu caracter 
personal, inclusiv riscurile care țin de inginerie socială3.

¨ ¨ ¨

9. O procedură de gestionare a incidentelor este în vigoare. ¨ ¨ ¨

2. Listă de verificare: Protejarea dispozitivelor împotriva malware
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Pe toate computerele/dispozitivele școlii există protecție antivirus 
și firewall-uri activate, iar acestea sunt actualizate constant. ¨ ¨ ¨

2. Websiturile nedorite și ferestrele pop-up sunt blocate în 
mod permanent pe toate dispozitivele din școală. ¨ ¨ ¨

Politică

3. PUA conține un protocol strict în ceea ce privește descărcarea de 
fișiere, verificarea emailului și folosirea dispozitivelor portabile. ¨ ¨ ¨

Practică

4. Membrilor personalului le sunt furnizate sesiuni 
de formarede către un expert.  ¨ ¨ ¨

5. Există o persoană dedicată care se ocupă de 
breșele de securitate care pot apărea.  ¨ ¨ ¨

6. Există o procedură pentru gestionarea incidentelor în vigoare. ¨ ¨ ¨

2  Puteți găsi detaliile despre persoana de contact din țara dumneavoastră la adresa: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

3  Websiturile  de inginerie social se referă la siturile care păcălesc utilizatorul să intre pe 
un alt website sau să deschidă un atașament care conține malware.
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7. Elevii sunt informați despre cum pot scana fișierele 
pentru malware, pe dispozitivele școlare. ¨ ¨ ¨

8. Elevii sunt informați despre importanța blocării 
anumitor conținuturi pe computerele școlii. ¨ ¨ ¨

3.Listă de verificare: Folosirea dispozitivelor de stocare externe
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Protecția antivirus protection este instalată și actualizată constant. ¨ ¨ ¨

Politică

2. Reguli care țin de folosirea dispozitivelor de 
stocare externe sunt incluse în PUA. ¨ ¨ ¨

3. Personalul nu salvează date sensibile pe dispozitive de stocare externe. ¨ ¨ ¨

4. Proceduri de gestionare a incidentelor au fost implementate, 
în special în cazurile în care s-a pierdut un dispozitiv extern 
de stocare care conține date sensibile despre elevi.  

¨ ¨ ¨

Practică

5. Personalului și elevilor li se cere să scaneze pentru viruși orice dispozitiv 
de stocare extern atunci când îl folosesc pe un computer al școlii.  ¨ ¨ ¨

6. Personalul și elevii sunt informați/instruiți cum 
să scaneze pentru viruși un dispozitiv. ¨ ¨ ¨

7. Personalul și elevii sunt informați cu privire la procedura 
de gestionare a incidentelor și o respect pe aceasta. 
(ex. dispozitiv pierdut, infectie cu malware)

¨ ¨ ¨
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4. Listă de verificare: Utilizarea telefoanelor mobile în școală
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Rețeaua noastră Wi-Fi nu este accesibilă telefoanelor mobile. ¨ ¨ ¨

2. Rețeaua noastră Wi-Fi poate fi accesată de către elevi, dar 
este diferită de rețeaua securizată, destinată personalului.

¨ ¨ ¨

Politică

3. PUA conține un protocol strict referitor la 
utilizarea dispozitivelor mobile în școli. 

¨ ¨ ¨

4. Politica școlară conține instrucțiuni clare referitoare 
la posesia și utilizarea dispozitivelor mobile în școală 
și consecințele încălcării unei astfel de politici.

¨ ¨ ¨

Practică

5. Utilizarea dispozitivelor mobile este incorporată 
într-un mod constructiv în curriculum.

¨ ¨ ¨

6. Profesorii, elevii și părinții sunt bine informați despre 
politica de folosire a dispozitivelor mobile la școală. 

¨ ¨ ¨

7. O procedură strictă este aplicată de către personal pentru a gestiona 
încălcările politicii care ține de dispozitivele mobile și confiscarea acestora. 

¨ ¨ ¨
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Anexă: Model scriere proiecte educaţionale
Nume proiect :

Perioada aplicării proiectului :

Locul de desfășurare :

Date de contact coordonator echipă (nume, adresă email, număr de telefon):

I.  Prezentare proiect

Nevoia identificată

Descrieți în 15-20 de rânduri nevoia de îmbunătățire pe care ati identificat-o în comunitate. 

Pe scurt, menționați grupurile țintă, nevoia de îmbunătățire, efectele și impactul pe 
termen lung asupra lor, în condițiile în care această cauză nu este rezolvată.

Scop

Plecând de la nevoia identificată, precizați în 3-5 rânduri ce dorește proiectul 
propus să obțină, la ce fel de schimbare socială contribuie el.

Obiective

Descrieți, cât mai specific, care sunt obiectivele pe care vi le propuneți 
pentru a atinge scopul propus. (maxim 3 obiective). 

Vă rugăm să specificați obiectivele în termeni de forma « La sfârșitul proiectului, beneficiarii vor …. ». 

Păstrați aceste obiective SMART ( Specifice, Măsurabile, de Atins, Relevante, plasate în Timp)

Plan de activități

Includeți activitățile subordonate fiecărui obiectiv. Acoperiți, pe cât posibil, activități cât mai detaliate, 
pentru a putea oferi o imagine clară asupra pașilor necesari în realizarea proiectului, resurselor și a timpului. 
Descrieți activitățile atașate unui obiectiv într-o pagină separată notată ca Anexă la acest document.

Asigurați-vă că includeți toate grupurile țintă esențiale: elevi, profesori, părinți și suporteri sau invitați din 
comunitatea locală: specialiști, reprezentanți ai autorităților, persoane publice din comunitate etc.

Activitate/lună L1 L2 L3 L4 L5 L6

Ob. 1

Ac. 1.1

Ac. 1.2

Ac. 1.3

Ob.2

Ac.2.1

Ac. 2.2

Ac. 2.3

Ob. 3

Ac. 3.1

Ac. 3.2

Ac. 3.3
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Echipa proiectului și rolul fiecăruia

Descrieți, pe scurt, echipa și rolurile aferente fiecărei persoane în cadrul proiectului. 

Dacă e cazul, precizați motivele pentru care considerați că persoanele 
selectate sunt cele mai potrivite pentru rolul asumat.

Resurse

Pe baza planului de activități construiți necesarul de resurse pentru realizarea proiectului. 

Cu ce resurse pot contribui participanții care nu implică sume de bani? Puteți să solicitați și alte resurse 
externe pe care vă propuneți să le atrageți din comunitatea locală sau de la consiliul local.

Sustenabilitate

Prezentați, pe scurt, modul în care veți asigura sustenabilitatea 
proiectului după primul an de implementare a acestuia.

Evaluarea proiectului

Descrieți modalitățile în care veți realiza evaluarea rezultatelor și efectelor proiectului vostru, 
menționând atât indicatorii calitativi, cât și cei cantitativi pe care îi veți lua în considerare.

Rezultate urmărite

Descrieți rezultatele produse de proiect pentru toate grupurile implicate. Rezultatele trebuie 
să indice schimbarea pozitivă așteptată la nivelul beneficiarilor proiectului. Nu vă limitați la 
rezultate de proces sau de efort (ex număr de participanți la evenimentele din proiect sau 
număr de întâlniri de lucru). Sunt necesari atât indicatori cantitativi, cât și calitativi.

Separat, puteți nota și efectele (consecințele rezultatelor).

Implicarea partenerilor locali

Descrieți cum vedeți atragerea și implicarea partenerilor locali, care sunt activitățile 
potrivite și dacă este nevoie de abilități/cunoștințe specifice din partea acestora.

Anexa „Echipa de coordonare 
și formatori ai programului de 
formare Ora de Net (2019)”
Echipa de coordonare a programului de formare Ora de Net – Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului de 
către copii, derulat de Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Kreativ Research

• Georgiana Roșculeț – Director program de formare și Formator expert

• Ileana Rotaru - Responsabil învățământ și Formator expert

• Teodora Stoica – Formator expert

• Andreea Hurezeanu – Formator expert
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*În perioada februarie-iunie 2019 formatorii au susținut, în regim de voluntariat, cursuri de formare avizate de Ministerul 
Educației Naționale „Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului de către copii”, cu durata de 24 de ore, la care au 
participat peste 1600 de cursanți (cadre didactice, psihologi, bibliotecari, informaticieni) din peste 700 de instituții de 
învățământ din 39 de județe și București. În urma acestor cursuri, participanții au susținut activități educaționale și de 
informare pentru copii, părinți și alte cadre didactice, ajungând la un total de peste 115.000 de persoane.

www.salvaticopiii.ro 
www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania  

www.oradenet.ro 
www.facebook.com/SigurPeNet

Acest material a fost produs în cadrul programului european Ora de 
Net coordonat de Organizația Salvați Copiii. Responsabilitatea privind 
acesta publicatie revine integral autorului. Uniunea Europeana nu este 
responsabila pentru modul în care sunt utilizate informatiile publicate.

Acest material este licențiat conform reglementărilor Atribuire-
Necomercial-FărăDerivate 4.0 Internațional. Detalii suplimentare 
cu privire la licențele CC BY-NC-ND 4.0 sunt disponibile la 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea
Europei al Uniunii Europene

Formatori, reprezentanți ai Caselor Corpului Didactic, parteneri educaționali în cadrul programului de formare*

CCD Județ - Nume formator

Alba - Barbulet Narcisa Ioana

Alba - Oros Ligia Elena

Arad - Ilyes Ibolya

Argeș - Baltac Florin

Bacău - Oiegar Manuela

Bacău - Oana Jianu

Bihor - Luca Denisa Ioana

Bihor - Stanciu Simona

Bistrita-Năsăud - Gimbuta Alina

Bistrita-Năsăud - Harap Cristina

Botoșani - Florica Podariu

Brăila - Anton Cristina Elena

Brăila - Ion Aurelia

Brașov - Mares Monica

Brașov - Varzaru Mariana Camelia

București - Cosma Ioana

București - Paragina Florica

Buzău - Vlad Nicoleta 

Buzău - Trifan Marilena

Calarași - Sisman Constantina

Caraș-Severin - Bonciu Adriana

Caraș-Severin - Marcu Nicoleta

Cluj - Boca Alina

Cluj - Herman Pompilia

Constanța - Mologani Aneta

Covasna - Szolz Levente

Dambovița - Coman Irina

Dolj - Ciuca Alina

Dolj - Badea Teodora

Galați - Aurora Sava

Galați - Joc Genia

Giurgiu - Rosu Iuliana

Giurgiu - Marin Daniela

Gorj - Popovici Laurentiu

Gorj - Dijmarescu Simona

Harghita - Kovacs Dorina

Harghita - Ciucanu Onorica

Hunedoara - Almasan Adriana

Hunedoara - Tarnovean Elena

Ialomița - Vild Theodora

Iași  - Bendescu Alina

Ilfov - Petrescu Florin

Maramureș - Konta Doina

Maramureș - Pop Florin

Mehedinți - Grigore Giorgi

Mehedinți - Cristea Melania

Mureș - Turc Anca

Mureș - Urzica Liliana Gabriela

Neamț - Irina Roxana

Neamț - Moise Florentina

Olt - Marilena Donciu

Olt - Floricel Luminita

Prahova - Dedu Carmen

Prahova - Niculescu Mihaela

Salaj - Souca Valentina

Salaj - Fanca Florica

Satu Mare - Havrincea Adrian

Satu Mare  - Macarie Simona

Sibiu - Stanciu Sanda

Sibiu - Vancu Camelia 

Suceava - David Elena

Suceava - Tatiana Vantur

Teleorman - Eliza Sotirescu

Teleorman - Mihaela Ciofalca

Timiș - Tipei Dana Elena

Timiș - Duiuleasa Simona Elena

Tulcea - Cherciu Cristina

Vâlcea - Georgescu Maria

Vâlcea - Sandru Valeria

Vaslui - Popa Cristinel

Vaslui - Sirbu Petronela

Vrancea - Lungu Mariana

Vrancea - Neagu Aurelia



148

Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei 
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii, 
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei 
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra 
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă. 

Salvați Copiii promovează de 29 ani drepturile copilului, în acord 
cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Copilului. Peste 1.900.000 de copii au fost incluși în programe educative, 
de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării 
lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor. 

Salvați Copiii este membru al Save the Children International, cea mai mare 
organizație independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, 
care cuprinde 28 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări.

Secretariatul General

Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1,  
010899, București, România

telefon: +40 21 316 61 76  

fax: +40 21 312 44 86

e-mail: secretariat@salvaticopiii.ro  
web: www.salvaticopiii.ro

Cofinanțat de Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei al Uniunii Europene

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a  
Organizației Salvați Copiii și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.


