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Nativii digitali și tehnologia
În cadrul Organizației Salvați Copiii lucrăm în beneficiul copiilor 
și adolescenților. Creăm contexte de învățare adresate lor, 
susținem ateliere tematice pentru părinți și dezvoltăm cursuri 
de formare dedicate dascălilor și specialiștilor implicați în 
domeniul educației, consilierii, protecției sociale și legale.

Prin programul național Ora de Net suntem alături de cei care doresc  
să înțeleagă în profunzime impactului pe care noile tehnologii și Internetul 
îl au asupra dezvoltării copiilor și a dinamicilor sociale și de familie. 

Abordarea noastră este una bazată pe consultări directe cu 
copiii, studii naționale și inițiative educaționale ce invită la 
o relaționare cât mai empatică și autentică cu copiii, nativi 
digitali, și cu toți cei implicați în procesul lor de evoluție.

Lucrezi cu copiii, cu părinții sau cu cadrele didactice? 

Deja știi că cei mici au nevoie de protecție, informare și pregătire 
din partea adulților din jurul lor cu privire la mediul online.

Cel mai recent studiu realizat în cadrul proiectului Ora de Net a 
demonstrat că mai mult de un sfert (27%) dintre copiii din România petrec 
peste șase ore online, dacă sunt într-o zi de școală, iar procentul acestora 
crește la 48%, dacă vorbim despre finalul de săptămână sau o zi de vacanță.

Această realitate îi determină pe specialiștii din domenii variate 
care au contact cu nativii digitali să dorească mai multe informații 
despre siguranța și participarea online. Apreciem faptul că cei cu care 
colaborăm sunt dispuși să reconsidere propriile perspective asupra 
felului în care experiențele online îi influențează pe copii și tineri, atât 
în felul în care își trăiesc viața acum, cât și în perpectiva viitorului lor 
într-o lume tot mai dezvoltată din punct de vedere tehnologic. 
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Te întrebi care ar fi beneficiile tale profesionale dacă ai fi 
mai bine informat pe tema siguranței online a copiilor?

În calitate de asistent social lucrezi cu copii din medii vulnerabile 
și probabil știi că acesta constituie un criteriu semnificativ care îi 
supune la victimizare și ademenire prin mijloace tehnologice.

În urma familiarizării tale cu subiectele privind siguranța online...

 ǋ Poți include întrebări legate de experiența online 
a copilului încă din procesul de analiză de nevoi 
pentru a avea o perspectivă cât mai largă asupra 
factorilor care influențează situația copilului;

 ǋ Poți informa copiii și familiile cu privire la riscurile 
asociate cu discuțiile cu persoane cunoscute în 
mediul online și oferirea unor informații intime 
precum datele personale, dificultățile emoționale, 
starea materială sau situația din familie;

 ǋ Poți să le oferi copiilor, părinților și asistenților 
maternali detalii despre semnalele unui potențial abuz 
care poate lua forma de cyberbullying, ademenire 
în scopuri sexuale sau de exploatare, sexting, șantaj 
sau amenințare prin mijloace tehnologice;

 ǋ Poți sugera resurse online adaptate nivelului de dezvoltare 
a copilului pentru stimularea folosirii utile a Internetului în 
procesul de recuperare, reabilitare și dezvoltare a acestuia;

 ǋ Poți colabora mai eficient cu consilieri școlari, 
psihologi, polițiști din departamentul de prevenire și 
alți specialiști care pot susține copilul și familia pentru 
rezolvarea unor potențiale situații periculoase.
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În calitate de consilier școlar oferi servicii de consiliere educațională 
individuală sau de grup care abordează situațiile specifice mediului 
școlar. Probabil deja ai sesizat că abilitățile de folosire creativă, utilă 
și sigură a tehnologiei  devin esențiale pentru starea lui de bine.

În urma familiarizării tale cu subiectele privind siguranța online...

 ǋ Poți să dezvolți programe de psihoeducație prin metode 
non-formale prin care copiii și adolescenții descoperă 
beneficiile și riscurile asociate cu folosirea noilor tehnologii;

 ǋ Poți organiza programe de orientare vocațională 
punând accentul pe competențele necesare pentru 
starea de bine și succesul într-o lume în plină 
dezvoltare tehnologică. În cadrul acestora poți să 
stimulezi alinierea deciziilor în carieră cu abilitățile, 
interesele și pasiunile specifice fiecărui adolescent;

 ǋ În procesul de analiză a provocărilor specifice mediului 
școlar: adaptare școlară, motivație școlară, deprinderi 
de studiu, absenteism, eșec și abandon școlar etc. poți 
considera rolul și impactul folosirii tehnologiei în exces 
sau a lipsei introducerii strategice a acesteia în procesul 
de învățare-predare-evaluare în instituția de învățământ;

 ǋ Poți înțelege mai bine cauzele din spatele dependenței 
de Internet care reprezintă un simptom al altor proble-
mele de natură familială, școlară sau socială (abuz, 
neglijență, hărțuire, bullying, cyberbullying, ademenire, 
șantaj, amenințare prin mijloace tehnologice etc);

 ǋ Poți stimula folosirea creativă, utilă și sigură a Interne-
tului în situații în care elevii se confruntă cu dificultăți 
specifice mediului școlar: dificultăți de învățare, 
dificultăți de adaptare școlară, absenteism etc.

 ǋ Poți dezvolta și implementa programe de prevenție 
și intervenție privind siguranța online și corelarea 
simptomelor cu violența în școală, consumul de 
droguri și alcool și alte comportamente de risc;
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Este de reținut faptul că, de cele mai multe ori, copiii și adolescenții folosesc 
excesiv tehnologia atunci când nu au alte relații semnificative și de încredere 
în care să se simtă văzuți, ascultați, valorizați, înțeleși, susținuți, iubiți.

 

Mai mult, în ciuda aparențelor, competențele copiilor în domeniul Internetului 
sunt limitate, mai ales când vine vorba de navigarea în siguranță. 

După ce ai aflat despre aceste situații, cât de pregătit ești 
pentru a le da informații corecte și complete copiilor cu privire 
la folosirea Internetului într-un mod creativ, util și sigur?

Echipa Ora de Net este alături de tine! 

Îți punem la dispoziție experiența și expertiza specialiștilor noștri prin 
oferirea de materiale informative, consiliere și consultanță online. 

Contactează-ne la ctrl_AJUTOR 
Email: ajutor@oradenet.ro
Mesagerie Facebook: Ora de Net

Raportează conținutul ilegal la esc_ABUZ 
Email: abuz@oradenet.ro   

Mai multe informații la www.oradenet.ro
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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 Interna-
tional, 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  

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.


