PROGRAM EUROPEAN CARE
PROMOVEAZĂ UTILIZAREA
CREATIVĂ, UTILĂ ȘI SIGURĂ A
INTERNETULUI DE CĂTRE COPII
Material suport pentru implementarea activității educaționale cu scop de consultare
a copiilor în privința folosirii Internetului și a noilor tehnologii
Resursă dezvoltată în cadrul programului european Ora de Net coordonat de Organizația Salvați Copiii.

www.oradenet.ro

Bună! Bine te-am regăsit!
Mulțumesc că ai ales să devii partener
educațional în cadrul programului de
voluntariat Ora de Net, coordonat de
Organizația Salvați Copiii și susținut de
Ministerul Educației Naționale.
Având în vedere că deja ai primit acest
material, înseamnă că ai parcurs și Ghidul
Facilitatorului Ora de Net și rezonezi cu
abordarea și procesul pe care l-am propus.
Acesta are la bază integrarea implicită a
respectării drepturilor copiilor, așa cum sunt
ele menționate în Convenție. Este timpul
să punem într-o formă explicită faptul că
drepturile copiilor se aplică atât offline, cât
și online iar standardele eSafety trebuie să
devină reper pentru orice interacțiune cu
copiii.
Mă bucur de întâlnirea cu tine și sunt convinsă
că vom face lucruri minunate împreună pentru
a avea un impact pozitiv în viața copiilor și
în comunitate. Contribuția ta este foarte
valoroasă pentru noi. Prin implicarea în
procesul de consultare propus în paginile care
urmează și prin completarea ulterioară a
raportului disponibil aici, ne ajuți să înțelegem
mai bine situația națională și nevoile copiilor
români în legătură cu folosirea Internetului
și a noilor tehnologii. Mai mult decât atât,
experiența, cunoștințele și sugestiile tale sunt
extrem de relevante pentru a putea crea
resurse adaptate care să vă fie cu real folos
în procesul de integrare a tehnologiei într-un
mod creativ, util și sigur.

Mai jos ai disponibil planul de activitate pe
care ți-l propunem pentru consultarea copiilor
însă, te invit să iei în considerare faptul că este
o propunere distribuită la nivel național și nu
are cum să se potrivească perfect tuturor. Tu
cunoști cel mai bine grupul de copii cu care
lucrezi așa că ar fi ideal să adaptezi procesul
în funcție de ceea ce cunoști deja despre ei și
ceea ce vei descoperi pe parcurs.
Această activitate cu scop de consultare
constituie baza de la care poți continua
implementarea unor activități viitoare pe
teme specifice legate de folosirea noilor
tehnologii. Dacă vei alege să rămâi alături
de echipa noastră, îți vom pune la dispoziție
astfel de resurse în mod gratuit însă chiar
și în cazul în care nu vei decide acest traseu
comun, cu siguranță va fi un câștig să
descoperi perspectiva copiilor în legătură cu
acest subiect sensibil. Această întâlnire va fi o
șansă pentru voi toți să vă cunoașteți și să vă
apropiați mai mult, ca de la om la om, dincolo
de rolurile voastre.
Dacă ai nevoie de informații suplimentare față
de ceea ce ai găsit deja în Ghidul Facilitatorului
Ora de Net sau legate de conținutul acestei
propuneri de activitate, scrie-mi pe adresa
georgiana.rosculet@salvaticopiii.ro.
Mult succes și experiență minunată alături de copii!
Georgiana
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Îți amintesc că:
• Pentru a deveni colaborator Ora de Net e nevoie
să parcurgi Ghidul Facilitatorului Ora de
Net și să fi agreat abordarea propusă. În cazul
în care nu l-ai primit deja, intră pe pagina Fii
voluntar și completează formularul de înscriere.

• La sfârșitul perioadei disponibile pentru
consultare te vom invita și în comunitatea
online a Facilitatorilor Ora de Net,
creată pe Facebook. Acesta va deveni
un spațiu de consultare, colaborare, suport
și feedback în legătură cu experiențele
conectate cu acest subiect. Pentru cei care
nu au cont pe această rețea de socializare,
voi rămâne disponibilă pe email.

• Activitatea de consultare a copiilor descrisă
în acest material este prima pe care ți-o
propunem pentru acest an școlar în cadrul
programului Ora de Net și poate fi derulată între
1 octombrie - 30 noiembrie 2017. Pentru
a fi înregistrată de noi va trebui să completezi
acest raport în termen de 7 zile calendaristice
de la susținerea activității. Amintim că vei avea
nevoie de listă de prezență (vezi Anexa 2) și
fotografii reprezentative de la activitate.

• Dacă îți place experiența avută în cadrul
programului propus de noi, ne-am bucura
să continuăm colaborarea. Îți vom pune
la dispoziție resurse tematice cu structură
similară însă conținutul va fi centrat în
special pe oportunitățile și pericolele
asociate cu mediul online și durata
propusă pentru viitoarele activități
va fi de aproximativ 50 de minute.

• Încurajăm cooperarea și lucrul în echipă! Simtete liber să lucrezi cu un coleg cu care ai o
viziune comună asupra educației și metodelor
folosite. Raportul va fi nevoie să fie completat
doar de unul dintre voi și veți primi diplome
separate. După ce vom valida raportul tău,
vei primi Diploma de Onoare nominală,
exclusiv pe email, care atestă implicarea întrun proces național de consultare recomandat
în cadrul programului Ora de Net - susținut
de Ministerul Educației Naționale.

• Subiecte precum hărțuirea și reputația online,
dependența, sextingul, ademenirea, cetățenia
digitală, știrile false, conținutul ilegal și dăunător
și alternativele sănătoase de direcționare a
timpului petrecut online sunt doar câteva dintre
subiectele pe care le vom aborda. În funcție de
implicarea ta, beneficiile primite vor fi diferite.
Mai multe detalii disponibile pe pagina Fii voluntar.

Apreciem foarte mult inițiativele educaționale care sunt adoptate la nivelul întregii
unități de învățământ pentru că facilitează crearea unei culturi a colaborării între
cadrele didactice și elevi și setează un mediu prielnic pentru învățare și exersare a
comportamentelor în acord cu Drepturile Omului.
Vă invităm să aduceți la cunoștință conducerii instituției în care veți derula activitatea
opțiunea de a se alătura în calitate de partener educațional în cadrul programului
european Ora de Net. În cazul în care vor fi raportate minim 5 sesiuni de consultare din
aceeași instituție de învățământ, vom lua legătura cu facilitatorul care a raportat prima
activitate și îi vom transmite Diploma de Onoare și posibilitatea încheierii unui acord de
colaborare care atestă parteneriatul instituției cu Organizația Salvați Copiii.
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INFORMAȚII PRELIMINARE
•

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?

Întrebări de reflecție

Inspirație în pastile video
ʩʩ Rita Person – Fiecare copil are nevoie de un campion
ʩʩ Thomas Suarez – un dezvoltator de aplicații la doar 12 ani
ʩʩ Adora Svitak - ce pot învăța adulții de la copii
ʩʩ Gerd Leonhard - Technology vs Humanity
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Informații preliminare

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 invit 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 participe la discuții, să înțeleagă,
să analizeze situațiile propuse, să își spună părerea și să contribuie la
activitățile de grup.
Experiența și știința ne demonstrează că simpla cunoaștere teoretică nu
creează premizele pentru o aplicare autentică a informațiilor astfel că
reflectarea, extragerea propriilor concluzii și identificarea modalităților
concrete prin care pot implementa 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.
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 impactează 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
stare. 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.
Este firesc să apară păreri diferite sau emoții intense atunci când discutăm
despre drepturi 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.
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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 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.
Succes!
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Experiența online a
copiilor și percepția
lor cu privire la
atitudinea adulților
față de acest subiect

Pe parcursul celor 8 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 echilibrat și conștient atât
de beneficiile digitalizării, cât și de potențialele pericole asociate cu
explorarea mediului online este esențial pentru educația copiilor.
Propunerea echipei Ora de Net este aceea de a privi imaginea de
ansamblu, de a valida și integra oportunitățile în timp ce informăm și
ghidăm copiii pentru a se feri sau a răspunde eficient eventualelor situații
riscante. 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 relațiile
dintre copii și adulți. 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, nu este ceva ce noi 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 vor exprima 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 și implicați în măsurile, practicile și
politicile legate de drepturile și responsabilitățile lor în mediul online.
Cea mai importantă pregătire pentru viitor pe care o putem
asigura copiilor este să contribuim la dezvoltarea următoarelor
8 competențe esențiale și 7 competențe transdisciplinare
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care sunt integrate în strategiile adoptate la nivel european
ca bază pentru reperele societății în care vom trăi:

•

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.

Dincolo de ce va urma după activitatea propusă, îți amintim că ei învață
din experiență așa că atmosfera pe care tu o vei crea în acea sală,
contextul de învățare pe care îl propui și modul de relaționare bazat
pe încredere va fi cea mai valoroasă contribuție pe care o poți aduce.
Poți privi în ansamblu colectivul de copii ca un organism inteligent
care își poate găsi răspunsurile pentru a lua deciziile cele mai bune
pentru momentul prezent. Amintește-ți însă că o activitate nu poate
schimba atitudini sau comportamente și este nevoie să găsiți o manieră
potrivită pentru voi de a repeta astfel de experiențe de învățare.
Echipa Ora de Net îți rămâne la dispoziție
pentru a te susține în acest proces.

8

ACTIVITATE EDUCAŢIONALĂ
… cu scop de consultare a copiilor în privința folosirii
Internetului și a atitudinii adulților cu privire la acest subiect
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Structura activității

Complexitate

Grup de lucru

•
•
•

Sesiunea 1: Deschiderea activității și setarea cadrului
Sesiunea 2: Drepturile și obligațiile mele online
Sesiunea 3: Într-o lume ideală aș fi ascultat
de adulți pentru a mă ghida

Ridicată

Activitățile Ora de Net sunt recomandate pentru a fi implementate
cu întregul colectiv al clasei/grupei pentru a stimula lucrul în echipă,
colaborarea și a modela ce înseamnă respectarea drepturilor copiilor
și atitudinea incluzivă. Știm că este uneori dificil să lucrezi cu mulți
participanți însă te invităm să faci tot ce poți mai bine pentru a îi implica
activ pe toți cei prezenți. Lucrul în perechi, în grupuri mici și invitația
să continue să reflecteze acasă sunt câteva dintre metodele prin care
te asiguri că fiecare trece printr-un proces de învățare asumat.
Activitățile sunt proiectate pentru a fi implementate cu copii care
au vârste cuprinse între 9 și 15 ani însă acestea pot fi adaptate
de către facilitatori și pentru copii mai mici sau tineri.

Timp recomandat

Scop și obiective

100-120 minute. Te invităm să citești întregul plan și să distribui tu numărul
de minute dedicat fiecărei sesiuni, în funcție de nivelul și experiența copiilor.
Recomandăm susținerea întregii activități într-o singură sesiune însă, dacă
timpul nu îți permite, o poți împărți în două sesiuni la o distanță de maxim
7 zile una de cealaltă ca să puteți avea proaspete toate informațiile.

Scopul acestei activități de consultare este acela de a contribui la
crearea unei înțelegeri mai clare a experiențelor copiilor români
legate de folosirea Internetului și care este percepția lor cu privire
la atitudinea adulților din viața lor față de acest aspect.
La sfârșitul acestei întâlniri:

•

Copiii vor cunoaște cel puțin 7 drepturi și obligații care decurg
din ele care trebuie respectate inclusiv în mediul online

•

Copiii vor identifica minim 7 propuneri de măsuri care pot fi luate
de adulții responsabili de educația lor pentru a acoperi nevoile lor

•

Facilitatorulul Ora de Net și copiii vor identifica și vor
planifica cel puțin o modalitate prin care pot folosi Internetul
într-un mod creativ, util și sigur în procesul de învățare
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Susține activitatea în perioada 1 octombrie – 30
noiembrie 2017 și completează raportul disponibil aici
în termen de maxim 7 zile de la derularea ei.
În lunile decembrie și ianuarie vom parcurge aceste rapoarte
iar după validare vei primi pe email diploma nominală care
atestă implicarea ta în consultarea națională propusă de
Organizația Salvați Copiii în cadrul programului european
Ora de Net, susținut de Ministerul Educației Naționale.

Resurse și pregătire

Considerăm că vei avea nevoie de coli A4, coli de desen
sau de flipchart sau post-it-uri. În cazul în care nu dispui de
aceste resurse, știm că ești experiementat și creativ așa că
citește întregul plan și identifică cum le poți înlocui.
Va fi nevoie să pregătești în prealabil colile pe care notezi actorii
implicați în sprijinirea educației copiilor. Notează și numărul
în dreptul fiecăruia pentru a putea să le urmăriți ușor atunci
când veți aplica metoda “carusel” descrisă în sesiunea 3.
Notează pe o coală competențele necesare pentru societatea secolului
XXI. Va fi o informație la care pot reflecta în timpul liber, după activitate.

Instrucțiuni activitate
Sesiunea 1:
Deschiderea activității și
crearea cadrului optim

Prezintă scopul și obiectivele întâlnirii
într-o formă adaptată nivelului copiilor.
Menționează că această activitate are rolul de a îi consulta
cu privire la utilizarea Internetului și este propusă în cadrul
programului Ora de Net derulat de Organizația Salvați
Copiii și susținut de Ministerul Educației Naționale.
Cântăreața Alina Eremia și alte persoane publice îndrăgite de copii au
devenit deja ambasadori ai proiectului. Invită-i să acceseze platforma
www.oradenet.ro pentru a descoperi informații și jocuri. Pe acest site
pot pune și întrebări legate de cum pot folosi Internetul în siguranță.
În măsura în care sala și numărul de
copii vă permite, așezați-vă în cerc.
Dacă nu se poate, încercați să folosiți spațiul disponibil pentru a sta cu fața
unii la ceilalți și a vă vedea cât mai bine. Invită copiii să te ajute cu mutarea
meselor, băncilor sau scaunelor pentru a fi deja implicați în proces.
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Stabiliți împreună o serie de principii de
lucru pentru a învăța despre folosirea
creativă, utilă și sigură a Internetului
într-un mod cât mai plăcut.
Ascultă propunerile lor, formulează-le la pesoana a I-a plural pentru
a puncta faptul că veți lucra ca o echipă. În cazul în care nu sunt
incluse, adaugă principii de lucru precum: ascultăm cu curiozitate și
respectăm părerile celorlalți, suntem deschiși să învățăm, vorbim pe
rând, participăm la activitate, lucrăm împreună fără discriminare,
știm că intervențiile nu vor afecta relațiile ulterioare profesor-elev
sau notele, oferim feedback constructiv - fără etichete, concret,
conține un motiv clar și o solicitare specifică. (Exemplu : Atunci când
tu ai …, eu m-am simțit … și mi-ar plăcea ca pe viitor să … ).
Asigură-te că propunerile vin cât mai mult din partea lor și
că toți le iau la cunoștință și sunt de acord să le respecte.
Menționează că acestea sunt valabile și pentru tine.
Întreabă-i dacă sunt de acord să apară în pozele de
la activități pe care le vei trimite către Organizația
Salvați Copiii și asigură-te că le respecți decizia.
Introdu un joc amuzant pentru a
menține liniștea și a vorbi pe rând.
Spuneți-le că va fi o activitate distractivă și interesantă așa că
va fi destul de ușor ca mulți să devină entuziasmați și să vrea
să contribuie. Însă, cum ați agreat să vorbiți pe rând creați
împreună un spațiu prielnic pentru învățare, nu haos.
Introdu un joc care devine instrumentul tuturor, al vostru ca și grup, pentru
a face liniște. Mai exact, atunci când oricare dintre voi credeți că e prea
gălăgie, spuneți cu voce tare HEY, toți cei care aud semnalul vor spune
la rândul lor HEY, mai apoi spune-ți tare HO, iar la final toată lumea
spune ȘȘȘȘȘ și pune degetul la gură până când în sală e liniște completă.
Ca să vă faceți o impresie despre cum funcționează, faceți un test chiar
acum și menționați că toți avem nevoie de liniște ca să învățăm și să îi
ascultăm cu adevărat pe cei care s-au înscris la cuvânt. Este un fel foarte
specific de a le respecta dreptul la opinie și dă dovadă de interes față de
ceilalți. Încurajează-i să nu fie cazul să faceți exces de această regulă ci
să lucrați ordonat pentru a învăța cât mai multe lucruri interesante.
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Sesiunea 2:
Drepturile și obligațiile
mele online

Asigură-te că toți participanții înțeleg
termenii pe care îi veți folosi
Începe sesiunea cu următoarele întrebări introductive pentru a te asigura că
aveți o înțelegere comună și corectă asupra noțiunilor cu care veți lucra însă
nu intra foarte mult în detalii.
Întreabă:
• Ce înseamnă copil?
Persoană cu vârsta sub 18 ani
•

Care sunt câteva din drepturile copiilor?

• Ce înseamnă Internet, mediu online și dispozitive digitale?
Pentru tine am pregătit Anexa 1 care conține o formă editată a Convenției cu privire
la Drepturile Copilului care include și elementele care țin de mediul online.

Continuă cu jocul
“Sunt de acord/Nu sunt de acord”
Spune-le că urmează să spui câteva propoziții. După fiecare dintre
ele, ei vor trebui să se gândească iar dacă sunt de acord cu acea
propoziție să se ridice în picioare, dacă nu sunt de acord să rămână
așezați. În cazul în care opțiunile acestea nu sunt deloc potrivite
pentru ei, spune-le să ridice mâna ca opțiune pentru parțial de acord.
În funcție de numărul de participanți și de timpul pe care îl decizi pentru
această sesiune, poți să întrebi de ce au ales una dintre variante.
1.
2.
3.
4.
5.

Copiii trebuie să aibă acces la Internet la fel ca și adulții
Copiii trebuie să folosească Internetul la fel ca și adulții
Copiii pot să învețe să folosească Internetul
singuri, fără suport din partea adulților
Copiii trebuie să își exprime opiniile și creațiile online, fără restricții
Copiii pot să cunoască persoane noi pe
Internet și să devină prieteni buni

6.

Copiii pot să rămână în legătură cu prietenii
și familia prin intermediul Internetului
7. Copiii pot folosi Internetul pentru a învăța
și a se pregăti pentru școală
8. Copiii se pot juca pe Internet și pot descoperi
resurse pentru pasiunile lor
9. Copiii sunt vulnerabili atunci când sunt pe Internet
10. Copiii au nevoie de ghidare, protecție și informare
din partea adulților despre mediul online
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Asocieri libere cu privire la drepturile copilului
Notează pe tablă/flipchart sintagma „Drepturile copilului”. Invită
copiii să spună primul cuvânt care le vine în minte atunci când aud
asta și adaugă-le pe toate în jurul sintagmei scrise. Dacă nu știu ce
înseamnă drepturi, ghidează discuția prin întrebări de genul “Ce
puteți face la vârsta voastră acasă, la școală, în spațiul public?”.
În cazul în care nu au fost deja introduse, propune și notează următoarele
drepturi : dreptul la viață, la informare, la educație, la participare,
la exprimare, la identitate, la viață privată, la timp liber, la suport și
dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz sau pericol.
Amintește-le că printre drepturile lor se numără și acela ca toate
drepturile lor să fie promovate. Spune-le că ei se pot implica în această
direcție ca măsură de contribuție la binele lor și al altor copii.
Notează pe tablă/flipchart și insistă asupra faptului că drepturile omului
se aplică fără discriminare adică indiferent de gen, rasă, statut social,
economic, orientare sexuală sau religioasă. Legat de acest subiect te invit
să le vorbești copiilor despre necesitatea de a deveni toleranți și de a
accepta diferențele. Fiecare are dreptul să aleagă cum își trăiască propria
viață atât timp cât nu încalcă drepturile altcuiva prin comportamentul său.
Drepturile mele în mediul online și
responsabilitățile care decurg din acestea
Împarte colectivul de elevi pe grupe de 5-6 membri. În funcție de nivelul
lor de înțelegere și execuție decide timpul pe care îl pui la dispoziție și
anunță acest lucru din momentul transmiterii celor trei sarcini. Anunță-i
de la început că la sfârsitul timpului dedicat, fiecare echipă va trebui
să prezinte rezultatele muncii lor și toți membrii echipei trebuie să fie
implicați atât în executarea sarcinilor, cât și în prezentarea finală.
Pentru a fi mai ușor, poți nota aceste etape/sarcini pe
tablă/flipchart pentru a le avea la vedere.
•

Credeți că aceste drepturi pe care le-am identificat împreună
sunt respectate și în mediul online? În ce măsură?

•

Alegeți 3 drepturi și oferiți pentru fiecare dintre ele un
exemplu de situație în care sunt respectate în mediul online
și, dacă e cazul, o altă situație în care sunt încălcate.

•

Pentru fiecare dintre cele 3 drepturi selectate
lucrați împreună pentru a completa fraza:

“Pentru că respect Dreptul la ... al celorlalți utilizatori de Internet,
atunci când sunt online eu am responsabilitatea să ... și asta înseamnă
că ... (descrie comportamentul tău în propozitii afirmative)”
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Exemplu: “Pentru că respect Dreptul la viața privată al
celorlalți utilizatori de Internet, atunci când sunt online eu am
responsabilitatea să nu postez poze în care apar și prietenii
mei și asta înseamnă că voi cere acordul și le voi respecta
mereu decizia de a apărea sau nu în pozele pe care le fac”
Amintește-le cum ați procedat legat de acest subiect la începutul orei.
După ce expiră timpul, invită fiecare echipă să
prezinte ceea ce au lucrat împreună.

Secțiunea 3:
Într-o lume ideală aș fi
ascultat de adulți pentru
ca eu să învăț de la ei
și împreună cu ei

Introdu în cadrul discuției modul în care
ei pot și ar trebui să fie susținuți de adulți
pentru a avea o experiență online pozitivă.
Începeți sesiunea prin întrebări precum:
• Care sunt beneficiile folosirii Internetului și noilor tehnologii?
• Ce tipuri de pericole pot apărea?
• Copiii pot să se descurce singuri?
• Pentru a avea experiențe pozitive pe
Internet cine ar putea să îi sprijine?
• Cine este responsabil să asigure respectarea
drepturilor copiilor în mediul online?
• Cine ar putea să participe la promovarea acestor drepturi
pentru a fi cunoscute și respectate de cât mai multe persoane?
Ghidează discuția pentru a introduce următorii actori esențiali
pentru dezvoltarea lor : autorități, profesori, părinți, mass
media, companii care dezvoltă resurse pentru copii.
Notează în prealabil pe coli de desen/coli de flipchart (format mare)
următoarele propoziții. Copiii vor putea atașa fie post-it-uri, fie să noteze
direct pe foi. Este important este ca tu să poți surprinde conținutul lor
pentru ca apoi să introduci cele mai relevante declarații în raport.
Propozițiile sunt:
Într-o lume ideală noi am folosi Internetul creativ, util și
sigur și adulții ne-ar ajuta să învățăm și ar lucra pentru
binele nostru. Ne-ar plăcea/avem nevoie ca …
1.
2.
3.
4.

Autoritățile să ....
Părinții să ...
Profesorii să ...
Jurnaliștii să ...

5.

Companiile (care dezvoltă produse accesibile pentru copii) să ...
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Într-o lume ideală
Împarte din nou colectivul de copii în 5 grupe, de această dată
diferite față de cele realizate pentru activitatea din secțiunea
2 pentru a îi învăța să colaboreze cu cât mai mulți colegi.
Invită-i să își imagineze cum ar arăta o lume ideală pentru ei, una în
care drepturile lor la activitatea online ar fi respectate și promovate
de următoarele categorii de adulți : autorități, profesori, părinți,
mass media, companii care dezvoltă resurse pentru copii.
Fiecare grupă va fi invitată să meargă la una dintre secțiuni, să reflecteze
în grup ce anume ar avea nevoie de la acei adulți și apoi să noteze
2-3 idei. Stabilește un timp de aproximativ 5 minute pentru a finaliza
acea secțiune/categorie de adulți. Apoi merg la următoarea secțiune,
citesc ceea ce au notat colegii care au lucrat anterior și adaugă alte
2-3 opinii ale lor. După 5 minute se mută la următoarea secțiune
șamd până când fiecare echipă a contribuit la toate subiectele.
Echipa care a avut inițial numărul respectiv va
citi toate contribuțiile colegilor.
(Exemplu : Echipa 1 merge inițial la Secțiunea 1 dedicată autorităților,
Echipa 2 la Secțiunea 2 dedicată părinților șamd. După 5 minute
Echipa 1 ajunge la Secțiunea 2, Echipa 2 la Secțiunea 3, … Echipa 5
la Secțiunea 1, șamd. Când Echipa 1 primește din nou Secțiunea 1
înseamnă că cercul a fost complet și fiecare echipă va citi contribuțiile
din secțiunile care au același număr cu cel al echipei de care aparțin)
Pune accentul că pentru ca ei să poată trăi într-o lume în care drepturile
lor sunt respectate trebuie ca și ei să devină participanți activi la
promovarea lor. Mai mult decât atât, amintește-le că, și ei trebuie
să respecte drepturile celorlalți. Cu cât suntem mai mulți cei care îi
acceptăm pe ceilalți și realizăm faptul că deși avem opinii diferite, venim
din medii diferite sau arătăm diferit, în esență, toți suntem oameni și
avem nevoie de iubire, protecție, libertate, șanse egale pentru a putea
să ne dezvoltăm. Chiar dacă ne exprimăm diferit, toți oamenii trăiesc
bucurie și tristețe, câteodată suntem morocănoși sau ne este frică și
asta nu o să se schimbe niciodată, indiferent de cât de diferiți părem.
Activitatea practică se încheie acum și vor urma o serie de
discuții despre ce au experimentat în cursul acestei întâlniri.
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Debriefing și evaluare

Alege dintre întrebările de mai jos pe cele pe consideri
cele mai importante și decide acest lucru în funcție de
timpul pe care îl stabilești pentru această evaluare.
Propune o scurtă recapitulare… invită copiii să răspundă
și notează fiecare secțiune pe tablă/flipchart …
Secțiunea 1: Deschiderea activității și setarea cadrului
• Cum a fost acest început de activitate pentru voi?
• Cum v-ați simțit când am început astfel?
• Ce v-a plăcut cel mai mult?
• Am respectat noi, ca echipă, aceste principii?
• Ce părere aveți acum despre ele în relație cu drepturile copilului?
• Ați vrea să le păstrăm și cu alte ocazii?
• Ați vrea să le folosiți și în alte contexte?
• Unde le puteți propune?
Sesiunea 2: Drepturile și obligațiile mele online
• Cum a fost această sesiune pentru voi?
• Cum v-ați simțit?
• Ce v-a plăcut cel mai mult?
• A fost ceva ce v-a făcut să vă simțiți inconfortabil? Dacă
da, ce anume și cum v-ați simțit? Ce am putea face noi
pentru a putea lăsa în urmă această experiență?
• Cum asociați această experiență cu ceva
din viața voastră de zi cu zi?
• Ce vreți să repetați sau să aprofundați în viitor?
• Cum veți aplica ceea ce ați învățat azi?
• Cui ați putea să îi împărtășiți chiar azi ceea ce ați învățat?
Încurajează-i să se implice și mai mult prin a povesti cuiva ce a
experimentat astăzi. Mentionează că atunci când povestesc cuiva ceea ce
au învățat, informația respectivă va fi și mai ușor de asimilat și, în plus,
așa deja devin ambasadori ai drepturilor copiilor în mediul online. Echipa
Salvați Copiii și lumea, în general, are nevoie de cât mai mulți copii care
să cunoască și să își promoveze drepturile și responsabilitățile asociate.
Secțiunea 3: Într-o lume ideală
• Cum a fost această sesiune pentru voi?
• Cum v-ați simțit?
• Ce v-a plăcut cel mai mult?
• Cu care dintre cele 5 categorii de adulți v-a
fost cel mai dificil să „vorbiți”? De ce?
• Cum sperați că vor fi primite opiniile voastre de
către autorități, profesori, părinți, mass media,
companii care dezvoltă resurse pentru copii?
• Dacă ai avea aici în sală coordonatorii Salvați Copiii, cei
care au propus această activitate, ce le-ai spune?
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Amintește-le că atât adulții, cât și ei înșiși pot contribui
ca lucrurile să evolueze într-un mod pozitiv pentru a
folosi Internetul într-un mod creativ, util și sigur.
`` Ți-ar plăcea să folosești mai des Internetul pentru educație?
`` Ce ai putea face tu singur sau împreuna cu colegii
pentru a propune mai multe resurse online la orele
de clasă sau în pregătirea pentru școală?
Sugestie: Invită-i să caute pe Internet ceva interesant care ar fi util la o oră
de clasă la care știu că profesorii ar fi deschiși să încerce ceva nou și ar
aprecia ajutorul lor. Spune-le să nu lase mult timp până să facă asta pentru
că apoi energia de acum se va duce și pot să se descurajeze. Dă-le un
termen realist până când să caute și apoi să se reunească într-o pauză cu
toți colegii să împărtășească ideile, să selecteze care le plac cel mai mult,
fără supărare. Amintiți-le să păstreze spiritul Drepturilor copiilor și să
implice și alte persoane care îi pot ajuta să identifice ceva util și distractiv.
Oferă-le îndrumare pentru ce pot face mai apoi: După ce aleg cele
mai realiste opțiuni, este timpul să propună profesorului să folosească
resursa respectivă după ce îi descriu cum ar fi de folos întregului
colectiv. Spune-le să fie pregătiți să accepte răspunsul profesorilor,
oricare ar fi acesta, și să îi întrebe pe aceștia cum îi pot ajuta pentru
a face orele mai interactive. Dacă răspunsul este negativ, înurajează-i
să mai încerce să propună astfel de resurse unui alt profesor sau să se
organizeze chiar singuri într-o sesiune interactivă în pauze :) Oricare
variantă este un proces de învățare și felicită-i pentru curaj și inițiativă.
Probabil că se vor întreba care e miza unui așa efort. Simplu! Învață
deja să folosească Internetul creativ, util și sigur, colaborează cu
colegii și se distrează, toate în același timp. Pentru ei ar fi o reușită
să devină profi ai profilor pentru o zi și să învețe unii de la alții?
`` Cu cine puteți colabora pentru a pune în aplicare aceste idei?
`` Introdu o temă importantă pentru reflecție ...
viitorul lor în societatea secolului XXI
Te încurajăm să le menționeazi că în viitor, meseriile și profesiile vor fi
destul de diferite și vor avea nevoie de abilități foarte avansate pentru
a fi adulți de succes. Chiar dacă nu toți vor înțelege și poate pentru unii
dintre ei va fi doar o informație teoretică, invită-i să noteze (sau notează
tu pe tablă și spune-le să copieze în pauză) care sunt competențele de care
vor avea fiecare dintre ei nevoie pentru a avea succes. Invită-i să discute
despre acestea cu alți profesori, cu părinți sau să caute pe Internet ce
înseamnă termenii pe care nu îi înțeleg. Unii vor fi atrași de subiect, alții
nu, însă tu ai plantat o idee care este posibil să se tranforme în decizie
de asumare a propriei dezvoltări pentru unii dintre ei. Încurajează-i să
ceară suport din partea adulților pentru a deprinde aceste competențe.
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Îți amintesc care sunt acestea :
•

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 riscului, luarea deciziilor
potrivite, gestionarea constructivă a emoțiilor.

Împărtășiri de final de activitate
Invită fiecare copil să aleagă un coleg cu care să împărtășească ce
rămâne cu el din această experiență și cum vrea să o continue în
viitor și apoi să schimbe rolurile. Invită-i să mulțumească tuturor
pentru implicare și lor înșiși că au participat cu interes și entuziasm.
Amintește-le că sunt mai buni și mai puternici dacă lucrează împreună
și că pot învăța multe unii de la alții. În plus, acum sunt ambasadori ai
drepturilor copiilor dacă aleg ca tot ce fac să fie în acord cu respectarea
acestora la școală, în familie, în spațiul public și pe Internet.
Felicită-i pentru ceea ce ai apreciat la ei și numește concret cel
puțin un lucru pe care l-ai descoperit sau învățat azi de la sau
împreună cu ei. Mulțumește-le și acceptă răspunsurile lor.
Echipa Ora de Net îi așteaptă pe platforma www.oradenet.ro cu jocuri
și articole interesante create special pentru ei. Dacă au întrebări,
pot pune întrebări specialiștilor Ora de Net legate de orice situație
neplăcută întâlnită online accesând secțiunea ctrl_AJUTOR.

Varianțiuni ale
activității

Așa cum menționam și în introducere, te invit să iei în considerare
faptul că acest plan de activitate este o propunere distribuită la nivel
național și nu are cum să se potrivească perfect tuturor. Tu cunoști cel
mai bine componența și dinamica grupului de copii cu care lucrezi așa
că ar fi ideal să adaptezi procesul în funcție de ce știi despre ei și ce vei
descoperi pe parcurs. Din experiență, știm că o astfel de activitate care
îi invită pe copii să își spună părerea rareori decurge exact așa cum
am pregătit pentru că sunt multe lucruri nespuse și cei mici vor simți
nevoia să împărtășească. Îți amintim că ar fi ideal să alegi să lucrezi cu
un alt coleg cu care ai o viziune comună asupra procesului educațional
și o abordare similară cu cea propusă de noi. Știm că oamenii pasionați
au deja o mulțime de responsabilități asumate și din acest motiv vrem
să fie un proces cât mai ușor și plăcut așa că salutăm cooperarea și
colaborarea între colegi iar noi rămânem disponibili pentru suport.
Orice decizi suntem convinși că va avea un impact
pozitiv și va fi în beneficiul copiilor.
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Sugestii pentru
continuare

Stimulează participarea activă și responsabilitatea fiecărui copil
pentru propriul proces de învătare, acasă și la școală. Invită-i să nu
se bazeze doar pe ceea ce primesc din afară ci să fie ei curioși și să
caute să se dezvolte pentru a deveni mai buni în domeniile care le plac.
Cu ajutorul Internetului pot să descopere într-un mod creativ și alte
perspective asupra materiilor care aparent nu sunt favoritele lor.
Rolul tău va fi acela de a îi ghida însă nu va fi nevoie să faci tu în
locul lor ci doar să îi încurajezi și să îi susții când va fi cazul.
Îți amintim că așteptăm să completezi raportul disponibil
aici până pe data de 30 noiembrie 2017 și vei primi
diploma menționată cel târziu în luna ianuarie 2018.
Ne-am bucura să rămâi în echipa noastră și după ce implementezi această
activitate. Mai avem multe de făcut împreună și începând cu semestrul
II al anului școlar 2017-2018 lansăm propunerile pentru activitățile
tematice cu durata de aproximativ 50 de minute.Vom introduce temele
pe care le descoperim ca nevoi majore reieșite din această consultare.

Mulțumim

... pentru că ești alături de noi în acest proces. Aveam mare nevoie
de ajutorul tău să înțelegem mai bine nevoile copiilor și ale tale, om
drag și pasionat de educație. Urmărește-ne activitatea pe pagina
de Facebook pentru a fi la curent cu tot ce pregătim pentru voi.

Ai colegi sau prieteni care ar fi interesați
de colaborarea cu echipa Salvați Copiii?
Ți-am fi foarte recunoscători dacă ne poți distribui propunerea noastră celor care crezi
că ar vrea să se alăture comunității noastre. Îi poți invita să acceseze pagina Fii voluntar
de pe platforma educațională Ora de Net și să completeze formularul de înscriere.

Ai o propunere de colaborare
educațională sau media?
Ai găsit informații relevante și ai dori să folosești materialul integral sau parțial?
Scrie-mi pe adresa georgiana.rosculet@salvaticopiii.ro și
găsim împreună o soluție potrivită pentru contextul tău.
Pe curând!
Georgiana Roșculeț
Coordonator Programe Educaționale Ora de Net
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ANEXA 1
Convenția cu privire la
Drepturilor Copilului
simplificată și editată ca
parte a raportului realizat în
cadrul proiectului “Growing
Up Digital” coordonat de
Children’s Commissioner
for England – publicată
în ianuarie 2017.

1. Copilul este o persoană cu vârstă de peste 18 ani
2. Drepturile înscrise în Convenție vizează toți copiii
3. Copiii trebuie să fie în topul priorităților INCLUSIV
PENTRU COMPANII CARE OPEREAZĂ ONLINE
4. Autoritățile trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a
proteja respectarea drepturilor copiilor, ONLINE ȘI OFFLINE
5. Părinții pot oferi copiilor sfaturi și sprijin pentru a își apăra drepturile,
CEEA CE IMPLICĂ ȘI INFORMAREA LOR CU PRIVIRE LA INTERNET
6. Fiecare copil are dreptul de a fi în viață și să
devină cea mai bună variantă a sa
7. Fiecare copil are dreptul la un nume și la o
naționalitate și să fie îngrijit de ambii părinți
8. Autoritățile trebuie să protejeze drepturile copiilor la nume,
naționalitate și viață de familie. IDENTITATEA DIGITALĂ
A COPIILOR TREBUIE SĂ FIE PROTEJATĂ PENTRU
A NU FI FOLOSITĂ NECORESPUNZĂTOR.
9. Fiecare copil are dreptul de a rămâne în contact cu ambii părinți
atât timp cât este în binele lui. AȘA CUM SE ÎNTÂMPLĂ ȘI
OFFLINE, DACĂ SE AFLĂ ÎNTR-O SITUAȚIE DE AMENINȚARE,
COPILUL SĂ NU POATĂ FI URMĂRIT ONLINE
10. Deciziile despre posibilitatea ca un copil să locuiască
în altă țară trebuie să fie luate rapid și corect
11. TRAFICUL DE COPII ESTE ORGANIZAT ATÂT ONLINE, CÂT
ȘI OFFLINE. AUTORITĂȚILE TREBUIE SĂ PREVINĂ AMBELE
DIRECȚII pentru a evita ca aceștia să fie luați ilegal în alte țări.
12. Fiecare copil are dreptul să își exprime perspectiva, ONLINE
ȘI OFFLINE, și ca acestea să fie luată în serios
13. Fiecare copil are dreptul să se exprime și să primească informații și
idei. COPIII TREBUIE SĂ FIE ÎNCURAJAȚI SĂ FACĂ ASTA ȘI ONLINE.
14. Fiecare copil are dreptul să aibă propria credință și religie
15. Fiecare copil are dreptul să întâlnească persoane și să fie în
afara grupului SAU SĂ FACĂ PARTE DIN REȚELE ONLINE.
16. Legea trebuie să protejeze dreptul fiecărui copil la
viață privată AȘADAR DATELE LOR PERSONALE NU
TREBUIE COLECTATE FĂRĂ ACORDUL LOR.
17. Autoritățile trebuie să se asigure că copiii primesc informații diverse
despre subiecte, INCLUSIV INFORMATII DESPRE INTERNET ȘI
VIAȚA ONLINE. Copiii trebuie protejați de informații dăunătoare.
18. Autoritățiile trebuie să susțină părinții. Părinții trebuie să
încerce să facă ce este mai bine pentru copii, INCLUSIV
SĂ ÎI SUSȚINĂ SĂ NAVIGHEZE PE INTERNET.
19. Copii trebuie protejați de orice formă de violență, abuz,
neglijare și rele tratamente, ONLINE ȘI OFFLINE
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20. Copiii care nu locuiesc cu părinții au dreptul la protecție
suplimentară, INCLUSIV LA SUPORT SUPLIMENTAR
CARE SĂ ÎI SPRIJINE SĂ OBȚINĂ CELE MAI BUNE
REZULTATE DIN TIMPUL PETRECUT ONLINE
21. Copilul trebuie să fie în topul priorităților în cazurile de adopție
22. Copiii refugiați sau care încearcă să fie refugiați, au dreptul la
extra protecție. COPIII REFUGIAȚI SE POT BAZA PE INTERNET
PENTRU A SE CONECTA CU FAMILIILE LOR DAR SE POT
EXPUNE RISCULUI DE ABUZ ȘI TREBUIE PROTEJAȚI.
23. Copiii cu deficiențe au dreptul la o viață completă și să
facă parte dintr-o comunitate astfel că TREBUIE SĂ AIBĂ
OPORTUNITĂȚI EGALE DE A PARTICIPA ONLINE.
24. Fiecare copil are dreptul de a fi în cea mai bună stare de sănătate.
25. Copiii care sunt în grijă sau care locuiesc departe de casă din
motive de sănătate trebuie să aibă situația verificată regulat.
26. Autoritățile trebuie să susțină dreptul fiecărui
copil de a avea suficient sprijin material.
27. Copiii au dreptul de a avea tot ce au nevoie pentru a se dezvolta
complet, INCLUSIV DE A AVEA ACCES LA INTERNET PENTRU
A FI ECHIPAT SĂ BENEFICIEZE DE SOCIETATEA MODERNĂ.
28. Fiecare copil are dreptul la educație IAR EDUCAȚIA DIGITALĂ
DE LA O VÂRSTĂ MICĂ TREBUIE SĂ FIE INCLUSĂ.
29. Educația presupune a îl ajuta pe copil să se dezvolte complet ca om.
30. Copiii nu trebuie să fie împiedicați să se bucure de propria
cultură, religie sau limbă ȘI TREBUIE SĂ AIBĂ POSIBILITATEA
ȘI LIBERTATEA SĂ FACĂ ASTA ȘI ONLINE.
31. Fiecare copil are dreptul să se odihnească, să se joace și să
facă lucrurile care îi plac, AȘADAR AR TREBUI SĂ LE FIE
PERMIS SĂ EXPLOREZE ȘI SĂ SE BUCURE DE INTERNET.
32. Copiii trebuie să fie protejați de munca dăunătoare.
33. DROGURILE ILEGALE SUNT VÂNDUTE ONLINE
ȘI OFFLINE. Autoritățile trebuie să facă tot ce este
posibil să protejeze copiii de acestea.
34. Autoritățile trebuie să protejeze copiii de abuz sexual INCLUSIV
DE IMAGINI CU CONȚINUT SEXUAL DISTRIBUIT ONLINE.
35. Autoritățile trebuie să facă tot ce este posibil să protejeze copiii
de a fi luați sau vânduți, ÎNCLUSIV PRIN MIJLOACE ONLINE.
36. Autoritățile trebuie să protejeze copiii de orice pericol. COPIII
TREBUIE SĂ POATĂ NAVIGA PE INTERNET ÎN SIGURANȚĂ.
37. Fiecare copil are dreptul de a fi protejat de tortură și rele tratamente.
38. Copiii trebuie protejați de război și de a fi înrolați în forțe
armate INCLUSIV DE A FI RECRUTAȚI ONLINE.
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39. Autoritățile trebuie să asigure suport copiilor care au fost
abuzați sau răniți. COPIII TREBUIE SĂ AIBĂ ACCES LA SUPORT
ONLINE ȘI CONSILIERII TREBUIE SĂ FIE ECHIPAȚI CU
INFORMAȚII DESPRE SITUAȚIILE ONLINE PERICULOASE.
40. Copiii care au probleme cu legea au drepturi suplimentare,
printre care acela la viață privată, dreptul la avocat și, oricând
este posibil, să nu fie prezent în tribunal sau să fie închis.
41. Autoritățile trebuie să facă publice toate drepturile menționate în
această Convenție iar COPIII TREBUIE SĂ ȘTIE CĂ DREPTURILE
LOR SE APLICĂ ATÂT ONLINE, CÂT ȘI OFFLINE.
Drepturile 42-54. Aceste articole stipulează cum drepturile copilului
trebuie verificate și cum autoritățile trebuie să promoveze, să
protejeze și să respecte toate drepturile menționate în Convenție,
INCLUSIV DREPTUL COPIILOR DE A SE IMPLICA ÎN PROCESUL
DE DECIZIE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA INTERNETULUI.

ANEXA 2:
Conținut listă
de prezență

ll Titlu activitate:
Activitate educațională Ora de Net – consultare națională
ll

Numele instituției:

ll

Orașul:

ll

Județul:

ll

Data susținerii activității:

ll

Clasa / Grupa:

ll

Nume faciliatator:

ll Tabel: Nr, Nume participant, Semnătură
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Salvați Copiii România e ste 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, din aprilie 1990, drepturile copilului, în acord
cu prevederile C
 onvenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Peste1.500.000 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 S ave the Children International, cea mai mare
organizație independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor,
care cuprinde 30 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: rosc@salvaticopiii.ro
web: www.salvaticopiii.ro

