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Ghidul Facilitatorului Ora de Net
Bună!
Numele meu este Georgiana, sunt
coordonatorul Comunității Ora de Net
și ghidul tău într-un proces de reflecție
și punere în perspectivă a subiectului
folosirii Internetului de către copii.

de a îl utiliza. Apoi, te aștept din nou aici, la
început, pentru a începe să parcurgi în ritmul
tău fiecare etapă. La sfârșitul acestui proces
vei ști dacă rezonezi cu abordarea pe care o
propunem în programul de voluntariat Ora
de Net și dacă dorești să te alături echipei.

Acest Ghid al Facilitatorului Ora de Net
este dedicat tuturor persoanelor implicate în
procesul educațional care doresc să abordeze
această temă în sesiuni dedicate copiilor,
profesorilor, părinților sau specialiștilor
interesați. În cadrul acestui material vei
descoperi necesitatea inițiativelor de acest
fel, experiența echipei noastre, abordarea
pe care o propunem și modalitățile prin care
te poți implica în proiectul de voluntariat.
În același timp, acesta înglobează o
serie de propuneri practice pe care te
invităm să le parcurgi integral înainte
de a deveni Facilitator Ora de Net.

În cazul în care accepți invitația noastră, în
lunile următoare vei avea acces la resurse
educaționale digitale relevante pentru a face
pași pentru o întâlnire autentică cu copiii
și tinerii cu care vei lucra. Teme precum
hărțuirea și reputația online, dependența,
sextingul, ademenirea, cetățenia digitală,
conținutul ilegal și dăunător sunt doar câteva
dintre temele pe care le vom aborda prin
activitățile tematice cu caracter practic
pe care le vom lansa. Aceste subiecte sunt
esențiale pentru siguranța copiilor și ne vom
asigura că vom pune accentul pe alternative
sănătoase de direcționare a timpului petrecut
online în beneficiul dezvoltării copiilor.

Fie că ești deja experimentat în facilitarea de
activități educaționale centrate pe nevoile
copilului și pe învățare experiențială, fie că
dorești să cunoști această abordare, te invit să
arunci o privire peste structura acestui ghid să
vezi ce conține și să îți faci o idee despre care
ar fi modalitatea cea mai potrivită pentru tine

Împreună putem implica, ghida,
inspira și susține copiii să integreze
Internetul și noile tehnologii într-un
mod creativ, util și sigur în viața lor.

În secțiunile care urmează vei afla:
• Argumentele pentru a promova
folosirea creativă, utilă și sigură
a Internetului de către copii
• Rolul Comunității Facilitatorilor
Ora de Net
• Beneficiile și oportunitățile
Facilitatorilor Ora de Net
• Abordarea pe care ți-o propunem
pentru activitățile educaționale
• Cum vei fi sprijinit de echipa noastră
• Pasii colaborării în programul
de voluntariat Ora de Net

ghidate, care îți va permite să ai o
perspectivă de ansamblu asupra rolului
tău și a celorlalți actori implicați în
integrarea noilor tehnologii întrun mod benefic pentru copii.
La sfârșitul parcurgerii acestui
Ghid al Facilitatorului Ora de Net
vei știi ce presupune implicarea în
programul național de voluntariat și
vei putea decide dacă te implici.
Experiență plăcută îți doresc!

După aceste clarificări, o să te invit
să parcurgi un proces experiențial,
unul axat pe momente de reflecție
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De ce promovăm
folosirea creativă,
utilă și sigură a
Internetului de
către copii?

Simplu! Experiențele online și cele offline sunt iremediabil interconectate
și nu le mai putem analiza separat impactul asupra aspectelor vieții
individuale și colective. Tehnologia continuă ritmul accelerat de dezvoltare
și este important pentru prezentul și viitorul copiilor să îi susținem
pentru dezvoltarea competențelor și abilităților care îi sprijină să
folosească inteligent și echilibrat instrumentele și dispozitivele digitale.
Mai mult decât atât, în calitate de persoane preocupate de educație
este esențial să începem să creăm contexte de învățare care să ia în
considerare și să pună în valoare caracteristicile nativilor digitali pentru a îi
pregăti pentru viața secolului XXI.
Strategiile, metodele și instrumentele folosite în sistemul de învățământ
în care fiecare dintre noi am crescut nu mai dau rezultate favorabile în
contextul realității de acum și au nevoie să fie revizuite și, dacă e cazul,
înlocuite. Nu avem soluțiile perfecte, însă credem cu tărie că impactul
pozitiv este determinat, în primul rând, de schimbarea de paradigma
asupra relației copilului cu adultul de la care și împreună cu care învață.
Încurajăm crearea unei conectări autentice cu copilul și menținerea unei
perspective care ne amintește că suntem mult mai mult asemănători decât
suntem diferiți. Atât copiii, cât și noi, adulții avem nevoie să ne vedem unii
pe alții, să ne simțim auziți, înțeleși și apreciați pentru ce suntem și prin
resursele pe care le vom pune la dispoziție vom propune acest lucru într-un
mod experiențial.

De ce o Comunitate
a Facilitatorilor
Ora de Net?

Subiectul folosirii Internetului a devenit esențial pentru oricine lucrează
direct cu copii, adolescenți, părinți, profesori sau alte persoane preocupate
de educație și vrem să fim alături de tine, dacă vei alege să te implici în
acest domeniu.
Suntem mulți cei care lucrăm în beneficiul copiilor și propunerea noastră
este să lucrăm împreună!
Începând cu anul școlar 2017-2018 am reunit în același spațiu online toți
voluntarii și colaboratorii care se alătură programului educațional Ora de
Net. Acest lucru ne permite o mai bună colaborare pentru implementarea
activităților locale privind rolul și integrarea noilor tehnologii în viața
copiilor.
Noi îți punem la dispoziție resursele și expertiza noastră acumulată în
cei peste 10 ani de activitate, iar pe tine te invităm să susții proiecte
educaționale marca Ora de Net în comunitatea ta.
Nu știi dacă acest proiect este potrivit pentru tine? Te invit să te
gândești care este motivația ta de a te implica în educația nativilor digitali
și apoi să parcurgi integral procesul propus în acest Ghid al Facilitatorului
Ora de Net și, cu siguranță, vei afla dacă vrei să colaborăm.
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De ce să devii
Facilitator Ora
de Net?

•

Parcurgi un proces de dezvoltare personală și profesională
pentru că vei fi invitat să reflectezi, să te informezi, să fii cu
adevărat prezent în ceea ce faci, să colaborezi cu colegi, să
povestești cum a fost experiența și să celebrezi succesul.

•

Te alături rețelei de profesioniști Ora de Net în
promovarea practicilor, politicilor și infrastructurii necesare
pentru ca instituțiile de învățământ din România să se alinieze la
standardele europene de educare a generației nativilor digitali.

•

Te obișnuiești nu doar să ai informații despre, ci să trăiești
în acord cu respectarea Drepturilor Copilului și a
principiilor eSafety, devenind astfel un model autentic,
coerent și de urmat pentru copiii cu care lucrezi.

•

Descoperi un mod de abordare relațional al procesului de
educație, unul pornind de la nevoile reale ale copiilor și vizând
starea lui de bine, în care folosești atât competențele și abilitățile
tale, cât și resursele lor interioare. Vei contribui astfel la stabilirea
identității și a rolului său în societate în calitate de cetățean digital.

•

Identifici argumente, principii și instrumente care te vor ajuta
să promovezi și să susții parteneriatele cu familia, cu
comunitatea și cu alte rețele de profesioniști pentru a îmbogăți
experiența și procesul de dezvoltare și învățare al copiilor.

•

Contribui la educație validând realitatea prezentă și actualizezi
credințele, instrumentele și metodele de lucru cu copiii
pentru a îi pregăti pentru un viitor în era digitală.

•

Creezi contexte care îi inspiră pe copii să își asume
propriul lor proces de învățare, să aplice ceea ce descoperă
și să devină ei multiplicatori ai unor astfel de activități.

•

Raportezi activitățile pe care le susții iar noi îți oferim
feedback și certificăm implicarea ta prin documente de forma
adeverințelor, diplomelor sau certificatelor de voluntariat.

•

Devii Ambasador Ora de Net când deja ai susținut 9
activități și ne-ai obișnuit ca atunci când îți deschidem rapoartele
să fim inspirați de noutatea și complexitatea proiectelor
pe care le derulezi împreună cu ceilalți actori de care am
vorbit. O să avem grijă să te promovăm așa cum meriți!

•

Ai șansa să devii Coordonator local Ora de Net, în regim de
voluntariat, și participi la cursuri de formare și școli de vară pentru a
te pregăti în domenii precum coordonarea de proiecte educaționale,
managementul voluntarilor, protecția copiilor în mediul online, cetățenia
digitală și dezvoltarea de conținut online pozitiv. Toate acestea în
spiritul de colaborare tipic proiectului educațional Ora de Net.
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Dincolo de toate acestea, te alături unei echipe validate în
termeni de experiență, expertiză și capacitate de evoluție:

•

Organizația Salvați Copiii promovează drepturile copiilor în
România încă din anul 1990 și face parte din alianța internațională
Save the Children, activă în peste 120 de țări.

•

Ora de Net este din 2009 singurul program de siguranță online
pentru copii din România. Acesta face parte din inițiativele rețelelor
internaționale INSAFE și INHOPE, cele mai mari coaliții care
promovează folosirea creativă, utilă și sigură la nivel mondial.

•

În februarie 2020 cursul de formare „Ora de Net – Folosirea
creativă, utilă și sigură a Internetului” a fost acreditat de Ministerul
Educației și Cercetării și urmează să îl derulăm la nivel național în
parteneriat cu Kreativ Research și Casele Corpului Didactic.

•

Peste 5000 de voluntari - elevi, cadre didactice, psihologi, asistenți
sociali - din toate județele țării s-au alăturat Programului
educațional devine Ora de Net începând cu anul 2018.

•

Peste 2500 de instituții din întreaga țară ne-au fost gazde
pentru activitățile educaționale, workshopurile, cursurile
de formare sau concursurile pe care le-am propus.

•

În cadrul programului Ora de Net colaborăm cu peste 300 de specialiști
care lucrează în beneficiul copiilor în vederea creșterii nivelului de
informare cu privire la siguranța online. În fiecare județ este disponibilă
o echipă interdisciplinară din care fac parte reprezentanți ai instituțiilor
care contribuie la protecția, educația și consilierea copiilor.

•

Partenerii acestei rețele naționale de specialiști coordonată de Salvați Copiii
sunt: Ministerul Educației Naționale (prin structurile Inspectoratelor Școlare,
Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, Caselor Corpului Didactic),
Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (prin Direcțiile
de asistență socială și Protecția Copilului) și Inspectoratul General al Poliției
Române (prin structurile care aparțin de Institutul de Cercetare și Prevenire
a Criminalității și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate).

•

Coordonatorul Comunității Ora de Net are o experiență de 10 ani
în dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale cu caracter
experiențial astfel că ai la câteva clickuri distanță un consultant
pe această temă pentru a adapta proiectul situației locale.
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Abordarea pe care
ți-o propunem

Folosirea Internetului și mijloacelor media a devenit un subiect deja destul
de sensibil și care provoacă reacții puternice și, din păcate, de multe ori
tendința adulților este aceea de a migra într-una dintre extreme, pro sau
contra tehnologiei. Propunerea noastră 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
periculoase.
Ne bucurăm foarte mult de curiozitatea, energia, creativitatea și
determinarea care ies la suprafață în workshopurile și cursurile pe care
le sustinem pentru copii, părinți, profesori și specialiști pe teme conexe cu
folosirea noilor tehnologii.
În același timp, mulți copii și adulți ne împărtășesc că simt tot mai adesea
frustrarea de a nu le fi înțeles punctul de vedere, oboseala de a încerca
să explice motivele din spatele comportamentului, teama și confuzia
provenite din necunoaștere sau din informații discordante despre cum ar
trebui să procedeze, neputința de a găsi o cale de comunicare care să nu îi
îndepărteze și mai mult de cel cu care comunică. Toate acestea sunt doar
efecte care dovedesc strategii eșuate pentru împlinirea unor nevoi absolut
firești precum aceea de a ne conecta cu ceilalți, de a fi ascultați, acceptați
și apreciați pentru ceea ce suntem, de a aparține unui grup și de a gestiona
situațiile de viață în acord cu propriile trăiri, valori, competențe, abilități și
interese.
Înțelegem că pentru mulți adulți permanenta dezvoltare a noilor tehnologii
și observarea efectelor în viața de zi cu zi poate să constituie o sursă de
neplăcere, de stres, de îngrijorare sau nemulțumire. E firesc, pentru că e
aproape imposibil să ții pasul, însă nu te lăsa păcălit.
Chiar dacă cel mic pare că descoperă cu tenacitate și abilitate vastul mediu
virtual și pare că știe mai bine decât tine cum să manevreze dispozitivele,
el nu are experiența de viață pentru a se menține în siguranță și are nevoie
de tine, adultul semnificativ din viața lui, să fii alături de el și, la început,
să îi ghidezi incursiunea online, iar apoi să rămâi disponibil pentru el ca să
împărtășească descoperirile, trăirile, situațiile neplăcute și succesele.
Vă propunem să trecem de la frică, rușine, vină și singurătate la o
comunicare deschisă cu celălalt : copil, părinte, specialist care lucrează
cu copiii. Un prim pas este acela de a fi dispuși să acceptăm faptul că nu
avem cum să știm ce gândește sau simte celălalt, indiferent cât de bine
îl cunoaștem, până nu avem o discuție deschisă cu el în care agreăm să
ascultăm cu răbdare ce are fiecare să împărtășească.
Vă invit să folosim experiența trecutului, să ne uităm cu curiozitate și
deschidere în prezent și să pregătim copiii pentru un viitor în concordanță
cu tendința globală de digitalizare.
Comisia Europeană a publicat propunerea pentru Competențele-Cheie
pentru Învățarea Durabilă, înlocuind recomandarea din 2006 privind
aspectele esențiale pentru un proces de învățare în secolul XXI. În cadrul
acestui program au fost definite următoarele 8 competențe esențiale.
Schimbările aduse în noul document au la bază integrarea tehnologiei
care a căpătat o importanță tot mai mare în viețile noastre și creșterea
sectorului de educație non-formală. Competențe-cheie sunt acele
competențe de care au nevoie toți indivizii pentru împlinire și dezvoltare
personală, angajare, includere socială și cetățenie activă. Ele sunt compuse
din cunoștinte, abilități și atitudini și merg mai departe de noțiunea
academică de cunoștințe.
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Recomandarea UE numește și descrie următoarele 8 Competențe:
•

Competența de Scriere și Citire

•

Competența Lingvistică

•

Competența Științifică, de Inginerie, Tehnologică și Matematică

•

Competența Digitală

•

Competența Personală, Socială și de Învățare

•

Competența Civică (subliniază rolul cetățeniei, a valorilor
democratice și a drepturilor omului)

•

Competența Antreprenorială

•

Competența de Conștientizare Culturală și Expresie

Dezvoltarea competenței digitală este pilonul de bază pentru proiectele,
resursele și activitățile pe care le propunem în programul Ora de Net.
La aceasta se adaugă Competența Personală, Socială și de Învățare care
influențează modul în care ne trăim viața și acționăm în relație cu propria
persoană și cu ceilalți.
Competența digitală acoperă alfabetizarea informațională și statistică,
inclusiv gestionarea conținutului digital; comunicare, colaborare și
participare în societate prin intermediul noilor tehnologii; creația de
conținut digital, conform cu principiile etice; siguranța online și rezolvarea
de probleme ți reducere a riscurilor online. Cea personală, socială și de
învățare acoperă o serie de abilități transversale precum creativitatea,
gândirea critică, rezolvarea problemelor, luarea de decizii, autoreglarea,
perseverența și abilitatea de a face față necunoscutului și complexității.
Un website interesant care vă poate da subiecte de gândire este
www.willrobotstakemyjob.com. Te invităm să îl accesezi, să introduci
profesia ta și să cugeți la rezultatul obținut pentru că este util să
recunoaștem din timp faptul că noile tehnologii precum roboții, realitatea
virtuală și augmentată și inteligența artificială vor prelua o parte din
activitatea care până acum era realizată de oameni. Acest lucru modifică
radical nevoile pe piața muncii făcând spațiu pentru tendința generală de
diversitate, digitalizare și globalizare.

Suntem alături de tine

Pentru ca tu să devii acest facilitator pentru copii și pentru a răspunde
nevoilor de conectare și îndrumare pe care toți micutii si tinerii le au, noi
ne asumăm să fim aici pentru tine.
Pregătim instrumentele și experiențele de care ai nevoie pentru a contribui
la reducerea decalajului dintre generațiile de copii și adulți
și încurajarea colaborării dintre aceștia în ceea ce privește
abordarea și integrarea noilor tehnologii într-un mod creativ, util
și sigur în viața copiilor și în procesul educațional.
Te vom ghida pentru a crea experiențe de învățare plecând de la realitățile
subiective ale copiilor. Aceștia au nevoie de cât mai mulți adulți binevoitori,
autentici și conștienți de rolul pe care îl au în modul în care cei mici folosesc
noile tehnologii și în pregătirea lor pentru o viața adultă în secolul XXI.
Pentru o cât mai bună adaptare a activităților pentru fiecare grup cu care
lucrezi, te vom sprijini să identifici și să răspunzi nevoilor copiilor, în acord
cu individualitatea fiecăruia și cu stadiul de dezvoltare, lăsând mereu spațiu
pentru modul tău personal de abordare și manifestare.
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Știm că e un proiect ambițios să iei în calcul experiențele subiective mai
ales că, de obicei, lucrezi cu foarte mulți copii însă te asigur că, dacă le
permiți și îi inviți, vei avea în ei cei mai buni parteneri în acest proces. Și
ei sunt dornici să își împărtășească experiența, să fie implicați,
să devină participanți activi în propria dezvoltare, să se simtă
competenți și importanți și să îți fie cu folos ție, mentorul lui.
Te felicităm însă că ești printre agenții unei schimbări importante în viața
copiilor și ești curajos să abordezi aceste teme devenite esențiale, însă
neatinse de prea mulți adulți. Așadar, pregătește-te pentru că, cel mai
posibil, la primele interacțiuni va fi nevoie să asculți mult și multe, pentru
că nu li s-a dat prea mult ocazia până acum. Copiii de astăzi nu sunt
diferiți în esență de cei care am fost și noi la vârsta respectivă însă modelul
cultural și social este altul în prezent, iar dreptul la exprimare este mai des
exercitat atât individual, cât și colectiv.
Propunându-le un mod de lucru colaborativ, în care rezultatul întâlnirilor
voastre este unul co-creat, îi implici în procesul de învățare punându-i în
valoare și invitându-i să folosească cunoștințele, competențele și abilitățile
lor de explorare a mediului online, pentru a propune idei de activități și
resurse pe temele pe care lucrați deja.
Amintește-ți mereu că experiența ta de viață, crearea unei imagini de
ansamblu asupra integrării noilor tehnologii, cu beneficii și potențiale
pericole, structurarea activităților sau a temelor de lucru rămân
contribuțiile tale, însă împreună veți identifica modalități și instrumente
creative pentru a trece de la folosirea nestructurată a Internetului la
integrarea acestuia în procesul educațional. Te asigurăm că avantajele
acestui parteneriat cu copiii vor fi evidente pentru toți cei implicați.
Vor fi multe momente extrem de semnificative în relațiile dintre voi și
credem că, indiferent cum va arăta fiecare etapă, pe termen lung sprijinul
tău de acum va conta enorm în viitorul copiilor cu care vei lucra, pentru că
tehnologia va fi ireversibil parte din viața fiecăruia dintre aceștia.
Știm că este imposibil să ții pasul cu toată această dezvoltare tehnologică,
cu noile tendințe și direcții de dezvoltare, însă te asigurăm că nu ai
nevoie să faci tu asta, cel puțin nu de unul singur, pentru că vei avea în
permanență suportul nostru.
Dacă:

•

Tu, copiii sau ceilalți actori implicați în educație întâlniți situații
neplăcute pe Internet, ai probleme în mediul online și nu știi cum
să le rezolvi, ai oricând la dispoziție serviciul gratuit ctrl_AJUTOR.

•

Ai găsit ceva pe Internet care poate fi periculos pentru un copil
sau adolescent, scrie-ne la esc_ABUZ și trimitem noi informațiile
la departamentele de Poliție abilitate să investigheze și să
intervină.

Sistemul de raportare este foarte important fiind modalitatea cea mai
sigură de a ne spijini să dezvoltăm resurse relevante pentru facilitatorii și
copii din întreaga țară.
Împreună e mai ușor și mai plăcut!
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Cum vom lucra
împreună

În calitate de Facilitator Ora de net activezi în regim de voluntariat în
acord cu prevederile Legii Voluntariatului 78/2014. Rolul tău va fi acela de
a susține și raporta activitățile de consultare și pe cele educaționale pe
tema folosirii creative, utile și sigure a Internetului de către copii și tineri.

Pașii colaborării

1.

Parcurgi Ghidul Facilitatorului Ora de Net, urmezi procesul
propus în fiecare etapă din acesta. Dacă rezonezi cu abordarea
propusă și vrei să devii parte din echipa noastră națională,
completează Formularul de înscriere disponibil pe pagina
www.oradenet.ro/fii-voluntar.

2.

În următoarele zile vei primi pe adresa de email furnizată
detalii din partea echipei noastre despre colaborarea în
calitate de Facilitator Ora de Net, în regim de voluntariat, prin
înregistrarea pe o platforma internă de comunicare și raportare
dedicată voluntarilor și colaboratorilor noștri.
Dacă ai cont pe Facebook, te vom invita și în comunitatea online pe
care am creat-o în jurul acestui subiect.

3.

Îți creezi cont pe platforma de voluntariat Ora de Net
și, dacă este de interes pentru tine, putem certifica colaborarea
noastră prin contract de voluntariat conform Legii
Voluntariatului. Totodată, dacă ești primul colaborator care se
înscrie pe platformă din instituția pe care o reprezinți, putem semna
și un acord de colaborare interinstituțional. Mai multe detalii
vei primi pe mail în acel caz.

4.

Îți planifici să susții minim 3 sesiuni tematice în anul școlar
curent. Încurajăm cooperarea și lucrul în echipă așa că simte-te
liber să lucrezi cu un coleg și parcugeți împreună acest proces.
Precizez că este esențial ca și el să fi completat formularul de
înscriere de pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar și să își creeze
cont pe platforma de voluntariat Ora de Net. Raportați doar unul
dintre voi activitățile conform regulamentului și îl puteți eticheta pe
cel împreună cu care ați realizat activitatea și raportul va fi asignat
amândurora.

5.

Susții și raportezi activități tematice (pentru copii, părinți,
profesori, specialiști etc) pe care le desfășori pe baza resurselor
Ora de Net sau unele create chiar de tine pe tema siguranței online.
Fii la curent cu noutățile lansate de noi prin accesarea websiteului
www.oradenet.ro și a paginii www.facebook.com/SigurpeNet.

6.

Raportarea se face în maxim 7 zile calendaristice de la
fiecare activitate, pe platforma de voluntariat Ora de Net.
Completarea raportului nu necesită abilități tehnice avansate și
durează aproximativ 10 minute. Pentru raport vei avea nevoie să
pregătești imediat după activitate o arhivă (.rar sau .zip) care va
conține un proces verbal semnat de mână de tine (îl vei trimite
scanat) și, totodată, 5 fotografii reprezentative de la activitate.
În rest, în formularul de raportare vei mai avea de notat o scurtă
descriere a activității și alte date cantitative și teme abordate.
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Atenție!!! Noi nu îți vom cere dovadă însă ar fi recomandat să ai un
document-acord scris din partea reprezentanților legali ai copiilor care apar
cu fața în fotografii. Dacă nu ai acest lucru, îți sugerez să fotografiezi copiii din
spate și să pui accentul pe materialele create de ei. Oricum, ținem să precizăm
că aceste fotografii sunt strict pentru raportarea internă, nu vor fi niciodată
făcute publice fără a avea o discuție explicită cu tine pe această temă.

7.

8.

Primul prag de primire a unui document justificativ va fi la 3
activități. Vei primi adeverințe nominale la 3, 6, 9 șamd
activități raportate conform regulamentului. Aceste
documente le vei primi exclusiv pe email cu datele înregistrate
de tine în profilul de pe platforma de voluntariat. Nu operăm
modificări ulterioare așa că te rugăm să completezi cu atenție
datele tale personale.
a.

La 3 activități, atunci când ai prima adeverință nominală
care atestă implicarea ta în programul Ora de Net, intră
în vigoare și contractul de voluntariat pe care îl poți
încheia cu Organizația Salvați Copiii în primele etape ale
colaborării.

b.

În plus, după ce realizezi minim 6 activități și ai o idee de
proiect educațional de anvergură comunitară sau
regională pe teme privind siguranța online, poți să
îmi scrii și să îmi soliciți o sesiune de consultanță și
vedem cum te putem susține în acest proces.

c.

Ești determinat să aduci o schimbare semnificativă în
comunitatea ta și susții 9 activități propuse de echipa
noastră așa că devii Ambasador Ora de Net. Când ai
împlinit acest prag hai să avem o discuție despre cum putem
promova activitatea și evenimentele pe care le susții pe
canalele noastre naționale. Cu cât impactul este mai mare cu
atât vei putea reprezenta proiectul Ora de Net la nivel local
și internațional.

Voluntarii sunt primii care au acces la resursele și
oportunitățile marca Ora de Net. În anii următori vom
organiza cursuri de formare pentru cadre didactice și specialiști
în domeniul siguranței online, vom face webinarii și vom crește
comunitatea Ora de Net și ne dorim mult să facem asta cu
persoane care au parcurs deja pași importanți în înțelegerea acestui
subiect.
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ACTORUL PRINCIPAL
EȘTI CHIAR TU
11
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Continuăm cu un
proces experiențial al
cărui actor principal
ești chiar tu

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.
Când te simți împăcat că oferi înțelegere, conectare,
inspirație, ghidare și cooperare în relație cu copiii, atunci ești
cu adevărat un agent pentru o transformare pozitivă.
Te invit să te imaginezi într-una dintre situațiile și contextele tipice în
care ești de obicei alături de copii. Poate să fie într-o sală din școală,
la un club al copiilor, în genul de activități specifice educației formale
sau non-formale, însă în care îți propui să susții viitoarele activități
marca Ora de Net. Păstreză instrumente pentru scris lângă tine.
Notează ce gânduri, emoții și tendințe de comportament îți apar atunci
când parcurgi următoarele scenarii și răspunde la întrebările asociate:

1.

Amintește-ți care este experiența ta de copil în relație cu
adulții care se ocupau de educația ta. Care sunt oamenii care
și-au lăsat cel mai mult amprenta în felul în care îți trăiești viața?
Care dintre ei te-au făcut să te simți valoros, important și apreciat?
Dar cei care preferau metodele prin care stimulau frica, vina sau
rușinea? Ce făceau ei de ajungeai să te simți în acest fel?

2.

Amintește-ți care au fost principalele motive pentru care
ai decis să te implici în educație. Cum visai să contribui
în viața copiilor? În prezent, care sunt asemănările și care
sunt deosebirile cu ceea ce sperai că vei deveni?

3.

Cineva intră în sala în care îți desfășori activitatea
educațională. Ce ar observa din felul în care sunteți așezați, din
vorbele, postura și privirile voastre – ale tale și ale copiilor?

4.

Fiecare copil are la el cel puțin un dispozitiv conectat la Internet.
Unde l-ar ține în timpul sesiunii cu tine? Ce crezi că ar face cu el
atunci când tu ești de față? Dar atunci când părăsești sala?

5.

Ai disponibile pentru sesiunea cu copiii un dispozitiv
conectat la Internet și un videoproiector. Ce ai putea face
cu ele? Cum le-ai putea folosi într-un mod creativ și util pentru
procesul educațional? Cum te pot ajuta copiii în pregătirea
sau în timpul acestei activități folosind resurse digitale?

6.

Îi întrebi pe copii ce le place, ce îi îngrijorează sau la
ce sunt buni atunci când sunt în mediul online. Cum
reacționează ei la faptul că le pui astfel de întrebări?
Care sunt motivele pentru care răspund în acest fel?

7.

Afli în timpul unei astfel de sesiuni dedicate folosirii Internetului
multe informații despre copii printre care și lucruri cu care nu
ești de acord sau care te uimesc într-un mod foarte pozitiv.
Cum te comporți în prezent cu cei care împărtășesc informații
atât de personale despre experiența lor? Ce efecte vor avea aceste
declarații în felul în care vei fi cu ei în viitorul apropiat?
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8.

Povestești un caz despre un copil care a trecut printr-o
experiență neplăcută pentru că a povestit unei persoane pe
Internet lucruri intime despre el, pentru că nu avea cu cine
să vorbească în familie sau la școală. Ce reacție ai avut când
ai citit pentru prima dată povestea acestuia? Care crezi că au fost
nevoile lui emoționale? Cum ai putea să identifici și să acționezi
să nu devină asta povestea unuia dintre copiii cu care lucrezi?

9.

Organizezi o dezbatere la care participă copii, profesori,
părinți, specialiști în educație și psihologi pe tema integrării
noilor tehnologii în viața copiilor. Care crezi că sunt oportunitățile
oferite de tehnologie care vor fi identificate de către aceștia
împreună? Dar pericolele pe care le vor sesiza pentru copii?

10.

Impactul dezvoltării tehnologice schimbă modul în care ne
trăim viața, comunicăm și lucrăm. Care crezi că sunt competențele
și abilitățile de care vor avea nevoie copiii pe care îi ai azi în față
pentru a acea succes în viață într-o societate digitalizată?

11.

Ești în anul 2037 și te vezi la o reuniune cu toți acești copii din fața
ta. Ce rol îți spun că ai avut în dezvoltarea lor umană și profesională?

Pe o scală de la 1 (ușor) la 10 (dificil) cum a fost pentru tine să parcurgi exercițiul anterior?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Oricare ar fi răspunsul tău, te asigurăm că este în regulă să fii sincer cu tine și că împreună putem face
pași pentru a te simți mai încrezător în mai multe aspecte surprinse în exercițiul de reflecție de mai sus.
De cele mai multe ori, în calea unei apropieri sincere de
alte persoane stau mecanisme de evitare a comunicării
explicite, de împărtășire și asumare a perspectivei
subiective și prejudecățile față de cealaltă persoană.
Această obișnuință de a presupune despre celălalt mai degrabă decât
de a îl întreba cum se vede o situație prin ochii lui, poate fi o reacție
firească de protecție. Această apărare poate fi bazată pe experiențele
anterioare cu acea persoană sau alta, care nu a fost real disponibilă
să asculte, nu era dispusă să spună adevărul sau poate, în trecut, era
chiar un pericol real să spui ce gândești sau ce simți. Aceste limitări
datorate lipsei de sinceritate și asumare au putut fi cu folos altă dată dar
acum, în prezent, pot să nu îți mai servească și împiedică o comunicare
autentică și dezvoltarea relațională. Este important să știi că nu este de
condamnat, însă poate fi conștientizată și, dacă dorești, o poți schimba.
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Te invit ca indiferent de rolul,
experiența și înțelegerea ta
cu privire la actorii implicați
în educație să îți imaginezi
următoarele scenarii. Acestea sunt
unele din situațiile tipice pe care le
auzim frecvent însă le poți modifica
cu unele care sunt familiare pentru
tine și să răspunzi la întrebările
respective cu intenția de colaborare
cu ceilalți, de participare
autentică și de identificare a
unor soluții pe termen lung, în
beneficiul și interesul copiilor.
Scopul acestui exercițiu este acela
de a te invita să privești cu empatie
fiecare persectivă a celor implicați
în procesul pe care ți-l propunem

•

Cum ar fi dacă ai fi părinte … și ești plecat la serviciu o
zi întreagă, iar seara când vii acasă întâlnești copilul plin de
energie care vrea să stea cu tine. Știi că aveți puțin timp la
dispoziție și vrei să profiți de el, însă te simți deja obosit și, în
plus, te simți vinovat că nu mai ajungi să fii cu el și când ești
în formă bună. Observi din ce în ce mai multe schimbări la
el și nu știi prea mult despre ce face pe Internet, te gândești
că ai pierdut startul cu noile tehnologii, așa că te resemnezi,
te amuzi și te bucuri că te învață el pe tine cum să folosești
funcțiile de bază. Care ar fi cel mai mic pas pe care îl poți face să
fii mai prezent în viața copilului tău făcând un pretext din discuțiile
despre mediul online? Și următorul? Simți că îi susții copilului
dezvoltarea armonioasă: fizică, emoțională, cognitivă și spirituală și
ceri și întrebi profesorii cum puteți face asta mai des împreună? Știi
care sunt tendințele pentru societatea în care copilul tău va fi adult?

•

Cum ar fi dacă ai fi educator, profesor, persoană
implicată în educație … și îți aduci bine aminte ce te-a motivat
să alegi această profesie, care curând s-a transformat într-un stil
de viață. Așteptările de la tine sunt foarte mari, din toate părțile,
de la copii, părinți, superiori. Provocările sunt diferite și uneori
pare că se pierde esența, faptul că tu ești acolo pentru a contribui
la dezvoltarea cognitivă, emoțională, fizică și spirituală a copiilor.
Și tu ai așteptări de la tine, să schimbi, să contribui pentru viitorul
lor însă, uneori, pare că te lupți cu morile de vânt și te simți destul
de singur printre toți ceilalți colegi supărați pe copii, părinți,
sistem sau pe ei înșiși. Cum ai putea să faci echipă cu acei colegi ai
tăi care încă mai știu că influențează viitorul copiilor și să începeți să
susțineți activitățile cu accent pe partea practică, aplicativă, pe ceea
ce dezvoltă abilitățile de viață ale copiilor? Cum puteți implica copiii în
acest proces colaborativ, folosind abilitățile lor de folosire a Internetului?

•

Cum ar fi dacă ai fi copil de un an … și cu ochii mari și
curioși îți cauți părinții care se uită la TV sau folosesc un dispozitiv
digital. Nici nu începi bine să icnești, se uită la tine și imediat
primești telefonul lor cu lumini și imagini rapide. L-ai primit când
aveai nevoie de contact cu ei, de apropiere sau, altfel spus, de
iubire sau apartenență. Ce crezi că vei învăța despre tine, despre
ceilalți, despre viață? Atunci când vei fi mai mare cum le vei arăta
celorlalți iubirea? Cum le vei cere celor dragi să fie alături de tine?

•

Cum ar fi dacă ai fi elev în ciclul gimnazial … și ai deja
experiență destul de consistentă cu explorarea mediului online și
cu manevrarea dispozitivelor digitale. Ești obișnuit deja de mic ca
totul să fie vizual atractiv, să se miște repede, să interacționezi, să
primești imediat feedback, să gândești și să faci mult. Răbdarea,
atenția voluntară, ascultarea activă și colaborarea cu alți
copii îți par niște provocări greu de trecut și te frustrează și să
încerci să faci asta. Cum e pentru tine să stai la orele în care un
profesor se axează doar pe a preda o lecție în formatul tradițional,
când nimic din viața ta nu mai pare la fel de static? Cum ai putea
aduce în discuție, cu respect și înțelegere față de profesor, dorința ta
de a te implica mai mult în timpul orei și a folosi uneori Internetul ca
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instrument educațional? Cum ai organiza tu împreună cu colegii tăi, ca
întreg colectiv al clasei, o oră la o materie specifică care să integreze
resurse online (informații, materiale video, resurse interactive)?

•

Cum ar fi să fii profesor sau trainer de educație nonformală, psiholog, asistent social, consilier școlar care
interacționezi mai rar cu aceeași grupă de elevi ... și știi
deja că starea fizică și emoțională a copilului, competențele
cognitive și înțelegerea rolului său în lume sunt pilonii pentru
dezvoltarea lui armonioasă, pentru succesul lui în viață. Ai
observat deja că oricare dintre acestea prea întărite sau lăsate
de tot în urmă îl vor dezechilibra. Dacă aceste direcții de creștere
nu sunt hrănite și modelate din exterior pentru ca mai apoi să
devină firești din interior, copilul de azi și adultul de mâine se va
găsi în stări de confuzie și însingurare, va fi des preocupat și agitat,
însă fără direcție sau capacitate de mobilizare iar relațiile sale,
baza dovedită a stării de bine, nu vor fi satisfăcătoare. Știi deja că
este responsabilitatea însă și bucuria ta ca de fiecare dată când
întâlnești copiii să te asiguri că adaptezi întâlnirile cu ei în funcție
de etapa de dezvoltare la care se află, de nevoile care ies la
suprafață pentru că ai creat un spațiu de siguranță, folosești joaca
și mișcarea cu scop de învățare după care îi inviți să reflecteze,
să extragă sensuri și moduri utile în care pot aplica în viața lor
de zi cu zi ceea ce au învățat. Știi că au nevoie de ghidare și de
inspirație așa că ești pregătit să fii tu cel care le oferă asta prin
propriul exemplu și prin povești ale altor oameni valoroși care
se simt cu adevărat împliniți în propria viață și vor să dea mai
departe lecțiile pe care le-au învățat. Cum ai devenit profesionistul
empatic care ești acum? Ce te-a ajutat cel mai mult? Cum poți integra
Internetul și noile tehnologii în activitatea ta? Cum coorperezi cu
părinții pentru a avea o abordare coerentă în familie și la școală? Pe
cine ai alături atunci când apar momente sau etape pline de frustrare,
greutate, lipsă de progres sau situații pe care le simți nedrepte? Cum
te îngrijești de tine să te asiguri că transmiți prin energia și postura ta
acel echilibru și bucurie de viață pe care vrei să le insufli copiilor?

•

Ești o persoană cu funcție de conducere în Ministerul
Educației Naționale/Inspectoratul Școlar Județean/
Instituție de învățământ ... și observi deja impactul
negativ al lipsei de stabilitate din propunerile naționale pentru
învățământ care uneori par ca forme fără fond și trădează o
sacadare a unei viziuni coerente pe termen lung. Cunoști și
continui să investighezi atât nevoile copiilor, ale celor implicați
în educație și preocuparea realistă a părinților. Pe de altă parte,
știi intențiile bune și ale celor care propun diversele măsuri,
strategii și programe, însă deja ai văzut că indiferent de gândirea
din spatele acestora, efectele dorite întârzie sau eșuează să
apară atunci când sunt traduse în practica din teritoriu.
o

Se aud multe voci care transmit la unison că generația
de acum de elevi e diferită și observi cum în ciuda acestui
punct de întâlnire pe care toți îl agreăm, pare că încă nu
se ține cu adevărat cont de realitatea din școlile actuale.
Ești deja un cunoscător al principiilor educației și știi că
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orice regulament sau politică care dorește o îmbunătățire
autentică este rezultatul unor analize a nevoilor și a unor
consultări reale cu reprezentanți ai tuturor actorilor
implicați în acest proces (elevi, profesori, consilieri
școlari, părinți, experți în educație și societatea civilă).
o

Ce resurse sau modele de bună practică ai găsit pe
Internet pentru a folosi tehnologia în procesul educațional?
Care sunt pașii pe care îi poți urma pentru a organiza
cel puțin o consultare locală care să aibă ca scop
identificarea nevoilor acestor actori? Ce parteneri locali
și naționali ai putea invita să ți se alăture? Cum și unde
poți promova aceste exemple de bune practică de
integrare a noilor tehnologii? Cum poți implica mai mulți
omologi sau persoane în funcții superioare să preia
exemplul tău și să încerce să îl reproducă? Cum puteți
face cunoscute descoperirile și rezultatele voastre?

•

Ești reprezentantul unei companii care știe că produsele
și serviciile livrate servesc unui scop mai mare decât profitul
astfel că ești preocupat de proiecte de responsabilitate socială
... și vrei să investești acum în inițiative comunitare sustenabile
pentru a te bucura de beneficii atât în prezent, cât și în
viitor. În funcție de strategia ta de dezvoltare, poți alege să
finanțezi proiecte deja consacrate sau poți alege să contribui
la dezvoltarea unor idei sau planuri împreună cu cei pe care
vrei să îi sprijini financiar sau prin produse. Care ar fi avantajele
companiei pe care o reprezinți dacă ai finanța proiecte educaționale
axate pe integrarea noilor tehnologii în procesul educațional? Ce resurse
umane valoroase ai în comunitatea în care îți desfășori activitatea
și cum ți-ar plăcea să fii abordat de ele pentru a iniția o colaborare
mutual favorabilă? Ce resurse interne disponibile ai pentru a finanța
inițiativele unui grup de elevi și în ce domeniu conex cu utilizarea noilor
tehnologii ai putea să îi sprijini? Cum ai promova aceste colaborări
pentru a celebra succesul unor astfel de parteneriate?

•

Ești reprezentant media clasică sau media alternativă
interesat de subiecte care privesc domeniile educație, cultură
și social pentru a publica materiale pentru publicații scrise sau
online, TV sau radio … și pentru a fi urmărit de cât mai multe
persoane deja știi că e nevoie să dai publicului informații relevante
și care să îi trezească o reacție emoțională intensă. Nu îți place
tendința generală de a semăna frică, invidie, vină sau rușine în
audiența ta, cum fac o parte din colegilor tăi. Știi că a fi diferit
și a promova exemplele pozitive, când deja prea mulți fac exact
opusul îți face munca mult mai provocatoare și efortul depus
este considerabil mai mare. De multe ori, nu prea ai subiecte
însă ești decis să nu renunți la principiile și dorința ta de a
promova informații verificate din surse credibile, modele și practici
sănătoase, oameni și povești care inspiră prin propriul exemplu,
activități, evenimente și realizări care demonstrează că educația
și starea de bine a tuturor celor implicați nu sunt niște utopii, din
contră, sunt firești și de bun augur pentru viitorul copiilor. Cu ce
reprezentanți ai instituțiilor locale, ONG-urilor, grupurilor de elevi și
părinți ai putea colabora în comunitatea ta pentru a te ține la curent
cu ceea ce fac și merită promovat? Ce ți-ar fi de folos să primești din

16

Ghidul Facilitatorului Ora de Net

partea lor? Cum i-ai putea informa despre criteriile sau regulile care
sunt importante pentru a avea un material bun de promovare? Cum te
asiguri că rezultatul muncii voastre împreună este valoros pentru
fiecare parte și prezintă realitatea? Cum mențineți relațiile apropiate
chiar și atunci când nu aveți acțiuni comune? Ce le poți recomanda
colaboratorilor tăi pentru a promova prin resurse interne și simple modul
în care au ales să integreze noile tehnologii în procesul educațional?
•

Ești reprezentant al unei organizații non-guvernamentale
care activează în domeniul educației ... și observi
comunicarea aparent paralelă pe subiecte comune. Ești
interesat de progres, așa că deja știi cum să identifici nevoile
grupurilor cu care lucrezi prin analize atente în teritoriu și
reprezentantive pentru cei cărora te adresezi, știi să elaborezi
programe educaționale care să răspundă acelor nevoi și să fie
sustenabile, știi că pentru succesul oricărui proiect este nevoie
să aduci împreună beneficiari, parteneri interesați de subiect,
susținători și finanțatori. O întreagă desfășurare de forțe într-o
direcție comună și fiecare primește în timpul acestui proces
ceea ce are nevoie pentru a simți că a făcut o investiție de
timp, de energie, de bani sau altfel de resurse într-o cauză care
merită și va avea efecte și impact pozitiv. Pentru a ajunge la
această realizare este nevoie să ne aducem încă de la începutul
procesului împreună, să fim clari, deschiși și asumați în legătură
cu proiectul comun, să fim expliciți în legătură cu obiectivele și
să facem transparente așteptările fiecărei părți, iar eventuala
negociere să fie plecată din intenția de cooperare autentică.
Care este motivația ta de a te implica în educație? Ce oameni, echipe,
reprezentanți ai instituțiilor și autorităților locale, angajați
ai unor firme sau companii și reprezentanți media ai putea aduce
împreună pentru a discuta ce puteți face pentru a avea un impact
pozitiv în domeniul folosirii noilor tehnologii de către copii? Cum
poți colabora cu colegi din alte ONG-uri cu activități conexe pentru
ca resursele voastre puse în comun să creeze contexte de învățare cu
impact și mai mare la nivel local, național sau chiar internațional?

Pe o scală de la 1 (ușor) la 10 (dificil) cum a fost pentru tine să intri în rolul acestor personaje?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evaluează cu o notă fiecare scenariu în funcție de cât de ușor sau dificil ți-a fost
să intri în rolul propus. Folosește o scală de la 1 (ușor) la 10 (dificil).
•
•
•

Cărui rol i-ai dat scorul cel mai mic? Dar cel mai mare?
Ce poți face pentru a crește scorurile generale sau calitatea colaborării cu aceste grupuri țintă?
Ce concluzii poți trage după acest exercițiu?
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Adevărul este că datorită amânării unor comunicari explicite pe tema
integrării noilor tehnologii în viața copiilor, în familie și la școală,
fiecare actor are propria perspectivă și, adesea, se simte descurajat
să își formuleze sau să împărtășească perspectiva. Din experiența
noastră, atunci când creăm un cadru sigur, înțelegător și axat pe
colaborare, toți cei implicați sunt gata să vorbească, să contribuie
în felul său și să dea de veste și altora care s-ar putea implica.
În loc să ignorăm, să respingem sau să încercăm să reducem
la tăcere experiența vreunuia dintre acești actori implicați în
procesul de dezvoltare a copiilor ca modalitate de contribuție
la creșterea societății ca ansamblu, vă invităm să folosim
perspectivele diferite pentru a colabora în beneficiul copiilor.
Vă propunem să punem bazele pentru a lucra împreună – facilitatori
educaționali, copii, părinți, activiști, reprezentanți ai instituților,
autorităților, companiilor și presei - atât cât se poate. Chiar și
atunci când pare greu, te invit să faci tot ce ține de tine pentru a
fi mai înțelegător, mai autentic și mai deschis față de experiența
copiilor și a celorlalți membri ai acestor comunități.
Amintește-ți că cei care sunt mici sau adolescenți acum vor trăi în timpuri
în care munca de rutină va fi automatizată, iar dezvoltarea abilităților
precum creativitatea, gândirea critică, negocierea, perseverenta,
inteligența emoțională și socială și rezolvarea de probleme complexe,
devin esențiale pentru viitor. Mai mult decât atât, aceasta este și
societatea în care vom trăi fiecare dintre noi, așadar schimbarea ne
vizează și pe noi, adulții, și ar fi ideal să ne permitem să învățăm pentru,
împreună și de la copii cum Internetul și noile tehnologii pot fi un ajutor,
consultant și partener de nădejde, dacă știm cum să le folosim.
Știi deja că modelul personal, felul în care îți crești și menții bucuria de
viață și pasiunea pentru ce și cum faci, modul în care relaționezi cu el, de
la om la om, vor fi interiorizate de către copil. Fie că această perspectivă
te bucură sau te sperie acum, poți să începi să îți asumi cu deschidere
responsabilitatea și să o folosești cu intenție bună și cu blândețe față de
tine, pentru că ești deja suficient de bun și oricând poți alege să investești
în creșterea ta și a relației dintre voi. Ai trecut printr-o mulțime de situații
de viață, ai făcut tot ce ai putut în fiecare moment, ai învățat din succese și
greșeli, ai capacitatea de adaptare în tine și oricând poți alege să dezlegi
ușor unele dintre modurile de a fi care nu îți mai servesc și să faci loc
pentru nou, pentru ce e în fața ta. Lăsând jos povara de a nu ști de ce, cum
și ce să faci, vei afla că dintr-un loc de relaxare, atenție conștientă și drag
de copii, vei vedea și soluțiile și oportunitățile care sunt deja în jurul tău.
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ALĂTURĂ-TE
COMUNITĂȚII NOASTRE
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Comunitatea
programului de
voluntariat Ora de Net

Această abordare relațională, ne aduce o înțelegere mai coerentă a
realității în care ne aflăm și mai multe informații despre cum este nevoie să
devenim pentru a ne adapta la această lume în continuă schimbare. Fiecare
parte a sistemului educațional este esențială, la fel ca într-un organism,
oricât am trage dintr-o parte nu va fi suficient dacă nu pășim în tandem.
Nu putem vorbi de proces de educație fără să vorbim de:

•

Actorii implicați în educație și relațiile dintre ei:
copil, facilitator educațional (educator, profesor, trainer,
mentor etc), părinte, persoană de decizie, specialist și expert
educațional, susținător și promotor al diverselor proiecte
educaționale. Toți aceștia, indiferent că participă activ sau
nu, vizibil sau nevăzut, prin acțiune sau lipsă de acțiune,
influențează sistemul general și, implicit, procesul.

•

Cadrul educațional: dincolo de aceste roluri este esențial să
ținem cont de cadrul setat de sistem, pentru că oricât de bune
ar fi intențiile fiecăruia, sistemul și modul lui de funcționare
potențează progresul și atingerea unor rezultate favorabile
care pregătesc copiii pentru viață sau pot să îl amâne, întârzie,
deturneze sau să îl inhibe. Partea mai puțin plăcută este că, de
cele mai multe ori, decizii mici și mari de peste ani, influențează
indirect modul în care e trăit prezentul și uneori devine dificil să
pui în cuvinte care e cultura organizațională însă, cu siguranță,
aceasta se simte la nivel corporal și emoțional. Măsura
cea mai bună a contribuției acestei forțe nevăzute rămâne
atmosfera din cancelarii, din sălile de clasă, de la întâlnirile
cu părinții, de la reuniunile cu mai multe grupuri țintă.

•

Stabilirea direcției, modului și metodelor de lucru: e
important să aducem în plan explicit și să analizăm obiectiv
realitatea actuală, să observăm realist care este direcția în care
se îndreaptă societatea, să reconfigurăm, dacă e cazul, rolul
educației în viața copiilor secolului XXI, să cooperăm pentru
un progres coerent și evident și, totodată, să facem asta într-un
mod care să hrănească starea de bine a tuturor celor implicați.

Este important să adaptăm principiile, metodele și instrumentele
de lucru în acord cu ceea ce e deja testat că funcționează și
ușurează procesul educațional. Internetul e plin de resurse care
vă pot fi de folos, însă amintiți-vă că acesta este un spațiu public
iar ceea ce găsiți online sunt doar surse de inspirație, nicidecum
rețete. Valoarea adăugată va fi mereu dată de oamenii care
le aplică adaptat la nevoile celor cărora se adresează.
E momentul să trecem de la abordarea centrată pe cel care educă la
cea centrată pe cel care învață... în această paradigmă ne dăm seama
că, atât cât trăim, toți învățăm și cu cât suntem mai deschiși și mai
conștienți față de această realitate a permanentei schimbări, cu atât
putem să ne folosim de prezent, în loc să privim cu nostalgie în trecut
sau să visăm la un viitor care e departe de a fi unul ușor de intuit.
Poate te întrebi deja cum poți crea un astfel de context. Te
asigur că poate fi mai ușor decât crezi sau decât pare.
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Vestea cea bună este că odată ce descoperi principiile și practicile
care te ajută să te conectezi cu tine și cu cei din jur pentru o cauză
comună, aparentele probleme devin semnale pentru ce ați putea face.
Atunci când veți lucra cu adevărat împreună veți activa o înțelepciune
care nu are cum să fie generată de niciuna dintre părți luate
separat, perspectivele complementare și schimbul de idei pe un
fond de încredere vor aduce multă claritate și înțelegere.
Pe platforma Ora de Net în secțiunea Resurse – Cancelarie găsești
deja planuri de lucru și propuneri de activități pentru a facilita
procese educaționale respectând și încurajând dreptul la participare
al tuturor celor care sunt implicați. Amintesc că asta nu înseamnă
un simplu act de a fi prezent, ci mai degrabă de a împărtăși, de a-ți
asuma responsabilitatea și puterea, de a avea șansa de a decide
și schimba. Metodele pe care le propunem permit participanților
să vină activ cu idei, să-și imagineze, să reflecteze, să viseze, săși exprime părerile, punctele de vedere și perspectiva.
Dacă luăm în calcul experiențele noastre precedente, ne așteptăm
ca fiecare actor să aducă o contribuție extrem de valoroasă, dacă
reușești să creezi un cadru bazat pe o relaționare empatică, ai o
atitudine binevoitoare, rămâi curios de experiențele lor și ai încredere
în proces. Păstrați răbdarea ca resursă de încredere pentru că ceea
ce propunem nu este limbajul obișnuit în educație și e posibil să fie
nevoie de ceva timp până când se crează un spațiu de deschidere
autentică și contribuție activă. Pentru unii participanți atitudinea blândă
și nedirectivă poate fi total nefamiliară sau poate să fie exact opusul
a ceea ce ei consideră că „funcționează” așa că, dragă facilitator,
ai nevoie de curaj, încredere, răbdare, perseverență și voie bună
independentă de rezultatele imediate. Noi suntem aici cu tine.
Așadar, pe cine avem alături...

•

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 în fața adulților și invers.

•

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 crează 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.

21

Ghidul Facilitatorului Ora de Net

•

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.

•

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 său de activitate și cu strategia lor de dezvoltare, iar
noi dorim să ne punem 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.

Prin programul de voluntariat Ora de Net, susținut și recomandat
de Ministerul Educației și Cercetării Naționale, vom aduce împreună
persoane diferite, din roluri similare sau complementare însă care
privesc în aceeași direcție și sunt deschiși să privească tehnologia ca
aliat pentru evoluție. Cei mai activi parteneri ne vor rămâne chiar
copiii cu care lucrăm iar noi, adulții care ne preocupăm de interesul
acestora, vom avea rolul de a le oferi inspirație, modele și resurse care
îi pot sprijini să experimenteze mediul online și tehnologia într-un mod
ingenios, adaptat pentru evoluția lor și, nu în ultimul rând, sigur.
Vă asigurăm că prin implicarea în astfel de comunități care au o
misiune comună și un mod autentic de relaționare putem transforma
experiența noastră de zi cu zi. Atunci când ne simțim văzuți, auziți și
acceptați devenim mai conectați, mai puternici, mai inspirați. Astfel,
putem direcționa energia noastră către proiecte locale, acțiuni civice
și campanii care ne aduc mai aproape de o experiență online pozitivă
și asumarea rolului de cetățeni digitali creativi și responsabili.
Știm că nu suntem des educați în spiritul colaborării și
cooperării și că ceea ce vă propunem poate suna idealist, însă
vă asigurăm că se poate, pas cu pas, să fim mai des conectați
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cu optimismul, puterea, claritatea și înțelepciunea noastră decât
cu frica, îndoiala, confuzia, vina și prejudecățile noastre.
În plus, noi suntem aici să vă susținem, să vă ghidăm, să vă oferim
informații și resurse, să facilităm comunicarea și împreună să contribuim
la educația copiilor pentru experiențe digitale creative, utile și sigure.

Resursele
educaționale
Ora de Net

Rezonezi cu abordarea pe care ți-o propunem? Vrei să
te alături Comunității de Voluntari Ora de Net?
Pașii colaborării deja îi știi și îți facem și o scurtă descriere
a resurselor educaționale disponibile online.
Resursele Ora de Net la care vei avea acces conțin
informații și recomandări pentru a derula:

•

•
•

Activități tematice pe tema folosirii Internetului care vor
avea un caracter experiențial, folosind metode de lucru nonformale (Teme precum hărțuirea și reputația online, dependența,
sextingul, ademenirea, cetățenia digitală, conținutul ilegal și
dăunător și altele reieșite din rapoartele Facilitatorilor Ora de
Net în urma consultărilor naționale) (durată aprox 50-60 min)
Activități comunitare susținute de copii și tineri ca
rezultat al învățării prin proiect (dezvoltat și susținut de
Facilitatorul Ora de Net) (durată aprox 90-180 min)
Activități conexe pentru o abordare integrată
o Parteneriatul școală-familie
 Colaborarea cu părinții și întărirea
parteneriatului școală-familie
 Implicarea bunicilor în procesul educațional
o Parteneriate în comunitate
o Promovarea activităților în media locală
o Politici de protecție a Drepturilor
Copilului și a standardelor Esafety
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Dacă deja ai parcurs tot ghidul până aici, deja știm că ești
pasionat de ce și cum faci, înțelegi imaginea de ansablu a
domeniului și te pui în mișcare să contribui cu drag în bucățica
de lume de care aparții. Ne bucurăm să te cunoaștem! Știm că vei
deveni parte din vocea interioară a copiilor cu care lucrezi și ceea ce
vei primi din partea lor și comunității va fi cel mai prețios dar. Îi vei auzi
cu voci mai mature mulțumindu-ți că i-ai ascultat, că le-ai vorbit din
experiența ta, că le-ai dat ocazia să lucreze împreună pentru comunitate
și că au descoperit cum pot să folosească Internetul creativ, util și sigur.

Mulțumim

Vrei să te alături
echipei Ora de Net?

... pentru răbdarea și interesul de a parcurge acest ghid. Considerăm
important să avem o viziune și abordare comună cu privire la
educație în cazul în care vom deveni parteneri pentru promovarea
folosirii creative, utile și sigure a Internetului de către copii.

„Primul pas este să te înscrii
completând formularul disponibil
pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar.
Apoi vei primi mesajul din partea echipei noastre si
vei putea decide dacă și cum continui să te implici. Noi
sperăm să fie doar începutul unei lungi colaborări.

Găsești importantă cauza noastră, însă nu
este în domeniul tău de activitate sau nu
ai disponibilitate în această perioadă?
Urmărește-ne activitatea pe pagina de Facebook.
În plus, ți-am fi foarte recunoscători dacă ne poți distribui
propunerea noastră celor care crezi că ar putea fi interesați.
Invită-ți prietenii să acceseze pagina Fii voluntar de
pe platforma educațională Ora de Net.

Ai întrebări care nu și-au găsit răspunsul
în acest ghid? Ai o propunere de
colaborare educațională sau media?

Scrie-ne și găsim împreună o soluție potrivită pentru contextul tău.
Cu drag,
Georgiana Roșculeț
Coordonator Programe Educaționale Ora de Net
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www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania
www.oradenet.ro

www.salvaticopiii.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 publicție
revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în
care sunt utilizate informațiile publicate.
Acest material este licențiat conform reglementărilor Atribuire-Necomercial-Fără-

Derivate 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/

www.betterinternetforkids.eu
www.facebook.com/saferinternet
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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 Convenției 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

