Recomandări de activități
didactice privind siguranța
copiilor pe internet
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Numele activității: Mai multe oportunități și mai puține riscuri pentru copii și tineri în mediul online!
Durata
5 minute

Activitate
INTRODUCERE

Resurse necesare

Știați că o treime din utilizatorii de internet sunt minori? Cu toate acestea, internetul este plin de materiale (imagini, comunități, jocuri etc) care nu sunt deloc potrivite pentru copii.
Această activitate vă va ajuta, ca tineri utilizatori ai internetului, să vedeți mai bine care sunt principalele oportunități și riscuri în mediul online. Concluziile v-ar ajuta să schimbați în bine felul în care navigați pe internet, să vă feriți
de pericole și să profitați la maxim de tot ceea ce internetul are grozav de oferit! Dar nu doar atât – veți deveni mai
conștienți că unii copii nu au deloc acces la oportunitățile oferite de internet, iar alți copii sunt mai vulnerabili în fața
unor riscuri – deci nu trebuie să rămânem indiferenți! (Și) VOI sunteți internetul!
Reguli de desfășurare

3 minute

a.

Nu există răspunsuri corecte sau greșite

b.

Ne vom respecta reciproc opiniile, nu ne criticam, fiecare participant are dreptul sa exprime ceea ce gandeste,
fara teama de a fi judecat.

c.

Discriminarea nu are ce cauta in acest grup! Aici nicio persoana nu este superioara alteia, suntem cu totii egal.

d.

Sunteți de acord ca materialele pe care le veti crea astazi să poată fi transmite echipei Ora de Net (fără a face
publice date personale).

Împărțiți elevii în echipe de câte 4-5 persoane.
Dacă situația nu o permite, desfășurați activitatea în grupul mare.

10 minute

EXERCIȚIUL 1 - OPORTUNITATILE INTERNETULUI

Fișa de lucru OPORTUNITĂȚI

15 minute

EXERCIȚIUL 2 - RISCURILE INTERNETULUI

Fișa de lucru RISCURI

10 minute

OPȚIONAL – EXERCIȚIUL 3 – CUM AI FACE INTERNETUL UN LOC MAI BUN PENTRU COPII?

5 minute

CONCLUZII
- Prezentarea liniilor Helpline și Hotline Ora de Net

Date de contact servicii
Ora de Net

2

EXERCIȚIUL 1 – OPORTUNITĂȚILE INTERNETULUI
5 minute - Invitați elevii să facă (individual sau în echipa lor) o listă cât mai lungă de răspunsuri la întrebarea: Care sunt activitățile online pe care le faci cel mai des?
Ex: mă relaxez pe Youtube.
După cele 5 minute, prezentați lista de mai jos și invitați elevii să se gândească la copii/ tineri care nu pot face aceste activități (din cauza sărăciei, a zonei geografice,
a unor dizabilități fizice sau mentale etc).
Să caut informații

Să joc jocuri

Să public fotografii sau comentarii

Să ascult muzică

Să urmăresc videoclipuri

Să comunic și să iau legătura
cu familia și prietenii

Să creez un videoclip sau o
melodie și să o fac publică

Să mă pregătesc pentru școală

Să caut inspirație legat de
activități, ținute, destinații etc.

Să discut cu persoane din locuri
sau medii diferite de al meu

Să caut resurse sau evenimente
despre comunitatea mea locală

Să caut informații despre
oportunități de studiu sau muncă

Să discut despre probleme sociale
sau politice cu alte persoane

Să creez un site, un blog sau un
cont pe rețelele sociale pentru
un proiect, un hobby etc.

Să-mi actualizez conturile de pe rețelele
sociale sau să văd ce fac prietenii mei

Să caut știri de ultimă oră sau
să mă pun la curent cu situația
actuală

Să iau legătura cu alte persoane
care îmi împărtășesc preocupările

Să folosesc servicii de
mesagerie instantanee
(de ex., WhatsApp)

Să mă implic în campanii sau să sensibilizez
opinia publică cu privire la probleme pe care
le consider importante

Să îmi susțin activitatea de studiu

CONCLUZII:

1. Să apreciem faptul că avem internet în viața noastră și să fim conștienți că mulți copii nu se pot bucura de aceste avantaje.
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EXERCIȚIUL 2 – RISCURILE INTERNETULUI
5-7 minute - Invitați elevii să citească (individual sau în echipe) lista de mai jos.
Conținutul care se
găsește online

Contact cu diverse persoane

Comportamentul tău
și al celorlalți

Maniera în care te-ar
putea exploata alții

Conținut violent sau
care incită la ură

Intimidare (byllying)

Prea mult timp petrecut online

Reclame nedorite

Conținut sexual

Hărțuire sau urmărire
insistentă (stalking)

Promovarea automutilării

Date personale colectate
fără consimțământul tău

Toți arată perfect pe rețele sociale
(frumoși, fericiți, fascinanți...)

Presiune de a te comporta
într-un mod anume

Presiunea de a face
publice detalii intime

Furt de identitate, farse sau șantaj

Știri false și dezinformare

Excluziune sau frica de a rata ceva

Jocuri de noroc

Virusuri și software rău intenționat

După cele 5 minute, invitați-i să se gândească la Top 5 cele mai îngrijorătoare riscuri, din punctul lor de vedere.
Dacă timpul permite, elevii pot argumenta motivele pentru care se simt îngrijorați de unele din riscurile menționate.

CONCLUZII:
1.

Fiecare dintre noi putem INFLUENȚA prin comentarii, review-uri, like-uri sau report-uri ce se întâmplă pe internet, nu trebuie să fim pasivi atunci când nu
suntem noi victima directă.

2.

Minorii sunt protejați conform legii de abuzuri, violențe etc inclusiv în mediul online, de aceea e important ca evenimentele neplăcute să fie discutate cu un
adult de încredere sau la linia Helpline. Viața online contează la fel de mult ca și viața offline!
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EXERCIȚIUL 3 – CUM AI FACE INTERNETUL
UN LOC MAI BUN PENTRU COPII?
Dacă ați putea cere ORICE de la autorități, companii care creează site-uri/ jocuri sau oricine
altcineva – ce schimbare ați vrea să se facă, pentru ca lumea digitală să fie mai plăcută și mai
sigură pentru copii și tineri?
Scopul este de a obține cât mai multe oportunități pentru cât mai mulți copii/ tineri și de a
reduce cât mai mult riscurile potențiale.

Exemple:
Accesul – să te asiguri că toți copiii și tinerii pot accesa mediul online.
Competențele, alfabetizarea și educația digitală – să te asiguri că toți copiii
și tinerii învață să participe la lumea digitală, la școală sau acasă, discutând cu
profesorii, familia sau prietenii.
Sensibilizarea publicului țintă – să te asiguri că toți copiii și tinerii conștientizează
oportunitățile și riscurile mediului online, precum și modul în care să reacționeze față
de acestea.a
Protecția – să te asiguri că niciun copil și tânăr nu trebuie să-și facă griji în privința riscurilor
sau a efectelor negative, dat fiind că platformele, serviciile și conținutul online sunt securizate și
adecvate pentru vârsta lor
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