Preşcolarii au nevoie de educaţie privind siguranţa pe Internet

Bucureşti, 25 iulie 2011 Tinerii din zece ţări europene, participanţi la Şcoala de Vară Europeană
Sigur.info, organizată de Salvaţi Copiii România, au întocmit o rezoluţie cu scopul de a aduce
măsurile necesare pentru o utilizare sigură a Internetului în atenţia opiniei publice şi a autorităţilor
competente şi responsabile de modificarea legislaţiei şi perspectivei sociale şi educaţionale. Tinerii
specialişti în siguranţa online și informarea grupurilor-ţintă vizate de acest subiect au dezbătut problemele cu
care se confruntă utilizatorii de Internet din toată Europa şi au formulat soluţii pentru atenuarea acestora.
Organizaţia Salvaţi Copiii România, coordonatorul naţional al programului Sigur.Info, având suportul
financiar al Comisiei Europene, a organizat, în perioada 17-23 iulie 2011, a doua ediţie a Şcolii de Vară
Europene dedicată Siguranţei pe Internet. Şcoala de Vară Europeană Sigur.Info 2011 a reunit 38 de copii şi
tineri, cu vârste cuprinse între 15-19 ani, din zece ţări, în cadrul unicului eveniment european dedicat
colaborării copiilor pentru un Internet mai sigur. Ţările participante au fost: Germania, Portugalia, Ungaria,
Bulgaria, Cipru, Slovacia, Estonia, Irlanda, Marea Britanie şi România. Printre subiectele dezbătute de către
participanţi amintim: securitatea datelor personale pe Internet, dependenţa de calculator şi Internet, pericolele
reale din lumea virtuală, principiul participării copiilor în elaborarea de strategii privind utilizarea responsabilă a
noilor tehnologii de comunicare online, etc.
Una dintre cele mai apăsătoare şi frecvente probleme identificate de participanţi este reprezentată de necesitatea
unei educaţii de bază privind utilizarea în condiţii de securitate şi siguranţă a calculatorului adulţilor, punctând
în mod special părinţii şi profesorii. Drept dovadă a unei creşteri exponenţiale a rolului jucat de noile tehnologii
în viaţa de zi cu zi stă utilizarea calculatorului şi a Internetului de către un număr din ce în ce mai crescut de
preşcolari. Conform studiului EU Kids Online II, vârsta la care copiii intră pentru prima dată pe Internet este
în continuă scădere, vârsta medie în România pentru prima accesare fiind de 10 ani
În consecinţă, un punct important al rezoluţiei se referă la introducerea noţiunilor de siguranţă online şi a
orelor de competenţe în utilizarea computerului în grădiniţe. “Consider că o astfel de măsură este necesară deoarece am
observat o cerere crescută din partea grădiniţelor pentru sesiuni de informare organizate de Sigur.info. Educatorii ar trebui să-i
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pregătească pe copii pentru viitoarea viaţă digitală prin jocuri uşoare şi interactive” declară Ioana, voluntară, Salvaţi Copiii
România.
Printre cererile înaintate de participanţi în cadrul rezoluţiei s-au remarcat ca fiind prioritare următoarele:


Identificarea şi atragerea unor ambasadori naţionali informaţi ai siguranţei pe Internet, populari în rândul
adolescenţilor. Organizarea de întâlniri şi conferinţe cu aceştia în vederea promovării în fiecare ţară a
mesajului programului european Safer Internet;



Crearea unui ghid pentru profesori în vederea introducerii Internetului şi a resurselor educaţionale
nelimitate pe care acesta le oferă în cadrul tuturor orelor de curs, indiferent de clasă şi de nivelul ei.
Ghidul va conţine site-uri utile, indicaţii şi sfaturi pentru susţinerea unei ore digitale interactive;



Organizarea unei serii de concursuri multimedia, de quizz-uri şi jocuri amuzante pentru adolescenţi cu
scopul atragerii atenţiei asupra mesajelor promovate de programele de siguranţă online susţinute în
fiecare ţară;



Organizarea de către instituţiile specializate a unor Şcoli de Vară, întâlniri consultative şi schimburi de
experienţă între tinerii reprezentanţi ai programului Safer Internet la nivel naţional, în vederea pregătirii
aprofundate a lor pentru o diseminare a informaţiilor cât mai specializată şi actualizată în rândul
grupurilor-ţintă;



Introducerea noţiunilor de siguranţă online în cadrul grupurilor de copii dezavantajaţi: orfelinate, centre
educaţionale, centre de reeducare, etc., care au acces la calculator şi Internet. Pentru un impact cât mai
ridicat asupra acestor copii s-a identificat necesară o educare în prealabil a personalului responsabil de
îngrijirea şi siguranţa acestora;



Implicarea activă a mass-media în diseminarea statisticilor, riscurilor şi metodelor de prevenţie a
problemelor întâmpinate pe Internet de cei mici, dar şi de adulţi.

“Cu siguranţă vom lua în considerare propunerile făcute de participanţii la Școala de Vară, ca şi activităţi viitoare în cadrul
proiectului Sigur.info, coordonat la nivel naţional de către organizaţia Salvaţi Copiii România. Cred că problemele şi soluţiile
aduse în atenţia noastră de către adolescenţi sunt competente şi pot avea un impact real asupra asigurării unei educaţii minime de
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siguranţă online populaţiei direct interesate de acest subiect. Unul dintre proiectele viitoare ale programului Sigur.info este chiar
editarea şi distribuirea în rândul şcolilor din România a ghidului educativ pentru profesori, care urmează să fie lansat în
următorul an şcolar. Ghidul va cuprinde teme precum: Securitatea calculatorului, Creaţii personale pe Internet, Informaţiile găsite
pe Internet,etc. şi este adresat tuturor profesorilor care doresc să introducă în cadrul orelor de curs beneficiile educative oferite de
mediul online.” declară Ovidiu Măjină, Coordonatorul programului Sigur.info, Salvaţi Copiii România
Participanţilor le-a fost susţinut un training la începutul Şcolii de Vară cu tema Scrierea şi Implementarea
unui proiect la nivel european participând ulterior la concursul de proiecte finalizat pe data de 22 iulie 2011.
Au fost înscrise 6 proiecte trans-naţionale, iar proiectul câştigător, intitulat E-sign, urmează să fie implementat
în de către Salvaţi Copiii Craiova în parteneriat cu Centrul pentru copii cu deficienţe de auz din Leiria, Portugalia.
Proiectul îşi propune familiarizarea copiilor surzi sau cu deficienţe de auz, precum şi a părinţilor acestora cu
beneficiile şi riscurile presupuse de navigarea online. O resursă a proiectului va fi constituită din audio-uri
explicative pentru copiii orbi şi din videoclipuri cu limbajul semnelor pentru copiii surzi sau cu deficienţe de
auz.

Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe site-urile:
www.sigur.info ; http://blog.sigur.info/ ; www.facebook.com/sigur.info

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Irina Nicolai, Coordonator Promovare, Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 311 75 96; 0744 300 476
E-mail: irina.nicolai@salvaticopiii.ro
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Safer Internet Plus (Sigur.Info) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde
centre naţionale active în toată Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în
condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.



Obiectivul general al programului este promovarea siguranţei copiilor pe Internet, prin organizarea de
activităţi de conştientizare şi informare asupra pericolelor din mediul virtual. Proiectul îşi propune să
ofere profesorilor, părinţilor şi copiilor cunoştinţe şi instrumente pentru protecţia în acest nou mediu
tehnologic.



Proiectul Sigur.Info este susţinut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
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