Organizaţia Salvaţi Copiii a lansat primul ghid şcolar destinat utilizării sigure şi
eficiente a Internetului

Bucureşti, 11 Februarie 2014. Salvaţi Copiii România a marcat astăzi Ziua Siguranţei pe
Internet, printr-un eveniment în care a fost lansat ghidul şcolar dezvoltat de către Consorţiul
Sigur.Info şi avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru utilizarea la orele de clasă de către
cadrele didactice.
Ghidul Şcolar conţine atât informaţii teoretice cât şi aplicaţii practice pentru a promova utilizarea în
siguranţă a Internetului de către elevi. Scopul ghidului este acela de a furniza resurse uşor de înţeles
cadrelor didactice şi adulţilor care doresc să lucreze cu copiii şi tinerii pe tematica utilizării sigure și
eficiente a Internetului. Aspectele teoretice sunt întărite de aplicaţii practice care nu necesită utilizarea
calculatorului sau tehnologiilor avansate. Varianta online poate fi regăsită pe site-ul www.sigur.info.
“Ne bucură faptul că ghidul şcolar a primit avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. Pe parcursul
proiectului am lucrat împreună cu partenerii pentru a putea găsi varianta cea mai potrivită a
conţinutului. În acelaşi timp, au fost consultaţi elevii pentru a sesiza relevanţa conceptelor pentru ei,
dar şi profesorii, pentru a testa aplicabilitatea practică. Bineînţeles, dat fiind subiectul ghidului, acesta
va necesita actualizare permanentă, însă ne bucurăm că am pus piatra de temelie. Sperăm să putem
iniţia, din toamnă, un program de formare a profesorilor pornind de la acest material”, a declarat
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv, Salvaţi Copiii România.
Având în vedere cele mai recente rezultate ale cercetărilor europene, dar şi cazurile primite la linia de
consiliere Internet Helpline, Ghidul Şcolar a fost considerat o necesitate de către Consorţiul Sigur.Info
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şi partenerii acestuia. Cercetarea NET CHILDREN GO MOBILE , lansată în 2014, a dezvăluit că 9%
dintre copiii români folosesc smartphone-uri în clasă, 20% colaboreaza cu alţi elevi pe Internet, iar
27% folosesc Internetul pentru căutări de materiale. Conform raportului Internet Helpline, dintre cele
peste 2400 de cazuri primite de consilieri, peste un sfert aveau în vedere probleme privind
confidenţialitatea şi datele personale pe Internet, în timp ce peste 250 aveau legătură cu cyberbullying
(hărţuire online)
De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate şi concluziile atelierelor de lucru desfăşurate
în paralel cu elevi şi profesori, pe tema “Împreună facem Internetul mai bun.” Atelierele au fost
moderate de echipe formate din reprezentanţi Salvaţi Copiii şi reprezentanţi BitDefender, UPC şi
Orange România.
La eveniment au participat partenerii organizaţiei: Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Societăţii
Informaţionale, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice, UPC, Orange România, Cosmote, Romtelecom, Kaspersky Lab, ECDL
România, Euroaptitudini, BitDefender şi Microsoft.
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www.netchildrengomobile.eu

Coordonator naţional: Organizaţia Salvaţi Copiii
Tel. +4021 316 61 76, Fax. +4021 312 44 86
rosc@salvaticopii.ro, www.salvaticopiii.ro
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Cu aceeaşi ocazie, au fost premiaţi câştigătorii concursului naţional „Împreună facem Internetul mai
bun”, adresat copiilor şi tinerilor între 6 şi 18 ani. Structurată pe două grupe de vârstă (6-12 ani,
respectiv 13-18 ani), competiţia s-a bucurat de participarea a peste 1500 de copii şi tineri din toată
ţara, cu 500 de proiecte multimedia care au ilustrat importanţa unui comportament civilizat şi
responsabil pe Internet.
Proiectele câştigătoare ale categoriei 6-12 ani sunt: Locul I – Minunatele aventuri ale lui Radu în
Reţeaua Solară (realizat de Solomon Miruna; Dasca Sabrina; Duca Răzvan); Locul II – ReAnimatorii
(realizat de Arsenie-Constantinescu Ioana; Stanciu Adrian Ştefan, Stanciu Gabriel Alexandru) iar
Locul III – Mesajul copiilor artiști (realizat de Simionescu Dominique; Notar Ioana şi Sava Teodora).
Pentru categoria de vârstă 13-18 ani, proiectele clasate pe primele locuri sunt: Locul I – Să facem
Internetul mai sigur! (realizat de Dragomir Cristian; Glontaru Alexandru; Popescu Ana-Cosmina),
Locul II – The Story of Miyoko (realizat de Chira Carmen; Paval Alexandra; Robert Neacşu) iar locul
III este obținut de proiectul Legenda (realizat de Sandu Ionuţ Cătălin; Dumitrescu Florin).
În cadrul categoriilor speciale, au fost desemnate cele mai implicate persoane şi instituţii în
promovarea şi susţinerea siguranţei online în anul 2013. Selecţia s-a făcut dintre cele 40 de aplicaţii
primite la cele 4 categorii. Astfel Școala Gimnazială Nr. 29 Galaţi a obţinut locul I la categoria Şcoala
Anului, Grădinița nr. 2, din Brădeşti, judeţul Dolj, a fost desemnată Grădiniţa Anului, Tănăsescu
Gabriela Violeta din orașul Constanța este Profesorul Anului, iar Mihai Ana-Maria Isabella este
Voluntarul Sigur.info al Anului. Premierea este susţinută de către sponsorii Zilei Siguranţei pe
Internet în România: UPC, Orange, Cosmote, Kaspersky Lab, ECDL România, Euroaptitudini,
Romtelecom, BitDefender şi Microsoft.

Note pentru redactori:


Safer Internet Plus (Sigur.Info) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care
cuprinde centre naţionale active în 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.



Organizaţia Salvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al Comisiei
Europene şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator
naţional al programului Sigur.Info în cadrul programului european Safer Internet Plus



Ghidul Şcolar pentru utilizarea în siguranţă a Internetului este structurat pe opt secţiuni:
Introducere, Ce reprezintă şi cum se foloseşte acest ghid?, Copiii şi noile tehnologii de
informare şi comunicare, Siguranţa online, Link-uri utile, Recomandări, Bibliografie şi Anexe.



Grupurile ţintă cărora se adresează Ghidul Şcolar pentru utilizarea în siguranţă a Internetului
sunt reprezentate de: cadrele didactice din ciclul primar sau gimnazial, asistenţi sociali,
educatori, părinţi. Capitolele au fost realizate având în vedere o adresabilitate cât mai largă
precum şi nevoia cadrelor didactice şi adulţilor de a le fi explicate conceptele tehnologice întrun mod cât mai simplu.

Mai multe informaţii pot fi găsite pe platforma siguranței online: www.sigur.info

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Ovidiu Măjină, Coordonator Sigur.info, Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 224 24 52; 0744 300 476;
E-mail:

ovidiu.majina@salvaticopiii.ro

Informaţii detaliate sunt disponibile pe www.sigur.info şi www.salvaticopiii.ro

