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Salvaţi Copiii România lansează concursul naţional “Descoperiţi lumea
digitală împreună. Conexiune între generaţii”
Bucureşti, 13 decembrie 2011 Salvaţi Copiii România, în calitate de coordonator naţional al
programului Sigur.info, lansează concursul naţional pentru copii, părinţi şi profesori cu tema
„Descoperiţi lumea digitală împreună.Conexiune între generaţii”. Competiţia doreşte să evidenţieze

necesitatea implicării părinţilor şi a şcolii în educaţia copiilor privind utilizarea Internetului şi
eliminarea pericolelor din mediul virtual.
Ziua Siguranţei pe Internet are loc în 65 de ţări, sub egida reţelei europene Insafe care promovează
utilizarea tehnologiei online şi a telefoanelor mobile într-un mod mai sigur şi responsabil. Tema
acestui an vizează participarea activă în mediul online a tuturor generaţiilor şi culturilor, încurajând
membrii familiei să lucreze împreună pentru a asigura un Internet adecvat copiilor.
“Educaţia reprezintă un pilon esenţial în dezvoltarea copilului, iar secolul XXI impune includerea în procesul
educaţional a unor noţiuni şi demersuri dedicate utilizării Internetului. În acest sens, părinţii şi şcolile trebuie să îşi
asume acest rol pentru a completa dezvoltarea armonioasă a copiilor. Noi vom continua sa îi sprijinim şi să le punem
la dispoziţie materiale, resurse şi iniţiative precum evenimentul dedicat Zilei Siguranţei pe Internet”, declară
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv, Salvaţi Copiii România.
Competiţia se adresează copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 7 şi 17 ani încadraţi în două grupe
de vârstă: 7-12 ani şi 13-17 ani, care vor participa în echipe coordonate de un profesor sau părinte.
Sub îndrumarea acestuia, copiii pot înscrie în concurs proiecte multimedia (prezentări power point,
colaje fotografice, desene, videoclipuri, etc.) în care vor ilustra relaţia dintre copii şi adulţi privind
utilizarea responsabilă a Internetului şi evitarea pericolelor online în cadrul familiei. Scopul principal
al concursului vizează conştientizarea de către copii, tineri şi adulţi a provocărilor zilnice pe care
mediul online le ridică: probleme referitoare la intimitate, sănătate şi reputaţie, precum şi
identificarea beneficiilor pe care Internetul le poate aduce în viaţa personală şi în sistemul
educaţional. Competiţia este deschisă atât şcolilor, cluburilor de tineret, cât şi copiilor şi profesorilor
în mod individual.
Noutatea din acest an constă în introducerea a cinci categorii noi în concurs, prin intermediul cărora
se vor premia cele mai implicate persoane şi instituţii în promovarea şi susţinerea siguranţei online în
anul 2011:
 Profesorul Anului – cel mai implicat profesor din prisma utilizării Internetului, a resurselor
online şi a platformelor web în cadrul orelor de clasă;
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Şcoala Anului - şcoala cu cel mai mare impact al activităţilor de promovare şi conştientizare
privind siguranţa online, luând în considerare gradul de utilizare a Internetului de către
profesori sau elevi cu scopuri educative;
Grădiniţa Anului – grădiniţa care prezintă cât mai elocvent într-un proiect de echipă tema
colaborării în familie privind activitatea online;
Voluntarul Sigur.info al Anului - cel mai activ voluntar Sigur.info care a promovat
siguranţa online în rândul grupurilor-ţintă şi a iniţiat proiecte şi activităţi proprii în vederea
asigurării unui comportament responsabil de utilizare a Internetului;
Website-ul Anului - platforma online care prezintă tema siguranţei pe Internet, bazânduse pe aportul şi posibilităţile de interactivitate a utilizatorilor;

Data limită de transmitere a proiectelor este 23 Ianuarie 2012, acestea urmând a fi evaluate în
perioada 24 – 30 ianuarie de către un juriu format din membrii Consorţiului Sigur.info, sponsorii
concursului, elevi şi profesori. Echipele câştigătoare vor fi premiate în cadrul Galei Siguranţei pe
Internet din data de 7 februarie 2012 în Bucureşti. La Gală vor participa susţinătorii evenimentului
reprezentând instituţii şi companii private implicate în domeniul utilizării Internetului prin
intermediul calculatorului sau al telefonului mobil. Aceştia vor premia echipele câştigătoare cu
produse atractive din domeniul IT. Regulamentul complet al concursului poate fi consultat la adresa
www.sid2012.sigur.info. La aceeaşi adresă participanţii pot descărca formularele de participare şi
îşi pot înscrie proiectele în concurs.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Irina Nicolai, Coordonator Promovare Sigur.info, Salvaţi Copiii România
Telefon: 021 224 24 52/ 0744.300.476
irina.nicolai@salvaticopiii.ro
Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe site-ul www.sid2012.sigur.info
Note pentru redactori:
 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.
 Organizaţia Salvaţi Copii 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
naţional Sigur.Info în cadrul programului comunitar mai sus menţionat.
 Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet au ca scop promovarea
utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei online şi a telefoanelor mobile, mai
ales de către copii şi adolescenţi, precum şi conştientizarea şi educarea acestora asupra
pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet. România a participat pentru prima dată la
acest eveniment în urmă cu patru ani, câştigând locul întâi la concursul european “Ziua
Siguranţei pe Internet 2008” categoria 5–10 ani, cu proiectul “I’m just a Kid”. La ediţiile
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anterioare au fost premiate câte 9 echipe câştigătoare la concursurile precum şi echipele de tineri
români, câştigătoare ale competiţiilor europene organizate cu ocazia Zilei Protecţiei Datelor
Personale.
Rezultatele finale ale studiului EU KIDS ONLINE II, realizat în 25 de ţări europene, plasează
România în categoria ţărilor cu riscuri ridicate asociate utilizării Internetului de către copii.
Realizatorii studiului recomandă ca părinţii să fie informaţi într-o măsură mai mare în legătură cu
riscurile pe care copiii lor le întâmpină online, iar copiii să dezvolte competenţe digitale şi
mecanisme de adaptare faţă de pericole, preferabil prin intermediul şcolii şi al curriculumului
naţional. Câteva date care au determinat această poziţie:
 Copiii români înregistrează unul din cele mai mari procente pentru vizibilitatea
profilului lor, aproape jumătate declarând că profilul lor este public (44% dintre cei care
au un profil);
 Ei sunt sunt printre cei care îşi dezvăluie într-o mare măsură date personale în
profilul lor (22% dintre cei care au un profil), cum ar fi numărul de telefon sau adresa
de acasă.
 Legat de nivelul competenţelor digitale concrete, România încă se situează pe o
poziţie inferioară faţă de alte ţări (penultimul loc), copiii înregistrând în medie 2,6
competenţe concrete (e.g. să schimbe setările de filtrare, să blocheze/filtreze mesajele de
tip spam sau să blocheze un utilizator), faţă de 4,6 competenţe înregistrate în Finlanda
sau 4,4 în Slovenia.
 Părinţii români subestimează expunerea copiilor lor la hărţuirea şi agresiunea
online, doar 2% consideră că în ultimele 12 luni copilul lor a fost tratat pe Internet întrun mod răutăcios sau care i-a facut rău, în timp ce copiii acestora au declarat în procent
de 12% că au fost trataţi astfel.
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