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Argument 
 
În ziua de azi, dezvoltarea 
fără precedent a tehnologiei 
digitale și situația generată 
de pandemia COVID19, 
zguduie din temelii 
societatea și toate instituțiile 
ei. Familia și școala, ca și 
instituții cu rol fundamental 
în socializarea și dezvoltarea 
copiilor sunt multiplu 
asaltate, atât în mediul 
offline cât și online. Pe de o 
parte, trebuie să vegheze la 
siguranța și sănătatea fizică 
și psihică a copiilor, și a 
fiecăruia în parte. Pe de altă 
parte trebuie să se adapteze, 
reinventeze și să integreze 
tehnologia digitală în 
practicile de zi cu zi, formale 
și informale, fiecare adult să 
își dezvolte propriile 
competențe digitale și pe ale 
copiilor deopotrivă. Doar 
prin strânsă colaborare între 
familie și școală, copiii pot 
beneficia de suport adecvat 
în lumea complexă, reală și 

virtuală, în care cresc, 
pentru a învăța să profite de 
oportunități și să facă față 
numeroaselor pericole și 
riscuri. 

Acest ghid vizează 
cu precădere situația din 
România și se adresează 
direct profesorilor consilieri 
școlari, deoarece sunt primii 
care pot contribui la 
întărirea relației dintre 
familie și școală. Sunt primii 
care pot interveni pentru a 
preveni apariția riscurilor 
online și offline deoarece 
sunt suficient de aproape de 
copii, familii și ceilalți 
profesori, pentru a le putea 
oferi sprijin și informații de 
calitate. 

Curriculumul actual 
accentuează dezvoltarea la 
nivel transversal a 
competențelor digitale ale 
copiilor, între cele opt 
competențe cheie definite la 
nivel european. 
Complexitatea acestor 
competențe necesită însă 
acțiune concertată și 
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direcționată, iar profesorii 
consilieri școlari, prin rolul 
cheie pe care îl au în 
unitățile de învățământ 
preuniversitar, pot contribui 
fundamental în această 
direcție. 

Tehnologia digitală 
și internetul evoluează foarte 
rapid. Copiii și adolescenții 
sunt printre cei mai avizi 
consumatori, dar deja și 
numeroși adulți, părinți și 
profesori deopotrivă, au 
integrat digitalul în toate 
practicile vieții lor. Există 
diferențe mari, sau foarte 
mari între modurile în care 
fiecare individ, indiferent de 
vârstă, folosește tehnologia. 
Dar pentru succes în 
societatea actuală și cea 
viitoare este necesar ca toți 
să se alfabetizeze digital, să 
aibă cel puțin un set de 
competențe digitale de bază, 
peste care să se poată 
construi. Profesorii consilieri 
pot fi persoanele resursă care 
să ajute actorii educaționali 
să își dezvolte o atitudine 

deschisă și pro-activă spre a 
le dobândi.  

În acest ghid vor fi 
prezentate sintetic informații 
actuale, bazate pe date culese 
prin cercetări științifice la 
nivel național și 
internațional, referitoare la: 
modul în care copiii 
utilizează internetul, 
oportunitățile și riscurile la 
care sunt expuși; 
modalitățile în care părinții 
ghidează și influențează 
relația copiilor cu tehnologia; 
posibilitățile profesorilor de a 
contribui la dezvoltarea 
competențelor digitale și a 
rezilienței copiilor și 
adolescenților. 

Scopul este de a oferi 
o perspectivă de ansamblu 
asupra complexei legături 
dintre copii, adolescenți și 
tehnologie și a variabilelor de 
care depinde succesul ei, 
pentru ca apoi, funcție de 
fiecare situație și necesități, 
profesorii consilieri școlari să 
poată interveni pozitiv. 
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Puncte de pornire și considerații generale despre internet 
și societatea actuală 

 
 internetul nu are „în sine”, în mod independent valoare sau 

valențe pozitive sau negative. Aceste atribute depind de modul în 
care indivizii îl folosesc, calitatea lui deosebită fiind faptul că 
reconfigurează modul în care copiii și adolescenții interacționează 
zilnic cu ceilalți (Livingstone, 2019). 
 

 se consideră că tehnologia digitală schimbă modul în care 
copiii („nativii digitali”) gândesc, se comportă și acționează, ei 
învățând experimental, fiind „experți digitali multifuncționali”, 
dependenți de comunicarea mediată în interacțiunile cu ceilalți și 
pentru a accesa informațiile. Spre deosebire de ei, adulții („imigranții 
digitali”) percep tehnologia preponderent ca și un mijloc util pentru 
a-și împlini sarcinile (Nikou, Brännback, Widén, 2019).   
 

 granița dintre oportunități și riscuri trebuie înțeleasă ca fiind 
fluidă: utilizarea tehnologiei îi ajută pe copii să își formeze 
competențele digitale, să comunice, să se exprime și informeze, dar 
se poate ajunge foarte ușor la perspectiva negativă, în care timpul 
petrecut online este fie, în detrimentul altor activități benefice, de 
interacțiune fizică și comunicare directă, fie favorizează expunerea la 
conținut neadecvat vârstei, la dependență, agresivitate și 
comportamente de risc (McDool, Powell et al., 2020).  
 

 tehnologia digitală este „ca o oglindă, reflectă persoana care 
o utilizează”. Pentru copii, simpla proveniență din medii sociale 
diferite, influențează expunerea mai mare sau mai redusă în ceea ce 

1. Lumea noastră cea digitală:  
copiii, adolescenții și internetul 
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privește oportunitățile și riscurile online. S-a constatat că deși și 
copiii și adolescenții din medii dezavantajate utilizează mult 
tehnologia, accesează conținut diferit și sunt mai expuși riscurilor, în 
comparație cu cei care provin din familii cu un status socioeconomic 
mai ridicat. Copiii din familii „favorizate” utilizează mediul online 
pentru a-și îmbogăți cunoașterea, beneficiind și de sprijinul 
părinților, care se implică activ în medierea digitală, spre deosebire 
de cei care aparțin mediilor dezavantajate, ai căror părinți oferă 
libertate copiilor pe internet, fără a îi ajuta însă în medierea riscurilor 
online (Contreras, 2018). 
 

 internetul în sine este doar mediul prin care copiii intră în 
lumea virtuală, o lume care o oglindește pe cea reală, fiind 
demonstrat că persoanele care sunt vulnerabile offline, cei care au 
dificultăți în a-și gestiona emoțiile, comportamentele și relațiile 
sociale în lumea reală sunt vulnerabili și online, fiind expuse mai 
multor riscuri (D’Haenens, et al., 2013, Livingstone, 2019) 
 

 doar timpul petrecut online nu poate prezice apariția 
oportunităților sau a riscurilor. Generic, din punct de vedere a 
afectării stării generale de bine, atât slaba cât și excesiva utilizare a 
internetului au efecte negative, iar utilizarea moderată a acestuia are 
efecte pozitive, fără a se observa existența unei diferențieri în funcție 
de gen. Astfel, identificarea oportunităților și / sau riscurilor 
internetului pentru copii nu se poate face în mod izolat, fără a 
include în explicație și contextul social și variabilele socio-
demografice (Kardefelt-Winther, 2019) 
 

 simpla expunere la tehnologia digitală, la a avea acces la 
internet sau la o serie de aparate conectate nu echivalează cu a avea 
cunoștințele și abilitățile de a le folosi în sens benefic (Burns, 
Gottschalk (eds.), 2019, Nikou, Brännback, Widén, 2019). 
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Noi tehnologii - termeni, concepte și semnificațiile lor 
 

Denumirea și definițiile unora dintre cele mai utilizate noi tehnologii 
digitale 

Internet 

rețeaua electronică de rețele ce unesc oamenii și informația 
prin intermediul computerelor și a tuturor device-urilor 
tehnologice care permit comunicarea între persoane și 

primirea sau trimiterea de informații (DiMaggio et al, 2001) 

IOT 
(Internet Of 

Things) 

„Internetul Lucrurilor” unește nu doar oamenii, ci oamenii 
și diversele aparate care, fiind conectate pot comunica prin 
internet între ele și cu mediul, având identitate, “atribute 
fizice și personalități virtuale” și evoluând în ceea ce se 
numește “sisteme cyber-fizice” (Minerva, et al., 2015) 

IOE 
(Internet Of 
Everything) 

„Internetul tuturor lucrurilor” (Radanliev, et. al., 2017) 
definește rețeaua complexă ce conectează oameni, procese, 

date și lucruri (Cisco 2013). Pentru a stabili modelele de 
interacțiune și comunicare în IOE cercetătorii au transferat 

caracteristicile relaționării umane la nivelul relațiilor 
mediate tehnologic dintre obiecte. Principala caracteristică 

a ceea ce se definește ca Industria 4.0, sau „A patra 
revoluție industrială”, unde tehnologiile digitale se îmbină 

între ele, utilizând analiza datelor, inteligența artificială, 
tehnologiile cognitive și internetul lucrurilor (IOT) pentru 
a crea întreprinderi digitale interconectate și capabile să ia 

decizii informate. Asistăm la o „fuziune de tehnologii care 
subțiază hotarele dintre lumi - cea fizică, cea digitală și 

cea biologică” (Safta, Andone, 2017) 
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IOToys 
(Internet Of 

Toys) 

„Internetul Jucăriilor” inteligente, care au integrate 
senzori și softuri ce le permit să se conecteze online sau cu 

alte jucării și să interacționeze direct cu copiii, uneori 
având integrate funcții de vorbire și recunoaștere vocală 

(Holloway, Green, 2016, Mascheroni, Holloway, 2017). Cea 
mai spectaculoasă caracteristică a jucăriilor din IOToys este 

faptul că oferă o experiență individualizată, jucăria 
răspunzând și învățând să coopereze specific cu posesorul 
ei. Deși astfel o nouă categorie de probleme apar, de la cele 

de protecție a datelor - deoarece jucăriile înregistrează, 
acumulează și procesează datele utilizatorului pentru a-și 

putea individualiza răspunsurile (Holloway, Green, 2016) - 
la cele educaționale, deoarece granițele dintre formal și 
informal sunt vagi, totuși principalul element inovator 

constă în faptul că  “educația” oferită de jucăria digitală 
este fluidă, adaptată capacității și ritmului fiecărui 

utilizator (Montgomery, 2015). 

AI 
(Artificial 

inteligence) 

„Inteligența Artificială” s-a integrat tot mai mult în 
activitățile umane, fiind utilizată la scară largă în aplicațiile 

de recunoașterea facială, a vocii, patternurile diferiților 
algoritmi de învățare automată și colecțiile mari de date 

(Big Data), utilizarea dronelor, a mașinilor autonome, 
incluzând tot ceea ce extinde capacitățile inteligenței 
umane la cote de neimaginat fără ajutorul tehnologiei 

(Bryson, 2019, Elliot, 2019). 
Inteligența Artificială este mai mult decât avansul 
tehnologic, reprezintă “metamorfozarea tuturor 

tehnologiilor” (Elliot 2019, p. xix) cu efecte directe asupra 
vieții sociale în toate formele sale și a comunicării mediate 

în special, dacă luăm în considerare că mai mult de 50% 
din traficul actual pe internet este generat de comunicarea 
dintre aparate, iar comunicarea om-aparat cu tehnologie 

avansată încorporată este în continuă creștere (Elliot, 2019, 
p xxi). 



 13 

VR 
(Virtual 
Reality) 

„Realitatea Virtuală” tehnologie ce pune accent pe 
stimularea simțurilor vizual și auditiv și permit recreerea 

realității cu ajutorul tehnologiei digitale: VR oferă 
utilizatorului, cu ajutorul unei tehnologii foarte accesibile 
(ochelarii VR) percepția completă a unui spațiu 3D creat 
exclusiv artificial de computer (Kim, Wang, et al., 2013) 

rupând orice legătură între persoană și mediul fizic în care 
se află. 

AR 
(Augumented  

Reality) 

„Realitatea Augumentată” se referă la procesul prin care 
obiecte virtuale sunt introduse în lumea reală, generând o 
realitate augmentată (Li, Yi, et al., 2018); obiecte 3D sunt 
suprapuse peste lumea reală pentru a crea senzația că se 

află chiar în fața ta, păstrând legătura cu mediul 
înconjurător. 

MR 
(Mixed 
Reality) 

„Realitatea mixtă” tehnologia care combină VR cu AR, 
folosită în special în jocurile online unde imaginile create 
virtual sunt incluse în cele reale, ponderea dintre real și 

virtual fluctuând funcție de context (Kenney, 2016, Li, Yi et 
al., 2018). 

 
 În lumea digitalizată prezentă trebuie să pregătim copiii, de la cele 

mai mici vârste pentru a se adapta, munci și trăi în viitor. Recomandările 
Uniunii Europene, OECD și UNICEF accentuează importanța dezvoltării 
„competențelor digitale” ale copiilor și adolescenților, atât în contexte 
formale cât și nonformale, sau informale. În legătură cu acest concept, sunt 
definite „educația digitală” și „inteligența digitală”, concepte ce deja se 
integrează în educația actuală internațională.  
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Concepte Definiții 

Competențe 
digitale 

se referă la complexul de cunoștințe, aptitudini 
și atitudini ce permit utilizarea tehnologiei 
digitale cu încredere, într-un mod sigur, în 

diverse scopuri, de la cele profesionale, la cele 
educaționale, sau de loisir, pentru a învăța, a 

căuta informații, cumpărături, distracție, a 
participa și a fi inclus în viața socială. 

Sunt definite prin 5 dimensiuni: alfabetizare 
digitală / comunicare și colaborare prin 

tehnologia digitală / crearea de conținut digital 
/ siguranță și protecție / rezolvarea de 

probleme. ”(Vourikari, et al. 2016). 
 

Educația digitală 

 
include totalitatea formelor prin care se 

utilizează tehnologiile digitale în procesul 
educațional (inclusiv învățarea la distanță), care 

poate să înlocuiască sau să completeze 
interacțiunile directe, dar și abilitățile și 

competențele digitale de care profesorii și elevii 
au nevoie (European Commission, 2020b). 

Este un concept „umbrelă” care include atât 
metodologia utilizării tehnologiei digitale în 

context școlar cât și finalitățile (sub forma 
competențelor digitale) care trebuie formate 
elevilor, presupunând că profesorii au deja 

aceste competențe digitale. 
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Inteligența 
digitală (DQ) 

a fost definită pentru a reuni toate abilitățile, ce 
le depășesc pe cele anterioare (IQ, EQ) și 

asigură indivizilor capacitatea de a utiliza în 
mod productiv tehnologia digitală. 

Definirea diferitelor tipuri de inteligențe (IQ - 
bazată pe capacitățile cognitive; EQ - bazată pe 
capacitățile socio-emoționale și empatice) a fost 

legată de revoluțiile industriale prin care a 
trecut omenirea. O dată cu a 4-a Revoluție 
Industrială, a fost definită DQ - Inteligența 

Digitală. 
DQ reprezintă un set complex de abilități 
tehnice, cognitive, meta-cognitive și socio-

emoționale, fundamentate de valorile umane 
universale prin care indivizii pot face față 

cerințelor societății actuale. Persoanele dotate 
cu DQ devin cetățeni digitali înțelepți, 

competenți și pregătiți să utilizeze, controleze și 
creeze tehnologie pentru avansul umanității. 

Prin DQ se stabilește baza pentru compararea și 
măsurarea competențelor digitale în 8 arii, 

prezentate în figura 1 (Park, (ed.), 2019) 
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Componentele INTELIGENȚEI DIGITALE 
 

 
(adaptare după DQ Global Standards Report 2019, Park Y., 2019) 

8 ARII ale vieții digitale 

3 COMPONENTE ale competenței digitale 

3 NIVELE ale maturității 
digitale 

X 

X 
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 Datele colectate din studii realizate în anul 2019, cantitative, la 
nivel național, în rețeaua EUKIDS Online și de către Organizația Salvați 
Copiii demonstrează că și în România copiii utilizează mult tehnologia 
digitală, în special în scop ludic, de comunicare și informare, similar cu 
colegii lor europeni. 

 
Tabel 1. Utilizare internet comparativă - întreaga lume  - Europa - România 

 Întreaga lume Europa România 
Utilizare individuala 

internet 2019 
59% (1) 87% (2) 75% (2) 

Femei 48% (1) 86% (2) 72% (2) 
Bărbați 58% (1) 88% (2) 75% (2) 

Utilizatori internet 
mobil din total 

utilizatori internet 
91% (2) 100% (4) 90% (3) 

Număr subscripții 
mobile 

108% (1) 128% (3) 138% (3) 

Utilizatori rețele 
socializare 

49% (2) 65% (4) 82% (4) 

(compilație a autorului, pe baza datelor (1)ITU, 2019, (2)Eurostat, 2020a,b, 
(3)Kemp, 2020a, (4) DESI, 2020b) 

 
Tabel 2. Utilizare internet adolescenți 16-19 ani, comparativ RO - UE, 2019 

Utilizare internet România 
Uniunea Europeană 

(28) 

Adolescenți 
16-19 ani 

Fete Băieți Fete Băieți 

97% 98% 

96% 98% 98% 99% 

zilnic 91% 96% 

2. Cum utilizează copiii și adolescenții 
internetul 
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88% 93% 95% 96% 

internet mobil 
94% 95% 

92% 95% 94% 95% 

rețele socializare 
86% 88% 

85% 87% 88% 87% 

asculta muzică 
62% 87% 

58% 65% 85% 88% 
competențe digitale 

de bază 
57% 83% 

50% 65% 83% 83% 
auto-perfecționare 

abilități digitale 
26% 11% 

27% 25% 10% 13% 
(adaptare date Eurostat, 2020a,b) 

 
 

Tabel 3. Utilizare internet copii și adolescenți 9-16 ani, comparativ RO - UE, 2019 
9 - 16 ani România UE (19 țări) 

   

internet pe 
mobil 

86% 80% 
fete băieți 

 
fete băieți 

 
61% 63% 

 
59% 55% 

 
9-11 ani 

12-14 
ani 

15-16 
ani 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

42% 68% 83% 35% 68% 81% 
 

Timp 
petrecut 
online 

 

178 min 167 min 
fete băieți 

 
fete băieți 

 
184 min 169 min 

 
171 min 163 min 

 
9-11 ani 

12-14 
ani 

15-16 
ani 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

132 
min 

185 min 239 min 114 min 192 min 229 min 

 

Rețele 
sociale 

49% 54% 
fete băieți 

 
fete băieți 

 
48% 49% 

 
57% 51% 

 
9-11 ani 12-14 15-16 9-11 ani 12-14 15-16 
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ani ani ani ani 

31% 52%% 68% 28% 63% 77% 

Vizuali-
zează video, 

ascultă 
muzică 

76% 65% 

fete băieți 
 

fete băieți 
 

73% 81% 
 

62% 69% 
 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

66% 82% 86% 54% 72% 76% 

 

Joacă jocuri 
online 
zilnic 

60% 44% 
fete băieți 

 
fete băieți 

 
48% 72% 

 
29% 59% 

 
9-11 ani 

12-14 
ani 

15-16 
ani 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

55% 67% 56% 43% 47% 41% 

 

Competențe 
digitale 

8.0 7.8 
fete băieți 

 
fete băieți 

 
8.0 8.0 

 
7.7 8.0 

 
9-11 ani 

12-14 
ani 

15-16 
ani 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

 
8.4 7.7 

 
8.2 7.6 

 

Pentru teme 
școlare 

37% 31% 

fete băieți 
 

fete băieți 
 

41% 33% 
 

33% 28% 
 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

9-11 ani 
12-14 
ani 

15-16 
ani 

22% 38% 57% 20% 35% 44% 
Pentru teme 

deloc 
32% 34%     

(adaptare date EU KIDS Online 2020, Smahel, et al. 2020) 
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Tabel 4. Situația implementării TIC în educație RO - UE, 2019 

Implementare TIC în 
educație 

2019 
România 

UE (28) + 
Islanda, 

Norvegia, 
Turcia 

Diferența 
RO - UE 

Școli complet dotate cu 
echipamente digital 

ISCED 1: 14% 
ISCED 2: 16% 
ISCED 3: 31% 

ISCED 1: 35% 
ISCED 2: 52% 
ISCED 3: 72% 

-11% 
-36% 
-41% 

Școli parțial dotate cu 
echipamente digital 

ISCED 1: 86% 
ISCED 2: 84% 
ISCED 3: 69% 

ISCED 1: 65% 
ISCED 2: 48% 
ISCED 3: 28% 

21% 
36% 
41% 

 
Elevi care folosesc 

computer la școală în scop 
educație / săpt. 

ISCED 2: 37% 
ISCED 3: 49% 

ISCED 2: 52% 
ISCED 3: 59% 

-15% 
-10% 

Elevi care folosesc la 
școală  tableta personală 

în scop educativ/săpt. 

ISCED 2: 7% 
ISCED 3: 14% 

ISCED 2: 8% 
ISCED 3: 8% 

-1% 
6% 

Elevi care folosesc la 
școală laptopul personal 

în scop educativ/săpt. 

ISCED 2: 8% 
ISCED 3: 18% 

ISCED 2: 12% 
ISCED 3: 15% 

-4% 
3% 

Elevi care folosesc la 
școală telefonul personal 

în scop educativ/săpt. 

ISCED 2: 43% 
ISCED 3: 69% 

ISCED 2: 30% 
ISCED 3: 53% 

13% 
16% 

 
Activități de 

programare/codare FETE 
ISCED 2: 20% 
ISCED 3: 30% 

ISCED 2: 18% 
ISCED 3: 15% 

2% 
15% 

Activități de 
programare/codare 

BĂIEȚI 

ISCED 2: 28% 
ISCED 3: 42% 

ISCED 2: 24% 
ISCED 3: 34% 

4% 
8% 

 
Încrederea elevilor în 
propriile competențe 

digitale* 

ISCED 2: 2,98 
ISCED 3: 3,05 

ISCED 2: 2,90 
ISCED 3: 2,91 

0.08 
0.14 

Încrederea profesorilor în 
propriile competențe 

digitale* 

ISCED 1: 2,92 
ISCED 2: 3,11 
ISCED 3: 3,13 

ISCED 1: 2,99 
ISCED 2: 2,91 
ISCED 3: 2,94 

-0.07 
0.2 

0.19 
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Încrederea părinților în 
propria capacitatea de a-și 
învăța copiii să utilizeze 
internetul în siguranță și 

cu responsabilitate 
medie și mare 

ISCED 1: 76% 
ISCED 2: 76% 
ISCED 3: 67% 

ISCED 1: 78% 
ISCED 2: 79% 
ISCED 3: 67% 

-2% 
-3% 

0 

(adaptare European Commission, 2019b) 
 

Tabel 5. Expunerea la riscurile online a copiilor din România 

EXPUNERE LA RISCURI ONLINE 

9 - 16 ani România UE (19 țări) 
   

Experiențe 
negative 
online în 

ultimul an 

33% 25% 
fete băieți fete băieți 
33% 32% 26% 23% 

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

27% 36% 37% 20% 27% 34% 

 

(Cyber) 
bullying 

agresori victime agresori victime 
19% 32% 14% 26% 

Victime 

fete băieți 
 

fete băieți 
 

31% 35% 
 

25% 22% 
 

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

29% 37% 30% 20% 27% 27% 

Agresori 

fete băieți  fete băieți  
15% 24%  12% 16%  

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 
13% 26% 23% 10% 16% 20% 

Foarte 
supărați și 

supărați 

fete băieți  fete băieți  
90% 73%  89% 70%  

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 
86% 81% 74% 82% 78% 78% 

 



 22 

Expunere 
conținut 
dăunător 

Auto-rănire 8% 10% 
Sinucidere 12% 8% 

A fi foarte slab 12% 12% 
Mesaje de ură 18% 17% 
A lua droguri 13% 11% 

Violența 
extremă 

18% 13% 

 

Probleme 
securitatea 

datelor 

23% 11% 

fete băieți 
 

fete băieți 
 

21% 24% 
 

11% 12% 
 

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

13% 26% 33% 8% 13% 17% 

 

Joacă jocuri 
online 
zilnic 

 

60% 44% 

fete băieți 
 

fete băieți 
 

48% 72% 
 

29% 59% 
 

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

55% 67% 56% 43% 47% 41% 

       

Bani 
cheltuiți în 

jocuri 
online 

fete băieți  fete băieți  

5% 20%  3% 10%  

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

8% 18% 14% 5% 8% 9% 
 

Utilizarea 
excesivă a 

internetului 
(cel puțin 1 
criteriu din 

5) 

35% 26% 

fete băieți 
 

fete băieți 
 

40% 30% 
 

29% 26% 
 

9-11 ani 12-14ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

 
31% 40% 

 
32% 24% 
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SEXTING 

12 - 16 ani  România  UE (19 țări) 

Au primit 
mesaje cu 
conținut 
sexual în 

ultimul an 

 25%  22% 

 fete băieți  fete băieți 

 22% 28%  20% 22% 

 12-14 ani 15-16 ani  12-14 ani 15-16 ani 

 23% 30%  16% 32% 
 

Au trimis 
mesaje cu 
conținut 
sexual în 

ultimul an 

6% 6% 

 12-14 ani 15-16 ani  12-14 ani 15-16 ani 

 7% 6%  10% 4% 

Expunere 
imagini cu 

conținut 
sexual 

online și 
offline 

 fete băieți  fete băieți 

 30% 40%  29% 37% 

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11ani 12-14 ani 15-16 ani 

14% 44% 62% 15% 39% 61% 

Copii 
deranjați de 

aceste 
imagini 

68% 48% 41% 49% 32% 25% 

 

ÎNTÂLNIRE CU PERSOANE NECUNOSCUTE PE INTERNET 

9 - 16 ani România UE (19 țări) 

Contact 
online cu 
persoane 

necunoscute 

38% 37% 
fete băieți 

 
fete băieți 

 
33% 43% 

 
34% 40% 

 
9-11 ani 12-14ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

15% 45% 63% 16% 47% 63% 
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Contact față 
în față cu 
persoane 
cunoscute 

doar online 

23% 16% 

9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 9-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 

8% 28% 42% 5% 19% 33% 

Elevi 
bucuroși 

după 
întâlnire 

86% 70% 

(adaptare după Raportul EU Kids Online 2020, (Smahel et al., 2020) 
 
 

Pe scurt, datele statistice ne arată că în ceea ce privește  
copiii și adolescenții din România: 

 
 există un trend descrescător al vârstei de la care copiii încep 

să folosească internetul, ce deseori coboară sub 10 ani, fapt ce crește 
riscul de a se confrunta cu neplăceri online 
 

 copiii accesează internetul în special de pe telefonul mobil și 
cele mai des folosite aplicații sunt Facebook, Youtube și Instagram 
 

 63% dintre copii afirmă că se joacă online, dintre care 43% 
jocuri violente, destinate exclusiv adulților, precum „Grand Theft 
Auto” sau „Counter Strike”  

 o treime dintre copii s-au confruntat cu o experiență 
negativă online, și mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun 
că au fost deranjați sau supărați de ceva/cineva online, procentele 
crescând o dată cu vârsta respondenților. Principalele tipuri de 
informații deranjante sunt cele cu conținut violent, care incită la 
violență și cele cu conținut sexual explicit  
 

 copiii nu știu ce să facă în aceste situații, 2 din 10 copii nu au 
făcut nimic în urma experienței neplăcute online, iar primii spre care 
se îndreaptă copiii pentru ajutor sunt colegii sau prietenii, apoi 
părinții și la mare distanță profesorii, pe ultimul loc 
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 o treime dintre copii declară că au fost victima unui act de 
bullying sau ciber-bullying, cu o scădere a bullying-ului și o creștere 
a ciber-bullying-ului 
 

 mai mult de o treime dintre copii au văzut mesaje cu 
caracter sexual în mediul virtual - diferențele dintre cifre datorându-
se în special diferențelor de vârstă dintre copiii incluși în eșantion, 
cei mai mari fiind mai des expuși acestui tip de mesaje 
 

 50% dintre copii au văzut imagini cu violență extremă, 30% 
au fost expuși la mesaje incitatoare la ură 
 

 copiii petrec foarte mult timp on-line, 48% dintre ei peste 6 
ore/zi în zilele libere și 27% tot atât, chiar și în zilele de școală 
 

 30% dintre copii realizează că datorită internetului petrec 
mai puțin timp cu familia și pregătindu-se pentru școală, și 23% 
spun că nu s-au simțit în largul lor când nu au putut sta pe internet, 
iar copiii care petrec peste 6 ore online zilnic sunt deja afectați 
negativ, fiind nemulțumiți cu privire la viața lor, la relațiile cu 
părinții, prietenii și profesorii sau deciziile luate  
 

 Medierea din partea părinților vizavi de utilizarea 
tehnologiei de către copii este în cea mai mare măsură pro-activă - 
pentru folosirea în siguranță a internetului (44%) și sprijin în situații 
de risc (41%) 
 

 Medierea inversă - 50% dintre copii afirmă că își ajută 
părinții atunci când acestora le e greu să utilizeze tehnologia, și doar 
26% cer ajutorul părinților când nu știu ceva pe internet 
 

 La școală, 30% dintre copii afirmă că profesorii îi încurajează 
să folosească internetul în siguranță, dar 40% dintre copii spun că 
profesorii nu îi încurajează să folosească internetul decât rar, sau 
deloc  
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 Deși medierea restrictivă este cu preponderență utilizată la 
școală, regulamentul interzicând utilizarea telefonului, 40% dintre 
copii afirmă că folosesc telefonul pe ascuns în timpul orelor, arată 
studiul Salvați copiii  

(Conform date studii Eukids Online (Velicu, Balea, Barbovski, 2019) 
 și Salvați Copiii (Grădinaru, 2019)) 

 
 
 
 
 

SITUAȚIA GENERATĂ DE PANDEMIA COVID19 
 
 

O dată cu perioada pandemiei COVID19 și închiderea școlilor și 
mutarea educației în mediul online, utilizarea tehnologiei digitale și 
a platformelor, soft-urilor și aplicațiilor au devenit esențiale pentru 
păstrarea unui sens și sentiment al normalității și interacțiunii 
sociale. 
 
Studiile realizate în această perioadă (IRES, 2020, Consiliul Elevilor 
2020), arată că: 
 

 realitatea școlară s-a transformat în realitate virtuală pentru 
mai mult de 60% dintre copiii, de la nivel pre-școlar la universitar  
 

 materiile la care elevii raportează că s-au făcut cele mai 
multe ore online sunt limba română (74%), matematica (62%), limba 
străină 1 (49%), istoria (45%) și informatica (41%) 
 

 pentru toate materiile, doar juma ̆tate dintre copii (50%) au 
avut contact cu profesorii sau înva ̆ța ̆torii; doar pentru unele materii - 
aproximativ patru din zece elevi (38%), iar 8% dintre școlari nu au 
avut deloc contact cu cadrele didactice, conform spuselor părinților 
lor  
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Toate activitățile online au înregistrat creșteri semnificative  
în această perioadă, ceea ce a determinat schimbări importante 
pentru copii, părinți și profesori: 
 

 Copiii au petrecut mai mult timp online, fiind expuși atât 
oportunităților, cât și mai multor riscuri 
 

 Părinții au fost nevoiți să susțină și ajute copiii în procesul de 
mutare a educației online, și totodată să găsească un echilibru între muncă 
și grijile casnice 
 

 Profesorii au trebuit să găsească noi modalități de a comunica, de a 
motiva elevii să continue învățarea, să adapteze conținuturile pentru 
predarea în spațiul virtual 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

ȘCOALA ÎN STARE DE URGENȚĂ – ACCESUL COPIILOR DIN ROMÂNIA LA EDUCAȚIE ONLINE  
Studiu național – Mai 2020                           

 

 

DIGITALIZAREA COPIILOR, A PĂRINȚILOR ȘI A PROFESORILOR PE 
”RUTĂ ACCELERATĂ”  

Pandemia de COVID - 19 ne-a obligat, de asemenea, să ne uităm atent cât de 
digitali suntem și dacă este posibilă utilizarea uniformă de tehnologii în școlile din 
România. Zilele acestea trăim marele regret al dezinteresului sistematic al statului 
față de digitalizarea reală a școlilor românești. Firește, există profesori pasionați 
sau comunități școlare mai racordate la lumea în care trăim, care s-au străduit 
singuri să introducă digitalul în procesul educațional și au testat platforme și 
sisteme, dar… 

La nivel național, în perioada de urgență, organizarea lecțiilor online a luat 
următoarea formă:  

Cât de des profesorii de la școală au realizat, până acum, în perioada stării de urgență, 
activități de învățare online cu copilul? 

 

 

 

Doar două treimi dintre părinți au declarat că au fost organizate lecții online 
cu copiii lor zilnic. Ce s-a putut observa a fost că pe măsură ce nivelul de educație 
al elevului crește, scade și frecvența contactului zilnic cu școala. 

Un alt semn de întrebare a fost cel legat de temele pentru acasă. Perioada 
de întrerupere a școlii s-a tradus în creșterea cantității de teme și implicit a timpului 
petrecut pentru rezolvarea lor. Mai bine de un sfert dintre elevii din România și-au 
petrecut cel puțin 4 ore pe zi în perioada de izolare socială făcând teme. 

64%

22%

5%

6%

2%

1%

Zilnic

De două ori pe săptămână

O dată pe săptămână

Mai rar / niciodată

Nu știu

Nu răspund

0% 20% 40% 60% 80%
Părinți de elevi 

DIGITALIZAREA COPIILOR, A PĂRINȚILOR ȘI A PROFESORILOR        
PE ”RUTĂ ACCELERATĂ”  
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Pandemia a afectat profund educat ̧ia și a agravat inechitățile 
sociale existente în regiune. 
 

 Copiii din familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele 
rurale cu infrastructură deficitară, copiii din cadrul minorităților etnice și 
lingvistice, copiii cu dizabilități, copiii migranți și refugiați, copiii aflați în 
conflict cu legea, copiii s ̧i tinerii care nu frecventează instituțiile 
educaționale, băieții și fetele care locuiesc în condiții dificile sau în cămine 
abuzive se confruntau deja cu bariere semnificative pentru participarea la 
educație și învăt ̧are s ̧i aveau parte de educație și de avantaje sociale mai 
reduse decât cei de aceeași vârstă (Antonowicz, 2020).  
 
 
 
UNICEF atrage atenția asupra creșterii riscurilor online 
pentru copii în această perioadă disruptivă, în care și mai 
ușor pot deveni victime ale cyberbullyingului, sextingului și 
altor forme de exploatare online, conform concluziilor bazate 
pe rezultatele rapoartelor FBI și Europol (Buechner, 2020) 
 
 
Nevoia de informare și conștientizare a copiilor și părinților 
vizavi de oportunitățile și riscurile online a crescut o dată cu 
schimbările induse de perioada pandemiei.
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Între oportunitățile oferite de tehnologia digitală copiilor și 
adolescenților, se evidențiază: 
 

 comunicarea și accesul la informații cu are efecte pozitive 
asupra dezvoltării personalității, a creativității și a competențelor 
digitale (Van der Hof, Van den Berg, Schermer, 2014).  
 

 posibilitatea de a comunica și de a se exprima liber prin 
internet, de a își cere drepturile, inclusiv pe cele referitoare la 
educație, la libertatea de exprimare, de asociere și de participare la 
viața socială și culturală, motiv pentru care internetul a ajuns să fie 
considerat „indispensabil” copiilor și adolescenților în ziua de azi 
(Byrne, Kardefelt-Winther, 2016). 
 

 efecte pozitive în plan cognitiv, dar și emoțional aduse de 
tehnologie, cum ar fi: accelerarea coordonării ochi-mână și a 
capacității de recunoaștere vizuală și dezvoltarea competențelor 
digitale; formarea imaginii de sine, creșterea încrederii în sine, 
sentimentul de apartenență la grup și de relaționare, cu efecte 
pozitive asupra stării de bine (Bruce-Lockhart, 2018).  
 

 utilizarea tehnologiei digitale în sala de clasă are ca efecte 
potențarea interesului și motivației elevilor,  centrarea atenției și 
creșterea memorabilității, dar și a capacităților de căutare și analiză a 
informațiilor (Herron, 2010, Tutkun, 2011, Coffey, 2012) 
 

 utilizarea adecvată a tehnologiei și internetului în școală 
determină dezvoltarea competențelor digitale, a celor de gândire 
critică, de rezolvarea problemelor și lucrul în echipă (Keser, 
Ozdamli, 2012) 

3. Oportunitățile mediului virtual  
pentru copii și adolescenți 
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Avantaje 
CONȚINUT / INTERACȚIUNE / 

PARTICIPARE 
Efecte 

Informații / 
Educație 

Acces la cunoaștere în domeniile de 
interes, ajutor pentru temele de 

școală, cursuri online, 
profesionalizare 

 
DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

& 
GLOBALIZARE 

& 
COMPETENȚE 

DIGITALE 
& 

PARTICIPARE 

Comunicare 

Interacțiune cu familia, prieteni, dar 
și profesori, sau orice alte persoane, 
de oriunde, pe baza existenței unor 

interese comune 

Distracție 
Modalitate de a petrece timpul liber, 

muzică, filme, jocuri 

Participare 
Posibilitatea de a participa în grupuri 
și comunități, de a se manifesta civic, 

sau în domeniul preferat 

Creativitate 
Posibilitatea de a crea „produse” 
digitale, de la text, la imagini sau 

materiale audio-video 

Exprimare 
Posibilitatea de a își exprima punctul 
de vedere, de a-și face auzită opinia. 

 
Având în vedere componentele competențelor digitale, devine 
evident că prin utilizarea tehnologiei în cadrul educațional, prin 
abordare trans-disciplinară, se pot construi și astfel ajuta copiii 
și adolescenții să beneficieze plenar de oportunitățile oferite de 
internet. 

	
COMPETENȚA	
DIGITALĂ	
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Pe un continuum al utilizării internetului, efectele pozitive și 
cele negative sunt definite în funcție de probabilitatea de a afecta 
starea de bine a copiilor: 
 

 oportunitățile și riscurile online sunt noțiuni subiective: 
aceeași experiență, sau conținut, este interpretat diferit de fiecare în 
parte, astfel încât expunerea la același risc nu înseamnă obligatoriu 
apariția acelorași efecte negative (Livingstone 2017, Staksrud et al, 
2013).  
 

 Tehnologia digitală afectează dezvoltarea în plan fizic, 
cognitiv, emoțional, sau social, a copiilor, influențându-le starea 
generală de bine.  
 

 Cercetările au demonstrat că atât factorii micro - individuali, 
cât și cei mezzo (tipul de familie și caracteristicile părinților) și 
macro-sociali (cultura, etnia, adopția tehnologiei la nivel general) 
influențează direct măsura în care efectele tehnologiei sunt pozitive 
sau negative.    
 

 în mediul virtual, alături de numeroasele avantaje și 
dezavantaje, copiii și adolescenții, se confruntă cu o serie de riscuri 
în mediul online, pe măsură ce utilizarea tehnologiei se integrează 
mai mult în viața lor: există o relație de determinare pozitivă între 
oportunitățile și riscurile online.  
 
 

 doar prin utilizarea internetului se pot forma 
competențele digitale, care reprezintă soluția pentru accesul 
la oportunitățile și la valorificarea plenară a experiențelor 
online, dar, simultan, în mediul online apar și riscurile deseori 
incontrolabile, și care pot fi surmontate numai cu ajutorul 
competențelor digitale (Livingstone, Helsper, 2008).  
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Factorii determinanți ai oportunităților și riscurilor asociate accesului  

și utilizării internetului pentru copii și adolescenți 
 
 

 

OPORTUNITĂȚI PLAN RISCURI 
Coordonare ochi-

mana,  
atenție la detalii 

FIZIC 
Sedentarism, 
obezitate, problem de 
vedere 

Îmbunătățirea 
performanțelor 

școlare, a limbajului, a 
capacității de rezolvare 

probleme, creativitate 
și gândire critică 

COGNITIV 

Scăderea 
performanțelor 
școlare, deficit de 
atenție, de limbaj, 
creativitate, rezolvare 
probleme 

Creșterea încrederii în 
sine, diminuarea 

stărilor de depresie, 
stare de bine 

EMOȚIONAL 

Dependența, depresie, 
anxietate, agresivitate, 
conflicte, 
comportamente de 
risc 

Comunicare și 
interrelaționare, 

participare în grupuri 
și comunități,  

competențe 
interculturale 

SOCIAL 

Izolare, minimizarea 
interacțiunilor față în 
față, expunere la 
cyberbullying, sexting 
sau grooming 

Vârstă, acces, educație, 
timp petrecut online 

Status socio-economic  
și educațional al familiei, 

cultura, etnia, 
naționalitatea 
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 Clasificarea riscurilor internetului pentru copii și adolescenți 

 
Riscuri CONȚINUT CONTACT CONDUITĂ 

Agresivitate Violență excesivă 
Hărțuire, 
urmărire 

Cyberbullying, 
violență 

Sexualitate Pornografie 

Abuz sau 
exploatare 

sexuală, 
grooming 

Hărțuire sexuală, 
„sexting” 

Valori 

Rasism, mesaje 
incitatoare la 

ură, suicid/auto-
mutilare 

Îndoctrinare 
ideologică 

Generare de conținut 
dăunător, violență 

Comerciale 
Reclame 

ascunse, știri 
false 

Furtul de date 
personale 

Jocuri de noroc, 
cumpărături, 

distribuire informații 
false, nerespectarea 

drepturilor de 
proprietate intelectuală 

(adaptare a clasificării realizate în cadrul studiilor EU Kids Online, 
 după Livingstone, Haddon, 2011). 

4. Riscurile accesului la internet  
pentru copii și adolescenți 
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 Descrierea riscurilor și efectelor negative asociate accesului  

și utilizării internetului în cazul copiilor și adolescenților: 
 

Riscuri pentru 
copii / adolescenți 

Definiție / Manifestare Efecte și corelații 
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Comportamentul 
abuziv de bullying / 
hărțuire cu ajutorul 

mijloacelor electronice - 
media interactiv-

digitale, „realizat în 
mod repetat, cu intenție 
directă sau indirectă și 

care duce la 
prejudicierea fizică 

și/sau psihică a 
victimei/victimelor” 

(OMEC 4343/27.05.2020) 
Este făcută distincția 

dintre a fi agresor sau 
victimă, în special prin 
prisma consecințelor 

asupra victimelor, dar, 
s-a demonstrat că de 
cele mai multe ori, 

agresorii sunt/au fost la 
rândul lor victime, iar 
aceste comportamente 
se perpetuează în timp 
(Marciano, Schulz, Camerini, 

2020). 

Se constată existența 
unei relații bi-cauzale 

între bullying și 
cyberbullying: agresorii 

/ victimele bullying-
ului tadițional sunt 
agresori/victime și 

online; victimele online 
devin agresori offline, 

sau invers. 
Situația în care cineva 

este victimă sau agresor 
se asociază cu depresie, 

anxietate, 
comportamente de risc: 
agresivitate, consum de 
substanțe, și probleme 

de relaționare. 
Utilizarea excesivă a 

internetului 
relaționează direct cu 

cyberbullying-ul, 
rezultatul putând fi 

apariția ambelor 
manifestări, de victimă 
sau agresor. (Marciano, 

Schulz, Camerini, 2020) 
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Termen provenit din 
asocierea „sex” și 

sintagma „mesaje tip 
text”. El se referă la 

trimiterea mesajelor cu 
conținut sexual explicit, 

sub formă de text, 
imagini sau video prin 

intermediul internetului 
(Van Ouytsel, Walrave, 

et al., 2018). 
Considerat a fi o 

manifestare normală a 
dezvoltării identității 

sexuale în adolescență și 
tinerețe atunci când este 

consimțit, devine 
problematic atunci când 

este neautorizat și 
implică trimiterea 

acestor mesaje către o 
audiență largă, căreia 
nu îi era adresat (Van 

Ouytsel, Walrave, et al., 
2018). 

Este asociat 
semnificativ cu 

activitatea sexuală, 
parteneri sexuali 

multipli, neutilizarea 
mijloacelor 

contraceptive, 
comportament 

delincvent, consum de 
substanțe de risc și 

internalizarea 
problemelor (Mori, 

Temple, Browne, 2019) 
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Interacțiunea cu 
persoane cunoscute 

doar în mediul online și 
întâlnirea cu ele și în 

realitate este considerat 
a fi un comportament 

de risc, putând conduce 
la agresiune fizică, sau 

abuz sexual. (Smahel, et 
al. 2020) 

Situația în care o 
persoană devine 

victimă online este 
asociată 

comportamentelor de 
risc, precum: 

comunicarea cu 
persoane necunoscute 

online, distribuirea 
online de date 
personale către 

necunoscuți, întâlnirea 
în realitate cu persoane 

cunoscute online, și 
discuțiile despre sex în 
mediul online. (Whittle, 

Hamilton-Giachritsis 
2013) 
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Cererea nedorită de 
mesaje cu conținut 

sexual este un factor 
predictiv pentru  

„grooming” - termen ce 
definește 

comportamentul unui 
adult de a se preface, 
folosind internetul, 

pentru a se apropia de 
un minor în scopul 

abuzului sexual. 
(Whittle H., Hamilton-
Giachritsis, et al., 2013) 
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-mesaje incitatoare la 
ură, xenofobie, 

misoginism 
-violență extremă 
-imagini conținut 

sexual/ pornografie 
-modalități de auto-
rănire / anorexie / 
bulimie / suicid 

-consum de substanțe 
ilegale 

(Smahel et al., 2020) 

Comunicate prin 
diferite contexte ale 

mediului virtual: 
comunități online, 
jocuri, știri, site-uri 

sportive, sau rețele de 
socializare. 

Afectează starea de 
bine, fiind asociate cu 
anxietatea, și depresia. 
(Bliuc, Faulkner et al., 

2018) 
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Utilizarea excesivă a 
internetului poate fi 
problematică, având 
potențialul de a crea 

dependență. Este 
considerată în sens non-

clinic, ca și utilizare 
problematică a 

internetului - acel tip de 
utilizare ce afectează în 
mod negativ celelalte 
activități, și starea de 

bine a copilului. 
(Smahel et al., 2020) 

Este asociată cu 
probleme emoționale, 

implicarea în 
comportamente de risc, 

încredere scăzută în 
sine, randament școlar 

scăzut, consum de 
substanțe, probleme 

fizice: lipsa somnului, a 
activității fizice și 

tulburări alimentare 
(Smahel et al., 2020) 

Este corelat cu timpul 
îndelungat petrecut pe 
internet. Totuși acesta 

nu este considerat 
drept un factor singular 
care influențează acest 

comportament. 
(Kardefelt-Winther, 

2017) 

(adaptare după Smahel et al., 2020, Marciano, Schulz, Camerini, 2020, Van Ouytsel, Walrave, 
et al., 2018, Mori, Temple, Browne, 2019, Whittle, Hamilton-Giachritsis 2013, Bliuc, 

Faulkner et al., 2018, Kardefelt-Winther, 2017) 
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Considerații generale și concluzii: 
 

 cercetările din rețeaua EU Kids Online au confirmat în primul 
rând, cel puțin pentru copiii și tinerii europeni, existența unei 
legături între riscurile offline și cele online, în sensul în care 
problemele din realitatea cotidiană se vor manifesta și în mediul 
online, și invers - ceea ce se întâmplă în mediul online are 
repercusiuni în offline - (Livingstone, 2019).  
 

 un rezultat direct al acestei situații este faptul că riscurile 
asociate internetului corelează cu problemele cu care copiii se 
confruntă în mediul familial și social. Oportunitățile, respectiv 
riscurile depind, pe de o parte de vârsta, genul și statusul socio-
economic, de reziliența și resursele interne personale de a gestiona 
apariția riscurilor pentru copii și adolescenți. Pe de altă parte, atât 
riscurile cât și oportunitățile se află în relație de dependență și cu 
modul în care familia susține copilul sau adolescentul, iar școala și 
colegii au un rol foarte important, alături de cadrul macro-social al 
sistemului național de educație, a reglementărilor existente în 
domeniu și valorile culturale specifice (Livingstone, 2019).  
 

 Trebuie ținut cont și de caracterul subiectiv al riscurilor 
online, în sensul în care expunerea la același risc este percepută 
diferit de variați copii, producându-le suferință în grade diferite 
(D’Haenens, Vandoninck, Donoso, 2013) 
 

 cercetările au demonstrat că perioada pandemiei a 
intensificat probabilitatea confruntării cu toate aceste riscuri online. 
Mai mult, faptul că părinții nu sunt întotdeauna cunoscători ai 
acestei problematici, unii nefiind familiarizați cu problematica 
riscurilor online și nu poartă discuții pe această tematică cu copiii, 
duce la creșterea probabilității apariției problemelor. Un motiv în 
plus pentru intervenție promptă. 
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O atenție specială, se consideră că trebuie acordată categoriei 
copiilor cu vârste între 8 și 12 ani: 

 
 pe de o parte deoarece în această perioadă copiii primesc 

propriul telefon mobil - vârsta scăzând tot mai des spre 8 ani 
 

 pe de altă parte caracteristicile specifice dezvoltării îi fac mai 
vulnerabili influențelor mediA 
 

 copiii la această vârstă devin foarte atenți la normele grupului, 
adaptându-și atitudinile și comportamentele în direcția acceptării și 
integrării în grupurile de prieteni. 
 

 media acționează ca un „super-prieten” („super-peer”) cu care 
copiii petrec mult timp, iar atitudinile și comportamentele la care sunt 
expuși în mediul virtual sunt considerate „pozitive” și pot fi cu 
ușurință adoptate de copii. 
 

 la această vârstă se formează și acceptă limitele a ceea ce este 
acceptabil și ce nu, din punct de vedere al normelor sociale, ceea ce 
influențează puternic modul în care, mai târziu, în adolescența vor 
evalua riscurile pe care și le pot asuma. 
 

 este necesară o educație digitală solidă începând de la această 
vârstă, deoarece orice copil care are acces online, este expus unui 
conținut nelimitat, devenind vulnerabil influențelor negative, de care 
copiii erau în mod normal feriți pe vremea în care internetul nu exista 
(DQEveryChild, 2017).  
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Copiii vulnerabili și riscurile online 
 

 Numeroasele studii realizate demonstrează că 
vulnerabilitatea offline se continuă în mediul online. 
 

 Copiii vulnerabili, cei cu cerințe educative speciale, dar și cei 
cu diverse dizabilități, sau provenind din medii dezavantajate, sau 
destructurate sunt în mai mare risc de a deveni victime ale riscurilor 
online. 
 

 Pe de o parte, internetul și tehnologia digitală le oferă 
numeroase posibilități de a-și depăși vulnerabilitatea în mediul 
online, beneficiind astfel de șanse egale.  
 

 Pe de altă parte, datorită situației și condiției lor, mai greu și 
mai rar sunt expuși informațiilor legate de prevenirea riscurilor 
online, care se discută la nivelul clasei. 
 

 Și nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere realitatea 
faptului că o vulnerabilitate nu se manifestă izolat, ci atrage o serie 
de alte vulnerabilități. 
 

 Studiile (Katz, Asam, 2019) realizate asupra situației acestor 
copii demonstrează tipurile predilecte de riscuri online, la care sunt 
expuși copiii cu diferitele vulnerabilități. 
 

Este important ca în cadrul educației pentru siguranța online 
realizată la nivelul școlii să se acorde o  

atenție sporită copiilor vulnerabili,  
deoarece, la fel ca și colegii lor, petrec mult timp online,  

însă de obicei sunt expuși mai multor riscuri. 



 42 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

(Adaptare după Katz, Asam, 2019) 

 

Nu trebuie subevaluate avantajele pe care tehnologia le aduce 
acestor copii, în cele mai multe cazuri ei devenind egali cu colegii 

lor, în mediul virtual (pot comunica, folosi aceleași aplicații, 
jocuri, pot întâlni persoane cu aceleași dificultăți, își pot depăși 

condiția). 
  

De aceea, și cu atât mai mult, acești copii trebuie să beneficieze de 
sprijin în a nvăța să facă față riscurilor online și să utilizeze 

tehnologia în sens pozitiv, pentru creșterea calității vieții lor. 
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 Încă din primele luni de viață și pe întreg parcursul 

copilăriei și adolescenței, părinții au un rol critic în a asigura un 
mediu digital sănătos în familie și în a media relația copiilor cu 
tehnologia. Influența părinților este decisivă în alfabetizarea digitală 
a copiilor și în stabilirea gradului în care aceștia beneficiază sau nu 
de oportunitățile oferite de mediul online. 
 

 Cercetările (Whittle, et al., 2013, Smahelova, Juhova, et al., 
2017, Straker, Zabatiero, Danby, 2018, Zylka, 2018) demonstrează că 
vârsta are un rol important în stabilire complexității modului în care 
este utilizată tehnologia: copiii mici au număr mult mai limitat de 
activități - urmăresc filme, se joacă jocuri online sub supravegherea 
adulților - fiind astfel expuși unor riscuri diferite față de cei mai 
mari. 
 

 Pe de altă parte copiii de vârste mai mari devin autonomi, 
activi pe rețelele de socializare și „pro-sumatori” (pro-sumer) - 
simultan producători și consumatori de media digitală (Herrero-Diz, 
Ramos-Serrano, No, 2016) - fiind expuși mult mai multor riscuri 
online (Smahelova, Juhova, et al., 2017). 
 

 Termenul „cultura de dormitor” (bedroom culture), este 
folosit în literatura de specialitate (Valkensburg & Piotrowski, 2017, 
în Rodriguez de Dios, 2018, p.29) pentru a defini această trăsătură 
reprezentativă pentru modul în care copiii beneficiază de propriile 
dispozitive cu acces la internet (telefon mobil, tabletă, laptop) în 
intimitatea camerei lor, pe care le folosesc deseori departe de 
privirea părinților și petrecând astfel tot mai mult timp izolați în 
camera lor, totul fiind în funcție de cât de multă tehnologie au ei la 
dispoziție (Rodriguez de Dios, 2018). 

5. Familia și strategiile de mediere 
digitală utilizate de părinți 
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 activităților online ale copiilor și adolescenților arată că în 
general este o utilizare „privată” în intimitate a internetului, de unde 
deseori părinții sunt excluși, neavând nici un control asupra 
activității online a copiilor, aceștia rămân singuri în world wide web. 
 

 astfel este diminuat controlul părinților în ceea ce privește 
timpul și conținutul online utilizat de copii, spre deosebire de atenția 
care li se acordă în ceea ce privește activitățile offline 
 

 premiza inițială a abordărilor teoretice este că grija și 
suportul de care beneficiază copiii încă de la cele mai mici vârste 
influențează comportamentele și succesul atât în adolescență, cât și 
la maturitate (Darling, Steinberg, 1993, Dangi, Witt, 2016).  
 

 datorită integrării masive a tehnologiei digitale în toate 
activitățile umane (de la cele profesionale și educaționale la cele de 
loisir) s-a introdus termenul de „parenting digital”, sau „parenting 
transcendent”, practicat în familiile „inundate” de tehnologie 
 

 digitalizarea induce o presiune suplimentară asupra 
părinților care pe de o parte au rolul de mediatori ai relației pe care o 
au copiii cu tehnologia, iar, pe de altă parte sunt ei înșiși noi 
utilizatori ai tehnologiei, mereu mobili și nevoiți să o integreze în 
toate aspectele vieții lor (Lim, 2018; Mascheroni, Ponte, Jorge, 2018). 
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Strategiile de mediere digitală parentală 
 

MEDIEREA DIGITALĂ
este termenul folosit 
pentru a descrie modul 
complex în care 
utilizarea în cadrul 
familiei a mijloacelor 
media noi și clasice 
interferează cu stilurile 
parentale și determină 
noi modele de 
comportament atât din 
partea părinților cât și a 
copiilor. 

MEDIEREA DIGITALĂ
PARENTALĂ implică toate 

modalitățile prin care părinții 
„gestionează și reglementează 

experiențele online ale copiilor” 
respectiv, toate strategiile 

utilizate pentru a controla, 
ghida, superviza și interpreta 

conținutul și utilizarea mediei 
digitale pentru copii, în scopul 

reducerii riscurilor și a 
încurajării învățării (Lopez-de-

Ayala-Lopez, Haddon, 2018).

 
 

 în mod clasic au fost definite trei mari tipuri de strategii de 
mediere utilizate de părinți: 
 
1. medierea ACTIVĂ - caz în care părinții discută cu copiii despre 

utilizarea în siguranță a tehnologiei și conținutului digital 
 

2. medirea RESTRICTIVĂ - stabilirea de reguli și limitări asupra 
timpului, locului și conținutului accesat de copii 
 

3. CO-UTILIZAREA - când părinții utilizează împreună cu copiii 
internetul, împărtășind experiențe comune 

 
Datorită caracteristicilor diferite ale mediei digitale față de 

cea clasică, diverse studii au plecat de la tipurile anterior 
menționate, identificând și definind noi tipuri de mediere, 
emergente prin natura utilizării tehnologiei digitale:   
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 sub-tipuri ale stiluri de mediere parentală digitală activă = 
părinții discută cu copiii despre utilizarea în siguranță a tehnologiei și 
conținutului digital, următoarele: 

• suportivă - încurajarea descoperirii și explorării 
• instructivă - explică modul de utilizare, interpretează 

conținutul, instruiește apropos de riscurile și oportunitățile 
online, include și co-utilizarea 

• control - asertiv - explică regulile și motivele supravegherii 
• reactivă - explică și reacționează doar la cererile copiilor, sau 

la situațiile cu care aceștia se confruntă on-line 
 

 sub-tipuri ale stiluri de mediere parentală digitală 
restrictivă = stabilirea de reguli și limitări asupra timpului, locului și 
conținutului accesat de copii, următoarele: 

• control - agresiv - impunere de reguli, limite și consecințe 
tip pedeapsă, limitează explorarea autonomă, controlează timp, 
conținut și loc, autoritar 

• supraveghere cu sau fără tehnologie - verificarea activității 
online a copiilor, fie utilizând aplicații de control parental, fie 
verificând istoricul, fie utilizând aceleași aplicații, include și co-
utilizarea 

• control - asertiv - explică regulile și motivele supravegherii, 
include negociere 

• inconsecventă - reacționează impulsiv, prin aplicare de 
pedepse la comportamentul copiilor 

 
 sub-tipuri ale stiluri de mediere parentală digitală co-

utilizare = părinții utilizează împreună cu copiii internetul, împărtășind 
experiențe comune, următoarele: 

• participativă - părinții și copiii utilizează împreună 
tehnologia, învățând unii de la ceilalți 

• modelare - arată, explică pe baza modului în care ei folosesc 
tehnologia, sau intenționat lasă copiii să vadă cum folosesc ei,  

• inversă - copiii arată părinților cum să utilizeze tehnologia, 
„efectul copilului” 
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• permisivă - părinții conferă încredere și autonomie copiilor 
în mediul online 

• pasivă - părinții nu se implică deloc în viața online a 
copiilor, include și situații tip „phubbing”, părinții nu 
conștientizează faptul că le este copiat comportamentul de către 
copii 

• mixtă - utilizarea a mai multor strategii, suportivă, 
instructivă, control-asertiv, reactivă, modelarea și medierea inversă 

 
 

Considerații și explicații asupra 
tipurilor de mediere digitală parentală: 

 
 strategiile de mediere digitală activă - cuprind toate 

metodele prin care părinții acționează în sensul ghidajului 
comportamentelor online ale copiilor, de la restricționarea timpului 
și conținutului într-un mod agresiv sau asertiv, supraveghere, co-
utilizare participativă, modelare, încurajare a explorării, fiind 
suportivi, sau instruind asupra modului de utilizare și riscurilor și 
oportunităților internetului. 
 

 medierea digitală pasivă - este la polul opus, și vizează 
toate situațiile în care părinții preferă să nu se implice, să nu 
medieze deloc relația copilului cu tehnologia, fie considerându-l 
capabil să se descurce și investindu-l cu încredere și autonomie, fie 
pentru că nu se consideră în măsură să o facă. 

 medierea digitală reactivă - medierea realizată de părinți 
copiilor de toate vârstele, fie ca răspuns la întrebările copiilor, fie ca 
reacție la comportamentul lor. Considerăm că trebuie diferențiată de 
celelalte tipuri de mediere activă și restrictivă datorită modului 
imprevizibil în care se manifestă, fără a se încadra într-un patern al 
familiei apropos de medierea digitală oferită, funcție de context 
putând lua forme active, instructive sau co-utilizare, dar și 
restrictive de control sau pedeapsă. 
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 medierea digitală inversă - situația în care copiii „educă” 
digital părinții, sunt „experți” și își ajută părinții atunci când au 
dificultăți cu tehnologia. Această strategie ce emerge pe fondul 
nedezvoltării competențelor digitale ale adulților depășește granițele 
„socializării reciproce”, deoarece inversează rolurile în familie și 
generează conflicte suplimentare. În plus, părinții neîncrezători în 
capacitățile lor de mediere digitală aleg o atitudine neutru-pasivă, 
iar copiii rămân singuri în mediul online, expuși riscurilor. 
 

 medierea digitală inconsecventă - în condițiile diversității 
ofertei de tehnologie și aplicații și utilizări, faptul că familiile dețin 
mai multe aparate conectate la internet pe care le utilizează 
alternativ, strategiile de mediere digitală alternează între activ-
restrictiv și pasiv funcție de o mulțime de alți factori externi și 
interni membrilor familiei, deseori aceasta se traduce în 
inconsecvență în aplicarea regulilor, supraveghere sau instruire, 
ceea ce oferă copiilor oportunitatea de a depăși limitele stabilite, 
expunându-se mai mult riscurilor. 
 

 modelarea - este o formă pasivă de mediere digitală, care 
are loc atât dirijat, în cazul în care părinții lasă în mod intenționat 
copiii să îi urmărească când utilizează tehnologia, cât mai ales 
nedirijat, copiii și adolescenții preluând, prin imitație 
comportamentele părinților, cu preponderență cele negative, precum 
phubbing-ul.   
 
Părinții nu folosesc o singură strategie de mediere, ci un amestec de 
strategii ce se construiește și adaptează provocărilor de zi cu zi, iar 
pe parcursul copilăriei și adolescenței aceste strategii se transformă și 
modelează conform particularităților de vârstă ale copilului. 
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Modelul dinamic-comprehensiv al strategiilor de mediere 
digitală parentală 

 
 (compilație originală a autorului) 

 

Modelul dinamic de mediere digitală parentală 
se caracterizează prin: 

 
 Părinții sunt în general interesați să ofere copiilor și 

adolescenților acces la tehnologie de la cele mai fragede vârste, 
înțelegând cel puțin la nivel teoretic, atât oportunitățile cât și 
riscurile; 

 Firul roșu care ghidează clasificarea strategiilor de mediere 
este măsura în care părinții aplică activ sau pasiv strategii, ghidând 
sau doar modelând prin exemplul personal utilizarea tehnologiei de 
către copii și adolescenți. 
 

 Strategiile active de mediere variază de la activ - instructiv 
la restrictiv - limitativ, de la a co-utiliza participativ la a supraveghea 
și controla activitatea online a copiilor, la a fi suportivi în a oferi 
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informații, ghidaj sau a încuraja explorarea în mediul virtual, sau re-
activi - răspuns la comportamentul sau cererile copilului. 
 

 Strategiile pasive sunt considerate a fi modelarea și 
medierea permisivă și pasivă, prin care părinții nu se implică în 
activitatea online a copiilor, doar le pun la dispoziție tehnologia 
 

 Strategiile emergente, care influențează suplimentar negativ 
celelalte strategii de mediere sunt: medierea inversă, realizată de 
copii către părinți, ajutându-i și ghidându-i în lumea virtuală dar 
destabilizând și inversând rolurile tradiționale din familie, și 
medierea inconsecventă, realizată de părinții nesiguri, care oscilează 
și nu respectă propriile limite impuse, sau dovedesc o mare 
discrepanță între ceea ce spun și ceea ce fac. 
 

 Genul copiilor nu este un criteriu care influențează 
semnificativ utilizarea strategiilor de mediere, posibil ca fetele să fie 
mai mult mediate activ, iar băieții restrictiv. 
 

 Genul părinților influențează strategiile de mediere, în 
sensul în care mamele mediază mai mult și mai activ decât tații. 
 

 Nivelul de educație al părinților nu corelează direct cu 
nivelul competențelor digitale al copiilor, în sensul în care acestea 
sunt distribuite neregulat între copii. 
 

 Statusul socio-economic al familiei influențează strategiile de 
mediere în primul rând prin favorizarea / limitarea accesului la 
tehnologie - totuși, tehnologia a devenit atât de accesibilă, încât acest 
indicator nu influențează semnificativ; familiile cu nivel ridicat 
folosesc mai multe tehnici de mediere digitală. 
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Alți factori importanți care influențează strategiile  
de mediere digitală parentală sunt: 

 
 percepția pozitivă / negativă a părinților vizavi de tehnologie, cei 

care o percep pozitiv sunt mai permisivi și aplică mai multe strategii active, 
pe când cei care o percep negativ, ca fiind riscantă, mai multe strategii 
restrictive; 
 

 nivelul de stres al părinților, care favorizează utilizarea medierea 
restrictivă și inconsecventă 
 

 stilul parental și atmosfera din familie, modul în care părinții 
comunică strategiile de mediere determină efectul lor pozitiv sau negativ, 
suscită sau nu motivația intrinsecă și reactivitatea specifică adolescenților; 
 

 vârsta copiilor: în general aplicarea tuturor strategiilor de mediere 
scade pe măsură ce vârsta copiilor crește. 
 
 

Ce arată datele furnizate de copii în anul 2019, referitor la 
medierea digitală realizată în familie sau la școală: 

 
MEDIEREA DIGITALĂ PARENTALĂ ȘI ȘCOLARĂ 
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52% 56% 53% 67% 61% 54% 
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(adaptare după Raportul EU Kids Online 2020, (Smahel et al., 2020)
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6. Școala și strategiile de mediere 
digitală utilizate de profesori 

Mediere digitală școlară este termenul utilizat 
pentru a clasifica și a explica strategiile folosite la 
nivelul școlii cu scopul de a educa digital copiii. 
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Principalele tipuri de mediere digitală utilizate în școală, 
sunt identificate a fi: 

 
 mediere digitală restrictivă, vizează interzicerea, 

restricționarea, condiționarea utilizării de către elevi a tehnologiei 
digitale (în special a telefoanelor mobile) în cadrul școlii, sau a orelor 
de curs. 
 

 monitorizarea activității din clase, prin intermediul 
camerelor de luat vederi. În cadrul învățământului pre-școlar există 
deseori situații în care părinții pot urmări online activitatea copiilor 
în grădinițe, iar în școli se practică această strategie în scopul 
minimizării actelor de violență. Catalogul electronic, este o altă 
modalitate prin care tehnologia este folosită în sens restrictiv, de 
monitorizare și control, dar totodată și comunicativ, de potențare a 
comunicării între școală și părinți, aceștia 
 

 medierea digitală activă, în context școlar o vom defini din 
perspectiva tuturor acțiunilor prin care este favorizată utilizarea 
tehnologiei digitale în școală, de la reglementările curriculare și orele 
ce vizează direct formarea competențelor informatice și de 
gestionare a tehnologiei, incluse în curriculumul obligatoriu, la toate 
situațiile în care este utilizată transversal, la diversele materii, în 
contexte școlare și extrașcolare, formale, nonformale sau informale. 
 

 medierea digitală tehnic - instructivă (educația privind 
informațiile și datele digitale, inclusiv cea avansată, de utilizare a 
tehnologiei digitale pentru rezolvarea de probleme), prin orele de 
informatică obligatorii sau opționale, introduse la toate nivelurile 
educaționale 
 

 medierea digitală școlară creativ - colaborativă (crearea de 
conținut digital, programare și codare, comunicarea și colaborarea 
prin mijloace digitale, managementul identității digitale) 
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 medierea digitală școlară a siguranței online (prevenirea 
riscurilor, protejarea datelor personale, a sănătății și stării de bine). 
 

 co-utilizare putem observa că, în cadrul școlar sunt vizate 
modalitățile în care este utilizată tehnologia digitală atât trans-
curricular cât și în relația profesor-elev-competențe digitale. Aceasta 
depinde atât de dotarea logistică a școlii, elevilor și profesorilor, cât 
și de competențele digitale ale profesorilor. 
 

 mediere digitală școlară pasiv-expozitivă, prin care elevii 
sunt expuși în mod pasiv utilizării tehnologiei digitale de către 
profesor în sala de clasă (de obicei prin utilizarea de imagini, filme 
sau prezentări cu scopul de a potența explicația didactică). În acest 
caz elevul rămâne un receptor pasiv, singurele situații în care el 
intervine fiind cele în care ajută din punct de vedere tehnic la 
utilizarea tehnologiei - medierea inversă. Această strategie utilizată 
cu preponderență în activitatea de predare, are efecte pozitive în 
sensul în care, pe de o parte, s-a demonstrat că eficiența învățării cu 
ajutorul mijloacelor multi-media este la fel de eficientă ca cea 
tradițională, și pe de altă parte a fost reliefat rolul ei pozitiv exercitat 
asupra motivației, atenției și familiarizării elevilor cu tehnologia 
(Heckman R., Annabi H., 2017).  
 

 medierea digitală școlară participativă, pe măsură ce 
profesorii dobândesc competențe digitale, poate fi pusă în practică 
prin utilizarea de aplicații interactive, elevii fiind antrenați în a folosi 
mijloacele digitale, fie în cadrul școlar, fie acasă. De la participarea în 
grupuri comune de elevi și profesori pe rețelele de socializare online, 
la utilizarea de aplicații educaționale interactive și antrenarea 
elevilor în realizarea de teme cu ajutorul internetului, tehnologia 
digitală este utilizată în sens interactiv, dinamic, atât în procesul de 
învățare, cât și de evaluare continuă sau sumativă. Elevii sunt 
invitați să participe activ, să utilizeze internetul și tehnologia digitală 
în scopuri educative, pentru exprimarea individualității și 
creativității, strategie care are efecte pozitive importante asupra 
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potențării conștientizării oportunităților online și a formării 
competențelor lor digitale.  
 

 mediere digitală școlară inovativă, pe măsura îmbunătățirii 
dotării logistice și a dezvoltării competențelor digitale ale 
profesorilor, tehnologia digitală de ultimă generație este introdusă 
în actul didactic, potențând experiența educațională. De la 
încurajarea învățării online, la utilizarea învățării cu ajutorul 
tehnologiei mobile (mobile learning), a lucrului în colaborare 
utilizând platforme online precum Padlet, sau Google Classroom, la 
introducerea VR sau AI în educație, totul este posibil.  
 
 

 

 
Datorită răspândirii largi a telefoanelor mobile, o 

direcție educațională emergentă este „învățarea cu 
ajutorul telefoanelor mobile”. Aceasta utilizează diverse 
aplicații educative, colaborative, creative prin care elevii și 
profesorii pot maximiza potențialul educațional oferit de 
tehnologie, cu efecte pozitive și care minimizează riscurilor 
online. Abordarea pe scară largă a metodelor de învățare 
„mobile” ar putea aduce tehnologia în planul formal, 
dându-i un sens cu adevărat educativ, lărgind competențele 
digitale ale copiilor și motivându-i pentru o utilizare 
sănătoasă și eficientă a tehnologiei  

(Reinhart J., Robinson R., 2014).  
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Cu ajutorul tehnologiei VR și AR sunt testate 

aplicații care oferă experiență directă de învățare pentru 
elevi (de la cunoașterea geografică, la experimente 
științifice sau, înțelegerea specificului diverselor profesii). 
În acest caz avantajele suplimentare sunt creșterea 
implicării și a atenției elevilor, fiind evidențiate efectele 
pozitive și chiar și asupra elevilor cu tulburări și deficiențe 
de învățare  

(Zimmerman, 2019).  
 
 
Inovarea în educația contemporană este o 

trăsătură ce însoțește nemijlocit schimbarea paradigmatică 
indusă de tehnologia digitală, aceasta fiind considerată un 
deziderat educațional, în măsura în care are efecte pozitive. 
Într-un viitor în care tehnologia digitală avansată va 
transforma rolul oamenilor în procesele economic-
productive și sociale se urmărește ca la nivelul școlii 
profesorii să aplice metode inovative și astfel să 
accentueze formarea competențelor ce vor ajuta 
adulții de mâine să îi facă față. 

 (Vincent-Lancrin, Urgel, et al., 2019).  
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Strategii emergente de mediere digitală școlară: 
 

 medierea inversă = de la elev la profesor are loc cu 
preponderență sub forma tehnică, profesorii apelând la elevi pentru 
a le facilita utilizarea diferitelor aparate; 
 

 sharenting  = părinții postează online poze cu copiii, fără a 
le cere acordul sau a îi informa. Este o practică des întâlnită, deși în 
prezent, prin introducerea legii protecției datelor (Lege nr. 
363/28.12.2018) este interzisă fotografierea și distribuirea de poze cu 
elevii fără acordul părinților, dar nu și cu produsele activităților 
didactice, aceasta, este o practică încă des utilizată pe rețelele de 
socializare și în grupurile de comunicare dintre profesori, cu atât 
mai mult cu cât participarea în proiecte și la activitățile didactice 
solicită dovezi sub formă de fotografii.  
 

 medierea digitală negativă = toate situațiile în care 
tehnologia digitală este utilizată cu efect negativ-disruptiv, atât în 
relațiile dintre elevi, cât și între elev-profesor sau părinte-profesor. 
Implică toate cazurile de bullying, sexting, mesaje defăimătoare sau 
incitatoare la ură între diverșii actori educaționali, mediate de 
tehnologia digitală. Acestea nu sunt o raritate în școală, deseori 
elevii și profesorii fiind victime, sau martori fără apărare, cadrul 
legislativ necuprinzând toate aceste situații.  
 

 Phubbing-ul = verificarea telefonului mobil și trimiterea de 
mesaje în timpul orelor de către elevi, este o practică documentată în 
literatura de specialitate, datorită efectelor negative pe care le are 
asupra rezultatelor academice ale elevilor și a disturbării întregului 
proces didactic (Hernandez Gracia, Avila, et al., 2020).  
 

 medierea colegială, „peer-mediation” = formă aparte de 
mediere digitală școlară, care are loc între elevi, arătându-și unii 
altora ce au mai descoperit pe internet. Cercetările existente au 
demonstrat că acest tip de mediere, puternic informală, are un rol 
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important în alfabetizarea digitală a copiilor și adolescenților. Ea este 
cu atât mai importantă cu cât spre exemplu, în caz de apariție a 
riscurilor online, copiii preferă să apeleze la colegi, înaintea 
profesorilor, deși multe dintre aceste situații au legătură cu spațiul 
școlar (Smahel et al., 2020). 

 
Comparație între medierea activă realizată de părinți, colegi și profesori  

la nivelul UE și României. 
 Medierea 
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RO 67% 49% 55% 57% 52% 56% 62% 47% 37% 

UE 69% 44% 64% 58% 49% 60% 64% 45% 35% 
(Preluare date Raport cercetare EUKids Online, 2020, p.110, Smahel et al., 2020) 

 
 

Alte detalii despre factorii care influențează strategiile de 
mediere digitală: 

 
 Pe lângă creșterea numărului copiilor expuși riscurilor 

online și scăderea vârstei la care acestea apar (Smahel et al. 2020, 
Livingstone 2019), cercetările au demonstrat că toate strategiile de 
mediere digitală sunt nule și nu au efecte față de unele dintre cele 
mai frecvente riscuri online: nici un tip de mediere nu influențează 
relația directă dintre expunerea la comportament și copierea lui 
(Meeus, Beyens, et al., 2018); riscul contactelor cu străini online care 
devin inconfortabile, nu este corelat cu nici o strategie de mediere 
digitală parentală (Wisniewski et al., 2015, în Uhls, Robb, 2017).  
 

 Industria creatoare de conținut, jocuri și platforme de 
socializare online utilizează tehnici psihologice specifice, bazate pe 
teoria Recompensei și Utilizărilor, care intenționează să atragă și să 
mențină atenția utilizatorilor asupra conținutului, cel mai important 
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indicator pentru ei fiind timpul petrecut pe o anumită pagină, sau 
într-un anumit joc (Alter, 2015). Față de aceste strategii specifice 
industriei ITC copiii și adolescenții nu pot „lupta”, nu se pot apăra, 
decât dobândind înțelegere superioară asupra mecanismelor care 
conduc mediul online. 
 

 Pe de altă parte, nu trebuie subestimat efortul aceleiași 
industrii de a oferi programe și platforme cu un rol educațional 
pozitiv în alfabetizarea digitală a copiilor, care pot fi folosite atât de 
părinți cât și de profesori. După cum arată cercetările aceste 
platforme și programe au numeroase efecte pozitive asupra 
învățării, de la creșterea motivației, a rezultatelor, la transformarea 
mediului educațional și a metodelor educative în sensul centrării pe 
elev și individualizării (Zeng, Parks, Shang, 2020). Acestora li se 
adaugă tehnologiile special dezvoltate pentru asistarea copiilor cu 
cerințe educative speciale, cercetările demonstrând rolul acestora 
foarte important în a-i ajuta pe acești copii să se integreze și să 
acumuleze cel puțin cunoștințele de bază din procesul de învățare 
(UNESCO, 2020). 

 
În concluzie, socializarea digitală pozitivă a copiilor și 
adolescenților depinde pe de o parte de eforturile părinților și școlii, 
și, pe de altă parte de măsura în care cadrul socio-economic și 
politic național și global reglementează industria ITC și furnizorii 
de resurse digitale pentru a controla și a minimiza riscurile online și 
a potența oportunitățile oferite de tehnologie.     
 

 În ceea ce privește educația, strategia națională referitoare 
la viitorul educației în România are ca principiu fundamental 
colaborarea cu familia, căreia i se recunoaște rolul de „educator 
principal” și afirmându-se necesitatea de a se asigura echilibrul între 
educația de acasă și de la școală pentru a obține succesul în învățare 
al copiilor. Se fundamentează astfel rolul activ al școlii în educația și 
sprijinirea familiei (MEN, 2019a). 
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 Sunt enunțate și cele patru principii fundamentale pentru 
educația în societatea digitalizată:  
 

1. valorile educației centrate pe elev,  
 

2. principiul flexibilității în adaptare la parcursul și contextul 
fiecărui elev,  

 
3. principul calității măsurabile funcție de standarde transparente 

a îndeplinirii obiectivelor educaționale asumate  
 

4. principiul subsidiarității, respectiv asumarea responsabilității, 
alături de familie și comunitate pentru a oferi cele mai bune 
condiții educaționale fiecărui elev (MEN, 2019a).  

 
 
 

În concluzie, școala și familia sunt parteneri în socializarea digitală 
a copiilor și adolescenților, fiind văzuți drept deplin responsabili de 
efectele strategiilor de mediere digitală pe care le promovează și pe 
care trebuie să le armonizeze pentru a forma competențele digitale 
necesare pentru prosperitate în viitor.  
Este nevoie de acțiune concertată și urgentă din partea părinților, 
profesorilor și autorităților educaționale, a companiilor din 
domeniul tehnologiei digitale și a autorităților legislative pentru a 
asigura copiilor experiențe online pozitive și a minimiza riscurile. 
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O analiză realizată sub egida UNICEF (2020) prezintă 

principalele direcții de acțiune: 
 
 
1. Recunoașterea capacității de participare online a copiilor 

 Toți adulții să privească copiii și adolescenții ca și agenți ai 
schimbării, capabili de acțiune, ce trebuie educați digital 

 Mesajele si informațiile legate de siguranța online și 
formarea competențelor digitale al copiilor trebuie construite și 
oferite copiilor de la începutul școlarității, adaptându-le capacităților 
și vârstei lor. Copiii trebuie informați și despre cum să caute și să 
ceară ajutor atunci când se confruntă cu o situație negativă online 

 Copiii trebuie încurajați să își exprime punctele de vedere, să 
împărtășească experiențele online, iar perspectiva lor trebuie 
comunicată la toate nivelele, pentru a se ține cont de ea. Copiii 
trebuie ascultați și implicați activ în realizarea politicilor 
educaționale care îi privesc 
 
 
2. Părinții trebuie sprijiniți pentru a putea media digital 

copiii eficient și pozitiv 
 Părinții sunt cei care oferă copiilor acces la lumea virtuală, 

asigurându-le tehnologia necesară. Ei trebuie să cunoască riscurile 
online ce pot afecta copiii. De aceea școlile, companiile și autoritățile 
au datoria de a le oferi acces la astfel de informații, corecte și 
relevante 

 Părinții sunt încurajați să utilizeze într-un mod asertiv reguli 
și limite pentru a echilibra consumul de tehnologie al copiilor, în 
concordanță cu vârsta lor. Este recomandat să utilizeze programele 

7. Ce se recomandă pentru siguranța 
online a copiilor și adolescenților 
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de control parental și să verifice setările de securitate ale aparatelor 
utilizate de copii 

 Părinții sunt cei care pot deveni persoanele apropiate de 
copii, la care aceștia să apeleze în caz de situații neplăcute în mediul 
online. Trebuie să se mențină deschis dialogul asupra „prietenilor 
online” și copiii educați astfel încât să știe că nici un comportament 
abuziv, discriminator sau agresiv nu trebuie tolerat nici în mediul 
virtual 

 Părinții sunt primii care pot ajuta copiii să își dezvolte 
gândirea critică asupra conținutului online, să diferențieze între 
informații și reclame, adevărat și fals 

 Părinții trebuie să fie informați despre și atenți la semnele de 
stres, sau comportamente problematice ale copiilor, datorate 
activității online și să ia măsuri imediate, să apeleze la specialiști, în 
caz că acestea apar.   
 
 
3. Școala trebuie să ofere experiențe de învățare online sigure 

elevilor 
 Școlile trebuie să își completeze regulamentele de 

funcționare internă cu detalii vizavi de modul în care au loc 
interacțiunile online între elevi și profesori, stabilind coduri clare de 
conduită, în scopul menținerii unui spațiu sigur de comunicare 
virtuală între elevi și profesori 

 Școlile trebuie să dezvolte o politică vizavi de siguranța 
online și măsuri procedurale în cazul apariției riscurilor, pe care să o 
comunice atât elevilor cât și părinților. Profesorii trebuie să ajute 
părinții cu resurse și informații legate de siguranța online a copiilor, 
pentru a se asigura un cadru comun de acțiune în această direcție 

 Școlile trebuie să ofere și promoveze accesul neîntrerupt la 
servicii de consiliere psihopedagogică elevilor și părinților, prin 
diverse mijloace mediate, telefonic, sau online, cu atât mai mult în 
această perioadă disruptivă și stresantă, generată de pandemia 
COVID19. 
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4. Companiile din domeniul tehnologiei digitale trebuie să se 
implice în a oferi copiilor soluții sigure și accesibile pentru 
utilizarea tehnologiei digitale 

 Să se implice în a ajuta la oferirea de suport copiilor din 
familiile dezavantajate, prin sprijinirea autorităților în furnizarea de 
echipamente necesare accesului online 

 Să încorporeze funcții de siguranță online a tuturor 
aparatelor, special dedicate copiilor, și să se asigure că părinții sunt 
informați asupra existenței lor și a modului în care pot fi utilizate 
funcțiile de control parental 

 Creatorii de platforme educaționale online să se asigure că 
acestea sunt sigure și datele utilizatorilor sunt protejate. Totodată că 
sunt accesibile elevilor și profesorilor, oferind transparență vizavi de 
setările de securitate și confidențialitate a datelor 

 Să se facă eforturi pentru a oferi resurse suplimentare despre 
siguranța online a copiilor, amplificând mesajele vizavi de siguranța 
și responsabilitatea online, ajutând copiii să își formeze capacități 
sporite de reziliență  
 
 

5. Întărirea serviciilor de prevenire și suport la nivel național 
 

 La nivel guvernamental, trebuie conștientizată problematica 
siguranței online și luate măsuri legislative prin care aceasta să fie 
sprijinită, care ulterior să fie comunicate explicit către toți actorii 
implicați: copii, părinți și profesori 

 ONG-urile active în domeniu să fie sprijinite pentru ca la 
rândul lor să poată interveni eficient, atunci când e cazul. (UNICEF, 
2020) 
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Profesorii consilieri școlari care își desfășoară activitatea în 

majoritatea grădinițelor, școlilor și liceelor din România, deja sunt 
focusați pe dezvoltarea la elevi a „abilităților soft” („soft skills”), 
respectiv acele aptitudini non-tehnice, căutate pe piața muncii 
deoarece sunt transferabile și asigură mai mare succes în activitate.  

Principalele „abilități soft” sunt considerate: atributele 
personale și de personalitate care definesc modul în care o persoană 
comunică și relaționează cu ceilalți, se adaptează, colaborează, 
gândește creativ, are dezvoltate abilități de management al 
timpului, rezolvare a problemelor, gândire critică sau rezolvarea 
conflictelor.  

De aceea, „saltul” la a se implica activ în a promova educația 
digitală și siguranța online pe baza celor 8 arii incluse în „DQ” este 
mic, deoarece toate cele opt arii ce definesc inteligența digitală sunt 
doar prelungiri în mediul digital a ceea ce profesorii consilieri 
școlari deja fac. 

Profesorii consilieri școlari sunt și cei care relaționează cel 
mai bine cu părinții, devenind deseori  mediatori ai situațiilor 
problematice dintre copii și părinți, sau copii - părinți - cadre 
didactice. De aceea, a ajuta părinții și ceilalți profesori cu 
informații relevante vizavi de siguranța online a copiilor (la fel ca și 
în mediul offline) și promovarea utilizării creative, transversale a 
tehnologiei este foarte aproape de ceea ce profesorii consilieri 
școlari deja fac. 

În concluzie, intervenția profesorilor consilieri școlari în a 
promova și menține starea de bine a elevilor, vizează în contextul 
digitalizării actuale: promovarea utilizării echilibrate a tehnologiei, 
conștientizarea asupra riscurilor și creșterea rezilienței și a 
deschiderii față de oportunitățile oferite de mediul online, atât în 
rândul elevilor, cât și al părinților și profesorilor. 

8. Ce pot face profesorii consilieri 
școlari în aceste direcții 
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Principalele aspecte necesar a fi accentuate sunt: 
 
1. Elevilor trebuie să li se formeze abilități legate de utilizarea în 
siguranță a mediului online,  reziliența vizavi de riscurile cu care se pot 
întâlni și oferi exemple concrete de modalități în care pot acționa și 
reacționa. Printre cele mai importante cunoștințe și deprinderi care trebuie 
formate elevilor sunt: 
 

 Cum să evalueze corect ceea ce văd online, fără să 
presupună automat că este adevărat, valid, sau acceptabil 
 

 Cum să recunoască tehnicile de persuasiune utilizate pentru 
a fi manipulați, fie pentru a crede ceva neadevărat, sau pe cineva cu 
intenții negative, fie prin reclame. O atenție aparte trebuie acordată 
explicării tehnicilor folosite în cadrul jocurilor online, sau a rețelelor 
de socializare pentru a îi menține mai mult timp activi. 
 

 Cum să se comporte, ce să considere acceptabil și ce nu în 
mediul online, bazat pe ceea ce este valid în mediul offline: respect 
de sine și pentru ceilalți. Este important ca elevii să cunoască și 
înțeleagă mecanismele care provoacă și facilitează adoptarea de către 
o persoană a unui comportament diferit în mediul virtual 
(anonimitatea și invizibilitatea), a modului în care pot fi gestionate 
emoțiile în mediul virtual și a ceea ce înseamnă cetățenia digitală. 
 

 Cum să identifice riscurile online, cunoscând diferitele 
forme de manifestare și efectele negative pe care le pot avea. Prin 
exemple concrete și analiză elevii trebuie să înțeleagă aceste 
problematici și cum se pot feri de ele și ce efecte au asupra celor 
aflați în risc, pentru a putea decide singuri cum se comportă online. 
 

 Cum și unde să caute sprijin în cazul în care se confruntă cu 
situații deranjante, de risc online. Respectiv, acele persoane, instituții 
și autorități cărora li se pot adresa, inclusiv site-urile și mecanismele 
prin care pot bloca / raporta situații de abuz online. (Gov.UK., 2019) 
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În ceea ce privește realitatea românească, în plus față de cele 
menționate, o atenție deosebită trebuie acordată educației 
vizavi de relații și sexualitate, deoarece în mediul online, 
copiii și adolescenții au acces la o multitudine de informații, 
pe care nu sunt întotdeauna capabili să le înțeleagă. Efectele 
expunerii la pornografie, la vârste fragede poate avea 
repercusiuni negative pe termen lung. În ziua de azi, relațiile 
începute online și diversele site-uri care le promovează sunt 
o realitate pentru tot mai multe persoane. Este important să 
le fie explicate copiilor toate acestea, la un nivel general, 
standardizat curricular, adaptat vârstei.     

 
Elevilor vulnerabili, cu CES, dizabilități fizice, psihice, sau 
provenind din medii dezavantajate trebuie să li se acorde o 
atenție specială. Vulnerabilitatea offline prezice apariția a 
numeroase riscuri online, alături de numeroasele avantaje pe 
care tehnologia digitală li le aduce acestor copii. Educația 
pentru siguranța online trebuie adaptată specificului și 
nevoii fiecăruia din ei, deoarece este foarte probabil ca 
educația generală preventivă realizată la nivelul școlii  să nu 
ajungă și la acești elevi.  
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2. Părinții trebuie ajutați să înțeleagă provocările parentingului 
digital și să își însușească noile roluri digitale, ce stau la baza alfabetizării 
digitale a copiilor (Livingstone, Byrne, 2018): 
 

 Conexiunea - cu referire la legătura profundă dintre copii și 
părinți, astfel încât, în offline și online deopotrivă copiii să se simtă 
în siguranță să-și împărtășească experiențele. Studiile au demonstrat 
că în astfel de familii copiii se îndreaptă către părinți atunci când au 
experiențe negative online; 
 

 Controlul comportamentelor - cu referire la supervizarea și 
monitorizarea comportamentelor copiilor, stabilirea de reguli și 
consecințe, dar și expectanțe pozitive, roluri care fiind transpuse în 
mediul digital vizează stabilirea de reguli de utilizare, timp, locuri, 
acces, setări de confidențialitate. Cercetările demonstrează că pe 
măsura creșterii vârstei copiilor, părinții sunt tot mai permisivi față 
de aceste reguli, o schimbare semnificativă fiind vizibilă deja după 
vârsta de 12 ani; 
 

 Respect față de individualitate - respectiv favorizarea 
formării de către copii a propriei imagini de sine, în mediul online 
fiind necesară îndrumarea copiilor cu vârste mici, având în vedere că 
cercetările demonstrează că la vârsta de 11 ani copiii încă nu discern 
informațiile adevărate de cele false;  
 

 Modelarea comportamentală - vizează rolul de model al 
părinților, copiii copiindu-le comportamentele, valorile și atitudinile, 
atât în mediul online, cât și offline. Cercetările demonstrează că 
timpul petrecut de părinți online este un predictor direct al timpului 
petrecut de copii online, dar și că prin dezvoltarea propriei 
personalități, copiii se distanțează uneori de normele familiei, cum 
este cazul copiilor care dezaprobă „sharenting-ul” practicat de 
părinți; 
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 Satisfacerea nevoilor și protecția - vizează satisfacerea 
nevoilor de bază și protejarea față de pericole. În mediul digital 
acestea se referă la furnizarea accesului la tehnologie și a 
competențelor digitale necesare navigării în siguranță, deși, 
cercetările arată că în general, în cazul an care se confruntă cu 
probleme online, copiii cer ajutor mai întâi prietenilor, și abia apoi 
părinților (Livingstone & Byrne, 2018, p.21-22). 
 
3. Profesorii trebuie ajutați să cunoască și să fie deschiși vizavi de 
noile roluri și competențe pe care trebuie să și le formeze pentru a putea 
utiliza în mod optim tehnologia digitală, astfel încât să aducă îmbunătățiri 
și inovație în procesul educativ.  
 

 La nivel european în cadrul general DigCompEdu (2017) 
(Redecker, 2017) sunt specificate cele șase competențe digitale, care 
se combină cu competențele profesionale și pedagogice specifice 
meseriei didactice. Acestea indică mai mult decât simpla utilizare a 
tehnologiei, nevoia de dezvoltare a unei viziuni și atitudini pro-
active, a cărei finalitate o reprezintă formarea competențelor digitale 
ale elevilor, așa cum sunt descrise în DigComp2.0 (Vuorikari, Punie, 
Gomez et al., 2016).  
 
 

 

 
Așa cum și la nivelul învățământului românesc se 
recomandă, „competențele digitale nu se dobândesc doar la 
ora de TIC. Acestea sunt transversale și trebuie să fie 
responsabilitatea întregului corp didactic sa ̆ le dezvolte la 
elevi și să le ofere cadre în care să fie aplicate” (MEN, 2019), 
iar profesorii consilieri școlari pot fi profesorii resursă, care 
să promoveze această orientare! 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Competențele Digitale ale Profesorilor (DigCompEdu, 2017) 
 

 



 71 

 
 Salvați Copiii, prin „ora de net/sigur.info” 

https://oradenet.salvaticopiii.ro 
 

 MediaWise, ce oferă resurse educaționale profesorilor 
pentru a susține ore de educație media și digitală la clasă pe teme 
diverse, de la cyberbullying, la fake-news și dezvoltarea 
competențelor de analiză și gândire critică asupra mass-mediei 
(http://mediawise.ro/resurse/resurse-educationale/) 
 

 Telekom, rubrică cu detalii despre „siguranța copiilor pe 
internet”, și conexiune directă la aplicația „Happy Graf” dezvoltată 
de Asociația Telefonul Copilului; (https://www.telekom.ro/despre-
noi/responsabilitate/piata-telecom/siguranta-copiilor-pe-internet/) 
 

 Vodafone oferă aplicații de control parental prin Secure Net, 
o zonă a site-ului cu numeroase explicații vizavi de modul în care 
părinții pot controla accesul copiilor pe internet 
(https://www.vodafone.ro/personal/asistenta/aplicatii-si-
servicii/secure-net/) 
 

 Orange prin platforma de responsabilitate socială „Pentru 
Mâine”, oferă „educație digitală”, atât sfaturi și soluții pentru 
siguranța online, cât și oportunități de dezvoltare a competențelor 
digitale pentru copii prin ateliere online (https://responsabilitate-
sociala.orange.ro/educatie-digitala/) 
 

 Kaspersky România pune gratuit la dispoziția părinților o 
aplicație de control și monitorizare a activității copiilor online, „Safe 
Kids” (https://www.kaspersky.ro/safe-kids) 
 

9. Resurse online pentru profesori  
și părinți 
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 Ghid pentru utilizarea Resurselor Educaționale Deschise în 
educație, 2020, realizat sub egida UNESCO( 
https://elearning.upt.ro/en/noutati/activitatea-cel-studiu-de-caz-in-
primul-ghid-de-utilizare-red-in-timpul-pandemiei-publicat-sub-
egida-unesco/ ) 
 

 Ghid pentru utilizarea tehnologiei digitale, și a celei VR în 
școala românească, vol 1 și vol 2 (https://www.vr-school.eu/ 
uploads/io2/RO/Module%201_Evolution%20of%20%20Technology_
RO.pdf ) (https://www.vr-school.eu/uploads/io2/RO/Module%202% 
20Medii%20digitale%20de%20invatare_RO.pdf) 
 

 Manual despre riscurile online și cum pot fi predate 
interactiv în școală (https://storage.eun.org/resources/upload/ 
221/20200508_171755270_221_Manual%20pentru%20facilitatorii%20
Ora%20de%20Net-mai-2020.pdf) 
 

 Ghid de utilizare a internetului pentru părinții cu copii cu 
vârste între 0 și 8 ani (https://library.parenthelp.eu/wp-content/ 
uploads/2017/05/DigilitEY-—-Smart-parenting-ROMANIAN-v2.pdf) 
 

 Ghid fraude cibernetice realizat de Europol, în toate limbile 
țărilor din Uniunea Europeană (https://www.europol.europa.eu/acti 
vities-services/public-awareness-and-prevention-guides/take-control 
-of-your-digital-life-don%E2%80%99t-be-victim-of-cyber-scams ) 
 

 Ghidul pentru învățământ la distanță, pentru Părinți, 
profesori și elevi https://docs.google.com/document/d/ 
19Ni6aImKz4oe_HPo7qGdOw1Q6XdA_-DzXwGaEGb4AnU/edit 
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RESURSE ONLINE în limba engleză utile  
pentru profesori și părinți 

 
Resurse educaționale interactive pentru profesori 

 https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/inte
rnet-governance-forum 
 

 https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecon
tent/examples/detail?articleId=6147233 
 

 https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/online-
safety-resources 
 

 https://learning.nspcc.org.uk/research-resources 
 

 https://mediasmarts.ca/teacher-resources 
 

 https://aml.ca 
 
Resurse pentru părinți 

 https://parents.au.reachout.com/skills-to-
build/wellbeing/technology-and-teenagers 
 

 https://mediasmarts.ca/parents 
 

 https://www.microsoft.com/en-us/education/remote-
learning/parents 
 

 https://www.internetmatters.org/advice/6-10/resources-for-
parents/ 
 

 https://nationalonlinesafety.com/guides 
 

 https://medium.com/@EuropeanCommission/how-the-eu-
protects-your-children-online-b3f3c3a939fb 
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“Discuțiile despre viitorul 
educației și al formării 

competențelor pentru societatea 
digitală nu trebuie să se refere la a 
învăța indivizii cum să concureze 

cu mașinile.  
Tehnologia are însemnătate doar 
când îmbunătățește umanitatea. 

Un cal este mai rapid decât un om. 
Dar noi nu concurăm cu caii, ci îi 

călărim!  
Trebuie să ne focusăm asupra 

modului în care utilizăm și 
folosim tehnologia digitală și 

inteligența artificială, nu să ne 
întrecem cu ele.” 

Dr. Yuhyun Park, fondatoare a  
Institutului pentru Inteligența Digitală (2018)  
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