Programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!” ediţia 2015

Şcoala Gimnazială nr. 79 invită elevii să reflecteze asupra comportamentului lor pe Internet!
Şcoala Gimnazială nr. 79 s-a alăturat altor sute de şcoli care au ales iniţiativa Organizaţiei Salvaţi
Copiii „Tu ce vrei să laşi urma ta pe Internet?” dezvoltată în cadrul programului „Să ştii mai
multe, să fii mai bun” lansat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Interesul crescut şi activitatea susţinută a copiilor şi tinerilor în mediul online ne demonstrează necesitatea
de a ne preocupa în cadrul procesului de educaţie şi de aspectele relevante ce ţin de comportamentul lor în
spaţiul virtual. Pentru a ne asigura că elevii noştri vor face alegeri responsabile atunci când folosesc
Internetul, Şcoala Gimnazială nr. 79 a organizat activitatea „Tu ce vrei sa laşi în urma ta pe Internet?”.
Activitatea propusă de echipa Salvaţi Copiii şi susţinută de cadrele didactice şi didactice auxiliare ale şcolii:
Teianu Camelia, Surdan Alina, Opaiţ Florentina Camelia, Bălălău Marilena Carmen, Palcău Florentina,
Neacşu Carmen, Barău Ana Maria, Preda Luminiţa Elena, Oncescu Julieta, Pleşcan Viorica, Stoian Gina şi
Radoveneanu Florina, a fost organizată în săptămâna 6-10 aprilie 2015, cu participarea elevilor claselor a
II-a B, a II-a C, a III-a E, a III-a F, a IV-a A, a IV-a C, a VI-a B şi a VII-a D. Scopul acesteia a fost ca
participanţii să conştientizeze că fiecare interacţiune a lor cu mediul online contribuie la dezvoltarea
Internetului. Totodată, a atras atenţia că fiecare utilizator este direct responsabil de comportamentul său şi
că tinerii pot de fiecare dată să aleagă să participe în spaţiul virtual într-un mod constructiv pentru ei pe
termen lung şi, în acelaşi timp, să devină un model pozitiv pentru ceilalţi. Sperăm ca activitatea a constituit
un pas esenţial pentru asumarea responsabilităţii adoptării unei atitudini active şi susţinute care să aibă în
vedere respectul pentru sine şi celălalt, dorinţa de permanentă educare şi grijă pentru siguranţă.

„Trăim într-o perioadă de revoluţie extraordinară a cunoaşterii prin extinderea folosirii Internetului de
către tot mai multe persoane la nivel global. Acum, mai mult decât oricând altcândva în istorie, avem
posibilitatea să ne exprimăm, să colaborăm, să transferăm şi să dezbatem idei, să ne dezvoltăm cunoscând
şi învăţând din experienţele altora. Faptul că suntem participanţi activi la crearea conţinutului online este o
oportunitate fantastică şi, în acelaşi timp, o responsabilitate foarte mare faţă de noi şi faţă de ceilalţi. La
fiecare conectare facem alegeri care lasă amprente asupra imaginii noastre online şi avem un impact
semnificativ asupra celor cu care suntem conectaţi, direct sau indirect. Invităm fiecare tânăr să reflecteze
asupra a ce vrea să lase în urma interacţiunii lui cu mediul online. Mulţumim Şcolii Gimnaziale nr. 79
pentru deschiderea de a se alătura iniţiativei lansate de echipa Salvaţi Copiii.”, declară Georgiana Roşculeţ,
coordonator proiecte educaţionale Sigur.info.

NOTA DIN PARTEA ORGANIZAŢIEI SALVAŢI COPIII:







Organizaţia Salvaţi Copiii s-a alăturat demersului Ministerului Educaţiei Naţionale în cadrul
Programului ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!” care s-a desfăşurat în perioada 6-10 aprilie 2015 şi
a constat în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, a unui orar special format doar din
activităţi cu caracter non-formal.
Programul şi-a propus implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a dascălilor, în activităţi extracurriculare
şi extraşcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările şi competenţele în domenii
cât mai diverse şi interesante.
Safer Internet (Sigur.Info) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde 30 de
centre naţionale active în toată Uniunea Europeană şi în afara ei, având ca obiectiv comun
promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internetului şi a noilor tehnologii online
de către copii.
Organizaţia Salvaţi Copii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene şi a
câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator naţional al programului
naţional Sigur.Info în cadrul programului comunitar mai sus menţionat.
Începând cu anul 2009 peste 1000 de şcoli au ales să se implice în activităţile propuse de echipa
Sigur.info şi sperăm ca prin noul Ghid al siguranţei pe Internet lansat de Organizaţia Salvaţi Copiii
în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale activităţile educaţionale care vizează acest subiect
să fie implementate în toate şcolile din România.

