
Evenimente organizate în perioada ianuarie-iulie 2018

30 ianuarie
De Ziua Interna ională a Nonviolen ei în coală, Institutul Român pentru Drepturileț ț ș

Omului, prin Sectorul formare, a organizat, în parteneriat cu coala gimnazială nr. 88Ș
din Bucure ti, un atelier dedicat în elegerii mecanismului unui conflict,  tipurilor deș ț
conflict  i  variatelor  forme  de  violen ă,  cu  scopul  de  a-i  face  pe  cei  mici  săș ț
con tientizeze care sunt reac iile care pot conduce la un deznodământ violent i careș ț ș
sunt, dimpotrivă, solu iile nonviolente la orice dispută.ț

Atelierul  s-a  desfă urat  succesiv  la  trei  clase  primare,  cei  mici  exemplificândș
tipurile de conflicte obi nuite în fiecare colectiv i posibile solu ii pentru a le rezolvaș ș ț
pa nic.ș

Un joc exemplificator, intitulat E arfa prieteniei,  a încheiat atelierul, copiii fiindș
invita i să reprezinte, prin noduri, diversele conflicte apărute între ei i să în eleagă înț ș ț
ce mod aceste noduri dăunează unei bune rela ii de colegialitate.ț

7 februarie
La  sediul  Funda iei  Filantropice  Metropolis,  gazdă  a  numero i  copii  afla i  înț ș ț

dificultate,  Sectorul  Formare  al  IRDO a sus inut  o  mini-dezbatere  pe  tema „Cumț
reac ionez în cazul unui conflict?”. Scopul acesteia a fost acela de a-i face ce cei miciț
să  con tientizeze  că  felul  în  care  aleg  să  răspundă  unei  situa ii  conflictuale  esteș ț
determinat  de  personalitatea  fiecăruia,  de  modul  de  desfă urare  a  conflictelorș
anterioare  i  de  felul  în  care  s-au  sim it  prin  implicarea  voită  sau  nevoită  într-oș ț
dispută.  O situa ie  conflictuală  fictivă  a  fost  punctul  de  pornire,  oferindu-se  cinciț
tipuri  de  solu ii,  dintre  care  copiii  au  ales  pe cea  care  îi  reprezintă  cel  mai  mult.ț
Fiecare tip de răspuns a fost asociat cu o culoare, pentru a fi mai u or de re inut. Înș ț
etapa următoare, copiii au ales solu ia cea mai eficientă, din punctul lor de vedere,ț
pentru a putea pune capăt conflictului, fără a prejudicia o rela ie de prietenie.ț

13 februarie-13 martie
Cum în  luna  februarie  se  celebrează  anual  Ziua  Interna ională  a  Siguran ei  peț ț

Internet, elevii a două clase a VIII-a de la coala gimnazială „prof. Ion Vi oiu” au fostȘ ș
invita i să reflecteze la pericolul poten ial de încălcare a drepturilor copiilor pe careț ț
lumea virtuală – motoare de căutare, jocuri online, re ele de socializare, chat-uri – îlț
poate con ine. Prin intermediul unor cartona e care prezintă situa ii ipotetice, copiii auț ș ț
fost îndemna i să analizeze diferite problematici, în func ie de cartona ul primit, i săț ț ș ș
arate care ar fi dreptul încălcat i, mai ales, care ar fi reac iile lor i măsurile care seș ț ș
pot întreprinde pentru a semnala sau solu iona problema.ț

Copiii au primit răgazul de a se documenta asupra problemei, iar răspunsurile au
fost premiate cu diplome pentru întreaga clasă. În marea majoritate a cazurilor, copiii
au identificat în mod corect dreptul încălcat (la imagine, la via ă privată, la informare,ț
la sănătate, la demnitate) de situa iile prezentate i au arătat ce măsuri ar putea luaț ș
pentru rezolvarea situa iei (semnalarea unor comentarii nepotrivite administratoruluiț
unui site, raportarea către autorită i a unor remarce rasiste, apelarea la modalită i de aț ț
bloca anumite con inuturi, anun area adul ilor în legătură cu anumite discu ii/imaginiț ț ț ț
ocante, cererea de înlăturare a datelor personale din con inutul unui site).ș ț

21 februarie
De Ziua Interna ională a Limbii Materne, Sectorul formare al IRDO a conceput iț ș

sus inut un atelier interactiv dedicat copiilor de nivel primar, în colaborare cu coalaț Ș



nr. 97 din Capitală. Copiii participan i – de la trei clase de a III-a (în total 90) aleț
colii – au descoperit ce înseamnă limbă maternă i limbă oficială, au aflat informa iiș ș ț

despre minorită ile din România i faptul că acestea au dreptul la utilizarea proprieiț ș
limbi. De asemenea, s-a discutat despre drepturile lingvistice pe care orice comunitate
minoritară  le  are  i  modalită ile  prin  care  ele  se  actualizează.  Pentru  a  eviden iaș ț ț
importan a perpetuării mo tenirii lingvistice la nivel global, s-a comentat un top alț ș
limbilor pe cale de dispari ie. Atelierul s-a încheiat cu un mini-quiz, care a verificat iț ș
sintetizat cuno tin ele dobândite.ș ț

20 aprilie
Ziua Pământului  (22 aprilie)  a  fost  sărbătorită  în  avans,  vineri,  20 aprilie,  la  o

coală  din Bucure ti,  împreună cu  două clase  primare  (a  III-a  i  0).  Activitatea  aș ș ș
presupus plantarea  de flori  în  curtea  colii  de  către  copiii  organiza i  pe  echipe  iș ț ș
prezentarea  importan ei  evenimentului  celebrat.  Cum în  acest  an  Ziua  Pământuluiț
(ajunsă la a 48-a edi ie) a avut ca temă principală limitarea poluării cu de euri dinț ș
plastic, copiilor li s-a vorbit, în contextul mai larg al necesită ii protejării mediuluiț
înconjurător,  i  despre  importan a  reciclării  produselor  din  acest  material.ș ț
Evenimentul a făcut obiectul unui parteneriat între IRDO i Carrefour, retailer care aș
furnizat  copiilor  florile  i  echipamentul  necesar  plantării,  sponsorizând  astfelș
activitatea.

Prin crearea acestui triplu parteneriat, IRDO i-a propus pe de o parte să încurajezeș
responsabilitatea socială i să joace rolul de intermediar în consolidarea colaborării laș
nivel comunitar dintre diver i actori sociali ( coală, părin i, institu ii, firme locale) i,ș ș ț ț ș
pe de altă parte, să sublinieze necesitatea demersurilor de con tientizare, de la vârsteș
mici, a unei rela ionări cât mai respectuoase cu mediul înconjurător.ț

10 mai
La colegiul Na ional „Octav Onicescu” din Capitală, cu prilejul sărbătoririi Zileiț

Europei, s-a organizat, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, în
cadrul  Clubului  european  al  liceului,  o  sesiune  de  prezentări  i  dezbateri  asupraș
drepturilor omului, valorilor europene i a viitorului tinerilor în Uniunea Europeană.ș

Elevii  tuturor  claselor  (de  la  a  IX-a  la  a  XII-a)  au  pregătit  atât  materiale  de
prezentare  a  opiniilor  proprii  referitoare  la  libertatea  de  exprimare,  obiectivele  de
dezvoltare  durabilă,  Internet  i  mass-media,  egalitatea  de gen i  stoparea  violen eiș ș ț
împotriva femeii. De asemenea, au avut loc dezbateri tematice asupra unor subiecte de
interes  pentru tânăra genera ie  i  pentru felul  în care tinerii  î i  concept  viitorul  înț ș ș
cadrul  comunită ii  europene:  diferen ele  dintre  urban i  rural  în  cazul  dreptului  laț ț ș
educa ie, felul diferit în care sunt percepute în rândul tinerilor oportunită ile oferite deț ț
Uniunea Europeană. Dezbaterile au avut scopul de a ridica probleme de actualitate iș
de a oferi, la nivel conceptual, posibile solu ii, ca prim pas în dezvoltarea capacită iiț ț
tinerei genera ii de a- i face cunoscute i a- i argumenta punctele de vedere, de a seț ș ș ș
implica social i de a participa cu propriile for e la construirea lumii de mâine.ș ț

IRDO a propus o dezbatere pe tema „Nediscriminarea în raport cu comunitatea
romă”,  actualizată  printr-un joc de reflec ie  asupra tipurilor  de discurs  întâlnite  înț
mediul virtual.

14 mai – Ziua Interna ională a Dreptului Umanitarț
În  acest  an,  Ziua  Dreptului  Interna ional  Umanitar,  edi ia  a  V-a,  dedicatăț ț

Centenarului  Marii  Uniri,  s-a  desfă urat  pe  data  de  14  mai,  la  Ploie ti,  în  Salaș ș
Coloanelor de la Palatul Culturii, i a fost organizată de Asocia ia Română de Dreptș ț



Umanitar – Filiala Prahova (ARDUPH) sub patronajul Institu iei Prefectului Prahovaț
i în colaborare cu Consiliul Jude ean Prahova, Primăria Municipiului Ploie ti i alteș ț ș ș

institu ii din domeniul educa iei, tiin ei i culturii.ț ț ș ț ș
Tema  din  acest  an  a  edi iei  a  fost  „Drept  Interna ional  Umanitar.  Patrimoniul,ț ț

tradi iile i valorile cultural române ti în Anul Centenarului Marii Uniri”, cu scopul deț ș ș
a  sensibiliza  factorii  de  răspundere  de  la  toate  nivelurile  cu  privire  la  necesitatea
protec iei patrimoniului cultural i spiritual al omenirii.ț ș

Celebrarea  anuală  a  Zilei  Dreptului  Interna ional  Umanitar  a  fost  stabilită  prinț
Legea nr. 177/2013 la data de 14 mai, deoarece la 14 mai 1954 România a devenit
parte la Conven iile umanitare de la Geneva.ț

Pentru a marca această zi pe deplin, au fost organizate o serie de ac iuni menite săț
aprofundeze temele dezbaterii (dreptul umanitar i Centenarul Marii Uniri): expozi iaș ț
de pictură cu tema „Centenar – Patrimoniul, tradi iile i valorile cultural-na ionale înț ș ț
contextul Anului European al Patrimoniului Cultural”, realizată de tineri din Basarabia
i Prahova; lansarea Catalogului aniversar dedicat Centenarului Marii Uniri i căr iiș ș ț

„Drept Interna ional Umanitar. Patrimoniul, tradi iile i valorile culturale române ti înț ț ș ș
anul Centenarului Marii Uniri”.

Manifestarea culturală s-a desfă urat în spiritul unită ii de neam i ară, pentru aș ț ș ț
sublinia necesitatea de a valoriza patrimoniul cultural al omenirii, dar în mod deosebit
cel românesc, în contextul în care anul acesta sărbătorim Centenarul Primului Război
Mondial  i  al  Marii  Uniri,  evenimente  cu  un  impact  deosebit  asupra  comunită iiș ț
române ti  i  în mod special  asupra tinerilor, făcându-i să în eleagă i  să apreciezeș ș ț ș
elementele identitare care stau la baza neamului: limba, cultura, credin a.ț

15 mai – Ziua Interna ională a familieiț
Ziua Interna ională a Familiei este sărbătorită în întreaga lume pe 15 mai. Ea a fostț

instituită de Adunarea Generală a ONU pe 20 septembrie 1993, în baza Rezolu ieiț
47/237,  fiind  sărbătorită  de  comunită ile  din  întreaga  lume  începând  cu  1994,  cuț
scopul de a sublinia importan a familiei pentru indivizi i societate i de a con tientizaț ș ș ș
opinia publică i tineretul asupra proceselor sociale, economice i demografice careș ș
afectează familia. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului i cuș
sus inerea Patriarhiei Române, din anul 1994, ziua de 15 mai a devenit oficial i Ziuaț ș
familiei române. Prin acest eveniment se dore te sublinierea i accentuarea impactuluiș ș
pe care valorile familiei îl au, sau ar trebui să îl aibă, în România.

În  ziua  de  15  mai,  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Familiei,  s-a  desfă urat  laț ș
Colegiul  economic „Virgil  Madgearu” din Ploie ti,  manifestarea cu tema „Familia:ș
educatori  i furnizori ai drepturilor omului”,  organizată de Institutul Român pentruș
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Funda ia  „Adolescen a”  i  Colegiul  economicț ț ș
„Virgil  Madgearu”,  Ploie ti,  având  ca  obiectiv  principal  importan a  familiei  înș ț
educa ia tinerilor i de a promova valorile acesteia: egalitatea, dragostea, respectul,ț ș
împăr irea  echitabilă  a  responsabilită ilor  casnice,  combaterea  tuturor  formelor  deț ț
violen ă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.ț

În cadrul manifestării, la care au participat elevi ai claselor a IX i a X-a, profesori,ș
consilieri de dezvoltare personală, psihologi, s-a pus accentul pe importan a familieiț
în educa ia copilului, pe rolul pe care îl are familia pentru viitorul umanită ii dar iț ț ș
rolul autorită ilor cât i al societă ii civile pentru eliminarea violen ei în familie.ț ș ț ț

Printre preocupările IRDO se numără i promovarea drepturilor familiei, a roluluiș
ei  în  educarea  viitoarelor  genera ii,  necesitatea  îmbunătă irii  cadrului  legislativ  iț ț ș
social, în vederea cre terii rolului familiei în via a socială, familia fiind elementul deș ț
bază al societă ii, apărătorul valorilor umane, al culturii i al continuită ii istorice aț ș ț



genera iilor, un factor de stabilitate i dezvoltare.ț ș

16 mai
Parteneriatul încheiat între IRDO i Biblioteca Municipală Bucure ti a prilejuit oș ș

primă  întâlnire  dintr-o  serie  propusă  de  sesiuni  de  informare  adresate  părin ilor,ț
vizând  con tientizarea  unor  problematici  de  actualitate  i  cu  impact  asupra  vie iiș ș ț
cotidiene  a  minorilor.  Seminarul  a  avut  ca  tematică  drepturile  copilului  în  lumea
virtuală i a fost sus inut de către Sectorul formare al IRDO la filiala BMB „Nichitaș ț
Stănescu” din Bucure ti.ș

În  prezentare,  s-au  discutat  atât  aspectele  pozitive  ale  interac iunilor  virtualeț
(printre care exercitarea dreptului la informare, la întrunire i asociere pa nică, la jocș ș
i  activită i  recreative,  la  participare),  cât  i  efectele  negative  ale  dependen ei  deș ț ș ț

mediul digital i de gadgeturi.ș
De  asemenea,  s-au  vizat  problemele  pe  care  noile  media  le  pot  genera  din

perspectiva drepturilor i libertă ilor  fundamentale,  în condi iile  în care,  în genere,ș ț ț
spa iul virtual este perceput în mod gre it ca o „lume fără reguli”.  Acelea i normeț ș ș
referitoare la obligativitatea protejării copiilor de orice formă de violen ă, abuz i releț ș
tratamente  se  aplică  i  în  lumea virtuală,  fiind  necesară  o  mai  bună cunoa tere  aș ș
posibilelor încălcări ale drepturilor minorilor, dar i a modalită ilor prin care părin iiș ț ț
î i  pot  proteja  copiii  de  probleme ca:  nerespectarea  drepturilor  de  autor,  lipsa  deș
credibilitate  a unor informa ii,  discursul de ură,  reclamele intite,  cyberbullying-ul,ț ț
încălcarea dreptului la via ă privată etc.ț

Temele  abordate  au  stârnit  interesul  părin ilor  prezen i,  iar  sesiunea  de  discu iiț ț ț
ulterioară a eviden iat problemele cu care ace tia confruntă în rela ionarea cu copiii iț ș ț ș
adolescen ii: timp excesiv petrecut în lumea virtuală sau interac ionând cu gadgeturile,ț ț
neglijarea responsabilită ilor colare, probleme de discriminare întâlnite online.ț ș

30 mai
Institutul Român pentru Drepturile Omului a fost reprezentat de Sectorul formare

la  lucrările   Simpozionului  Na ional  „STOP Bullyingului.  Spune NU intimidării  –ț
exemple  de  bună  practică”,  organizat  în  parteneriat  de  către  Inspectoratul  Școlar
Jude ean Cluj,  Casa Corpului  Didactic  Cluj,  i  Centrul  de Resurse i  de Asisten ăț ș ș ț
Educa ională Cluj.ț

Proiectul,  care  se  află  la  cea  de  a  treia  edi ie  i  este  inclus  în  Calendarulț ș
Activită ilor Educative Na ionale (CAEN), la domeniul Interdisciplinar, are ca scopț ț
prevenirea i combaterea violen ei în mediul colar i, respectiv, a comportamentelorș ț ș ș
de intimidare.

Pentru acest  an,  activită ile proiectului  s-au desfă urat în coli  din 29 de jude eț ș ș ț
partenere, cu rezultate încurajatoare. Numai la nivelul jude ului Cluj, în ac iuni s-auț ț
implicat 35 de coli, 3700 de elevi i peste 100 de cadre didactice.ș ș

În prima parte  a simpozionului,  alături  de luările  de cuvânt  ale  reprezentan ilorț
organizatorilor, IRDO a prezentat un material destinat claselor primare i gimnaziale,ș
conceput i creat pentru copii, care vizează con tientizarea efectelor intimidării asupraș ș
personalită ilor  individuale  i  ale  colectivului  clasei,  în  care  elevii  î i  pot  aduceț ș ș
contribu ia proprie i pot propune solu ii „personalizate”, aplicabile pe tipul specificț ș ț
de bullying întâlnit în clasa lor.

De asemenea, tot aici s-au prezentat pe scurt schimburile de experien ă pe tematicaț
intimidării din cadrul programului Erasmus +,  Ac iunea KA2 – parteneriate strategiceț
în domeniul colar (Cooperare i inovare pentru Bune practici), cu titlul STAND UPș ș
AGAINST BULLYING (SUAB).    



În partea a doua, a avut loc prezentarea lucrărilor participante, dintre care amintim:
„Este  oare  o  diferen ă  între  bullying,  hăr uire  i  tachinare?”,  „Cyberbullying-ul  –ț ț ș
factor al depresiei în rândurile adolescen ilor”, „Atitudinea martorilor fa ă de victimăț ț
în  situa ii  de  bullying”,  „Comportamente  protective  în  situa iile  de  bullying  iț ț ș
cyberbullying”.

5 iunie – Ziua Mondială a Mediului
Ziua  Mondială  a  Mediului  este  sărbătorită  anual  pe  5  iunie.  Această  zi  a  fost

instituită  în  1972  la  prima  Conferin ă  Mondială  a  Na iunilor  Unite  consacratăț ț
problemelor protec iei mediului.ț

Sloganul  stabilit  de  Organiza ia  Na iunilor  Unite  sub  care  se  celebrează  Ziuaț ț
Mondială  a  Mediului  în  2018 este  „Să combatem poluarea  cu plastice“,  având ca
obiectiv con tientizarea opiniei  publice asupra faptului că poluarea cu plastice esteș
una dintre cele mai mari provocări de mediu ale zilelor noastre, statisticile arată că în
anul 2050 vor exista mai multe materiale de plastic în oceane decât pe ti.ș

Pentru  a  marca  acest  eveniment  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Funda ia Adolescen a a organizat la Colegiul „Spiru Haret” din Ploie ti,ț ț ș
o manifestare cu tema „Planeta are nevoie de un mediu sănătos” la care au participat
elevii claselor a IX-a de la colegiu împreună cu profesorii îndrumători, având drept
scop con tientizarea problemelor legate de mediu, pentru a promova o economie i unș ș
stil de via ă „verde” atât în rândul adul ilor cât i în rândul tinerilor i copiilor.ț ț ș ș

Elevii au urmărit cu viu interes materialul documentar prezentat în PowerPoint iș
au aflat că responsabilitatea fa ă de protec ia mediului îi revine fiecăruia dintre noi iț ț ș
doar prin eforturi i ac iuni comune putem influen a direct nivelul i calitatea vie iiș ț ț ș ț
noastre. A urmat o dezbatere interactivă cu tinerii care i-au exprimat părerile asupraș
modului cum trebuie protejat mediul, i cum trebuie promovate principiile ecologiceș
i  dezvoltarea durabilă  a vie ii  în scopul asigurării  unui viitor  prosper i  sigur dinș ț ș

punct de vedere ecologic.

14 iunie
„Biblioteca  vie  –  Nu  judeca  o  carte  după  copertă”  este  numele  sugestiv  al

evenimentului  de  educa ie  nonformală,  organizat  de  Centrul  de  Informare  Europeț
Direct  Bucure ti,  din  cadrul  Institutului  European  din  România,  în  colaborare  cuș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  i  în  parteneriat  cu  Bibliotecaș
Metropolitană  Bucure ti  (BMB). La acestea  se  alătură,  prin implicarea  i  sprijinulș ș
acordat, Organiza ia Umanitară Concordia (prin United Way) i  Liceul Tehnologicț ș
Special nr. 3, Bucure ti, „furnizorii” căr ilor vii participante.ș ț

„Biblioteca  vie” i-a  propus să urmeze tiparul  de func ionare  al  unei  biblioteciș ț
obi nuite,  unde  cititorii  vin  să  împrumute  căr i,  le  citesc,  apoi  le  returnează  laș ț
bibliotecă. Cu excep ii importante însă: „căr ile” din „biblioteca vie” au fost oameniț ț
apar inând unor categorii vulnerabile sau unor grupuri defavorizate, care, de-a lungulț
timpului,  s-au  confruntat  cu  obstacole  „de  parcurs”  generate  de  prejudecă i  sauț
stereotipuri.  „Cititorii”, în fa a cărora căr ile i-au relatat pove tile i de la care auț ț ș ș ș
primit  întrebări,  au  fost  elevi  de  la  trei  licee  bucure tene:  Colegiul  Na ional  „Ionș ț
Creangă”,  Liceul  Teoretic  „Jean  Monnet”  i  Liceul  Tehnologic  Special  nr.  3,ș
Bucure ti.ș

Cu  o  durată  de  două  ore  –  timp  în  care  „cititorii”  au  parcurs  catalogul  cu
prezentarea căr ilor, i-au ales căr ile pe care au dorit să le „lectureze” i au completatț ș ț ș
un  permis  de  bibliotecă  de  la  filiala  Ion  Creangă  a  BMB  (valabil  doar  în  ziua
activită ii)  –  evenimentul  a  avut  ca  obiectiv  con tientizarea  tipurilor  de  excludereț ș



determinate  de  prejudecă ile  sociale  i  încurajarea  publicului  în  a  reflecta  asupraț ș
propriilor stereotipuri.

Cazurile  prezentate  de  însă i  victimele  discriminării  au  fost  nu  numaiș
impresionante,  ci  i  exemplare,  sprijinind  motto-ul  sub  care  s-a  desfă uratș ș
evenimentul – „Nu judeca o carte după copertă!” – i oferind liceenilor prezen i înș ț
calitate de „cititori” un model de reu ită, chiar în condi iile unui start nu foarte bun înș ț
via ă.ț

De i  neobi nui i  să  vorbească  în  fa a  unui  public  numeros,  „căr ile  vii”  i-auș ș ț ț ț ș
depă it timiditatea i au interac ionat foarte bine cu liceenii, demers reu it prin prismaș ș ț ș
vârstei apropiate i încurajat de atmosfera destinsă, nonformală.ș

Detalii și imagini puteți vedea aici și aici.

27 iunie
Portalul online QBebe, care organizează seminarii dedicate părin ilor i viitorilorț ș

părin i intitulate coala Părin ilor Responsabili, a realizat miercuri, 27 iunie, ultimulț Ș ț
eveniment al verii, sub tematica  „Ora de tehnologie”.

La  acest  eveniment,  urmare  a  colaborării  existente  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului, IRDO a fost invitat pentru o interven ie pe subiectul Dreptului laț
informare  i  responsabilită ile  pe  care  le  generează  acesta  în  mediul  online.  S-aș ț
discutat  astfel  despre continua  evolu ie  a tehnologiilor  media,  în  condi iile  în careț ț
jumătate  din  popula ia  globală  este  utilizatoare  de  internet.  S-a  eviden iat,  deț ț
asemenea, faptul că România, conform unor statistici anuale date publicită ii de site-ulț
we are social, se încadrează în acest trend global, în 2017, 58% din popula ie utilizândț
internetul (cu 1% mai mult decât în 2016), dintre care 80% accesând zilnic re eleleț
sociale, motoarele de căutare, emailul etc.

În aceste condi ii, s-a atras aten ia asupra problematicilor care apar în interac iuneaț ț ț
cu lumea virtuală pentru o categorie vulnerabilă a a cum sunt copiii. S-au trecut înș
revistă diferite recomandări legate de ceea ce se nume te dependen a de gadget-uri iș ț ș
de utilizarea patologică a internetului, inclusiv cu referire la draftul pentru al 11-lea
raport  International  Classification  of  Diseases  (ICD-11)  al  OMS,  care  vrea  să
introducă  dependen a  de  jocuri  video/digitale  ca  „tulburare”  comportamentală,ț
caracterizată  de:   un  control  inadecvat  asupra  jocului,  preferin a  crescândă  pentruț
jocuri  în detrimentul altor activită i,  investirea unui timp din ce în ce mai mare înț
jocuri în ciuda apari iei de consecin e negative.ț ț

De asemenea, s-a pus accentul pe dreptul la informare al copilului,  în contextul
accesului  la  tehnologiile  i  dispozitivele  multimedia,  a a  cum  apare  formulat  înș ș
Articolul 17 al Conven iei Interna ionale privind Drepturile Copilului i în Observa iaț ț ș ț
Generală dedicată acestui articol de către ONU, arătându-se că trebuie luate măsuri
pentru a conferi copilului autonomie în descoperirea de surse de informare pe internet
i, în acela i timp, pentru a încuraja participarea responsabilă i în siguran ă la ceea ceș ș ș ț

înseamnă comunitatea online.
Prezentările sus inute de ceilal i vorbitori, în fa a unui public de 80 de persoane, auț ț ț

vizat: Strategiile responsabile de utilizare a tehnologiei (lectori: Liviu Arsene, Global
Cybersecurity  Analyst  la  Bitdefender  i  Sorin  Stănică,  comisar  de  poli ie,ș ț
Inspectoratul General al Poli iei), Tehnologia i psihologia unui copil stabil emo ionalț ș ț
i cognitiv (psiholog Radu Leca), Tehnologia i anatomia creierului (doctor Cristinaș ș

Lupu).

http://www.facebook.com/pg/EuropeDirectBucuresti/photos/?tab=album&album_id=2003146363090310
http://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://europedirectbucuresti.ier.ro/evenimente/biblioteca-vie-nu-judeca-o-carte-dupa-coperta/

