Nr. 186 din 26.03.2018

FIŞĂ DE ACTIVITATE ”Școala Altfel”

Palatul Copiilor Suceava
Suceava, Str. Dragoş Vodă, nr. 13, cod 720184
Nr. de telefon/fax: 0230522984 / 0230522984
Site şi adresă poştă electronică: www.pacosv.ro, pcsuceava@gmail.com
Număr cadre didactice: 24
Număr elevi: 2270
1. Coordonatorii activităţii:
▪ Șoiman Ștefania – profesor informatică Palatul Copiilor Suceava – stefania.soiman@yahoo.com
▪ prof. Larionescu Corina – profesor la Școala gimnazială nr.8 Suceava
2. Titlul activităţii:
” Cetățenia digitală. Drepturi și responsabilități pe Internet privind
datele personale.”
3. Domeniul: Tehnic
4. Scopul: creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la datele personale și la
modul de colectare, procesare și distribuire a acestora în mediul online.
5. Obiectivele educaționale ale activității:
▪ marcarea Zilei Siguranței de Internet, printr-o acțiune comunitară pe tema “Cetățenia digitală.
Drepturi și responsabilități pe Internet privind datele personale”;
▪ Aprofundarea cunoștințelor despre protecția datelor personale, modul de interacțiune online din
perspectiva drepturilor copiilor și implicațiile din spatele activității online ale utilizatorilor de
Internet ;
▪ Conștientizarea și responsabilizarea elevilor față de protecția și siguranța datelor personale și a
celorlalți utilizatori online.
▪ Prezentarea unui cadru recreativ, stimulativ și interactiv de învățare;
6. Elevi participanți:
▪ 50 de elevi de gimnaziu, clasele VI-VII de la Școala gimnazială nr.8 Suceava
7. Durata și locul desfășurării
▪ 26 martie 2018, Laboratorul de informatică a Școlii gimnaziale nr.8 Suceava
8. Descrierea activităţii :
Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevii de gimnaziu de la Școala nr.8 Suceava,
participanți activ la dezbaterea aspectelor legate de tipurile de date personale, modul de interacțiune
online și implicațiile comerciale din spatele activității online. După ce au participat la prezentarea
activităților, elevii grupați pe echipe, au fost antrenați să răspundă la întrebări privind modul de
respectare a drepturilor lor în mediul online precum și avantajele sau riscurile la care se expun atunci
când navighează pe Internet. Au contribuit la desfășurarea activității: dl prof. Jauca Dan, coordonator
a Cercului de Sculptură, prin realizarea afișului iar dna prof. Buculei Mihaela, coordonator a Cercului
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Redacție presă/RadioTV a palatului copiilor a trimis spre publicare în redacția presei locale
Monitorul de Suceava articolul ce cuprinde descrierea activității: locație, participanți, scop și rezultate.
9. Rezultate așteptate:
a. Interesul crescut al elevilor pentru drepturile și responsabilitățile online.
b. Înțelegerea implicațiilor din spatele activității online ale utilizatorilor de Internet.
c. La finalul acestei activități elevii au învățat lucruri noi privind securitatea datelor personale
pe Internet și modul în care acestea pot fi utilizate fără acordul lor.
d. Fotografii din timpul activității
e. Publicarea pe site-ul palatului copiilor a produselor realizate în cadrul programului ”Școala
Altfel” Cetățenia digitală – drepturi și responsabilități în mediul online.
f. Articole în presa locală cu descrierea activității realizate.
10. Continuitatea activității / proiectului:
Elevii și părinții și-au manifestat dorința de a participa la acest tip de activități, extinse la care să
participe elevi de liceu voluntari specialiști în acest domeniu, în alte locații.
11. Motivația propunerii proiectului:
•

Proiectul și-a propus extinderea activității profesorilor de la palatul copiilor de la cea didactică
la cea de facilitare a interacțiunii online a elevilor și cadrelor didactice din școlile municipiului
Suceava. Elevii participanți la activitate au avut oportunitatea de a aprofunda cunoștințele
despre protecția datelor personale, modul de interacțiune online din perspectiva drepturilor
copiilor. Participanții la activitate au fost informați privind responsabilitatea față de modul de
colectare a datelor și distribuirea lor pe Internet în condițiile noilor realități digitale accesate
de copii. Conform Art. 81 a Regulamentului privind Protecția Generală a Datelor (GDPR) ce
intră în vigoare la sfârșitul lunii mai 2018, se indică vârsta de 16 ani ca vârsta minimă la care
tinerii pot decide ei înşişi dacă să acceseze “servicii ale societăţii informaţionale”. Până la această
vârstă, vor avea nevoie de permisiunea părintelui sau tutorelui

Director,

Coordonator,

Prof. CHOLEVA Biatrice

prof. dr. ȘOIMAN Ștefania

B. DOVEZI ALE ACTIVITĂȚII
•
•
•

http://www.pacosv.ro/fisiere/2017-2018/FAScoalaAltfelSigpeInternet%2018.pdf
https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-03-28/Ziua-Sigurantei-pe-Internet-marcata-de-elevide-la-Scoala-Gimnaziala-Nr-8-Suceava
http://infopacosv.blogspot.com/2018/03/cetatenia-digitala-drepturi-si.html
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