Siguranța online a depășit bariera cuvintelor și a ajuns și la copiii hipoacuzici
din școlile și liceele speciale din țară.
Aproape jumătate din copiii cu deficienţe de auz din România au fost agresaţi prin
intermediul Internetului şi, mai mult de atât, 51% dintre aceştia nu au transmis nici
autorităţilor, nici persoanelor apropiate ceea ce li s-a întâmplat. Acestea sunt principalele
concluzii ale Studiului Naţional privind Utilizarea Internetului în rândul Elevilor cu Deficienţe
de Auz, iniţiat în octombrie 2012 de către Organizatia Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu
Fundaţia Orange.
Pentru a preîntâmpina aceste situaţii de risc, care pot avea consecinţe grave în viaţa elevilor,
Oranizaţia Salvați Copiii împreună cu Fundaţia Orange au demarat proiectul naţional E-sign,
dedicat copiilor cu deficiențe de auz și profesorilor acestora. Proiectul se desfăşoară în perioada
octombrie 2012 – iulie 2013 şi include ample activităţi directe informative şi educative,
concursuri specializate, precum şi resurse educaţionale dezvoltate specific pentru copiii cu
deficienţe auditive.
E-sign a demarat cu o serie de 20 de sesiuni de informare în şcolile dedicate copiilor
surzi şi cu deficienţe de auz din Bucureşti. Elevii de aici au dezbătut, alături de voluntarii Salvaţi
Copiii, subiectul pericolelor întâmpinate pe Internet pentru a găsi cele mai bune modalităţi de
protejare împotriva acestora.
Ulterior, echipa proiectului a dezvoltat resurse educaţionale ce sunt diseminate în
toată ţara către profesorii şi educatorii copiilor cu deficienţe auditive. Este vorba despre 10
tutoriale video în care sunt dezbătute cele mai importante pericole din mediul online la care pot
fi expuşi copiii.
În luna iunie 2012 au fost susţinute cinci mese rotunde în Bucureşti, Iaşi, Sibiu,
Craiova şi Galaţi, în instituţiile de învăţământ dedicate copiilor cu deficienţe de auz, cu
participarea a peste 180 profesori. În cadrul acestora, au fost promovate tutorialele video şi un
ghid pentru profesori în vederea prezentării resurselor educaţionale în sala de clasă în timpul
orelor.
În perioada octombrie-noiembrie 2012, echipa proiectului a aplicat chestionare
elevilor cu deficienţe de auz din toate şcolile speciale din ţară pentru a determina cunoştinţele
copiilor despre noţiunile de bază ale siguranţei online şi pentru a releva obiceiurile lor de
utilizare a Internetului şi a noilor tehnologii.
Salvati Copiii Romania a recrutat și o echipă de 50 de voluntari, cu sprijinul
Fundaţiei Orange Grup şi al Fundaţiei Orange România, care și-au dorit să se implice în activități
educaționale cu elevii care au deficiențe de auz. Membrii echipei provin din toate cele 12 orașe
unde există școli speciale pentru elevi hipoacuzici: București, Iași, Timișoara, Galați, Sibiu, ClujNapoca, Satu-Mare, Craiova, Suceava- Vicovu de Sus, Buzău, Focșani, Vaslui, fiind implicate în
proiect 15 instituții de învățământ cu astfel de profil.
Voluntarii au participat în perioada 26-30 noiembrie 2012 la un training în București
unde au avut ocazia să-i cunoască pe ceilalți tineri implicați în proiect și să se familiarizeze cu
activitățile planificate

“La București am participat la un training unde am fost pregătiți să le împărtășim din
cunoștințele noastre acestor copii. Am fost instruiți în așa fel încât la finalul training-ului să fim
pregătiți să susținem activități de informare pentru acești tineri, cu nimic diferiți de noi” (
Echipa E-sign Galati).

În fiecare oraș s-a creat o grupă de doi-șase voluntari care au susținut activitățile
educaționale în echipe de câte două persoane, având ca teme: abordarea mediului online în
termeni de riscuri și oportunități, hărţuirea pe Internet, reputaţia online şi utilizarea telefonului
mobil, toate informațiile teoretice și practice aflându-se în Ghidul voluntarului E-sign, pus la
dispoziția tuturor voluntarilor.
„Per ansamblu ne dăm seama că nu numai copiii pot învăța lucruri noi din ceea ce le spunem
noi ci și noi putem învăța lucruri noi de la ei. Am învățat din nou că fiecare om e special și
fiecare om merită să fie respectat” ( Echipa E-sign Craiova).
De asemenea, au avut ocazia de a participa la concursul dedicat Zilei Siguranței pe
Internet 2013, în cadrul unei rubrici speciale pentru elevii cu probleme auditive.
Tema concursului a fost Eu și Internetul, copiii fiind invitați să prezinte creativ aspecte
ca: activitățile lor pe Internet, ce este bine și ce este rău atunci când stau la calculator și pe
Internet, care este părerea lor despre siguranța online, în format electronic ( poze, desene, afișe),
prezentări Power Point, clipuri video. 174 de tineri au fost implicați în proiectele înregistrate în
concurs.
Pentru activitatea de încheiere a acestui proiect, elevii s-au pregătit şi de Concursul de
Pantomimă, mizându-se pe realizarea unui spectacol de pantomimă de maxim 15 minute care să
aibă ca temă centrală : Ce a insemnat proiectul E-sign pentru mine?.
Echipele clasate pe primele 5 locuri vor fi invitate, pe 5 iunie, la București, unde vor pune
în scenă piesa și ulterior va fi desemnată Echipa câștigătoare astfel că munca elevilor implicați
va fi apreciată la nivel național. În cadrul aceluiaşi eveniment vor fi prezentate şi rezultatele
finale ale proiectului E-sign.

Pozele, resursele video pot fi regăsite la adresa www.esign.sigur.info

