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Studiu: Siguranța în mediul online 
Provocări pentru copiii din medii defavorizate 

Contextul studiului 

Pandemia SarsCoV2 a avut un impact major în procesul de educație a copiilor din România. 

Școliile au fost închise prima dată în 9 martie 2020 și cursurile au fost ținute până la finalul 

anului școlar în iunie exclusiv în mediul virtual. 

Anul școlar 2020/21 a început cu elevii în sala de clasă, dar deja după o perioadă scurtă primele 

clase și școli au ajuns înapoi în școala online, întâi din cauza colegilor de clasa infectați, mai 

târziu din cauză măsurilor locale în zone cu rate de incidență mari. Din 9 noiembrie 2020, din 

nou toate cursurile față-în-față din școlile din România au fost suspendate. La începutul anului 

2021 a urmat o nouă perioadă cu școlile deschise pentru prezența fizică în mod parțial – în 

funcție de clasă și de situația epidemiologică pe plan local. După o vacanță de primăvară 

prelungită, aproximativ 87% in totalul elevilor s-au întors la școală. 

Anul școlar 2021/22 a început cu toți elevii la școală, dar din nou din ce în ce mai multe clase 

trec la predare în mediul virtual. 

Această perioadă lungă de nesiguranță și de învățare în mediul virtual a avut un impact 

negativ asupra tuturor elevilor, dar copiii proveniți din medii sociale defavorizate au avut de 

suferit și mai mult decât colegii lor: 

Pentru mulți, mai ales în primele luni ale pandemiei, pur și simplu accesul la orele online și la 

materiale distribuite online a fost imposibil sau îngreunat: le-au lipsit dispozitivele tehnice și 

legăturile cu internetul. Un studiul efectuat de Caritas România în vara 2020 în 13 centre de zi 

Caritas pentru copii defavorizați a arătat că numai 7% din beneficiarii centrelor participă la 

orele online (în sistem de video-conferințe) și numai 41% participă într-o formă sau alta la 

activitățile educaționale folosind internetul. 

În cursul anului 

școlar, situația 

accesului la școala în 

mediul virtual s-a 

îmbunătățit 

considerabil chiar și 

în rândul elevilor din 

mediile defavorizate 

(lăsând totuși în 

continuare un număr 

mare de copii fără 

acces). Datele din 

centrele Caritas arată 

că procentajul celor 

7%

67%

41%

67%

VARA 2020 VARA 2021

Participare la „școala online”

Ore online

Alte forme de ducație 
online



2 

 

care participă la ore online a crescut la 67% la sfârșitul anului școlar 2020/21. Numărul celor 

fără nici un acces s-a redus de la 23% la 15%. Chiar dacă numărul beneficiarilor centrelor de zi 

Caritas care dispun de propriul lor telefon mobil a rămas aproximativ la fel (în jur de 24%, dar 

totuși ajungând la 57% din elevi cu 14 ani), s-au creat alte oportunități pentru a participa la 

educație online: 22% au participat la cursurile online folosind echipamente la centre de zi 

Caritas. Alți 11% au primit tablete cu conexiune internetdin partea guvernului. Procentajul 

celor care au folosit telefoanele părinților pentru a participa la educația online, s-a redus de la 

49% la numai 15%. 

 

În situația în care tot mai mulți copii au acces la internet, apare o problemă nouă care a fost 

neglijată sau tratată cu superficialitate în toată această perioadă: Siguranța copiilor în mediul 

virtual. 

Trecerea predării în mediul online și asigurarea accesului la internet pentru un grup mare de 

elevi care până nu de mult nu au avut nici o tangență cu acest mediu, aduce și multe riscuri 

pentru acești elevi. Ei nu au fost pregătiți pentru a intra în acest mediu și în cele mai multe 

cazuri, nici părinții lor nu sunt pregătiți și nu au capacitatea de a-i monitoriza și proteja pe 

copii. Aceștia se confruntă acum nu numai cu necesitatea de a învăța online ci și cu multe 

tentații, pericole și oameni mai puțin bine intenționați care apar pe internet și profită de lipsa 

lor de experiență și de pregătire. 
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Metodologia studiului 

Studiul „Siguranța în mediul online” face parte din proiectul „În lumea virtuală”, implementat 

de Confederația Caritas România în parteneriat cu șapte organizații Caritas 

diecezane/eparhiale. Proiectul are scopul de a îmbunătăți accesul copiilor din medii 

defavorizate la educație în mediul online și de a crește siguranța acestor copii în mediul 

online. 

Studiul urmărește trei subiecte: 

• Accesul copiilor din medii defavorizate la educația online 

• Percepția riscurilor din mediul online de către copii, părinți, cadre didactice și 

specialiști din centre de zi 

• Pregătirea copiilor pentru a face față amenințărilor în mediul online 

Studiul include date din 22 de centre de zi Caritas din 10 județe (Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, 

Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Timiș). Centrele sunt din mediul urban și rural. Au 

fost chestionate patru categorii de persoane: copii, părinți, angajații centrelor, cadrele 

didactice din școli la care învață copii chestionați. 

Datele au fost colectate folosind chestionare electronice (aplicația kobo toolbox). În cazul 

copiilor și a părinților chestionarele au fost completate de angajații centrelor în urma unui 

interviu. Toate chestionarele sunt anonime și nu permit identificarea persoanei care a 

răspuns la întrebări. Chestionarele au fost aplicate în perioada mai – iunie 2021și se găsesc in 

anexa. 

Numărul persoanelor chestionate: 

Categoria M F Total 

Copii 179 184 363 

Părinți   258 

Angajați centre   69 

Cadre didactice   93 

 

Vârstă copiilor participanți: 
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Rezultate 

Percepția riscului 

Copii care folosesc internetul pentru a comunica, a învăța, a afla informații noi, a folosi 

platforme de social media sau a participa în jocurile online, sunt expuși anumitor riscuri. Cele 

mai importante se referă la accesarea conținuturilor nepotrivite pentru vârstă lor, furtul 

datelor personale, dar și intrarea în contact cu persoane cu intenții cel puțin dubioase. Aceste 

riscuri, chiar dacă se găsesc în mediul virtual pot să aibă efecte în viața reală a copiilor și pot 

să influențeze în mod negativ dezvoltarea lor și integritatea lor psihică și chiar și fizică.   

Toți participanții studiului au fost întrebați, cum percep riscul la care sunt expuși copiii când 

folosesc internetul. Chiar dacă întrebările au fost formulate diferit în funcție de grup, toți 

respondenți au dat un răspuns pe o scară de la 1 până la 6, 1 însemnând un risc minim, 6 un 

risc maxim. 

Răspunsurile date sunt asemănătoare pentru toate grupurile. Răspunsurile se distribuie 

aproape echilibrat pe toate variantele și în toate grupurile. Aproximativ jumătate dintre 

respondenți văd riscuri mai mici (1-3), cealaltă jumătate riscuri mai mari (4-6). Aceste rezultate 

arată că există o parte destul de mare a respondenților, și nu numai între copii și părinți, dar 

și între angajații centrelor Caritas și cadrele didactice care încă nu au conștientizat că copii 

sunt expuși la multe riscuri când folosesc internetul. 

 

Un alt aspect interesant este demonstrat de următorul grafic: Există o diferență semnificativă 

între fete și băieți: Procentajul fetelor care consideră internetul ca fiind „foarte periculos” este 

aproape dublu (21%) față de băieți (12%). Aceste cifre reflectă și experiențele neplăcute de 

care au avut parte mai ales fetele, cum se vede mai jos pe pagina 9 (contactare de către 

persoane necunoscute). 
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Cadrele didactice și angajații centrelor au fost întrebați, cum apreciază pregătirea copiilor 

pentru a face față amenințărilor cu care se întâlnesc în mediul virtual: 

 

La această întrebare se observă o anumită diferență între cadrele didactice (de la școli) și 

angajații centrelor: 47% din cadre didactice au dat un răspuns de la 4 până la 6 (ceea ce 

înseamnă de la cât de cât până la foarte bine pregătit), față de 34% din angajații centrelor. 
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Riscurile identificate 

Angajații centrelor, în chestionar au avut o listă de riscuri și au putut să răspundă la fiecare 

risc pe o scară de la 1 (nu este relevant) până la 6 (foarte relevant). Următorul grafic prezintă 

rezultatele pe toate riscurile enumerate în chestionar. Pentru fiecare risc a fost calculat un 

scor pornind de la scorul 100 dat la cel mai relevant risc. 

 

 

Copiii și părinții lor au avut posibilitate să enumere (într-o întrebare deschisă) trei pericole 

pentru copii când folosesc internetul. Răspunsurile au fost rezumate în câteva categorii și 

subcategorii de autorii studiului. Rezultatele sunt prezentate de următoarele grafici. Mărimea 

fiecărui cerc reprezintă numărul de menționări a unui pericol. 
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Comparând cele două grafici, putem constata următoarele: 

• Părinții ca și copii văd în „conținuturi nepotrivite” o amenințare majoră pentru copiii 

care utilizează internetul. În această categorie intră conținuturi pornografice, violența 

(in jocuri și video-uri), informații false, reclame și multe alte categorii. 

• Contactarea de către persoane necunoscute (această amenințare a primit cel mai mare 

scor și din partea angajaților centrelor – fiind menționat de 47%). Pericolul este văzut 

ca unul major de către părinți și copii și va fi analizat într-un capitol mai jos. 

• Siguranța datelor personale: Această problema a fost menționată în primul rând de 

către copii, părinții fiind conștienți de pericol de furt de date personale într-o măsură 

mult mai mică. 

• Cyberbullying este un alt risc menționat mai ales de copii, dar într-un număr mult mai 

mic decât celelalte riscuri descrise mai sus. Numărul părinților care au menționat acest 

pericol este aproape neglijabil. 

• Aspecte care țin de siguranța dispozitivelor (viruși informatici, mal are) au fost 

menționate în primul rând de copii (dar nu într-un număr foarte mare). 

•  enomenul de dependență de internet este menționat de un număr mic de copii și de 

părinți. 

Riscul contactării de către o persoană necunoscută 

A fost menționat un risc major în 134 chestionare ale copiilor (37%) și 98 chestionare ale 

părinților (38%). 

Într-o altă întrebare, copii au fost întrebați direct, dacă au fost contactați deja de persoane 

necunoscute în mediul online. Rezultatul este prezentat de următorul grafic. 

 

Se observă, că riscul de a fi contactat este mai mare pentru fete și crește cu vârsta. În grupul 

de vârstă 11-14 ani, mai mult de jumătate dintre fetele chestionate au declarat că au fost deja 

contactate de persoane necunoscute. 
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Aceste cifre se găsesc în contrast cu răspunsurile date de cadrele didactice la întrebarea: 

„Cunoașteți vreun caz concret, când un elev al Dvs. s-a întâlnit cu o situație periculoasă/ 

îngrijorătoare pe internet?” la care numai 7% au dat un răspuns afirmativ. 

În continuare, copiii au fost întrebați ce ar trebui făcut în cazul în care sunt contactați de 

persoane necunoscute: 

 

Aceste cifre arată că cei mai mulți copii, măcar în teorie știu ce au de făcut. Răspunsurile lor 

corespund într-o anumită măsura cu procentajul mic de cadre didactice care au cunoștințe 

despre situații periculoase/îngrijorătoare cu care s-au întâlnit elevii lor pe internet (7%). 

Important de observat este încrederea mare pe care copii o au în părinți (cu o mică excepție – 

fetele din grupul de vârstă 11-14 ani). Încrederea copiilor în angajații centrului Caritas este 

considerabil mai mare decât în cadre didactice, dar totuși sub așteptări. 

Un alt aspect interesant apare, când răspunsurile copiilor la întrebarea „Ce crezi că trebuie 

făcut când o persoană necunoscută te contactează pe internet?” sunt împărțite pe două 

categorii – copiii care au confirmat că au fost deja contactați și cei care încă nu au fost 

contactați. Răspunsurile date reflectă două realități: Copii care încă nu au fost contactați, au 

răspuns cu ce cred ei că ar trebui făcut. Cei care au fost deja contactați au dat un răspuns care 

probabil reflectă reacția lor într-un caz concret și real. Se observă o diferență destul de 

semnificativă.  
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Concluzii 

1. În timpul pandemiei, numărul copiilor care au acces la internet a crescut considerabil, 

incluzând și copii din medii defavorizate. Studiul arată că la finalul anului școlar2020/21 

67% din copiii beneficiari ai centrelor de zi Caritas au avut acces la internet. 

2. Chiar dacă o parte a părinților (52%) copiilor beneficiari ai centrelor de zi Caritas sunt 

conștienți că există anumite riscuri pentru copii lor în mediul virtual, nu au o viziune 

completă asupra riscurilor. Ei văd în primul rând riscurile cele mai vizibile (de exemplu 

conținuturi pornografice sau violente, contactare de către persoane necunoscute), dar 

nu cunosc riscurile mai complexe (cyberbullying, furt de date personale). 

3. Există un grup deloc neglijabil de părinți (26%) care nu sunt conștienți de loc de 

pericole pe internet. 

4. O parte importantă a copiilor (56%) cunosc riscurile la care se expun în mediul online, 

mulți probabil din propria experiență, dar aceasta nu înseamnă că toți copii percep 

spațiul virtual ca un spațiu care reprezintă un risc pentru ei. Există o diferența destul 

de mare între fete și băieți, fetele fiind mai conștiente de aceste riscuri. 

5. Există o discrepanță mare între cunoștințele teoretice despre riscurile în mediul online 

și preocupările concrete pentru a se proteja. Pentru mulți copii tentația de a avea o 

audiență mare pare să conteze mai mult decât setările de privacy care limitează 

accesul persoanelor nedorite la conținuturile publicate. 

6. Există un număr mare de cadre didactice care nu sunt conștiente de pericole pe 

internet. Sub 10% din cadrele didactice au răspuns afirmativ la întrebare dacă cunosc o 

situație concretă periculoasă sau îngrijorătoare la care a fost expus un copil în mediul 

online. Acest fapt poate fi explicat printr-o lipsă de comunicare și o lipsă de încredere a 
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elevilor care nu apelează la învățătoare sau profesori când se simt amenințați, dar și 

prin lipsa de cunoștințe și chiar negarea fenomenului de către anumite cadre didactice. 

7. Și printre angajații centrelor de zi Caritas se observă o lipsă de cunoștințe și de 

conștientizare. Când nu se simt în siguranță, copiii apelează într-o mai mare măsură la 

angajații centrelor decât la cadrele didactice la școală, dar procentajul celor care caută 

sprijin la centrele Caritas tot este mic. 

8. Următoarele riscuri și pericole au fost identificate de copii și părinți: 

• Expunerea copiilor la conținuturi nepotrivite, nedorite sau periculoase 

• Intrarea în contact cu persoane necunoscute și cu intenții cel puțin dubioase 

• Dezvăluirea/furtul informațiilor personale 

• Cyberbullying 

• Afectarea dispozitivelor de viruși informatici și alte forme de mal are 

• Dependența de internet  

 

Recomandări pentru  dezvoltarea unui plan de prevenire a 

riscurilor 

1. Cursurile de formare pentru copii și părinți trebuie să pună accent nu numai pe 

cunoștințe teoretice și tehnice, ci mai ales pe conștientizare și schimbarea 

comportamentelor. 

2. Este nevoie pentru îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților echipelor din centrele 

Caritas. Este de dorit să existe în fiecare centru măcar o persoană care poate să ofere 

asistență și suport copiilor și să devină o persoană de încredere în probleme legate de 

riscuri în mediul virtual. 

3. Pe lângă cursurile pentru copii și părinți trebuie create și oportunități periodice de 

discuții despre siguranța pe internet, experiențe negative și posibilități de suport. 

4. Există o nevoie urgentă pentru conștientizarea cadrelor didactice din școli despre 

riscurile la care sunt expuși copiii.  orma potrivită sunt întâlniri, prezentări, discuții și 

 orkshopuri de scurtă durată, nu cursuri întregi la care vor participa oricum numai 

cadre didactice interesate (care sunt conștiente deja de pericole).    


