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CONȚINUT POZITIV ȘI NEGATIV ÎN MEDIA: Influența media și oportunități pentru părinți - 
atelier (pentru părinți) 

* Durata estimată a atelierului - 40 de minute 

  

OBIECTIVELE ATELIERULUI 

• Indicați conținut pozitiv și negativ pe internet 

• Familiarizarea părinților cu cercetările efectuate cu privire la siguranța copiilor pe internet 

• Indicați părinților regulile de restricție de vârstă legate de utilizarea rețelelor sociale 

• Indicați părinților posibilitatea protecției părinților 

• Subliniați consecințele posibile ale utilizării excesive a internetului 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

• Participanții enumera  și diferențiază conținutul media pozitiv și negativ 

• Participanții acceptă importanța protecției parentale 

• Participanții folosesc conținut media educațional 

 

INTRODUCERE 

Părinții enumera / notează pe o bucată de hârtie într-o singură culoare, site-uri pe care copiii 
lor le urmăresc mai ales în timp ce pe o bucată de hârtie într-o altă culoare, părinții enumera 
/ notează conținutul pe care îl urmaresc copiii lor. Hârtiile sunt apoi lipite pe tabla. Toate 
sunt urmate de o scurtă analiză și un comentariu al unui moderator de atelier. 

 

PREZENTARE - https://spark.adobe.com/page/0e3nwSrZq2huE/ 

 

SARCINI 

Grup 1 

Căutați pagina webhttps: https://mediawise.ro/actiune/mind-over-media/ 

 

Comentați conținutul paginii web. Ce puteti găsi pe ea? Pentru cine poate fi util? Vă rugăm 
să va  prezentați părerea celorlalti participanți. 

 

Grup 2 

Parcurgeți pagina web  

https://spark.adobe.com/page/0e3nwSrZq2huE/
https://mediawise.ro/actiune/mind-over-media/
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https://europa.eu/learning-corner/play-games_ro 

  

Jucati câteva dintre jocurile despre siguranța web pe internet; specificati cui și de ce aceste 
jocuri ar putea fi utile. Prezentați-vă opinia celorlalți participanți. 

 

Grup 3 

Parcurgeți pagina web  

https://www.unicef.org/romania/ro/educa%C8%9Bia-parental%C4%83-%C3%AEn-rom%C3%A2nia 

Prezentați participanților ce se poate găsi pe această pagină web și evidențiați de ce această 
pagină web poate fi utilă părinților. 

 

Grup 4 

Parcurgeți pagina web  

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie 

Prezentați participanților ce se poate găsi pe această pagină web și evidențiați de ce această 
pagină web poate fi utilă copiilor. 

 

ANALIZĂ 

După lucrul în grup, un lider de echipă va prezenta o scurtă concluzie pe tema atelierului. 
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