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În ultimii ani, în rândul copiilor de vârstă mică, se observă o tendinţă în creștere de a accesa 
activ internetul. Statisticile arată că 44% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 12 – 15 ani sunt 
prezenţi pe reţelele sociale de la o vârstă mai mică de 10 ani . Experienţa lor de navigare în 
mediul online presupune oportunităţi, dar și un grad sporit de expunere la diferite riscuri. În 
lipsa unor abilităţi tehnice, critice și sociale, copiii sunt expuși riscurilor în mediul online. Se 
simte necesitatea unei educaţii despre siguranţa online în instituţiile școlare, în corespundere 
cu noile tendinţe și provocări. Or, sistemul  educaţional  este  unul  dintre  actorii-cheie  respon-
sabili de dotarea copiilor cu cunoștinţele și competenţe necesare pentru navigarea sigură în 
mediul online, conform necesităţilor firești pe care le au la această vârstă.  

Informații generale

Misiune
Programul  Intersecţie.  Zona  Sigură Online  vine să susţină sistemul educaţional în promova-
rea siguranţei online a copiilor, cu scopul de a preveni supunerea la riscuri în mediul online. 
Ceea ce ne dorim este ca fiecare instituţie de învăţământ să fie o „zonă sigură online” pentru 
fiecare copil, unde profesorii sunt echipaţi cu cunoștinţe, abilităţi și instrumente de lucru, iar 
discipolii acestora dezvoltă gândire critică, utilizând resursele internetului responsabil și de o 
manieră pozitivă.

Obiective specifice

Abordare
A crea setul complet de materiale didactice pentru profesori și materiale educative pentru copii;

A desfășura activităţi de dezvoltare a capacităţilor cadrelor didactice:

   Conferinţe tematice 

   Ateliere de instruire ( 3 zile) 

   Ateliere de discuţii și schimb de bune practici.

A oferi suport și a încuraja implicarea cadrelor didactice în acţiuni de promovare a siguranţei 
online în  școli.

A desfășura campania natională Ziua Siguranţei Online  ( Safer Internet Day/SID),  în calitate de 
Comitet SID în Moldova, ca parte a iniţiativei SID susţinute de  platforma  internaţională 
„Better Internet for Kids” coordonată de reţeaua European Schoolnet a Comisiei Europene.

Abilitarea cadrelor 
didactice în vederea 
desfășurării activităţilor 
despre siguranţa 
copiilor și tinerilor 
în mediul online

Încurajarea implicării cadrelor didactice în 
activităţi de promovare a siguranţei copiilor 
și tinerilor în mediul online
Furnizarea setului minim de instrucţiuni 
pentru instituţiile de învăţământ, în vederea 
promovării siguranţei copiilor și tinerilor în 
mediul online.







¹ http://lastrada.md/files/resources/3/Siguranta_copiilor_pe_Internet__final.pdf

http://lastrada.md/files/resources/3/Siguranta_copiilor_pe_Internet__final.pdf


Resurse

Învăţători/învăţătoare și profesori/profesoare din toată ţara au acces la materiale didactice 
pe categorii de vârstă la diferite subiecte despre siguranţa în mediul online..

Resurse didactice (13 scenarii didactice cu fișe și materiale necesare pentru lucrul cu 
elevii). 

Resurse informaţionale (rubrică regulat actualizată cu răspunsuri la cele mai frecvente 
întrebări ale cadrelor didactice). 

Comunitatea pedagogilor activi  

Aproape 700 de cadre didactice din toate raioanele ţării s-au alăturat comunităţii
pentru a fi în pas cu ultimele informaţii despre resurse utile, sfaturi practice, sugestii, principii 
de abordare a subiectelor sensibile despre siguranţa online.

Rezultate la zi

² https://siguronline.md/rom/educatori/resurse-didactice

Peste 180 de pedagogi 
din 30 de raioane ale ţării educă 
comportamente sigure în mediul 
online la elevii din instituţie, fiind 
participanţi activi în cadrul activi-
tăţilor programului 
„Intersecţie. Zona Sigură Online”.

50 de profesori și învăţători (care
predau disciplinele Dezvoltare personală, Educaţie 
pentru media, Educaţie pentru societate, Informat-
ica și Educaţie digitală) formaţi în cadrul instruirilor 
din luna august 2019, au planificat pentru anul 
școlar de studii 2019 – 2020 lecţii și activităţi pentru 
a dezvolta gândirea critică a copiilor în scopul 
utilizării responsabile și pozitive a Internetului. 

Campania Safer Internet Day (SID) 2019 a implicat 17 profesori din 11 raioane împreună cu 
cei 2300 de elevi ai lor în concursul „Împreună, pentru un Internet mai bun”.

Elevi din 3 trepte diferite de învăţământ au participat în activităţi interactive la temele: ABC-ul 
siguranţei online (ciclul primar) și Sexting (ciclul gimnazial).
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În perioada Septembrie – Decembrie 2019, mai 
mult de 50 % dintre profesorii formaţi, au
desfășurat activităţi interactive cu elevii, conform 
planului de activităţi întocmit în luna august.

https://siguronline.md/rom/educatori/resurse-didactice
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi
https://siguronline.md/rom/educatori/resurse-didactice
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CELE MAI ACTIVE 17 ȘCOLI   

Atelier de discuţii și schimb de bune practici 
despre activităţile desfășurate cu elevii – 39 
cadre didactice implicate.

Training-uri de 3 zile pentru formarea 
abilităţilor practice de lucru cu copiii pe tot 
parcursul anului școlar – 50 cadre didactice 
implicate.

În perioada Septembrie – Decembrie 2019, mai 
mult de 50 % dintre profesorii formaţi, au 
desfășurat activităţi interactive cu elevii, conform 
planului de activităţi întocmit în luna august.

Seminare și lecţii demonstrative despre siguranţa online pentru cadre didactice – 110 
învăţători și profesori implicaţi

Colaborări productive – 20 cadre didactice participante în proiectul „Clasa Viitorului” au 
devenit membrii comunităţii „Intersecţie. Zona Sigură Online”


