
                                                                                                            

Relații și comunicare în mediul online 

Conferința profesorilor, ciclul gimnazial 

1 decembrie 2018 

                                 AGENDĂ 
 

 

9.30 – 10.00||   Cafea și ceai de bun venit 

10.00 – 10.20||  Deschidere eveniment. Cuvinte de salut.  

Speakeri: Ana REVENCO, Directoare executivă, Centrul Internațional „La Strada” 

                Angela PRISĂCARU, Consultant principal, Direcția Învățământ General, MECC    

Moderatoare: Cristina VAȘCHEVICI, Manager proiecte educaționale, „La Strada” 

10.20 – 11.00|| Sesiunea I: Comportamentele adolescenților online: despre ce ne 
vorbesc datele 

 
 

Subiecte-cheie: 

 Studiul național „Siguranța copiilor pe internet”: principalele constatări și concluzii 
 Cât de inofensiv este SEXTINGul în rândul copiilor? 

 

Speaker: Elena BOTEZATU, Director Program copii, „La Strada”  

Obiective: 
 a prezenta date relevante despre comportamentul adolescenților pe internet;  

 a evalua practicile și atitudinile adolescenților față de transmiterea fotografiilor/video-urilor cu 
conținut sexual în mediul online  

 a identifica condițiile în care sextingul nu mai este inofensiv pentru adolescenți 

 

11.00 – 12: 30||  Sesiunea II:  Cât de periculoasă poate fi comunicarea cu o 
persoană necunoscută în mediul online 

 
 
Subiecte-cheie: 

 Relație offline vs relație online. Specificul vârstei. 

 Aspecte ale relațiilor și comunicării în mediul online. De la „emoji” la transmitere de imagini 

foto/video.  
 Studiu de caz. Riscuri și consecințe. 

 Raportarea cazului de abuz  
Speaker: Agnesa STRĂTUȚA, Psiholog intervievator „La Strada”  

Obiective: 
 a evalua modul în care  particularitățile de vârstă influențează acțiunile și comportamentul 

adolescentului în mediul online.  

 a explica evoluția etapelor  unei relații în mediul online 
 a identifica posibilele consecințe ale unor comportamente riscante și servicii utile la care copilul, 

profesorul sau orice altă persoană poate apela. 

 
 



12.30 – 13.15|| Pauză de prânz 

 

13.15 – 14.15|| Sesiunea III: Cum abordăm subiectul comunicării în mediul 
online la orele de clasă 
 
 
Subiecte-cheie: 

 Setul metodologic al profesorului 

 Tehnici și metode eficiente de lucru 

 Exercițiu practic  

 

Speaker: Cristina VAȘCHEVICI, Manager proiecte educaționale, „La Strada” 
Obiective: 

 a prezenta modele de activități didactice, metode și tehnici recomandate  pentru abordarea 
subiectului la orele de clasă 

 

14.15 – 15.15|| Sesiunea IV:  Cum facem o lecție interactivă pentru adolescenți 
 

 

Subiecte-cheie: 
 Educația copiilor prin propriul exemplu de prezență în social media. 

 Comunicarea în limbajul adolescentului  

 

Speaker: Michelle ILIEV, Manager formare, „La Strada” 
Obiective: 

 a încuraja și motiva profesorii să utilizeze tehnologiile informaționale în procesul educațional 

 a oferi bune practici de desfășurare a unei lecții interactive, comunicând în limbajul 
adolescentului 

 

15.15 – 15.45|| Sesiunea VI: Ce urmează? 
 

Subiecte-cheie: 
 Comunitatea ”profesorilor din zona sigură online”: cum comunicăm în continuare? 
 Activități post-conferință. Concursuri.  

 
Speakeri: Cristina VAȘCHEVICI, Manager proiecte educaționale, „La Strada” 

                                                  Michelle ILIEV, Manager formare, „La Strada” 
 

15.45 – 16.00|| Pauză de ceai și cafea  
 

16.00 – 16.30||Concluzii. Înmânarea certificatelor.  
 

 

*Partener: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM 

 

 


