ABC-ul siguranței online
Conferința profesorilor, ciclul primar
8 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 – 10:50|| Sesiunea I: Comportamente online ale copiilor de vârstă școlară
mică: despre ce ne vorbesc datele
Subiecte-cheie:
 Date internaționale și naționale
 Realități și aspecte specifice Republicii Moldova
 Conținuturi dăunătoare și ilegale
Speaker: Elena BOTEZATU, Directoare Program Copii, „La Strada”
Obiective:
 a prezenta date relevante despre modul în care copiii de vârstă școlară mică utilizează
Internetul;
 a puncta riscuri cărora se expun copiii la această vârstă în mediul online;
 a identifica principalele semne ale unui conținut dăunător și/ sau ilegal

10:50 – 11: 30|| Sesiunea II: Cum afectează conținuturile online
comportamentul copiilor
Subiecte-cheie:
 Impactul conținuturilor online dăunătoare asupra copilului de vârstă școlară mică
 Consecințe pe termen scurt și lung
 Crearea conținuturilor online de către copii
Speaker: Agnesa STRĂTUȚA, Psiholog intervievator „La Strada”
Obiective:
 a evalua impactul conținutului online și modului în care copiii utilizează internetul asupra
comportamentului și acțiunilor ulterioare ale acestora;
 a explica raționamentele din spatele cazurilor reale, în care copilul a creat conținut sexualizat la
o vârstă mică

11:30 – 12:30|| Sesiunea III: Cum comunicăm elevilor despre regulile de
siguranță online la orele de clasă
Subiecte-cheie:
 Tehnici și metode de lucru potrivite în activitățile despre siguranța online
 Planul de activități despre siguranța online
 Exercițiu practic
Speaker: Cristina VAȘCHEVICI, Manager proiecte educaționale, „La Strada”
Obiective:
 a oferi modele de activități, metode și tehnici utile în lucrul cu copiii

12.30 – 13.15|| Pauză de prânz
13.15 – 13.45|| Sesiunea IV: Ce facem atunci când găsim conținut online
nepotrivit vârstei copiilor
Subiecte-cheie:
 Adresările copiilor pe platforma informativă www.siguronline.md
 Siguranța clickului – ce sfaturi oferim copiilor care găsesc conținut ,,deranjant” pe internet
Speaker: Angela PALANCEAN, Manager SigurOnline.md, „La Strada”
Obiective:
 a evalua atitudinea copiilor care se confruntă cu conținut ,,deranjant” în mediul online, în baza
adresărilor parvenite la www.siguronline.md
 a puncta pașii concreți pentru ,,raportarea” conținuturilor ilegale și dăunătoare copiilor în
mediul online
 a veni cu sfaturi utile pentru protecția copiilor de conținuturi nepotrivite vârstei.

13.45 – 14.45|| Sesiunea V: Abilități digitale
Subiecte-cheie:
 Abilitatea digitală în procesul didactic
 Utilizarea pozitivă a internetului în procesul educațional
Speaker: Adrian GRĂDINARU, profesor, Colegiul Politehnic Chișinău
Obiective:
 a identifica metode pozitive de utilizare a tehnologiilor informaționale de către copil
 a ilustra bune practici de utilizare a internetului în procesul educațional de către copil și
profesor.

14.45 – 15.15|| 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”

15.15 – 15.30|| Pauză de ceai și cafea
15.30 – 16.00||Concluzii. Înmânarea certificatelor.
*Partener: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM

