
 

 

 

AGENDĂ 

Conferința națională a învățătorilor și profesorilor, ediția a II-a  

Ciclul primar, 30.11.2019 

Riscul accesării conținuturilor cu caracter sexual de către copiii de vârsta școlară mică  

8.00 – 9.00 Înregistrarea participanților. Cafeaua de dimineață.  

9:00 – 09:30 Cuvinte de salut 

                        REVENCO Ana, președintă AO Centrul Internațional „La Strada” 

                        PRISĂCARU Angela, consultant principal MECC 

                        Reprezentant/ă Ambasada Franței în Republica Moldova 

09:30 – 10.00 Sesiunea introductivă 

Principalele rezultatele la un an de la lansarea Programului ,,INTERSECȚIE. Zona Sigură Online” 

Sesiunea I își propune să exploreze specificul dezvoltării sexuale a copiilor până la 11 ani cu scopul de a 

aduce în discuție comportamentele firești, considerate a fi ,,normale” sau cele ghidate de o curiozitate 

firească vârstei și cele care pot indica despre posibile semne de alarmă. Doar observând și identificând 

posibile comportamente sexuale problematice, cadrul didactic poate ulterior întreprinde acțiuni care ar 

contribui la starea de bine a copilului.  

 Etapele de dezvoltare sexuală la 0 – 11 ani; 

 Accesarea involuntară a conținuturilor cu caracter sexual și consecințe asupra copilului; 

 Accesarea intenționată a conținuturilor cu caracter sexual și motivele care pot sta la 

bază; 

 Semne și indicatori care vorbesc despre expunerea copilului la materiale cu caracter 

sexual; 

 Sugestii și sfaturi pentru discuția cu copilul. Sugestii și sfaturi pentru discuția cu 

părintele. 

11:00 – 11:20 Pauza de cafea 

SESIUNEA II, 11:20 – 12:00 
AUTOPRODUCEREA CONȚINUTURILOR CU CARACTER SEXUAL  
Sesiunea a II-a are scopul de a prezenta mai multe cazuri asistate de Echipa de Asistență a Copilului din 

cadrul Centrului Internațional ,,La Strada” de auto-producere a materialelor cu conținut sexual de către 

SESIUNEA I, 10:00 – 11:00  
ETAPELE DE DEZVOLTARE SEXUALĂ PÂNĂ LA 11 ANI. 
CARE E LIMITA DINTRE NORMAL ȘI RISC? 



 

 

copii de vârstă școlară mică și a scoate în evidență factorii care au influențat în fiecare din acele cazuri 

producerea acestora.  

 Motive care stau la baza producerii de către copiii de vârstă școlară mică a 

conținuturilor cu caracter sexual; 

 Realități din Moldova. Studii de caz.  

 

SESIUNEA III, 12:00 – 13:00 
LUCRUL CU COPIII ÎN SALA DE CLASĂ  
Sesiunea a III-a are scopul de a prezenta profesorilor unele modele de activități didactice, metode și 

tehnici recomandate pentru abordarea subiectului accesării și creării conținuturilor online la orele de 

clasă.  

 Discuția profesorului cu copiii despre vizualizarea diferitor conținuturi în mediul online 

și crearea conținuturilor proprii; 

 Activități interactive în sala de clasă. 

 

13:00 – 14:00 Pauza de prânz  

 

SESIUNEA IV, 14:00 – 14:45 
CUM REDUCEM RISCUL ACCESĂRII DE CĂTRE COPII A CONȚINUTURILOR CU CARACTER 
SEXUAL? 
Scopul sesiunii a IV-a este de a prezenta cadrelor didactice unele instrumente tehnice care pot ajuta în 

restricționarea conținutului online. Totodată, va fi pusă în discuție necesitatea și utilitatea unor 

asemenea setări tehnice, până la ce vârstă acestea funcționează și de ce eficacitatea acestora nu poate 

fi garantată.  

 Existența setărilor tehnice. Avantaje și puncte slabe; 

 Limita între restricționare și dreptul la accesul la informație. 

 

SESIUNEA VOTING, 14:45 – 15:15 
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 
 

15:15 – 15:45 
CE URMEAZĂ MAI DEPARTE? 
În această sesiune ne propunem să prezentăm cadrelor didactice unele detalii despre campania SID 2020 

și modul în care se pot implica în Concursul pe care îl vom organiza.  

15:45 – 16:00  Înmânarea certificatelor 


