
 

 

AGENDĂ 

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

Ciclul gimnazial, 07.12.2019 

Sextortion sau șantajul sexual al copiilor în mediul online 

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 fenomenului de ,,sextortion” sau șantaj sexual online prin 

prisma unui studiu de caz care reflectă toate etapele unui abuz sexual în mediul online. Vor fi aduse în 

discuție și unele date și cifre care indică despre incidența cazurilor de șantaj sexual online în Republica 

Moldova.  

 Ce este sextortion sau șantajul sexual în mediul online. De la încredere la pericol. 

 Date și cifre. 

11.00 – 11.20 Pauza de cafea 

SESIUNEA II, 11:20 – 12:20 
PREVENIREA SEXTORTION-ULUI PRIN LECȚII ȘI ACTIVITĂȚI CU ADOLESCENȚII  
Sesiunea a II-a are scopul de a prezenta metode și tehnici de lucru cu elevii la tema ,,sextortion” și 

accentuarea aspectelor cheie care trebuie discutate la orele de clasă pentru a preveni situațiile de abuz 

în mediul online.  

 Recomandări în abordarea Sextortion-ului cu adolescenții 

 Tipuri de activități per categorii de vârstă ( 14 – 16 ani; 16-18 ani) 

 Informare și responzabilizare  sau  educație juridică privind conținuturi cu 

caracter sexual a copiilor. 

 

SESIUNEA III, 12:20 – 13:20 
CUM AR TREBUI SĂ INTERVINĂ PROFESORUL ÎN ASEMENEA CAZURI? 

SESIUNEA I, 10:00 – 11:00  
CUM ARATĂ SEXTORTION-UL? 



 

Sesiunea a III-a are scopul de a aduce în discuție rolul profesorului atunci când află despre un posibil caz 

de abuz sexual online. Ce ar trebui să facă? Cum să reacționeze astfel încât aceasta să nu fie în 

detrimentul copilului? La ce servicii ar putea apela în astfel de situații? 

 Acțiuni de intervenție recomandate pentru diferite circumstanțe ale unui caz de 

abuz sexual online; 

 Ajutorul SigurOnline. 

 

13:20 – 14:20 Pauza de prânz  

 

14:20 – 15:20 
SESIUNEA 4: RAPORTARE ȘI BLOCARE ÎN REȚELE SOCIALE 
Scopul sesiunii a IV-a este de a prezenta cadrelor didactice unele opțiuni tehnice care pot ajuta orice 

persoană care se confruntă cu unele probleme neplăcute în mediul online. Totodată, prin această sesiune 

ne propunem să analizăm în ce măsură opțiunile tehnice nu sunt în detrimentul copilului, mai ales în 

cazurile în care a fost comis un abuz asupra acestuia. 

 Existența setărilor tehnice de blocare și raportare. Avantaje și puncte slabe; 

 Recomandări potrivite pentru diferite situații. 

 

15:20 – 15:40 
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.  

 

15:40 – 16:00  Înmânarea certificatelor 

 

 

 

 

 

 


