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Context
În ultimii ani, copiii de vârstă mică, accesează tot mai 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 responsabili să le furnizeze copiilor
cunoștinţe și să le dezvolte competenţe elementare pentru navigarea sigură în mediul online,
conform necesităţilor ﬁrești în corespundere cu vârsta lor.

Misiune
Programul Intersecţie. Zona Sigură Online vine să susţină sistemul educaţional în promovarea
siguranţei online a copiilor, cu scopul de a preveni expunerea 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, unde elevii
își dezvoltă gândirea critică, utilizând resursele internetului responsabil și de o manieră
pozitivă.

Abordare
Programul Intersecţie. Zonă Sigură Online presupune o abordare complexă și sistemică, care
are scopul de a capacita comunitatea educaţională prin:
1. Activităţi de prevenire și intervenţie timpurie
Campania natională Ziua Siguranţei Online ( Safer Internet Day/SID), implementată de CI La
Strada Moldova ( 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.
2. Acţiuni de protecţie și asistenţă
Furnizarea serviciilor de asistenţă juridică, psihologică și psiho-pedagogică în cazuri de abuz
online.
Ghidarea actorilor educaţionali la nivel local în planul de intervenţie adaptat speciﬁcului abuzului online.
3. Consolidarea capacităţilor
Activităţi tematice, la distanţă;
Ateliere de instruire;
Ateliere de discuţii și schimb de bune practici.
4. Politici publice
Elaborarea de cercetări tematice și suport oferit MECC în dezvoltarea și implementarea setului
de standarde despre siguranţa online în școală.

Dinamica activităților în 2020
Formăm abilităţi practice de lucru cu copiii pe tot parcursul anului școlar
… de la

182 de cadre didactice în 2019, la 303 de cadre didactice în 2020.

Informăm cadre didactice și cadre didactice de conducere în domeniul siguranţei online
(seminare, webinare, instruiri la distanţă)
… de la

319 cadre didactice în 2019 la 2148 de cadre didactice în 2020

Creștem comunitatea virtuală
… de la

700 de cadre didactice în 2019, la 1300 de cadre didactice în 2020

Ghidăm mai mulţi copii la școală, prin profesorii lor
… de la

3000 de copii în 2019 la 7320 de copii în 2020

Interes în creștere pentru a beneﬁcia de activităţi de instruire
…de la

211 cadre didactice în 2019 la 1530 de cadre didactice în 2020
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Activități desfășurate în 2020
Concursul „Împreună, pentru un Internet
mai bun”, la care au participat
de cadre
didactice din
de instituţii de
învăţământ și mai bine de
de elevi
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Atelierul de discuţii și schimb de bune practici (oﬄine)

30 de pedagogi

2000 de pedagogi și cadre didactice de conducere;
Instruiri la distanţă - peste 120 de profesori și învăţători din toate raioanele ţării
Webinare tematice - peste

Resurse actualizate
 5 scenarii de lecţie pentru ciclul primar și 8 scenarii de lecţie pentru ciclul gimnazial,
disponibile pentru orice cadru didactic interesat pe platforma siguronline.md

 un ghid nou pentru profesori, pentru o lecţie online în siguranţă;
 postere și materiale informative;
 14 articole informative și tematice noi.
Campania Safer Internet Day (SID) 2020 a ajuns în

26 de raioane

91 de învăţători și profesori au desfășurat activităţi școlare și extrașcolare pentru 3530 de
copii
Sute de elevi ai claselor primare, gimnaziale și liceale s-au implicat activ în discuţii și au
elaborat propriile materiale informative la temele: „Imagini bune. Imagini rele/nepotrivite”,
„Prietenii online”, „Relaţii și comunicare în mediul online”, etc.

Colaborări productive
 Centrul Republican pentru Copii și Tineret (ARTICO) – sesiuni tematice live pentru
cadre didactice;

 Proiectul Clasa Viitorului - instruirea participanţilor la formările de formatori G_Suite
despre subiectul siguranţei online în educaţie,

 Proiectul Educaţie Online – prezentarea resurselor informaţionale despre siguranţa
copiilor în mediul online, disponibile pentru cadre didactice, copii și părinţi.

Programul „Intersecție. Zona Sigură Online” este implementat
cu suportul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării

