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Context
Începutul pandemiei a transferat o mare parte a activităților copiilor, atât educaționale,
cât și distractive, în mediul online. Fapt ce a determinat ca aceștia să petreacă mai mult
timp pe rețele sociale, platforme și jocuri online. Datele celui mai recent studiu privind
experiențele online ale copiilor din Republica Moldova și riscurile la care se supun, precum
și cele înregistrate de serviciul de consiliere și raportare a cazurilor de abuz online
www.siguronline.md , vorbesc despre vulnerabilitatea sporită a copiilor în fața riscurilor
din lumea virtuală. Astfel, 18 % dintre copii cu vârsta cuprinsă între 9 – 17 ani au avut parte
de situații neplăcute în mediul online care i-au deranjat sau supărat. Dintre aceștia, 24 %
nu au vorbit cu nimeni despre situația neplăcută atunci când li s-a întâmplat ultima dată.
În lipsa unor abilități tehnice, critice și sociale, copiii sunt expuși riscurilor în mediul online.
Se simte necesitatea unei educații despre siguranța online în instituțiile școlare, în
corespundere cu noile tendințe și provocări. Or, sistemul educațional este unul dintre
actorii-cheie responsabili să le furnizeze copiilor cunoștințe și să le dezvolte competențe
elementare pentru navigarea sigură în mediul online, conform necesităților ﬁrești în
dependență de vârsta lor.

Misiune
Programul Intersecţie. Zona Sigură Online vine să susțină sistemul educațional în promovarea
siguranței online a copiilor, cu scopul de a preveni expunerea acestora la riscuri în mediul virtual.
Ceea ce ne dorim este ca ﬁecare instituție de învățământ să ﬁe o „zonă sigură online” pentru
ﬁecare copil, unde profesorii dețin cunoștințe, abilități și instrumente de lucru; unde elevii își
dezvoltă gândirea critică, utilizând responsabil și într-o manieră pozitivă resursele internetului.

Abordare
Programul Intersecţie. Zonă Sigură Online presupune o abordare complexă și sistemică,
careare scopul de a capacita comunitatea educațională prin:
1. Activități de prevenire și intervenție timpurie
Campania natională Ziua Siguranței Online ( Safer Internet Day/SID), implementată de
CI La Strada Moldova ( în calitate de Comitet SID în Moldova), ca parte a inițiativei SID
susținute de platforma internațională „Better Internet for Kids”, coordonată de rețeaua
European Schoolnet a Comisiei Europene.
2. Acțiuni de protecție și asistență
Furnizarea serviciilor de asistență juridică, psihologică și psiho-pedagogică în cazuri de
abuz online.
Ghidarea actorilor educaționali la nivel local în planul de intervenție adaptat speciﬁcului
abuzu- lui online.
3. Consolidarea capacităţilor
Activități tematice, offline și la distanță;
Ateliere de instruire;
Ateliere de discuții și schimb de bune practici.
4. Politici publice
Elaborarea de cercetări tematice și suport oferit de MEC în dezvoltarea și pilotarea setului
de standarde pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online.

Dinamica activităților în 2021
Formăm abilităţi practice de lucru cu copiii pe tot parcursul anului școlar
…

86 de cadre didactice noi s-au alăturat comunității;

Oferim suport în pilotarea Standardelor Școlii Sigure Online în cele 6 instituţii din ţară
(instruiri pentru cadre manageriale, cadre didactice, psihologi și diriginți; materiale didactice și informative
pentru implementarea activităților despre siguranța online și intervenției în cazuri de violență online)
...

262 de participări ale specialiștilor din instituțiile și raioanele vizate în procesul de pilotare;

Creștem comunitatea virtuală
… de la

700 de cadre didactice în 2019, la aproape 2 000 de cadre didactice în 2021;

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

3000 de copii în 2019 la peste 11240 de copii în 2021

Oferim posibilităţi de învăţare și experienţe pentru schimbul bunelor practici
(ateliere de discuții și schimb de bune practici, conferințe offline și în format hibrid)
...peste

250 de cadre didactice implicate;

Geograﬁa
comunității
Membri ai comunității
„Intersecție” sunt în ﬁecare
raion din țară, inclusiv în UTA
Găgăuzia și Transnistria

Activități desfășurate în 2021
✓ Concursul „Împreună, pentru un
Internet mai bun”, la care au

20

participat
de cadre didactice
din ciclul gimnazial împreună cu cei

154 de elevi ai lor, care au
implicat 3338 de colegi din
școală în activități.

84

✓ Instruiri online pentru
de
cadre didactice (Ianuarie);
✓

4 ateliere online de discuții și
schimb de bune practici ( Martie –
Mai)

✓

2 conferințe ( Iunie, Decembrie);

✓ Instruiri offline pentru
(August – Octombrie)

64 de cadre didactice
120

✓ Ateliere de lucru pentru
de cadre
didactice (Noiembrie – Decembrie)

Resurse actualizate
✓
✓
✓
✓
✓

2 scenarii pentru ședințele cu părinții în ciclul primar și gimnazial de studii;

2 ghiduri practice pentru cadrele didactice din ciclul primar și gimnazial;
Broșura „Profesori, elevi, educație și siguranța online”;
Ghidul „Intervenția specialistului în cazuri de violență online”;
6 lecții video în limbile română și rusă pentru lucrul cadrului didactic cu elevii în ciclul primar și
gimnazial;
✓ 7 articole informative și tematice noi.
Resursele sunt disponibile pentru orice cadru didactic interesat pe platforma www.siguronline.md,
rubrica Profesor.Educator.
Campania Safer Internet Day (SID) 2021

120 de învățători și profesori au desfășurat activități școlare și extrașcolare pentru 7611 de
copii

Colaborări productive
UNICEF Moldova și Direcţia Generală, Educaţie, Tineret și Sport, Chișinău – elaborarea
lecțiilor video la subiecte ce vizează siguranța online pentru platforma Educaţie Online;
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – prezentarea comunicărilor despre educație
pentru siguranța online în cadrul conferințelor naționale și internaționale.

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

