
Misiune
Programul Intersecție. 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.

Context
Pe an ce trece experiențele trăite de copii în mediul online sunt tot mai diverse și prezintă un interes
sporit pentru ei. Odată cu diversificarea activităților online și a posibilităților oferite de lumea
virtuală, copiii se pot expune riscurilor, asociate cu accesarea diferitor conținuturi nepotrivite vârstei,
comunicarea cu persoane necunoscute sau producerea de conținut foto/video cu sine. Educarea
comportamentelor sigure și responsabile în mediul online, rămâne o necesitate stringentă, la care
poate contribui întreaga societate, inclusiv principalii actori în dezvoltarea copilului, cum ar fi școala
și familia.

Abordare 
Programul Intersecție. Zonă Sigură Online presupune o abordare complexă și sistemică, care are
scopul de a capacita comunitatea educațională prin:

„Intersecţie.
Zona Sigură Online”
Factsheet 2022

1. Activități de prevenire și intervenție timpurie 
Campania națională Ziua Siguranței Online (Safer Internet Day/SID), implementată de CI „La Strada” 
 (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 
Încurajarea implicării cadrelor didactice în activități de promovare a siguranței copiilor în mediul
online;
Furnizarea setului minim de instrucțiuni pentru instituțiile de învățământ, în vederea promovării
siguranței copiilor în mediul online;
Ghidarea actorilor educaționali la nivel local în planul de intervenție adaptat specificului abuzului
online. 

3. Consolidarea capacităților 
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 pentru Ministerul Educației și Cercetării în dezvoltarea și
pilotarea setului de standarde pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online.



Dinamica activităților în 2022

Formăm abilități practice de lucru cu copiii pe tot parcursul anului școlar

… 76 cadre didactice implicate în activități de dezvoltare a abilităților de lucru cu copiii pe
diverse categorii de vârstă, la subiectul siguranței online;

... 56 de cadre didactice din 16 raioane, au participat la ateliere de discuții și schimb de bune
practici;

Oferim posibilități de învățare și experiențe pentru schimbul bunelor practici 
    (ateliere de discuții și schimb de bune practici, conferințe offline și în format hibrid) 

Comunitatea online

… 137 cadre didactice s-au alăturat comunității online.

... 125 de psihologi au participat  la ateliere tematice „Intervenția specialiștilor din instituții
de învățământ în situații de violență online”;

Ghidăm și oferim suport specialiștilor în implementarea Standardelor Școlii Sigure Online
(monitorizarea, ghidarea și oferirea de recomandări pentru cadre manageriale, cadre
didactice, psihologi și diriginți)

Geografia
comunității

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



Activități desfășurate în 2022 

Concursul „Împreună, pentru un Internet

mai bun”, la care au participat 10 echipe

formate părinte – copil ghidați de un cadru

didactic (Februarie) 

Webinar pentru 183 de studenți și cadre

didactice (Februarie)

Atelier offline de discuții și schimb de bune

practici cu participarea a 30 de profesori

(Aprilie) 

Masa rotundă „Pilotarea Standardelor

pentru protecția și siguranța

copiilor/elevilor în mediul online (Iulie) 

Conferința națională pentru 26 cadre

didactice „Școala sigură online –

perspectiva elevilor” (Decembrie)

Broșura „De vorbă cu părintele/tutorii despre siguranța online a copilului”,  pentru cadrele
didactice din ciclul primar și gimnazial;    

Au fost elaborate 5 scenarii didactice pentru cadrele didactice din ciclul gimnazial și testate cu
elevii claselor gimnaziale (a VII-a și a VIII-a) la următoarele subiecte:
                      „Comunicarea cu prietenii online”;
                      „Relații și comunicare în mediul online” (2 scenarii);
                      „Cyberbullying sau hărțuirea în mediul online”;
                      „Despre încredere și pericole reale. Sexting”;

4 articole informative și tematice noi;
 

Resurse didactice și de informare pentru profesori 

1
Resursele sunt disponibile pentru orice cadru didactic interesat pe platforma www.siguronline.md,
la rubrica Educator. Profesor. 
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Campania Safer Internet Day (SID) 2022

142 de cadre didactice au desfășurat activități școlare și extrașcolare pentru ciclul primar,
ciclul gimnazial și/sau liceal. Activități la care au fost implicați 10 728 elevi și 5222 părinți.

https://siguronline.md/rom/educatori/resurse-didactice



Ghidăm copii la școală, prin profesorii lor

… peste 10 919 copiii implicați în activități despre siguranța online
 

Elevi ai claselor primare  

Elevi ai claselor gimnaziale  

Elevi ai claselor liceale  

30%

58%

12%

Împreună cu Oficiul Consiliului Europei în Moldova s-a reușit realizarea activităților de

formare a abilităților cadrelor didactice la subiectul siguranței online.

Alături de Platforma multimedia pentru copii din țară zuper.md au fost realizate 10

podcasturi audio „Sunt sigur online” cu sfaturi utile pentru o călătorie plăcută și sigură în

lumea virtuală pentru copii de vârstă școlară mică. 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – prezentarea comunicărilor despre

educație pentru siguranța online în cadrul conferinței naționale „Educația pentru

siguranța online a copilului”.

Colaborări productive 

Programul „Intersecție. Zona Sigură Online” este implementat în parteneriat cu Ministerul
Educației şi Cercetării
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2 https://rb.gy/ldjawq

Mediul online și utilizatorii (16%)

Imaginea mea online (17%)

Imagini bune și imagini rele (12%)

Prieteniile din mediul online (20%)

Reputația online (8%)

Cyberbullyingul sau hărțuirea în mediul online (15%)

Relații și comunicare în mediul online. Sextortion (7%)

Despre încredere și pericole reale. Sexting (5%)

Cele mai discutate subiecte 


