Anul școlar 2019 - 2020
în comunitatea Intersecție. Zona Sigură Online

Septembrie 2019
50 de profesori și învățători au început anul școlar cu o ,,temă pentru acasă”, după
ce au revenit de la atelierele de instruire din luna august. Ne-am propus, împreună,
pe parcursului întregului an școlar să desfășurăm lecții și activități despre siguranța
online, să oferim suport și susținere elevilor pentru a-i ajuta să fie responsabili în
mediul online și să-i ghidăm în caz de situații neplăcute în mediul online.

Octombrie – Decembrie 2019
Peste 770 de copii din clasele primare și gimnaziale au fost implicați în peste 32 de
activități în care au învățat de la dascălii lor:
SĂ-ȘI PUNĂ ÎNTREBĂRI înainte de a posta și distribui conținuturi, înainte de a
dezvălui secrete și informații personale prietenilor sau urmăritorilor din online,
înainte de a trimite poze sau a reacționa cu comentarii la anumite postări sau
mesaje.
SĂ EVALUEZE o situație în mediul online înainte să întreprindă niște acțiuni.
SĂ AIBĂ ÎNCREDERE și SĂ CEARĂ AJUTOR de la persoane apropiate, de la
profesori, de la specialiști pe care îi pot contacta prin portalul Siguronline.md.

Conferința națională a învățătorilor și profesorilor
„Siguranța copiilor online”, ediția II
Comunitatea Intersecție crește. 123 de cadre didactice participă la conferință
pentru a putea oferi copiilor:
DISCUȚII DECHISE la subiecte sensibile
INSTRUMENTE și RESURSE PRIETENOASE
GHIDARE CORECTĂ și SUPORT EFICIENT în depășirea unor situații neplăcute
în mediul online.

Ianuarie 2020
În 151 de școli în care activează profesorii din
comunitatea Intersecție. Zona Sigură Online încep
pregătirile pentru Ziua Siguranței pe Internet 2020.

Februarie 2020
Lecții interesante, proiecte de grup, activități
extrașcolare, expoziții de postere, materiale foto și
video, teste interactive trecute cu succes – toate
acestea pentru și împreună cu cei peste 3530 de
copii pe care peste 90 de profesori i-au provocat și
implicat în activități.

Ziua Siguranței pe Internet 2020
Copiii și adolescenții au apreciat, pentru că, așa cum au spus
ei, tot ce s-a întâmplat în perioada sărbătoririi siguranței pe
internet a fost:
Util și informativ
Vesel și interactiv
Pe alocuri personal, dar abordat cu grijă
Cu soluții concrete pentru situații diferite.

Concursul „ Împreună, pentru un Internet mai bun”
40 de învățătoare și profesoare, participante la ediția a II-a a conferinței despre siguranța
online, au creat minuni și opere de artă despre siguranța online, împreună cu elevii lor
micuți și măricei.
În perioada concursului, peste 1030 de copii ai claselor primare și gimnaziale au transmis
mesaje și sfaturi semenilor despre cum să contribuie la un Internet al imaginilor bune
( micuții claselor primare) și cum poate fi ajutat un coleg sau prieten care trece printr-o
situație de abuz în mediul online de către colegii săi sau de către școala în care învață.
A fost o perioadă activă și frumoasă a anului școlar, în care copiii au învățat să fie: mai
înțelegători, mai empatici, mai prietenoși, mai atenți, mai responsabili de fiecare click pe
Post șI Share.

Martie – Mai 2020

Perioada provocării care i-a învățat pe toți, copii, părinți
și profesori, să trăiască „altfel”, să ofere lecții și să primească cunoștințe
„altfel”.
A fost deloc ușor. Deloc ușor tehnic. Deloc ușor fizic.
Deloc ușor emotional. Dar educarea comportamentelor sigure în
mediul online a continuat. Cu multă grijă și atenție. Fiindcă siguranța și
starea de bine acopilului contează în fiecare zi.
Profesorii activi au continuat sincron și/sau asincron să
ghideze copiii la distanță să folosească resursele web, site-urile și
aplicațiile de socializare activ, pozitv și responsabil.
Profesorii au fost alături „la distanță” de copii pentru a
le reaminti despre:

Comunicarea prietenoasă la distanță cu prietenii
Respectul față de alți utilizatori
Atenția sporită la utilizatorii străini care doresc să comunice cu ei
Grijă față de conținuturile create, publicate și distribuite
Persoane și instrumente de încredere pentru a cere ajutor.

Vacanța mare!
Au muncit profesorii! Au muncit copiii! Toți și fiecare în
parte așteaptă vacanța mare pentru:
a se mai odihni;
a regândi cele reușite mai bine sau mai puțin bine;
a face planuri de viitor.

Dragi dascăli, la final, vă propunem să treceți această listă de
verificare. Este, de fapt, despre succesele și rezultatele dvs. la care ați
depus multă răbdare, grijă, iubire, dedicație, profesionalism pentru ca
discipolii dvs., copii din toată țară, de la mic la mare, să se simtă mai
siguri, fiind conectați și navigând în mediul online.

Listă de verificare pentru anul școlar 2019 - 2020
o Sunt profesor/profesoară a unei comunități prietenoase de profesori „Intersecție. Zona Sigură Online”
și mă preocupă siguranța online a elevilor mei.
o Am împărtășit grijă și responsabilitate în rândul elevilor mei la lecțiile despre siguranța online.
o Am pus bazele prieteniei și încrederii între mine și elevi, vorbindu-le despre ajutor într-o situație
neplăcută.
o Am tins să învăț lucruri noi despre mediul online pentru a fi pe aceeași undă cu elevii mei.
o Am dăruit pe limbajul și înțelesul elevilor mei cunoștințe pe care le-am căpătat în procesul meu de
instruire și învățare despre siguranța online.
o Am fost în continuă căutare a unor abordări cât mai prietenoase pentru elevii mei.
o Chiar dacă ceva încă nu mi-a reușit așa cum am planificat în procesul de educare a siguranței online,
le rămân oricum alături copiilor.
o Eu știu că elevii mei au nevoie de mine, iar eu am nevoie de ei.
o Sunt mândru/mândră să fiu profesor/profesoară!

Să avem grijă de noi și să continuăm cu același entuziasm și dedicație
și în anul de studii 2020 - 2021!

