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Oaspeți de onoare:
Golubev-Brînza Svetlana, Inspector al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din mun Chișinău.

Coropceanu Aliona, director adjunct educație, Instituția Privată de Învățământ LCI “Prometeu-Prim”.

Perciun Natalia, psiholog școlar, Instituția Privată de Învățământ LCI “Prometeu-Prim”.

Cracan Mariana, Direcția Educație Anenii Noi, secția managment a curriculumului, formare profesională continuă.

Borisov Victoria, director Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, orașul Anenii Noi.

Ciuntu Ana, director adjunct instruire, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, orașul Anenii Noi.

Țurcanu Elena, director adjunct educație, Liceul Teoretic Măgdăcești, s. Măgdăcești.

Dobreanschi Doina, învățător clasele primare, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare", or. Drochia.

Bulbaș Tatiana, director adjunct educație, IP Liceul Teoretic „Minerva”, mun. Chișinău.

Membrii Comisiei Metodice Științe, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” – 18 membri.



Scop – implicarea copiilor, tinerilor, părinţilor dar şi a profesorilor
în conturarea unor idei prin care utilizatorii pot construi împreună
un Internet mai bun prin modelarea propriului comportament sau
modelarea unor comportamente pozitive pentru alţi utilizatori, prin
raportarea conţinuturilor ilegale, necorespunzătoare sau
dăunătoare, precum şi prin crearea unor oportunităţi de colaborare,
lucru în echipă şi diseminarea informaţiilor.



Obiective:
● Să responsabilizeze elevii în legătură cu pericolele reale care pot apărea pe Internet.
● Să informeze elevii în legătură cu:

o ce ar trebui să știe atunci când se aventurează în descoperirea Internetului;
o cum trebuie sa reacționeze în anumite circumstanțe;
o unde și cui trebuie să ceară ajutor în momentele în care situațiile îi depășesc.

● Să documenteze elevii despre sursele mai sigure pentru navigarea pe Internet, atât
internaționale, cât și din Republica Moldova.

● Să ajute elevii să devină cetățeni informați, activi, responsabili în spațiul online.
● Să motiveze elevii cu privire la utilizarea în mod rațional a calculatorului și folosirea în

siguranță a Internetului.
● Să inspire elevii și cadrele didactice în inițierea de noi proiecte intra-, inter- și trans-

disciplinare cu privire la Siguranța online.



1. Grupul țintă: elevii din instituțiile școlare vizate.
2. Modul de desfășurare: activitățile s-au desfășurat după modelul hibrid (parțial cu prezentă

fizică, parțial cu activități online).
3. Obligațiile părților:

A. Sprijinirea la realizarea obiectivelor;
B. Respectarea termenilor de desfășurare a activității;
C. Cadrele didactice din instituții au oferit suport informațional, au ghidat și coordonat

activitatățile elevilor;
D. Asigură conexiunea de bună colaborarea a elevilor din ambele instituții și sporirea

calității comunicării asertive în rândul elevilor;
E. Cadrele didactice și elevii implicați în proiect au mediatizat la nivel municipal, național

rezultatele obținute prin intermediul publicațiilor, filme de totalizare, rețelele de
socializare, radio, TV, etc.;

F. Prezentarea în cadrul conferinței:
-a unui film de 3 minute, unde sunt redate toate activitățile desfășurate în cadrul instituției;
- a celui mai bun proiect sau activitate din cadrul instituției elaborată de către un elev/elevi.



1. CUVÂNT DE ÎNCEPUT 
A  INVITAȚILOR



Rusu Tamara,  Director adjunct instruire, 
profesor de fizică grad didactic superior
IPLT “Gheorghe Asachi”

Golubev-Brînza Svetlana, Inspector al Direcției Generale 
Educație, Tineret și Sport din mun Chișinău.





2. PREZENTAREA  
ACTIVITĂȚILOR

DESFĂȘURATE ÎN INSTITUȚIILE 
PARTICIPANTE



Prezentarea în cadrul conferinței:

 a unui film de 3 minute, unde sunt redate toate activitățile desfășurate în cadrul
instituției;

 diseminarea celui mai bun proiect desemnat de comisia internă din cadrul instituției,
elaborată de către un elev/elevi.



Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”



Instituţia Privată de Învățământ LCI „Prometeu-Prim”, mun.Chișinău



Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare", or.Drochia



IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din com. Purcari, filiala Gimnaziul Viișoara



Instituția Privată de Învățământ Școala primară–Grădiniță „Abeceluș”, or.Durlești



Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, orașul Anenii Noi



Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, mun. Chișinău



Liceul Teoretic Măgdăcești, s. Măgdăcești



Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, mun. Chişinău



IP Liceul Teoretic „Minerva”, mun. Chișinău



3. ÎNDEPLINIREA 
CHESTIONARULUI



În urma completării  chestionarului s-a obținut un rezultat foarte bun din partea elevilor participanți. 
Mai mult de 70% din răspunsuri au fost corecte.



Realizarea unui chestionar de către elevii din instituții



4. LANSAREA OFICIALĂ A 
SITE - ULUI



https://sites.google.com/chisinau.edu.md/siguranta-online/acas%C4%83

https://sites.google.com/chisinau.edu.md/siguranta-online/acas%C4%83


Proiectele realizate de elevi și profesori din instituții lansate pe site-ul
(mailto:https://sites.google.com/chisinau.edu.md/siguranta-online/acas%C4%83), vor asigura
continuitatea procesului educațional prin furnizarea unui șir de resurse didactice și suport
informațional pentru cadrele didactice, părinți, totodată vor servi ca platformă de difuzare a unor
sfaturi ce vizează siguranța online. Publicarea unor recomandări, resurse didactice sau chiar lecții
video înregistrate la subiectul siguranței copiilor online devine o oportunitate în ajutorul cadrului
didactic în activitățile cu elevii despre siguranța online.

mailto:https://sites.google.com/chisinau.edu.md/siguranta-online/acas%C4%83

	Conferința republicană educativă online cu tema �„Fii Online în siguranță!”�Ediția I�03.11.2021
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	1. Cuvânt de început �a  invitaților
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	2. Prezentarea  activităților�desfășurate în instituțiile participante  
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	3. Îndeplinirea chestionarului
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	4. Lansarea oficială a �site - ului
	Slide Number 26
	Slide Number 27

