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Evenimente şi campanii derulate 

 Conferinţe „Împreună pentru siguranţa online a copiilor”

 Campania „Dă BLOCK agresivităţii. Stop cyberbullying!”

 Cursul de formare avizat „Folosirea creativă, utilă şi sigură a 
Internetului”pentru cadre didactice în parteneriat cu CCD-urile din 
fiecare judeţ

 Ziua siguranţei pe Internet 2019: Lansare studiu Ora de Net

Următorii pași

 Concurs  naţional „Aleg conştient. Stop dependeţei de Internet.”

 Campanii judeţene pentru părinţi pe baza resurselor Ora de Net



Conferinţe judeţene
„Împreună pentru siguranţa online a copiilor”

În perioada Septembrie – Decembrie 2018 au
fost organizate conferinţele judeţene care au
vizat anunţarea formării echipelor inter-
disciplinare şi colaborarea inter-
instituţională.

Acestea au reunit reprezentanţi ai
comunităţii locale şi colegi ai membrilor
echipei, precum şi reprezentanţi ai presei sau
autoritatilor locale.

Am primit rapoarte din 35 de judeţe,
numărul total al participanţilor în întreaga
ţară depăşind 4500 de persoane. Vă
mulţumim pentru implicare şi raportare!



Conferinţe judeţene
„Împreună pentru siguranţa online a copiilor”

Celor 7 echipe care nu au reuşit să se organizeze să susţină aceste conferinţe comune
agreate în cadrul seminariilor la care au participat le reamintim că ne arătăm întreaga
disponibilitate pentru a vă sprijini să organizaţi astfel de evenimente şi a oferi
oportunitatea de participare şi cadrelor didactice şi părinţilor din judeţul dvs.

Nevoia este foarte mare la nivel naţional şi sperăm în sprijinul tuturor membrilor acestei
reţelei de a contribui în cadrul evenimentelor publice ale echipei inter-disciplinare.

În cazul în care este ceva ce vă opreşte să continuaţi să fiţi implicaţi în acest proiect, 
vă rugăm să ne anunţaţi, până cel târziu la data de 22 februarie 2019, pentru a 
solicita instituţiei de care aparţineţi să desemneze un alt reprezentant pentru 

colaborarea în cadrul echipei interdisciplinare.

Amintim că această iniţiativă de cooperare naţională şi coordonată de echipa Ora de
Net este recunoscută, asumată şi încurajată de toate instituţiile centrale:
MEN, ANPDCA şi IGPR.



Campania „Dă BLOCK agresivităţii. 
Stop cyberbullying!”

• inițiativă națională derulată în perioada 9 octombrie – 9 decembrie 2018

Pentru a reduce și combate fenomenul de cyberbullying, echipa Ora de Net a pus la 
dispoziția cadrelor didactice un pachet de resurse care conține atât o serie de clipuri video 
care abordează acest subiect, cât și planuri de lecție adaptate etapelor de dezvoltare ale 
copiilor din ciclurile de învățământ – primar, gimnazial și liceal. 

Rezultate raportate pe platfoma internă de voluntariat din cadrul proiectului:
• Peste 6200 de sesiuni susţinute la nivel naţional adresate unui număr de peste 46.000 de 

elevi, părinți și specialiști
• 2.400 de cadre didactice 
• 726 de şcoli, la nivel național. 

Pachetul de resurse rămâne în continuare disponibil pe pagina :
https://oradenet.salvaticopiii.ro/block-agresivitatii  



Cursul de formare avizat pentru cadre didactice
„Folosirea creativă, utilă şi sigură a Internetului”

Organizaţia Salvaţi Copiii, în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale, a lansat programul
naţional de formare a cadrelor didactice pe tema
„Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului
de către copii”.

Cei 73 de formatori selectați de partenerii din
fiecare CCD au participat în perioada 14-18
ianuarie 2019 la cursul de formare de formatori.

Cursurile avizate încadrate în oferta de formare vor
avea o durată de 24 de ore şi vor fi derulate în
perioada martie-mai 2019.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să îi contactaţi
pe colegii din echipa locală, reprezentanţi CCD.



Ziua siguranţei pe Internet 2019

Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet am lansat „Studiul 
privind utilizarea Internetului de către Copii”, prin care dorim să atragem 
atenția asupra modului în care folosirea Internetului are efecte directe asupra 
stării emoționale a copiilor și asupra performanțelor lor sociale și școlare.

Studiul poate fi gasit la adresa: https://bit.ly/2WPjwll



Ziua siguranţei pe Internet 2019

La eveniment au participat : 
• doamna Andronescu Ecaterina, Ministrul Educației Naționale
• doamna Maria-Manuela Catrina, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale
• doamna Gabriela Coman, Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție
• domnul Șerban Iosifescu, expert în educație, Președinte al Agenției Române de Asigurare a 

Calității în Învățământul Preuniversitar. 

Am discutat despre efectele nocive ale internetului și despre ce trebuie să facem noi, adultii, 
pentru prevenirea acestora și pentru protejarea copiilor noștri.



Următorii pași...

Activităţile principale la care vă invităm să ne fiţi alături în perioada 
următoare sunt: 

• Concurs şcolar naţional introdus în calendarul MEN
Aleg conştient. Stop dependenţei de Internet!

• Campanii judeţene pentru părinţi şi alţi îngrijitori ai copiilor
organizate de echipele interdisciplinare din fiecare judeţ, pe baza resurselor 
Ora de Net



 Ora de Net va lansa în a doua jumătate a acestei luni concursul național „Aleg 
conştient. Stop dependenţei de Internet!” adresat copiilor și tinerilor sub 
coordonarea unui adult, cadru didactic sau lider al unui grup de inițiativă.

 Inițiativa are ca parteneri Ministerul Educației Naționale, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și 
Inspectoratul General al Poliției Române 

 Vom reveni cu detalii în momentul lansării şi vă rugăm să ne sprijiniţi în 
diseminarea informaţiilor cu privire la înscrierea în concurs, promovându-l în 
reţeaua dvs de parteneri educaţionali. 

Concurs şcolar naţional Ora de Net
Aleg conştient. Stop dependenţei de Internet!



Evenimente publice județene pentru familii „Protecţia şi participarea 
copiilor în mediul online”

•Organizatori : echipa inter-disciplinară judeţeană 

•Participanţi/judeţ : minim 100 părinţi, bunici, asistenţi maternali 

•Plecând de la rezultatele celui mai recent studiu, echipa de coordonare Ora de Net 
vă va pune la dispoziţie informaţii, prezentări şi resurse pentru părinţi : Martie 
2019

•Perioada de desfăşurare a conferinţelor organizate de echipa interdisciplinară din 
fiecare judeţ: Martie-Aprilie-Mai 2019

•Raportarea activităţilor către Salvaţi Copiii : 15 mai 2019

Conferinte pentru părinţi, bunici, 
asistenţi maternali




