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Conducătorilor instituţiilor de învăţământ
secundar general

Ref.: Ziua Europeană a Siguranţei Online

în temeiul circularei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.02/1316 din 13.01.17, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport vă informează că, anul
curent, Ziua Europeană a Siguranţei Online va fi marcată pe 7 februarie 2017.
Tema europeană din anul acesta este "Be the change: unite for a better internet"
şi îndeamnă participanţii să devină pro-activi şi să aducă contribuţii pentru a
dezvolta aspectele pozitive ale Internetului, zi de zi.
în context, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport solicită ca în perioada
06 - 10 februarie 2017, în toate instituţiile de învăţământ general din subordine
să se desfăşoară activităţi, precum:
- informarea tuturor elevilor despre existenţa portalului
www.siguronline.md, care a fost conceput să informeze şi să promoveze
utilizarea sigură a Internetului de către copii, cu sprijinul şi implicarea
specialiştilor, părinţilor şi profesorilor;
- difuzarea filmuleţelor/spoturilor informative descărcate de pe adresele:
www. siguronline.md, www.lastrada.md;
- antrenarea practică a elevilor în scopul dezvoltării abilităţilor de descărcare,
instalare şi utilizare a mecanismului (softului) de raportare automată,
elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice, ce poate fi
descărcat pe link-ul http:/www. siguronline.md/soft - raportare;

- în cadrul instituţiilor de învăţământ să fie promovată instalarea
programelor antivirus cu activitatea opţiunii Control Parental, destinată
filtrării informaţiei dăunătoare copiilor.
De asemenea, în contextul Zilei Europene a Siguranţei Online, Centrul
Internaţional "la Strada" a pregătit un şir de activităţi şi materiale noi, în scopul
prevenirii hărţuirii pe internet şi ridicarea gradului de conştientizare a pericolelor
ce pot fi în mediul online. Astfel, Centrul Internaţional "La Strada" şi-a expus
disponibilitatea de a se deplasa, pe parcursul lunii februarie 2017, în instituţiile de
învăţământ pentru a difuza gratuit filmul "Teroarea Cyber" şi desfăşura dezbateri
tematice despre Siguranţa Online. Toate costurile legate de organizarea
prezentării filmului şi dezbaterilor tematice vor fi suportate de Centrul
Internaţional "La Strada". Pentru a invita Educatorii de la Egal la Egal ai Centrului
Internaţional "La Strada", contactaţi managerul programului Educatori de la Egal
la Egal, dna Eugenia Maxim (tel.069964455, adresa electronică
Voluntarii® lastrada.md)
Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar general vor prezenta,
conform anexei, informaţia cu privire la acţiunile desfăşurate, până la data de 3
martie 2017, la adresa larisacrudu(5)mail.ru.
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