
Ziua Sigurantei pe Internet este un eveniment de anvergura europeana, desfasurandu-se anual 

in luna Februarie, sub egida retelei europene "INSAFE" - European Safer Internet Network in 

cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. 

 

Ziua Sigurantei pe Internet are ca scop promovarea utilizarii intr-un 

mod mai sigur si responsabil a tehnologiei on-line si a telefoanelor 

mobile, mai ales de catre copii si adolescenti, precum si constientizarea 

si educarea acestora asupra pericolelor navigarii nesupravegheate pe 

Internet. 
Sustinuta la nivel european de catre organizatia INSAFE si de Directoratul General pentru 

Media si Societatea Informatica al Comisiei Europene, Ziua Sigurantei pe Internet a 

atins un grad global de participare, constientizare si acoperire media, aflandu-se in continua 

crestere. Ajunsa la editia a XI-a, Safer Internet Day 2014, va avea loc pe data de 11 

Februarie si va fi sarbatorita in aproximativ 65 de tari din intreaga lume. Tema acestei editii 

este: "Let’s create a better Internet together!" ("Impreuna facem internetul mai bun!") si vizeaza 

necesitatea stabilirii unei etichete general acceptata privind navigarea pe Internet. 

 

Ca in fiecare an, echipa de coordonare a activitatilor educationale Sigur.info a dezvoltat un 

Kit de resurse pentru voluntarii proiectului. Kitul de Voluntariat Sigur.info este o colecţie 

de resurse educaţionale care incurajează şi sprijină cadrele didactice şi voluntarii Sigur.info să 

discute despre subiecte esenţiale ce ţin de siguranţa online în cadrul sesiunilor de informare 

susţinute de ei pentru preşcolari, copii şi adolescenţi şi în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi 

profesorii.  

Kitul de voluntariat Sigur.info conține: 

 Planuri de lectii extrase din Ghidul pentru siguranta online dezvoltat de Organizatia 

Salvati Copiii in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale 

 Ghidul creat de tineri pentru tineri: We want to web! 

 Clipuri Sigur.info – Spoturi, clipuri reprezentative subtitrate si tutoriale 

 Articole Sigur.info – Helpline – informatii despre siguranta online 

 Metode de lucru cu elevii – activitati interactive de lucru cu elevii si jocuri pe tema 

sigurantei online 

 Materiale pentru educatori si invatatori – resurse pentru prescolari si copii mici 

gestionate de profesori 

Kitul de voluntariat este accesibil voluntarilor din cadrul proiectului Sigur.info prin 

intermediul platformei de voluntariat.Pentru detalii privind voluntariatul in cadrul proiectului 

va invitam sa accesati pagina www.sigur.info/voluntar Pentru crearea unui cont pe platforma, 

urmati instructiunile de pe pagina www.sigur.info/platformavoluntari  

 

http://www.sigur.info/voluntar
http://www.sigur.info/platformavoluntari

