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1 6 MAR Z021 

INTRARE / IESIRE NR. 2g 0 s-

Către 

Unităţile de învăţământ primar şi gimnazial 

În atenţia 

Doamnei/domnului director, 

Doamnei/domnului consilier educativ 

Doamnei/domnului profesor de informatică 

Referitor la 

AVIZAT 

INSPECTOR ŞCOLAR G 

PROF. ADRIANA 

Adresa MEC nr.1553/DGIP/15.03.2021- protocolul MEC cu Asociaţia ADFABER "Eroii 

internetului" 

Prin adresa MEC nr.1553/DGIP/15.03.2021 , înregistrată la ISJ Ilfov cu nr. 

2805/16.03.2021, suntem informaţi că în baza protocolului încheiat între MEC şi 

Asociaţia ADFABER este susţinut şi promovat programul educaţionai"Eroii Internetului 

-Siguranţa elevilor în mediul online în şco li". 

Protocolul are ca obiectiv formarea cadrelor didactice şi educarea elevilor din 

ciclul primar ş i gimnazial cu privire la siguranţa în mediul online, prin desfăşurarea 

activităţilor programului în unităţile de învăţământ. 

Până pe data de 16 aprilie 2021 cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial 

se pot înregistra în Programui"Eroii Internetului ", pentru a participa la cursuri gratuite. 

Pentru înscrierea în program se va accesa platforma 

www.adfaber.org/profesori sau se va trimite un mailla adresa webinar@adfaber.org. 

Programa cursurilor este disponibilă la: https://adfaber.org/programa. 

Pentru detalii ataşăm adresa MEC nr. 1553. 

Unităţile care vor participa sunt rugate să anunţe inspectoratul la adresa 

teodoralazar@ isj ilfov.ro . 

Cu respect, 

Inspector şcolar 

Calea 13 Septembrie 209, SectorS, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (O) 21 317 36 50 
Fax: +40 {O) 21 317 36 54 

www.isjil fov.ro 
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~ 16MAR 1n11 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

INTRARE / IESiRE NR. ?JO[; 

Nr.1553/DGIP /15.03. 2021 DE ACORD, 

Către 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN .................. AL MUNICIPIUL 

În atenţia d-neild-lui INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 

Vă informăm că Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza protocolului încheiat cu 
Asociaţia ADFABER, susţine organizărea şi promovarea programului educaţional "Eroii 
Internetului- Siguranţa elevilor in mediul online în şcoli". 

Protocolul are ca obiectiv formarea cadrelor didactice şi educarea elevilor din ciclul primar 
şi gimnazial cu privire la siguranţa în mediul online, prin desfăşurarea activităţilor programului 
"Eroii Internetului- Siguranta elevilor în mediul online" în unităţi de învăţământ preuniversitar. 

Asociaţia ADFABER, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Societatea 
Internaţională de Tehnologie în Educaţie- ISTE (International Society ofTechnology in Education) 
a finalizat un audit al programului "Eroii Internetului"; constatându-se îndeplinirea standardelor 
ISTE 2019, ISTE a acordat programului "Eroii Internetului" titulatura Alignment for Readiness, 
validând posibilitatea aplicării acestuia în educaţie. 

Programul "Eroii lllternetului''oferă cadrelor didactke instrumente şi metode utile pentru a 
preda şi noţiuni fundamentale de siguranţă digitală. Materialele dezvoltate de Google în parteneriat 
cu iKeepSafe permit cadrelor didactice să dezvolte elevilor abilităţi privind navigarea, comunicarea 
şi învăţarea în mediul online în condiţii de siguranţă, precum şi conştientizarea de către aceştia a 
potenţialelor pericole din mediul online: cyberbullying, manipulare şi fake news. 

Până pe data de 16 aprilie 2021 cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial se 
pot înregistra în Programul "Eroii Internetului", pentru a participa la cursurile gratuite. Pentru 
înscrierea in program se va accesa platforma www.adfaber.org/profesori, sau se va transmite un 
mail la adresa webinar@adfaber.org. 

Programa cursurilor este disponibilă la: https://adfaber.org/programa 

Vă rugăm să sprijiniţi implementarea programului educaţional prin : 

a) desemnarea, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar, a unei persoane de contact care va 
păstra legatura cu Asociaţia ADFABER.org pe durata implementării programului; 

/> 


