
Cyber Elite Teen
Club
 DEDICAT COMUNITĂȚII
ADOLESCENȚILOR
DIN ROMÂNIA

Luați pasiunea pentru
universul ONLINE și 

 tehnologie și transformați-o
într-o abilitate și o carieră de

succes!



Cyber Elite Teen Club
Trăim deja în era digitală! Calculatoare personale, tablete,
telefoane mobile și alte gadget-uri, rețele sociale, stocare
în cloud, educație online, jocuri, cumpărături online – toate
acestea sunt o confirmare a faptului că tehnologia a
devenit parte integrantă a vieții noastre. 

Sunt foarte rare persoanele care se pot descurca în viața
de zi cu zi fără să folosească tehnologia. Una dintre cele
importante provocări pe care le prezintă tehnologia și
dezvoltarea societății informaționale este securitatea
informațiilor, a datelor, în special securitatea informațiilor
copilului, adolescenților. 

Securitatea cibernetică pentru adolescenți este în prezent
o problemă foarte importantă, dar este destul de dificil de
rezolvat prin intermediul învăţământului şcolar formal. 

 

Cyberbulling, furtul, pierderea de
informații personale sau dezvăluirea
informațiilor confidențiale ale
adolescenților, sunt unele dintre
cele mai des întâlnite amenințări la
adresa securității cibernetice.



Nu toți adulții sunt pregătiți să accepte pierderea de
informații importante, așadar imaginați-vă cât de puțin
pregătiți sunt copii și adolescenții. De aceea este bine să
conștientizăm importanța securității cibernetice și să îi
pregătim pe copii, echipându-i cu informații utile, pentru
a se feri de pericolele din universul online. 

Iar dacă IT-ul este pasiunea copilului tău, securitatea
cibernetică este unul dintre domeniile în care ar putea
activa cu succes ca adult. 

Fiecare industrie are nevoie și de profesioniști în
securitate cibernetică, așa că indiferent dacă ești
interesat de sport, modă, politică, TV, mass-media,
energie, automotive sau orice altceva – informațiile
trebuie păstrate în siguranță, astfel încât vor exista
oportunități de a lucra oriunde și a îmbina mai multe
lucruri care ne plac.  De asemenea, în securitatea
cibernetică, ritmul schimbării este unul mare.
Întotdeauna există ceva nou de învățat, ceea ce
înseamnă că nu te plictisești niciodată.

Este un domeniu extrem de
important în prezent și care va
continua să fie crucial și în
viitor.



Program Mentorat Cyber
Elite Teen

 
Bazele Securității Cibernetice pentru

adolescenți

Arta învățării bazelor Securității Cibernetice – un mod
plăcut, practic și interactiv de a face primii pași în
Securitate Cibernetică

DATA:   23/24Martie – 10 Iunie 
STRUCTURA: Programul Cyber Elite  Teen- (pentru
adolescenți) combină predarea live cu studiu și teme
individuale
MODALITATE: Online – pe platforma zoom. Predare în
real time de către Mentor 
VÂRSTĂ:   14-17 ani 
PROGRAM:  12 sesiuni, durata sesiune 1-1,5 h
PERIOADA:  Martie – Iunie 2023
ÎNSCRIERE:  27.02- 17.03 

 
 

INTÂLNIRE ZOOM PENTRU
ÎNSCRIERE: PĂRINȚI & ELEVI

 

6.03 /9.03 /10.03 



CE VA ÎNVĂȚA FIICA SAU FIUL TĂU?

Abilitați de carieră 

Gândire critică

Perseverență

Abilități de comunicare 

Abilități de lucru în echipă

Prevenirea incidentelor și găsirea soluțiilor 

Flexibilitate și adaptabilitate

Securitate cibernetică pentru începători:
teorie și practică 

 

SCOPUL PROGRAMULUI

 CYBER ELITE – TEEN 
 
 

 

Formează juniorii de astăzi
pentru a deveni seniorii de
mâine în securitate
cibernetică

Ajută adolescenții să dobândescă o abilitate nouă
și îi îndrumă să își aleagă viitoarea carieră în
securiate cibernetică, căutată în piața locurilor
de muncă și bine plătită.
 



Facilitează învățarea bazelor securității
cibernetice și a manierei în care își pot ajuta
colegii, prietenii, frații sau surorile să fie în
siguranță în mediul online.

Ajută adolescenții să conștientizeze riscurile și să
dobândească abilități sigure și comportament
adecvat atunci când sunt în mediul online,
pentru a preveni și a se apăra de pericole (furt de
date, furt de identitate, cyberbullying) 

DE CE SĂ SE ÎNSCRIE FIICA SAU FIUL
TĂU ÎN CYBER ELITE TEEN CLUB? 

 
Odată cu creșterea generării de date digitale, se
anticipează că în scurt timp atacurile cibernetice
se vor multiplica de patru ori. Așadar, atât
indivizii cât și instituțiile publice,
guvernamentale sau companile private sunt din
ce în ce mai mult expuse atacurilor cibernetice.

 
             BENEFICII

 Capacitatea de a face diferența în
lume, protejând oamenii (prieteni,
familie) dar și companiile de
amenințările cibernetice. 



Oportunitatea de a dezvolta noi abilități și
cunoștințe legate de securitate cibernetică.

Cu ajutorul Mentorului (senior expert cu
experiență solidă în securitate cibernetică):

Va învăța despre ce înseamnă securitatea
cibernetică și cum să te folosești de tehnologie.
Va primi îndrumare cu privire la studiul
individual
Va fi ghidat/ă spre ce tip de rol, ramură din
securitatea cibernetică, ar fi potrivit să se
îndrepte și despre care să continuie să învețe.
Va primi feedback continuu cu privire la
cunoștințele acumulate.
Va primi răspunsuri, soluții atunci când are
întrebări sau se blocheză la o temă.

Va învăța cum să lucreze și cum să comunice cu
alți colegi sau un viitor șef.
Va descoperi cum să valideze progresul său
individual, cum evalueze dacă face bine ceea ce
face.
Va afla cum să stabilească priorități de învățare.

Dacă va alege o carieră în securitate
cibernetică, are șansa de a lucra într-
un de la domeniu aflat în plină
expansiune. Locurile de muncă în
domeniul securității cibernetice sunt
foarte solicitate, sunt disponibile atât
ca activitate la distanță sau la locație,
iar cererea este de așteptat să
crească cu aproximativ 20% în
următorii cinci ani.



CUM TE ÎNSCRII ? 
Urmezi 3 pași simpli 

 
PASUL 3    Te înscrii în Program

Fondatoarea Academiei împreună cu Mentorul
Programului iți vor prezenta Programul, în ce constă
și care sunt pașii de urmat.

În urma primirii mesajului de la Liceu alegi
data potrivită pentru tine în care poți
participa la o sesiune pe zoom.

Participi la o sesiune Gratuită pe zoom
despre Programul de Mentorat Cyber Elite
Teen în ziua aleasă

PASUL 1

PASUL 2



Irina Peptenaru
Fondator Cyber Space Academy

 
irina@cyberspaceacademy.eu

0722968044


