
The European Commission's support for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the
contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

SECURE INTERNET, REAL FREEDOM
" Safety does not come instantly, you should implement it consistently."

GHID PENTRU ELEVI, PĂRINȚI ȘI
PROFESORI

2019-1-HU01-KA201-061212



INTRODUCERE

Acest ghid este un instrument util pentru toți copiii, părinții,
îngrijitorii și profesorii copiilor de vârstă școlară pentru a 
 facilita începerea conversației despre siguranța online.
Informațiile provin din evenimente realiste din mediul online,
iar autorii explică pericolele internetului în termeni pe care
copiii îi vor înțelege. Acesta încorporează provocarea
siguranței cibernetice în lumea de astăzi și abordează
această preocupare în viața copiiilor de vârstă școlară și
modul în care părinții sau profesorii lor ajută la depășirea
problemelor experimentate în mediul online.
Acest ghid a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus+
„Secure Internet, Real Freedom”, cu numărul de referință
2019-1-HU01-KA201-061212, susținut de Comisia Europeană.
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PROVOCĂRI
Mi s-a întâmplat asta și încă port
cicatricile imprudenței noastre.
Când ai 11 ani vrei să realizezi totul
rapid și curajos. Vrei să ieși în
evidență, să fii un erou. Vrei să-ți
arăți abilitățile, să fii plăcut, să fii
admirat. Eram prieteni, băieți de
clasa a 5-a. După școală ne jucam
afară.
Uneori mergeam cu bicicleta,
alteori ne plimbam prin parc sau
încercam să găsim ceva diferit.
Era o zi însorită și am decis să ne
luăm bicicletele și să ne plimbăm
prin cartier. Curând am ajuns la
cea mai apropiată gară. Ne-am
oprit pentru că nu am putut
trece șinele. Am lăsat bicicletele
și am început să spunem povești.
Ivo a sugerat să ia selfie-uri. A fost
o provocare pe internet. Una
eroică. Am observat o locomotivă
singuratică în depărtare.
Ne-am ascuns bicicletele în
tufișuri, ne-am luat mobilul și am
alergat spre ea. Nu era nimeni în
jur. Era încuiat, dar era o scară
care ducea în vârf. În mintea
noastră vedem deja filmul nostru
vechi de cowboy selfie-uri.
Curând ne-am trezit acolo făcând
o fotografie după alta. Zhoro a
găsit ceva ca un mâner atârnat
de firele de deasupra.

POVESTEA LUI MARTIN



A spus că ar fi atât de tare să stai
acolo ținând-o. Asta a fost!... Am
simțit o durere ascuțită.
Am deschis ochii... Eram într-o
cameră. Era un miros groaznic...
Nu mă  puteam mișca... Eram în
spitalul de urgență Pirogov, din
Sofia... Am fost ars grav... Au
urmat operații după operații. eu
eram singurul care a
supraviețuit... Prietenii mei au
murit...Ce pot să spun.. Doar o
provocare. A meritat? Vieți
omenești... Picioarele și corpul
meu sunt acoperite de cicatrici...
Am absolvit.. Sunt student 
 acum... Dar Ivo, Zhoro și Plamen
au rămas acolo, la statie...
Prietenii mei, băieți de clasa a 5-
a. 

Dacă vizitați un site web care
conține provocări, rămâneți
calmi. Spune-le părinților,
profesorilor sau unui adult. Nu
cădeți în capcană. Singurul lor
scop este să facă profit.
Raportați site-ul dacă credeți că
există ceva înfricoșător, periculos
sau dăunător în el. Nu accepta
cereri de prietenie de la persoane
pe care nu le cunoști.

SFATURI PENTRU ELEVI

Eram la serviciu când mi-a sunat
mobilul, era un număr
necunoscut. Probabil o greseală,
am gândit, dar am raspuns la
apel. S-a prezentat un polițist.
Când am auzit „departamentul
de poliție”, nu am știut ce să
cred. Apoi a venit... Fiul tău...
spitalul de urgență Pirogov...
Ars... de viu... Am leșinat... Colegii
au terminat conversația... M-au
dus la Urgență... Dar ceilalți
băieți? ...
Dar mamele lor? Dar tații lor? 
De câte ori discutasem despre
decizii pripite. Am vorbit despre
acea fată care căzuse într-o
groapă a unui lift încercând să-și
salveze telefonul mobil căzut. O
altă nenorocire legată de selfie-
uri. Martin nu avea voie să
părăsească cartierul și să meargă
cu bicicleta departe în parc...
Martin a supraviețuit. El încă se
luptă eroic cu consecințele. Când
mă întâlnesc cu părinții băieților
morți încep să plâng.. Plângem
împreună....

POVESTEA MAMEI LUI MARTIN

SFATURI PENTRU PĂRINȚI
Să interzicem copilului nostru să
viziteze site-uri web unde pot
afla despre provocări?
Restricțiile nu duc niciodată la
rezultate bune. Copilul poate
deveni mai curios și poate găsi
informațiile pe alt dispozitiv.
Putem transforma problema
într-o discuție valoroasă despre
pericolele vieții reale și despre
modalități de a reacționa la
acestea.



Martin era în clasa mea. Prietenii
lui erau în clase diferite. Băieți
buni din familii grijulii. Băieți cu
caracter. Băieți care cresc
imaginându-se răufăcători. Când
am aflat cum au murit băieții, și
cum a supraviețuit Martin am
vorbit mult cu elevii noștri. Au
continuat să pună întrebări,
căutând mângâiere. Eram adulți,
dar nu eram pregătiți să vorbim
despre pericolele noii tehnologii
și despre utilizarea acesteia...
Cazul lui Martin și al prietenilor lui
a fost un avertisment pentru noi
toți. Trebuie să ne gândim la
siguranța noastră, la valoarea
vieții umane care nu poate fi
măsurată printr-un selfie eroic.
Cred că în Curriculum trebuie să
existe lecții obligatorii despre un
internet sigur. Avem nevoie de
un pachet de reguli și instrucțiuni
despre cum ar trebui să
reacționăm în caz de dezastru.
Este responsabilitatea noastră în
fața societății.
 

POVESTEA PROFESORULUI
LUI MARTIN

SFATURI PENTRU PROFESORI
Noi provocări la modă în rândul
adolescenților apar tot timpul.
Mituri ale jocurilor suicidare,
repetări ale activităților riscante
văzute online, cum ar fi înghițirea
de obiecte și substanțe dăunătoare
sau realizarea selfie-urilor în locuri
periculoase, trenuri, clădiri înalte.
Asumarea riscurilor și
experimentarea nu sunt
neobișnuite pentru adolescenti.
Răspândirea provocărilor extreme
este cu adevărat periculoasă.
De aceea, este de o importanță
vitală ca părinții și profesorii să
discute cu adolescenții despre
ceea ce fac ei și găsesc interesant
pe internet. Este foarte bine ca
adolescenții să aibă niște sfaturi și
să nu urmeze dorința de like-uri și
popularitate ieftină care le riscă
sănătatea și viața.



S-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și
mie. Profesorul nostru de IT ne
avertizează întotdeauna despre
pericolele internetului și despre
cum să-l folosim în siguranță. Ne-
a arătat filme educaționale
interesante și ne-a repetat mereu:
Nu ar trebui să publicați niciodată
date personale pe internet. Nu ar
trebui să postați niciodată
fotografii cu voi înșivă. Cineva s-ar
putea să abuzeze de ele! DA! Știu
toate astea. Dar nu i-am urmat
sfatul. Cum s-a întâmplat? M-am
îndrăgostit profund. Băiatul era
mai mare decât mine. L-am văzut
pe coridor în timpul pauzei mari,
înalt, păr negru, aspect cald și
strălucitor.
Frumos! Mi-am dat seama că aș
face orice pentru a-i atrage
atenția. Eram înnebunită, gata să
fac lucruri nebunești. De zile
întregi mă gândeam cum să-l
impresionez. S-a întâmplat pe
neașteptate, brusc. Ne-am întâlnit
pe coridor. Geanta mea a căzut pe
podea.
A luat-o cu blândețe și mi-a întins-
o. Banal. Ochii ni s-au întâlnit.
- Eu sunt Ivan.
- Mariya.
Am vorbit o vreme și am schimbat
numere de telefon. Părea să fi
funcționat.
 

POVESTEA MARIYEISEXTING



Ne întâlnim pe coridor, la cantină,
în curtea școlii. Am vorbit despre
diferite lucruri comune, nu
personale: despre vreme, profesorii
noștri, prietenii noștri. Mai târziu
mi-am dat seama că eu sunt cea
îndrăgostită. Pentru el, nu eram
altceva decât o prietenă de la
școală. M-am gândit cum să-l
impresionez pe Ivan. Nu am
acceptat ideea că ar putea iubi o
altă fată. Stăteam ore întregi în fața
oglinzii în fiecare zi. Mi-a plăcut de
mine. Lumea spunea că sunt
frumoasă.
M-am întrebat: De ce nu mi-a spus
niciun alt băiat. Te iubesc! Aveam 14
ani și eram gata să aud acele  două
cuvinte. Într-o dimineață, nu pot să
explic de ce, m-am trezit într-o
dispoziție grozavă. Nu mi se
întâmplase de zile întregi. Am ieșit
din baie, am scos prosopul, am
făcut un selfie. Corpul meu gol din
fotografie era perfect ca o sculptură
frumoasă. A urmat un clic.

 

Am făcut ceva greșit, dar nu am
vrut să vorbesc despre asta. Nu l-
am putut vedea pe Ivan la școală. A
fost într-un cantonament de fotbal.
Colegii de clasă îmi trimiteau priviri
ciudate. Nu am vrut să văd pe
nimeni. În a cincea zi s-au
întâmplat lucruri groaznice. Mi-am
deschis profilul pe Facebook. Ce
am văzut? Fotografia mea goală a
fost văzută de mulți utilizatori.
Comentariile erau oribile, cuvinte
insultătoare, sugestii obscene.
Cum s-a întâmplat? Nu mă
așteptam ca Ivan să o posteze.
Cum as putea sa opresc toate
astea? Am fost profund rănită. 
M-am panicat.

I-am trimis poza lui Ivan. Am prins
și mai mult curaj și am trimis
mesajul: "Te iubesc!"  Într-un minut
mi-am dat seama ce făcusem. A
fost prea tarziu. Nimic nu putea fi
schimbat. Am crezut că Ivan va fi
atent doar la mesaj. Te iubesc. Cu
toate acestea, am ezitat - probabil
atât mesajul, cât și fotografia.
Dintr-o dată mi-am dat seama că
am făcut ceva greșit. Anxietatea
mi-a rămas în inimă! Au trecut
câteva zile. Mi-am păstrat secretul.
Am simțit că tăcerea mă
înconjoară.



Ce aș face acum?
Acum aș putea explica
comportamentul ciudat al
colegilor mei de clasă. Au început
chiar să mă ignore. Cei mai buni
prieteni ai mei nu au vrut să
vorbească cu mine. Am încetat să
mai merg la școală și mi-am
mințit părinții că totul este în
regulă. M-am urât pe mine, pe
Ivan, pe toată lumea. Nu am
îndrăznit să deschid laptopul.
Obișnuiam să plâng toată
noaptea. Prima care a știut că mi
se întâmplă ceva a fost mama. Nu
am îndrăznit să-i spun adevărul.
Apoi profesorul meu a venit direct
acasă să vorbească în privat. Nu
am înțeles niciodată cum a aflat
ce s-a întâmplat, ce cercetări a
făcut. Am văzut că era îngrijorată
și a vrut să mă ajute.
Erau momente grele pentru mine.
Au urmat discuții cu părinții mei,
cu consilierul pedagogic, cu
psihologul școlii. A trebuit să spun
ce s-a întâmplat și să răspund la
multe întrebări. Am plâns, am urât
totul, toți chiar au încetat să mai
vorbească. Au vrut să mă ajute.
Am continuat să plâng.
Părinții mei au insistat să mearg la
altă școală. Mi-a fost mai bine.
Poate că sunt puțin mai calmă
zilele astea. Acum îmi dau seama
că mi-am pierdut echilibrul
emoțional pentru totdeauna.
Trecutul continuă să mă bântuie.

POVESTEA LUI IVAN
Eram ultimul care a aflat ce i s-a
întâmplat cu Mariya. Mai rău,
mulți oameni m-au învinovățit.
M-am întors în timp și am
început să pun cap la cap puzzle-
ul. Implicarea mea în poveste a
devenit clară. Fără să vreau, am
rănit-o grav pe Maryia. A fost vina
mea. Cum a început totul? Am
întâlnit-o pe coridorul școlii. Nu o
observasem până acum pentru
că era mai mică decât mine.
Prima impresie- O fată frumoasă!
I-am ridicat geanta, ne-am
prezentat unul altuia, am vorbit
despre lucruri banale, am
schimbat numere de telefon.
Apoi ne-am întâlnit în școală, ne-
am oprit să vorbim. Conversațiile
noastre au fost interesante,
prietenoase până mi-am dat
seama că ea nu le vedea așa.
Eram confuz, nu știam ce să fac
pentru că nu voiam să o rănesc. 



Apoi am primit fotografia si mesajul.
Te iubesc. A fost frumos,  era
îndrăgostită de mine. M-am simțit
cumva anxios. Nu am știut cum să
reactionez. Mi-a lipsit experiența de
viață. Mi-a fost rușine să împărtășesc
problema mea, mai ales când era
vorba de fotografie.
Dar lucrurile au început să se rezolve
de la sine. Ca fotbalist, mă antrenez
foarte mult. În cantonament, ne
pregăteam de campionatul național.
Zilele de acolo au fost aglomerate.
Părea că am uitat de problema mea
cu Mariya. Ne-am întors la Sofia și,
bineînțeles, la școală. Dar în aceeași zi,
consilierul pedagogic m-a sunat și m-
a întrebat de ce i-am făcut asta Mariei.
Am fost surprins. Nu o văzusem de
mai mult de o lună. Nici măcar nu
vorbisem cu ea. Consilierul a pornit
computerul, s-a conectat la Facebook
și mi-a arătat fotografia nud a Mariyei
și comentariile de mai jos. Mulți
oameni l-au împărtășit cu răutate! Am
fost șocat. Cum se putea întâmpla
asta?

 Am mers amețit pe coridoarele
școlii, uitându-mă în jur să o văd
pe Mariya, dar în zadar.
Ce aș putea să-i spun? Să-mi cer
scuze, să o calmez? Aș găsi
cuvintele potrivite? 
Nu am mai văzut-o niciodată.

Ei bine, toată povestea a fost
dezvăluită. Toate acestea se
întâmplaseră în timpul absenței
mele. În timp ce ne antrenam,
telefoanele noastre erau în
dressing. Unii dintre „prietenii”
mei mi-au luat telefonul, au
căutat în el și au dat peste
fotografie. A fost evident mai
târziu.
Da! Am fost vinovat. Telefonul
este un articol personal, conține
date personale și îl las adesea
nesupravegheat. Și acum,
indiferent de explicațiile pe care
le dau, nu trebuie să-mi neg
vina.



SFATURI
PENTRU ELEVI

Ar trebui să vă gândiți cu atenție ce tip de
informații doriți să publicați pe Internet. Este o
idee bună să vedeți dacă acest lucru ar fi
interesant în câteva zile, săptămâni sau luni. Odată
postat, nu poți șterge asta. Înainte să trimiteți orice
fotografii sau videoclipuri, gândiți-vă dacă doriți să
le vedeți în public. Chiar și când trimiteți
persoanelor pe care le cunoașteți bine - prieteni,
rude, colegi de clasă, altcineva le poate folosi
telefoanele, laptopurile, computerele și le poate
posta din nou în mediul public. Informațiile pe care
le postați pe internet ar putea părea interesante și
captivante pentru adolescenti. Cu toate acestea,
un partener pe care l-ați rănit le poate folosi ca
semn de răzbunare.

Odată postate, fotografiile și videoclipurile tale rămân pe Internet mult
timp sau pentru totdeauna. Toată lumea le poate descărca și utiliza în
scopuri diferite. Când faceți fotografii cu camera smartphone-ului, ar trebui
să vă verificați profilul. S-ar putea să apară acolo automat.
Nu trebuie să publicați fotografii sau videoclipuri cu persoane care au avut
încredere în tine. Publicarea de fotografii și videoclipuri nud cu persoane
sub 18 ani este considerată pornografie infantilă și este pedepsită de lege.
Dacă ești victima distribuirii de fotografii sau videoclipuri intime, raportează
imediat site-ul unde au fost postate. Nimeni nu vă poate folosi informațiile
fără permisiune. Distribuția lor trebuie blocată imediat.
Dacă vă confruntați cu o problemă cu publicarea informațiilor nedorite pe
Internet, spuneți-le părinților, profesorilor sau altui adult în care aveți
încredere. Dacă sunteți o victimă a sexting-ului, împărtășiți problema unui
părinte, unui profesor, unui prieten. Ar fi bine să consultați un psiholog.



Nu-mi venea să cred că fiica mea
trimisese o asemenea poză unui
băiat, până când însăși Mariya mi-
a mărturisit. Când s-a
îndrăgostit? Nu am înțeles
niciodată. 
O cunosc bine pe fiica mea?
Lucrurile nu au putut fi
schimbate. Dar de ce a postat
băiatul ăla poza Mariyei? Trebuia
să-și asume responsabilitatea.

POVESTEA MAMEI MARIYEI SFATURI PENTRU PĂRINȚI

Părinții trebuie să găsească
timp pentru a vorbi și a-și
asculta copilul/adolescentul.
Acceptați cu seriozitate primele
senzații de dragoste și griji ale
tinerilor. Copiii ar putea părea
imaturi, dar chiar și copiii din
școala primară au început să se
gândească la lucruri serioase
precum intimitatea între sexe.
Cercetări recente arată că mai
mult de jumătate dintre copii,
până la 12 ani, au întâlnit deja
pornografie pe internet. Noi,
adulții, suntem responsabili să
le explicăm tinerilor că
pornografia reprezintă relațiile
de gen într-un mod
distorsionat. Relația reală ar
trebui să se bazeze pe încredere
și respect reciproc, construite
treptat.
Nu există nicio garanție că o
fată sau un băiat va face o
fotografie nud la un moment
dat și o va împărtăși iubitului
ei/iubitei lui. Copiii/adolescentii
ar trebui să fie conștienți de
posibilele consecințe ale
sexting-ului. Părinții și copiii ar
trebui să știe ce se poate
întâmpla după ce partajează
fotografii nud pe internet.



Dragă părinte,
Ești gata să vorbești cu copiii tăi
despre internet?
Ești gata să vorbești? Nu numai
ca să spui ceva, dar să auzi de la
ei și să vorbești pur și simplu
pentru a-i înțelege, nu pentru a-ți
judeca copiii.
Ești gata să vorbești cu interes
sincer, cu dragoste, ignorând
cele obișnuite. Ți-ai învățat
lecțiile? Ai dormit deajuns? Ai
luat micul dejun? Ce ai mâncat la
prânz?
Indiferent dacă folosești sau nu
internetul, aceasta este cea mai
uimitoare descoperire a secolului
trecut. Ești sigur că știi cum
navighează copiii tăi  pe
internet?

Familiile trebuie să formuleze
reguli de siguranță pentru
utilizarea internetului. Părinții ar
trebui să controleze respectarea
regulilor. Ar trebui să setați
timpul zilnic petrecut în fața
computerului. 

Folosirea internetului până
noaptea târziu poate fi un
simptom al dependenței sau al
oricărei alte probleme. Părinții
ar trebui să încerce să
transforme computerul în unul
folosit de familie. Mai bine l-ați
pune în sufragerie în loc de
camera copiilor.
Ar trebui să fiți conștienți de
serviciile de internet pe care le
folosesc copiii dvs. 
Părinții ar trebui să cunoască
prietenii virtuali ai copiilor lor.
Părinții ar trebui să explice
amenințările ce survin din
întâlnirea de oameni pe
internet, uneori prefăcându-se a
fi o persoană falsă.
Dragi părinți, amintiți-vă că
serviciile informatice și de
internet nu trebuie folosite ca
babysitter electronic.

SFATURI PENTRU PĂRINȚI



Incidentul s-a răspândit rapid
printre elevi. S-au entuziasmat, au
început să comenteze. Am avut
imediat o conversație cu ei pe
câteva subiecte importante. Relații
între oameni îndrăgostiți, Cum să
utilizeze Internetul în siguranță.
Mergeam pe gheață subțire și
puteam aluneca cu ușurință pentru
că acele subiecte erau potrivite
pentru elevii mai mari. Erau
interesați și ascultau în tăcere fără
să pună întrebări. Totuși, când am
menționat cazul Mariyei, spre
surprinderea mea, toată lumea a
început să dea vina pe ea.
Au învinuit-o, chiar au adăugat
remarci crude și vulgare.
Am decis să-i întreb pe colegii
Mariyei. Nu te simți puțin vinovat că
nu ai ajutat-o   pe Mariya? La început,
le-a fost rușine. Mai târziu și-au dat
seama că niciunul dintre ei nu a
susținut-o. 

POVESTEA PROFESORULUI
MARIYEI

Prietenii ei apropiați o
izolaseră, o lăsaseră singură și
nefericită.
Am ajuns la mai multe
concluzii.
-Fotografiile sunt foarte
personale. Trebuie să fii atent
când le distribui! 
-Când ești îndrăgostit, ai grijă
de sentimentele și reacțiile
tale!
-Nu trebuie să vă lăsați
lucrurile nesupravegheate, în
special telefonul și computerul
personal!
-Nu împărtășiți datele
dumneavoastră personale cu
alte persoane!
- Nu utilizați datele personale
ale altor persoane!



Când profesorii discută despre
acest subiect cu elevii, ei ar
trebui să explice că este
periculos. Cu toate acestea, unii
adolescenți o acceptă ca o
comunicare socială normală.
Ar trebui să evitați să vă
concentrați doar asupra
consecințelor negative. 
Informațiile prezentate ar trebui
să fie de încredere și bazate pe
experiența adolescenților în
rețelele sociale.
Ajutați adolescenții să realizeze
aspectele sexting-ului.
Comunicarea digitală poate duce
la neînțelegeri și poate cauza
probleme grave, cum ar fi abuzul
sexual și hărțuirea. Vorbiți despre
relațiile dintre bărbați și femei.
Atât băieții, cât și fetele par să se
implice în sexting.

Discutați problemele legate de
consimțământ și încredere în
relații sănătoase sau prietenii.
Vorbiți despre tipurile de
lucruri care sunt și nu sunt în
regulă să fie împărtășite,
despre cum s-ar simți elevii
dacă cineva ar distribui o
fotografie personală a lor. Dacă
v-au cerut detalii, explicați-le
importanța de a nu face
presiuni pe ceilalți în activități
la care s-ar putea să nu vrea să
participe.

SFATURI PENTRU
PROFESORI Cu toate acestea, este mai

probabil ca fetele decât
băieții să fie presați să
furnizeze imagini nud și să fie
victime ale interesului
rețelelor sociale.



INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
PENTRU PROFESORI

Profesorii ar trebui să ajute părinții atunci când copilul lor a fost
implicat în sexting. Tinerii pot fi implicați în sexting în mai multe
moduri:
1. Ei pot pierde controlul asupra propriei imagini.
2. Ei pot primi o imagine a altcuiva.
3. Ei pot împărtăși o imagine a unei alte persoane.
Poate fi dificil pentru cei ai căror copii s-au confruntat cu oricare dintre
aceste situații să știe cum să facă față știrii că copilul lor a fost implicat
în activitate sexuală. Părinții se pot simți șocați, supărați, furioși, confuzi
sau dezamăgiți. Oricare ar fi sentimentele lor, este important ca
profesioniștii să le asculte preocupările și să le ia în serios. De
asemenea, poate fi util ca profesorii să-i liniștească pe părinți explicând
că este normal ca tinerii să fie curioși în privința sexului. Mai jos sunt
exemple de sfaturi pe care școlile le-ar putea oferi. Părinții al căror copil
a pierdut controlul asupra imaginii sexuale ar trebui să fie:
- Direcționați să încurajeze tânărul să șteargă imagini de pe conturile
de social media, dacă le-au încărcat ei înșiși. 
- Direcționați către parteneriatul ChildLine cu Internet Watch
Foundation pentru a vedea dacă este posibil să elimine imaginea dacă
aceasta a fost distribuită pe scară largă. 
- De asemenea, părinții ar trebui informați cum să raporteze imaginile
sexuale pe site-uri individuale pentru a le elimina. Dacă imaginea a fost
partajată prin intermediul unui telefon mobil, aceștia ar trebui să fie
informați că pot contacta operatorul de telefonie mobilă pentru a-și
schimba numărul de telefon mobil al copilului. 
Profesorii și psihologii școlari ar trebui să ajute părinții să aibă
conversații cu copilul lor, pe care le-ar putea găsi dificile. Părinții ar
putea avea nevoie de ajutor pentru a modela aceste conversații. 



De exemplu, profesorii le-ar putea sugera.
- Asigurați-l pe tânăr că nu este singur și abține-te de la a te
enerva, anunțându-l că vei face tot ce poți pentru a ajuta.
- Ascultă și oferă-i sprijin.
- Evitați întrebările, cum ar fi „de ce ați făcut asta?” ceea ce îl
poate împiedica pe tânăr să se deschidă. În schimb, ei ar trebui
să rămână concentrați pe găsirea unei soluții, întrebând cui i-a
fost trimisă și partajată imaginea și căutând pașii următori.
- Ajutați copilul să înțeleagă ce s-a întâmplat discutând despre
presiunile mai ample cu care se pot confrunta și despre
motivațiile persoanei care a trimis fotografia.
- Asigurați-l pe tânăr că a făcut ceea ce trebuie vorbit și că
sunteți acolo pentru a ajuta.
- Explicați-i tânărului importanța nedistribuirii imaginii.
- Ascultă preocupările tânărului, fără a-i critica deciziile.
- Discutați probleme de consimțământ și încredere în relații
sănătoase. Explică-i că nu este în regulă ca cineva să-l facă să se
simtă inconfortabil, să-i facă presiuni să facă lucruri pe care nu
vrea să le facă sau să le arate lucruri de care sunt nemulțumiți.
Spune-le că pot vorbi cu tine dacă se întâmplă vreodată.
- Dacă au cerut să primească fotografiile, explicați-i că, de
asemenea, nu ar trebui să pună presiune asupra altora pentru a
face lucruri pe care le este incomod să le facă.



INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
PENTRU PĂRINȚI

Părinții al căror copil a împărtășit imaginea altui
copil ar trebui să fie:

- Sfătuiți despre legea în ceea ce priveste salvarea, distribuirea sau
vizualizarea imaginilor nud sau sexuale ale copiilor. 
- Sprijiniți să poarte conversații cu copilul lor și consiliați.
- Calmi și nu se enerveze pe copii.
- Întrebați cui a fost trimis imaginea și unde a fost distribuită. Să
agreeze asupra următorilor pași pentru eliminarea imaginii, inclusiv
ștergerea imaginii de pe telefonul lor sau din orice cont de rețele
sociale și raportarea acesteia furnizorilor de servicii. Identifica dacă
au cerut fotografia sau au fost trimise inițial fără a le solicita.
- Discutați problemele de consimțământ și încredere în relatii 
 sănătate sau prietenii. Vorbi despre tipurile de lucruri care sunt și
nu sunt ok pentru a le împărtăși și cum s-ar simți dacă cineva ar
distribui o fotografie personală a lor. Dacă au cerut imaginea,
explicați importanța de a nu face presiuni pe ceilalți în activități la
care s-ar putea să nu vrea să participe.
-Întrebați despre motivațiile copiiilor pentru partajarea fotografiei și
discutați despre ce ar fi putut face altfel. Dacă au reacționat la un
incident supărător, cum ar fi ruperea unei relații, trimițând
fotografia mai departe, vorbiți despre cum și-ar fi putut gestiona
sentimentele într-un mod mai sănătos și mai pozitiv.



Toți părinții al căror copil a fost implicat în orice
sexting ar trebui să fie:

- Sfătuiți să contacteze școala copilului lor dacă sunt îngrijorați
că fiul/ fiica lor se comportă într-un mod inadecvat din punct de
vedere sexual.
- Primească sprijin pentru a face față propriilor sentimente de
supărare și îngrijorare.
- Rușinați dacă imaginea fiicei/fiului lor este afișată familiei,
prietenilor, colegilor de clasă și chiar străinilor.
- Hărțuiți din partea colegilor care îi judecă pentru sexting.
- Conșienți că vor exista probleme la școală dacă fiul/fiica lor au
încălcat o politică a școlii. Unii adolescenți au fost excluși din
echipele de atletism sau suspendați de la școală.
- Conțienți că vor exista consecințele viitoare dacă imaginea îi
urmărește mult timp. Poate fi văzut de persoanele care se
ocupă de admiterea la facultate sau chiar de potențialii
angajatori.
- Conțienți că vor exista probleme cu poliția. În cazuri extreme,
copiii pot fi acuzați pentru trimiterea sau redirecționarea
imaginilor nud cu minori.



-Puneți întrebări pentru a vă clarifica că vă simțiți confortabil să
discutați despre asta. „Ți-a cerut cineva sau te-a presat vreodată să
faci sex? Ai primit vreodată o poză sexy de la cineva?”
-Discutați ce caracterizează o relație sănătoasă. „Orice persoană care
te presează să faci sex nu este cineva în care ar trebui să ai încredere.
Prietenii și prietenele vin și pleacă, dar o imagine nud cu tine poate
rămâne pentru totdeauna.”
-Explicați cum imaginile se pot răspândi rapid online. „Odată ce
fotografia este trimisă, ai pierdut controlul asupra ei.”
-Subliniați importanța de a nu redirecționa imaginile cu tentă sexuală
pe care le primesc. 
„Nu aveți dreptul de a decide cine ar trebui să vadă corpul altcuiva.
Redirecționarea imaginilor este o încălcare majoră a încrederii și
expune persoana din imagine unui potențial ridicol. Imaginează-ți
cum te-ai simți dacă cineva ți-ar trăda încrederea împărtășind o
fotografie cu tine nud.” Este responsabilitatea adulților să educe
tinerii cu privire la comunicarea adecvată cu colegii, precum și cu
adulții. Pentru a implementa strategii eficiente de prevenire, este
imperativ ca profesorii, părinții, forțele de ordine și legiuitorii să
înțeleagă motivațiile din jurul comportamentelor de sexting. Mai
mult, tineretul trebuie să fie cuprinzător educat în ceea ce privește 
 multitudinea de consecințe care pot apărea din sexting, inclusiv
ramificațiile legale, sociale, emoționale și viitoare educaționale/cariere
ale angajării în acest tip de comportament.
„Este imperativ ca profesorii, părinții, forțele de ordine și legiuitorii să
înțeleagă motivațiile din jurul comportamentelor de sexting”

Cum să
vorbesc

despre asta?



FURAREA
UNUI PROFIL

Eram în clasa a VII-a. E o perioadă
nebună, știi. Ne agităm ușor și apoi
ne calmăm. Clasa noastră a fost
oarecum împărțită în grupuri. Cu
toții am spus imediat ce ne-am
gândit. Fără secrete, fără minciuni.
Annie din clasa noastră și Ivo din
cealaltă clasă s-au plăcut și, cu puțin
ajutor de la prieteni, au început să se
întâlnească. Ne-am bucurat foarte
mult pentru ei.
Erau îndrăgostiți și se căutau unul pe
celălalt după fiecare oră. Se ţineau de
mâini, se îmbrățișau. Nimic frapant,
nimic intruziv. Și sunt atât de cool
amândoi. Annie are părul castaniu
foarte drăguț, ochi verzi, așa mică,
asa de delicată, fragedă. Ivo exact
opusul, înalt, cu par  si ochi inchisi la
culoare, tipul sportiv. După școală,
petreceam împreună, o grămadă de
elevi de clasa a șaptea. Ne plimbam,
mergem la cinema sau la piscină, la
mall, încă nu existau blocaje.

POVESTEA LUI ANNIE
Într-o dimineață, Ivo ne-a adunat
pe coridor. Ne-a arătat câteva
fotografii nud cu Annie, au fost
postate din contul ei. El spus că
acea nu era Annie și fotografiile
erau photoshopate și false. Am
rămas uimiți, nu era Annie, ci era
profilul ei, numele ei de utilizator.
Am decis să raportăm la Facebook
pentru conținut fals obscen. Au fost
necesare cel puțin 20 de reclamații
pentru a închide un cont. Ne-am
ocupat imediat și profilul a fost
șters înainte ca acel conținut să se
răspândească în școală. Ar fi fost
devastator pentru Annie.
Imaginează-ți ce s-ar fi putut
întâmpla. 
Da, dar cine a stat în spatele acestei
încercări de a despărți pe Annie de
Ivo? S-a dovedit că o fată din clasa
lui Annie era îndrăgostită de Ivo, era
geloasă și nu voia ca ei să fie
împreună. În timpul unui curs de IT,
Annie s-a conectat la contul ei, în
ciuda restricțiilor. Cealaltă fată a
reușit să vadă câteva dintre
simboluri. I-au adus aminte de
ceva. A încercat să scrie ziua de
naștere a lui Annie și a funcționat. 
A fost atât de rău. Am vorbit cu ea,
i-am spus că știm totul și s-ar putea
să o denunțăm. Ei bine, băieții erau
gata să-i dea o bătaie sonoră, dar i-
am oprit. Am început să studiem
online și povestea a fost uitată. La
sfârșitul anului, ne-am dat
examenele și am mers la diferite
școli. Suntem încă prieteni.
Annie și Ivo sunt încă împreună.



Profilurile sunt de obicei furate
deoarece parola dvs. este prea
simplă și ușor de ghicit sau
pentru că o spuneți altor
persoane. O parolă ar trebui să
fie greu de ghicit. Trebuie să
conțină cel puțin opt simboluri,
litere mici și majuscule, numere
și semne. Este indicat să nu
alegeți un cuvânt din dicționar.
Nu trebuie să-ți spui parola
nimănui în afară de părinților
voștri. Utilizați o parolă diferită
pentru fiecare cont. Ar trebui să
vă schimbați parola o dată la
șase luni. Dacă aflați că cineva a
creat un cont fals pretinzând că
sunteți voi sau cineva pe care îl
cunoașteți, spuneți-le părinților
sau unui profesor și raportați
problema.

Trebuie să cunoașteți serviciile
online folosite de copiii dvs.
Cereți ajutor copilului
dumneavoastră. Cereți-le
copiiilor să vă arate ce fac online,
cereți-le nume de utilizator și
parole folosite. Spuneți-le să nu
le împărtășească cu alte
persoane. Faceți cunoștință cu
prietenii lor virtuali la fel cum îi
întâlniți pe cei adevărați.
Cei mici ar trebui să fie asistați de
adulți atunci când intră online.
Nu ar trebui să-și creeze propriile
conturi în acel moment. 

SFATURI PENTRU
ELEVI Nu înseamnă că ei, copiii nu ar

trebui să viziteze niciun site web.
De fapt, site-urile web securizate
pentru copii nu necesită numele
sau adresele de e-mail ale
acestora.
Copiii inventează un personaj și
folosesc adresa de e-mail a
părintelui pentru a se înregistra.
Crearea unui astfel de cont sigur
este primul pas către utilizarea
securizată a internetului. Copiii
cu vârsta peste zece ani sunt din
ce în ce mai interesați de
întâlnirea cu noi prieteni și
comunicarea online. Regulile de
utilizare securizată a Internetului
trebuie discutate din nou în acea
perioadă. Adolescenții sunt de
obicei conștienți că este o glumă
nepotrivită, totuși pot încerca să
fure profilul unui prieten pentru
a se distra sau a explora
consecințele. Totuși, aceasta
poate deveni parte a agresiunii
virtuale și poate avea consecințe
foarte grave.

SFATURI PENTRU PĂRINȚI



SFATURI
PENTRU
PROFESORI

Furarea unui profil
 
- Înseamnă schimbarea parolei originale, astfel încât
utilizatorul să nu poată utiliza contul.
- Poate include schimbarea adresei de e-mail utilizată inițial
pentru înregistrare.
- Poate face parte din hărțuirea școlară.
- Poate duce la postarea de fotografii și comentarii pe care
proprietarul nu le-ar fi postat. pot fi nepotriviți la insultarea
altor prieteni.

Definiți strict reguli de utilizare a internetului la cursurile IT.
Elevii nu ar trebui să se conecteze la contul lor de pe
computerele de la școală. Amintiți-le elevilor că au nevoie de o
parolă puternică care să fie schimbată în mod regulat.
Discutați despre diferitele setări ale rețelelor sociale care pot 
 păstra profilurile lor securizate. Încercați să-i convingeți pe
copii să-și dezvăluie cu încredere problemele unui părinte sau
unui profesor. În multe cazuri au nevoie de ajutor.



O SCRISOARE PENTRU A
REVENI ÎN VIAȚĂ

Joy este o profesoară de literatură,
foarte apropiată de elevii săi și
conștientă de dinamica socială și
emoțională cu care se confruntă în
drumul lor de creștere.
Ea decide să includă activități
jucăușe în timpul lecțiilor ei zilnice
la școală, care ar putea acționa ca
un energizant social pentru elevi și o
sursă de feedback important asupra
stării lor emoționale.
Inițiativa este un succes,
adolescenții răspund pozitiv
activităților propuse, implicându-se
și învățând activ strategiile de lucru
în echipă. Joy este cu adevărat
mulțumită, dar există ceva în
comportamentul lui Luke, un elev
de 17 ani, care trebuie investigat în
continuare.
El a participat mereu la toate
activități și a contribuit respectând
regulile, dar se limitează doar la a
urma simple instrucțiuni, fără să
aplice creativitate sau chiar să-și
împărtășească opiniile.

Așa că Joy decide să încerce o
abordare diferită. Ea le explică
elevilor că trebuie să scrie o
scrisoare, adresată oricui doresc
(chiar și lor înșiși), în care sunt liberi
să vorbească despre orice preferă
(hobby, povești de dragoste, o
amintire anume, orice!). Scrisorile
vor rămâne anonime și nu vor fi
niciodată divulgate.

Așa că, de îndată ce elevii termină
de scris, își pun scrisorile într-o cutie
închisă.
Joy, întorcându-se acasă cu cutia,
decide imediat să citească toate
scrisorile. Obișnuită să corecteze
temele scrise ale elevilor ei, ea s-a
trezit surprinsă că poate asocia cu
ușurință fiecare literă cu una dintre
fețele lor.



(Scrisoarea lui Luke) se
gândește ea, în timp ce îi
detectează scrisul de mână.
Scrisoarea incepe cu 
Către cine a ținut vreodată la
mine,
Acolo, își exprimă sentimentele
spunând cum primește zeci de
mesaje în fiecare seară, prin
intermediul platformelor
online create pentru trimiterea
de postări anonime. Infracțiuni,
abuzuri, denigrații. Joy avea
dreptate. Pericolul este real și
nu există timp de pierdut. Ea ia
imediat legătura cu familia lui
Luke.
Părinții lui Luke nu știu prin ce
trece fiul lor, atribuind
schimbările sale de dispoziție
pe seama schimbărilor
normale ale adolescenților. 
Împreună, reușesc să-l ajute pe
Luke, raportând autorităților ce
se întâmplă și sprijinindu-l pe
băiat în orice mod posibil. Luke
s-a întors curând la a fi băiatul
zâmbitor și lipsit de griji care
merită să fie.



ȚINE-ȚI 
RESPIRAȚIA

Chantal are 13 ani, este o fată foarte
competitivă și dinamică. Pasiunea ei
este înotul și jonglează cu sportul și
şcoala cu mare pricepere. Într-o zi,
ea a primit un email despre un joc
secret dedicat doar aleșilor, bazat pe
un lanț de provocări secrete trimise
personal fiecărui participant. Pentru
a câștiga fiecare etapă, participanții
trebuie să înregistreze provocarea în
poveștile lor.
Chantal nu poate rezista tentației de
a se alătura acestui joc și a acceptat
să participe la el. La început,
provocările au fost cu adevărat
banale. Va fi un tutorial poate, se
gândi fata. Apoi, în sfârșit, au
început să sosească și mai multe
provocări interesante.
1 - A putea ieși pe furiș din casă în
miezul nopții, să alerge prin cartier
și să se întoarcă fără să fie prinsă. 
2 - Să se cațere pe cel mai înalt
copac și să coboare cât mai repede
posibil.
3 - Să meargă pe marginea unei
clădiri.
Chantal îi învinge pe toți, publicând
rezultatele în povestea ei. 
A patra provocare. Folosind greutăți
bine legate de tine, stai sub apă și
ține-ți respirația cât mai mult
posibil. Asta e doar pentru mine!
gândi Chantal entuziasmată.

Chantal și-a început provocarea de
apnee, dar totul a luat-o razna,
când a fost pe cale să renunțe și a
încercat să înoate la suprafață, și-a
dat seama că nu poate dezlega
nodurile greutăților, era prinsă sub
apă. Chiar în acel moment,
salvamarii au văzut-o și s-au
scufundat pentru a o salva pe fată.
Chantal era în siguranță.
Părinții ei au fugit către piscină cât
mai curând posibil, și descoperind
jocul secret, au rămas fără cuvinte.

Au mers imediat să raporteze jocul
autorităților, care au descoperit
sute de alte cazuri conexe. O
mulțime de provocări care i-au pus
pe participanți în pericol și care
prea des s-au încheiat, din păcate,
cu epiloguri triste.
Chantal a înțeles cât de riscant
poate fi internetul și a decis să
organizeze evenimente informative
cu părinții ei pentru a-i avertiza atât
pe elevi, cât și pe familii.



Antony este profesor de liceu și
își iubește cu adevărat meseria. El
a încercat întotdeauna să adopte
metode de predare inovatoare,
să-și implicee elevii și, mai ales, să
stabilească o legătură de
sinceritate și respect cu aceștia.
Tocmai a organizat noi activități
pentru elevii săi, care includ
utilizarea smartphone-ului lor.
Antony a configurat un ecran pe
care să arate activități
(chestionare, puzzle, fotografii și
multe altele), iar elevii pot trimite
răspunsul profesorului sau pot
împărtăși propuneri folosind o
aplicație dedicată, care alege
aleatoriu unul dintre răspunsuri
pentru a le împărtăși pe monitor.
Lucrul care îi place lui Antony la
această aplicație este că permite
partajarea anonimă, astfel încât
nimeni să nu știe cui îi aparține
răspunsul, iar elevii să se simtă
mai confortabil să participe.
Elevii par să se bucure de
activități. Dar dintr-o dată se
întâmplă ceva în neregulă. Pe
ecran apare o imagine a unei
fete. Se întrezăresc lenjeria ei și se
vede clar că se află într-o situație
intimă. Fața fetei este cenzurată,
dar poartă uniforma școlii.
Antony stinge imediat ecranul, în
râsetele clasei. El are doar timp să
se întoarcă să se uite la clasă,
când o fată se ridică plângând și
iese în fugă din sală.

LA VEDERE



Antony se simte disperat. Evident,
ea este fata din imagine. El încearcă
să i se alăture în hol, dar ea nu mai
este acolo. A dispărut. Antony îl
alertează pe director și îi cere să se
întâlnească de urgență cu mama
fetei (pe nume Francine). Între timp
încep cercetările, dar Francine nu
este acasă, nici la școală și nici
măcar în locurile în care merge de
obicei cu prietenii ei.
Cercetările continuă și trece o zi.
Antony decide să verifice din nou în
incinta școlii. Se duce să verifice la
sala de sport, apoi la amfiteatru,  dar
nimic, și apoi și-a amintit când era
copil, agresat de alți băieți, se
ascundea în dulapul cu mături! Și
iat-o! Epuizată și înghesuită sub un
raft. O ajută să se ridice și cei doi
merg împreună la biroul
directorului, încercând să o
liniștească și oferindu-i o băutură
caldă.
Francine îi spune lui Antony tot
ce i s-a întâmplat: un băiat mai
mare care îi plăcea, i-a dat atenție
și a convins-o să facă o poză sexy.
I-a promis că ar fi păstrat
fotografia doar pentru el. Dar a
doua zi dimineața acea fotografie
a fost postată pe paginile de
socializare, cu insulte și
batjocorire. Antony o ajută pe
Francine să spună totul părinților
ei, care o susțin și raportează
totul autorităților.

În câteva zile, atacurile online
încetează, iar școala îi dă lui Antony
responsabilitatea de a desfășura un
program educațional în care elevii
pot învăța o utilizare sigură și
respectuoasă a internetului.



Carla este o mamă foarte activă și
grijulie. Întotdeauna atentă la o
viață sănătoasă și echilibrată, a
încercat să nu rateze niciodată
nimic pentru iubitul său fiu Andrei,
un băiat de 15 ani vesel și fără griji.
Dar în ultimele săptămâni, Andrei
s-a schimbat, într-un mod
inexplicabil, el petrece zile întregi
singur în dormitor, refuzând să iasă
cu prietenii sau să-și petreacă
timpul cu familia, are dese
schimbări de dispoziție, dominate
de o stare de tristețe, de fiecare
dată când primește o notificare pe
mobil, devine stresat și
inconfortabil.
După ce a încercat în toate
modurile să se apropie de fiul ei,
Carla decide să meargă la școala lui.
Profesorii raportează o scădere
neașteptată a notelor lui Andrei, un
elev excelent cu câteva săptămâni
înainte și acum, o atitudine
anormală morocănosă și lipsită de
respect în timpul lecțiilor. Mama,
îngrijorată, decide să investigheze
amănunțit, apelând la Lucia, o
veche prietenă a lui Andrei, încă din
școala primară. Lucia îi spune că
Andrei a fost victima unor insulte și
defăimări pe rețelele de socializare.
Carla înțelege pe deplin ce se
întâmplă, Cyberbullying.
S-a întors acasă și s-a grăbit în
camera fiului ei, era timpul să
înfrunte situația. 
 

NU CEDAȚI NICIODATĂ

Ea începe să vorbească,
explicând că nu ar trebui să simți
vinovăție sau rușine în aceste
episoade, este normal să te simți
trist, dar cel mai bun lucru pe
care îl poți face este să te
deschizi față de familie, cerând
mângâiere și ajutor. Andrei
decide apoi să acționeze
împreună cu părinții săi pentru a
contracara atacul de
cyberbullying și, în cele din urmă,
să se întoarcă la viața lui lipsită
de griji și fericită.



Allie și Tamara locuiesc pe aceeași
stradă și au fost cele mai bune
prietene pentru o vreme. Dar, de
când au mers la liceu, au intrat în
clase diferite și nu se puteau vedea
atât de mult, așa că Allie și-a făcut 
 prieteni noi.
Câteva săptămâni mai târziu, Allie a
fost invitată la înghețată cu un grup
de fete, iar Tamara nu a fost invitată.
Tamara a fost supărată din cauza
asta, deoarece se simțea exclusă și i-
a cerut lui Allie să nu meargă. Totuși,
Allie și-a dorit foarte mult să
meargă, deoarece să îți faci prieteni
noi era drăguț, așa că a mers
oricum.
După aceea, lucrurile au devenit
foarte ciudate la școală. Copiii au
început să o evite pe Allie și să râdă
la spatele ei. Apoi și-a văzut numele
etichetat în meme distribuite pe
rețelele de socializare.
Când s-a uitat la meme, i s-a făcut
rău.
Era plin de texte și fotografii pe
care le scrisese în secret Tamarei
și chiar postase niște mesaje false
pe care le scrisese ea însăși. A
făcut-o pe Allie să arate foarte
rău. Și timp de săptămâni și
săptămâni, ea a continuat să
adauge mai multe lucruri și au
primit din ce în ce mai multe
aprecieri și distribuiri de la alți
colegi de clasă.

HĂRȚUIREA CIBERNETICĂ 
A LUI ALLIE



Într-o zi, la ora de IT, Allie a găsit
toată sala de clasă râzând la o poză
cu ea adormită pe mașină cu gura
căscată și nu a mai suportat. A fugit
de la școală și a plecat acasă
plângând. 

Cyberbullyingul este hărțuirea
prin utilizarea tehnologiilor
digitale. Poate avea loc pe
rețelele sociale, platformele de
mesagerie, platformele de
jocuri și telefoanele mobile.
Este un comportament
repetat, care urmărește să
sperie, să înfurie sau să îi  
 rușineze pe cei vizați.
Exemplele includ:
- răspândirea minciunilor cu
privire la cineva sau postarea
de fotografii penibile cu cineva
pe rețelele sociale
- trimiterea de mesaje
dăunătoare sau amenințări
prin intermediul platformelor
de mesagerie
- uzurparea identitații cuiva și
trimiterea unor mesaje
răutăcioase altora în numele
lor.
Hărțuirea față în față și
hărțuirea cibernetică se pot
întâmpla adesea una alături de
cealaltă. Dar hărțuirea
cibernetică lasă o amprentă
digitală, o înregistrare care se
poate dovedi utilă și poate oferi
dovezi pentru a ajuta la
stoparea abuzului.

CE ESTE CYBERBULLYING-UL?

Mama ei l-a sunat pe director și a
pus-o pe Tamara să șteargă toate
fotografiile de pe rețelele de
socializare.
Părinții Tamarei au făcut-o să vină
și să-i ceară scuze lui Allie. Ar fi bine
dacă Allie ar putea spune că a
iertat-o, dar mulți oameni au văzut
acele postări și unele au fost
distribuite foarte mult, astfel încât
să mai găsesc niște imagini dacă le
cauți. Din cauza acțiunilor Tamarei,
acum Allie își face griji tot timpul.



CARE SUNT
CONSECINȚELE
CYBERBULLYING-
ULUI?

Uneori, hărțuirea online, ca și alte tipuri de
hărțuire, poate duce la probleme serioase de
lungă durată. Stresul de a fi într-o stare constantă
de supărare sau frică poate duce la probleme cu
starea de spirit, nivelul de energie, somnul și
apetitul. De asemenea, poate face pe cineva să se
simtă nervos, anxios sau trist. Dacă cineva este
deja deprimat sau anxios, hărțuirea cibernetică
poate înrăutăți lucrurile mult. Nu doar persoana
agresată este rănită. Pedeapsa pentru agresorii
cibernetici poate fi gravă.
Din ce în ce mai multe școli și programe after-
school  creează sisteme pentru a răspunde la
hărțuirea cibernetică. Școlile pot elimina bătăușii
din echipele sportive sau îi pot suspenda de la
școală. Unele tipuri de hărțuire cibernetică pot
încălca regulamente școlare sau chiar pot încălca
legile anti-discriminare sau hărțuirea sexuală. Deci
un agresor se poate confrunta cu probleme legale
serioase.



CE POȚI FACE DACĂ
EȘTI AGRESAT
CIBERNETIC?

Dacă crezi că ești agresat, primul pas este să cauți
ajutor de la cineva în care ai încredere, cum ar fi
părinții tăi, un membru apropiat al familiei sau alt
adult de încredere. În școala dvs. puteți contacta un
consilier, antrenorul sportiv sau profesorul preferat.
Dacă agresiunea are loc pe o platformă socială, luați
în considerare blocarea agresorului și raportarea
oficială a comportamentului acestuia pe platforma
în sine. Companiile de social media sunt obligate să-
și păstreze utilizatorii în siguranță. Poate fi util să
colectați dovezi, mesaje text și capturi de ecran ale
postărilor pe rețelele sociale pentru a arăta ce se
întâmplă.
Pentru ca intimidarea să înceteze, este esențială
identificarea și raportarea acesteia. De asemenea, poate
ajuta să-i arăți agresorului că el nu are un comportament
acceptabil. Dacă vă aflați în pericol imediat, atunci ar
trebui să contactați poliția sau serviciile de urgență din
țara dumneavoastră.



CARE ESTE CEL 
MAI BUN MOD 
DE A CERE SCUZE?

În primul rând, ar trebui să fii mândru de tine pentru că ți-
ai schimbat comportamentul și atitudinea. Cu siguranță
nu este ușor să recunoști că ai agresat pe cineva cibernetic
și nici nu este ușor să faci față consecințelor acțiunilor tale.
Dar acum trebuie să găsești curajul să încerci să
compensezi comportamentul și acțiunile tale de agresiune
din trecut. A oferi scuze unei persoane pe care ai agresat-o
cibernetic este un prim pas către o nouă relație cu acea
persoană. Dacă este posibil, purtați o conversație privată și
vorbiți din suflet. Poți începe așa: „Vreau să-mi cer scuze
pentru acțiunile mele de anul trecut.” După aceea, fă tot
posibilul să fii autentic și să vorbești cu el/ea sincer.
Asigură-te că îi spui că te-a afectat și pe tine și că regreți
totul. Nu vă așteptați ca cealaltă persoană să vă accepte
automat scuzele. Ar trebui să știți că oamenii care au fost
hărțuiți cibernetic întâmpină dificultăți în a avea încredere
în alții, în special în cei care i-au agresat cibernetic în
trecut. Ai răbdare și perseverează să-ți ceri scuze. Probabil
ați auzit că „acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele”. Fii
amabil și de ajutor cu el/ea și cu ceilalți. În timp, va fi
evident că te-ai schimbat. Orice s-ar întâmpla, îți
construiești niște abilități bune și înveți mai multe despre
tine și despre tipul de persoană care vrei să fii.



CARE SUNT
SEMNELE
CYBERBULLYING-
ULUI?

Cu excepția cazului în care copilul tău îți spune totul despre
viața lui/ei, chiar și despre ce face în lumea virtuală - poate fi
greu să știi dacă se întâmplă.
Dar există câteva semne de avertizare. Părinții ar putea
observa copiii:
• acționând diferit sau părând anxioși
• nu mănâncă, nu dorm bine sau nu fac lucrurile pe care le
plac de obicei
• să pară mai capricios sau mai ușor supărat decât de obicei
• evitarea anumitor situații (cum ar fi mersul cu autobuzul la
școală).
Dacă bănuiești ceva, dar copilul tău este reticent să se
deschidă, găsește modalități de a aduce problema. De
exemplu, ați putea vedea o situație la televizor sau ați citi într-
o revistă și puteți întreba: „Ce părere ai despre asta?” sau "Ce
crezi că ar fi trebuit să facă acea persoană?" Continuați
conversația cu întrebări de genul: „Ați văzut vreodată să se
întâmple asta?” sau "Ai experimentat vreodată asta?" Poate
doriți să vorbiți despre orice experiență din altă familie care s-a
confruntat și cu aceasta.
Spune-i copilului tău că, dacă este agresat cibernetic, sau vede
că i se întâmplă altcuiva, că este important să vorbești cu
cineva despre asta, fie că ești tu, un alt adult (un profesor, un
consilier școlar sau un prieten de familie). 



CE POȚI FACE DACĂ
COPILUL TĂU ESTE
AGRESAT
CIBERNETIC?

Dacă copilul tău îți spune despre hărțuirea cibernetică,
ascultă cu calm și oferă-i confort și sprijin. Copiii sunt
reticenți în a le spune adulților despre hărțuirea
cibernetică pentru că se simt jenați și rușinați că se
întâmplă sau își fac griji că părinții lor vor fi dezamăgiți,
supărați, furioși sau reactivi.
Uneori, copiii simt că e vina lor, că dacă ar arăta sau ar
acționa altfel, nu s-ar întâmpla. Uneori le este frică că dacă
bătăușul află că le-a spus, lucrurile se vor înrăutăți. Alții
sunt îngrijorați că părinții lor nu îi vor crede sau nu vor face
nimic în acest sens. Sau copiii își fac griji că părinții lor îi vor
îndemna să riposteze atunci când le este frică.
Lăudați-vă copilul pentru că a făcut ceea ce trebuie
vorbindu-vă despre asta. Amintiți-i copilului că nu este
singur – mulți oameni sunt hărțuiți la un moment dat.
Explicați că bătăușul este cel care se comportă rău, nu
copilul dvs. Asigurați-vă copilul că vă veți da seama ce să
faceți împreună.



Lara este o adolescentă. La
împlinirea a 14 ani, părinții ei i-au
dăruit un smartphone, unul pe
care l-a așteptat de mult. Era atât
de fericită, mai ales că a primit și
aprobarea părinților pentru a-și
crea primul cont de socializare. Ea
a fost ultima din grupul de prieteni
care a avut o identitate virtuală.
La scurt timp după ce și-a creat
contul, a început să primească
cereri de prietenie și le-a acceptat.
Săptămână după săptămână lista
ei de prieteni a devenit mai mare și
mai mare și foarte curând ea a avut
peste 500 de prieteni, așa că
bineînțeles că ea nu i-a cunoscut în
persoană pe majoritatea dintre ei.
La școală era o perioadă
obositoare, dar părea să se
descurce, ca întotdeauna, în timp
ce studia din greu. 
Nu își putea acorda timp pentru ea
însăși. Singurele momente de
evadare au fost cele pe care le-a
dedicat rețelelor sociale. Seara,
înainte de a merge la culcare, a
petrecut câteva ore pe Facebook
sau Instagram. A simțit nevoia să
se conecteze pentru a vedea ce fac
oamenii care, în realitate, nu erau
nici măcar prietenii ei. Văzând
„prieteni” în mod constant în
vacanță sau bucurându-se de
nopți în oraș, a făcut-o să simtă că
își irosește viața, în timp ce alții se
bucură de viață.

POVESTEA LAREI: 
CONTURILE FALSE

Una dintre „prietenele” pe care le
urmărea a postat mereu poze
perfecte, pozând în fiecare zi în
diferite haine și locuri diferite.
Curând, Lara a început să se simtă
tristă și nemulțumită de viața ei, își
dorea lucruri scumpe pe care
părinții ei nu își puteau permite să
le cumpere și dorea să fie mai
slabă și să călătorească mai mult.
Își dorea o viață care nu era a ei. Nu
a putut să găsească o ieșire, s-a
simțit atât de rău după ce a
petrecut timp pe platformele de
socializare, urmărind postările
unora dintre prietenii ei, dar în
fiecare zi petrecea mai mult timp. 



Dar această „evadare” în lumea
virtuală nu a făcut decât să-i
crească stresul, creând un cerc
vicios, un fenomen tipic al
dependențelor cibernetice. 
Când rămâneți mult timp
conectați, spionând viețiile altora
veți pierde simțului realității.
Gândiți-vă doar că există cei care
falsifică postările, pentru a crea și a
arăta altora, la rândul lor, o viață de
succes. 

Dar Lara nu știa că oamenii își 
 falsificau postările, era doar o
copilă. Din fericire, părinții ei au
intervenit și i-au explicat adevărul
după ce au ascultat de ce era atât
de tristă.

Lumea științifică investighează
din ce în ce mai mult legătura
dintre dependența socială și
depresie. Universitatea din
Pennsylvania (SUA) a
descoperit într-un studiu
efectuat pe 150 de studenți la
psihologie că reducerea
utilizării Facebook, Instagram
și Snapchat la o jumătate de
oră pe zi îi ajută să iasă din
depresia și anxietatea
„abandonului”. Pentru că
limitează frustrările care
decurg din comparația dintre
propria viață și cea, adesea
ireală, propusă pe social media.
Ne întoarcem, așadar, să ne
concentrăm pe realitate, să ne
ascultăm nevoile, să urmărim
obiectivele și să obținem
satisfacția potrivită.
„Dimpotrivă, utilizarea
constantă a rețelelor sociale
crește sentimentul de
inadecvare și cu cât timpul
este mai lung, avem
confirmare științifică, cu atât
nemulțumirea este mai mare.
Astfel, stările de anxietate,
depresia, atacurile de panică,
teama de a pierde, adică
teama de a pierde informații
de bază pentru că nu ești
conectat și, pur și simplu,
sentimentul de singurătate”,
spune autoarea studiului,
psihologul Melissa Hunt.

DEPRESIA ȘI DEPENDENȚA
SOCIALĂ



În timp ce lucra de acasă în timpul
pandemiei, Jane, o mamă în vârstă
de 38 de ani, i-a dat fiicei sale mici,
Giorgia, Ipad-ul. Ea a instalat un joc
care părea inofensiv și i-a permis să
joace ceva timp în fiecare zi.
Însă nu și-a dat seama, că fiica ei cea
mică "plecase" la cumpărături de 
 boostere pe iPad-ul ei, în timp ce
juca jocul său preferat.
Peste o lună, micuța Giorgia a
cumpărat boostere, începând cu 1,49
$  pentru inele roșii și trecând până la
89,99$ pentru inele de aur, care i-au
permis să acceseze personaje noi și
mai multă viteză, cheltuind sute de $
o dată.
Într-o zi, Jane a încercat să plătească
alimente folosind cardul ei de credit,
dar tranzacția a fost refuzată din
cauza fondurilor insuficiente. S-a dus
la bancă pentru că ea credea că a
fost o greșeală. Este momentul în
care Jane a descoperit că Apple și
PayPal retrageau sume mari: 502$
aici, 601$ acolo din contul ei bancar.
Ea a presupus că a fost o greșeală
sau o fraudă și în timp ce își verifica
cheltuielile la banca, Jane a depus o
cerere de fraudă. Factura ei de jocuri
ajunsese deja peste 15.000$.
Abia după mai multe verificări înapoi
descoperit aceasta nu a fost o fraudă,
dar acuzațiile erau într-adevăr ale ei
și trebuia să contacteze Apple.

GIORGIA ȘI TELEFONUL
MAMEI EI

Și-a dat seama că a fost vina fiicei
sale Giorgia doar când a contactat
Apple și a fost trecută printr-o „listă
lungă a tuturor acuzațiilor”. Jane și-a
dat seama că era fiica ei, când i s-a
spus că achizițiile au fost făcute prin
jocul favorit. Cum plângerea a venit
atât de târziu, la 2 luni după ce banii
au fost cheltuiți, nu a fost posibil a-i
recupera. Când Janei i-a explicat
Giorgiei ceea ce a făcut, a plâns și a
spus că nu știe că banii pe care i-a
cheltuit sunt reali. Ea credea că a
cheltuit bani virtuali în timp ce se
juca într-un joc virtual.



Când Atilla a venit seara acasă, nu era
nimeni acasă. S-a dus în camera lui
să-și facă temele până au venit
părinții lui.
Familia lui îl aștepta în camera lui  și a
vrut să-i facă o surpriză. Mama lui
Atilla:
- Când va veni băiatul ăsta? l-a
întrebat pe tatăl său.
Tatăl, de asemenea,
- Îi va plăcea cadoul nostru? o întreba.
Atilla a fost foarte surprins când a
intrat în camera lui. Ce este asta?
Mama și tatăl lui erau în camera lui.
Pe marginea patului lui era o cutie
uriașă luminoasă.
Mama: - Bine ai venit fiule, spuse ea. 
Tatăl: - Noi avem un cadou pentru
tine, spuse el. Atilla era foarte curios
care era darul lui. Voia să-și vadă darul
cât mai curând posibil.
Tatăl: - Ți-am cumpărat un computer
fiule, a spus el. 
Atilla a fost atât de încântat încât a
spus entuziasmat: - Uhuuuu! a strigat.
Atilla și-a iubit foarte mult cadoul.
Pentru că și-a dorit mereu să aibă un
computer. Familia lui a cumpărat acel
calculator ca ajutor pentru temele lui
Atilla, dar Atilla a folosit computerul
pentru jocuri, mai degrabă decât
pentru teme. 
Își petrecea timpul pe site-uri de
jocuri. Își neglija temele. Nici nu
studia, și a fost certat de profesorii lui.
Cel mai rău dintre toate, s-a
îndepărtat de prieteni, spunând
minciuni pentru a nu se juca cu ei.
Atilla nu mai avea o viață socială.

TELEFONUL GRATUIT



Într-o zi, ca de obicei în timp ce juca
jocuri online, artificiile au început să
explodeze pe ecran. Litere colorate
colorate clipeau. Aceasta a fost o
reclamă. În anunț scria:
- Felicitări! Ai câștigat un telefon
mobil deoarece ești clientul nostru
cu numărul 1000, vei plăti doar costul
de transport, scria.
Atilla a fost foarte multumit de
reclamă. A luat imediat cardul de
credit al tatălui său. Toate
informațiile au fost introduse pe site.
În anunț scria, „Cadoul tău va ajunge
în șapte zile”. Atilla a fost foarte
fericit. Își va surprinde tatăl. Tatăl lui
ar fi foarte fericit, ar fi mândru de
Atilla.
A așteptat cu nerăbdare până în
prima, a doua și a șaptea zi. Deși
trecuseră zece zile, nu primise nicio
veste. El singur:
- De ce tot nu au trimis telefonul? El
s-a intrebat.
A decis să se uite pe site-ul pe care se
jucase. Ce este asta? Nu s-a putut
autentifica pe site. Site-ul a fost
închis. Atilla era plin de disperare și
confuzie.
-De ce nu l-au trimis, Ce voi face
acum? Ce voi spune familiei mele?
Vorbea singur.
Timpul a trecut repede când Atilla se
gândea la greșeala lui. 
Într-o seară, tatăl lui Atilla a venit
acasă foarte supărat. Doamne, toți
banii de pe cardul meu de credit au
fost cheltuiți, limita depășită, ce ai
mai cumpărat, țipa la soția lui.

Atilla a fost foarte speriat când a
auzit vocea tatălui său, prin, pereți.
-Tatăl meu trebuie să fi aflat, ce am 
 să fac acum? A strigat foarte trist
către părinţii săi.
-Tată, totul e vina mea, te rog să nu fii
supărat pe mama, o să-ți spun totul.
-Am vrut doar să te surprind. Am vrut
să te ajut financiar, tată. Îmi cer scuze
pentru amândoi.
Tatăl său a observat că Atilla învățase
din greșeala lui. Lui Atilla i-a spus că
acest lucru a fost greșit, că
informațiile personale nu ar trebui să
fie partajate cu alte persoane.
Apoi au mers la poliție pentru a
depune plângere penală.
„Nu dăm informațiile și imaginile
noastre personale unor persoane
pe care nu le cunoaștem. Dacă ni
se întâmplă așa ceva, spunem
familiei, informăm persoanele
autorizate. „



CUM SĂ PROTEJEZI COPIII DE
AMENINȚĂRILE ONLINE

Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei și a telefoanelor mobile, vârsta de
utilizare a internetului de către copii a început să scadă. În același timp,
utilizarea pe scară largă a rețelelor de socializare și comportamentul agresiv
al străinilor față de copii, se ridică întrebarea: „Cum ar trebui să fie utilizat cu
responsabilitate internetului de către copii?”. Părinții ar trebui să fie
conștienți de efectele nocive ale internetului pentru copii și de utilizarea în
siguranță a internetului. Astfel încât copiii să folosească internetul în
siguranță, părinții ar trebui să acorde atenție următoarelor puncte.  Pentru
a-i ghida corect pe copii despre internetul sigur, în primul rând părinții ar
trebui să cunoască bine utilzarea în siguranță a internetului. De asemenea,
este important să ajustați utilizarea internetului în funcție de vârstă, mai
degrabă decât să fiți atent mereu. Nu uitați! Interdicțiile sunt întotdeauna
atractive pentru copii. Ar trebui să fii un exemplu de utilizare conștientă a
internetului.
Dacă vă puteți controla propriile obiceiuri de internet, dați un exemplu bun.
Pentru asta:
- Semnează un contract cu copilul privind utilizarea internetului. Și
dumneavoastră respectați acest contract.
- Stabiliți regulile de utilizare a internetului, urmați mai întâi regulile pentru
a da un exemplu.
- Petrece timp de calitate și bun cu copilul pentru a-l ține departe de
internet.
- Asigurați-vă că vă pot anunța imediat despre situațiile periculoase pe care
le pot întâlni pe Internet. Fă-ți copilul să se simtă în siguranță.
Copiilor ar trebui să li se spună despre pericolele existente online.
Copiii ar trebui să fie informați despre siguranța pe internet. Ar trebui
explicat prejudiciul pe care internetul îl poate provoca persoanelor care îl
folosesc greșit și pe termen lung.
- Provoacă dependență de internet atunci când este folosit în exces
- Poate provoca probleme de sănătate, cum ar fi dezvoltarea ochilor și a
creierului
- Nu există doar informații utile pe internet, ci și informații despre
sexualitate și violență.
- Copiilor ar trebui să li se spună despre pericolele de a se împrieteni cu
străinii.



ÎNVAȚĂ-ȚI COPILUL CE
TREBUIE SĂ ȘTIE DESPRE
SIGURANȚA PE INTERNET.

- Să nu se împrietenească cu străinii.
- Să nu împărtășească informații despre el însuși sau despre familie.
- Internetul este diferit de viața reală.
- Viața nu se referă doar la internet.
- Să te informeze atunci când se confruntă cu o situație neplăcută.
- Să nu accepte oferte care arată bine și să învețe că  nu trebuie să
acceseze orice conținut pe Internet.
 Atenție la rețelele de socializare!
Devine din ce în ce mai atrăgător pentru copii să-și dorească să fie
membri ai unor rețele de socializare, în special Facebook/ Instagram.
Familiile trebuie să fie și mai precaute în acest moment. Copiii nu ar
trebui să aibă voie să se alăture rețelelor de socializare de la o vârstă
fragedă. Dacă sunteți membru, ajutați cu setările de confidențialitate
a profilului. Învață-l să nu-și distribuie fotografiile și informațiile
private. Spune-le că nu ar trebui să adauge persoane pe care nu le-au
întâlnit niciodată ca prieteni. Verificați din când în când profilul de pe
rețeaua socială a copilului dumneavoastră.

UTILIZAȚI SERVICII DE INTERNET SECURIZATE
În calitate de părinți, încercați întotdeauna să fiți acolo pentru copilul dvs.,
dar uneori acest lucru nu este posibil. Din acest motiv, este necesar să folosiți
servicii de internet sigure pentru a proteja copiii de conținutul dăunător al
internetului. Utilizați profilul corespunzător de la furnizorul dvs. de servicii de
internet. Utilizați un program antivirus și faceți ajustările necesare.
Site-uri web, aplicații, jocuri etc. pe care le folosim pe Internet. Folosim
aproape toate platformele ca membru cu nume de utilizator și parolă. Astăzi,
atacurile cibernetice sunt organizate, iar indivizii și instituțiile suferă de
atacuri de hackeri.



CE ESTE O PAROLĂ
SIGURĂ?

O parolă sigură, este o parolă greu de
ghicit de alții și cunoscută doar de tine. 
Este important ca parola să fie sigură și ușor de reținut. Trebuie
remarcat faptul că nu există o parolă care să nu poată fi spartă.
Durează doar ceva timp. De aceea vom încerca să ne păstrăm
parola în siguranță.

 Cum se creează o parolă puternică?
- Trebuie să conțină cel puțin 8 caractere.
- Parola  trebuie să fie compusă din litere, cifre și caractere speciale.
- Trebuie să conțină litere mari și mici.
- Pot fi folosite parole de 3-4 cuvinte care nu au legătură între ele.
Aceste parole durează mai mult să se spargă, dar sunt mai ușor de
reținut.      

Lucruri de luat în considerare pentru securitatea
parolei
- Nu trebuie să conțină informațiile dumneavoastră personale.
- Cuvintele simple din dicționar nu trebuie folosite ca parole.              
- Numerele, literele și datele speciale nu trebuie folosite consecutiv.
- Parolele dezvoltate cu aceeași metodă sau foarte asemănătoare
pe care le pot folosi majoritatea oamenilor nu ar trebui folosite.
- Parolele noastre din toate conturile noastre, în special adresele
noastre de e-mail, trebuie să fie diferite.
- Ar trebui să vă schimbați parolele periodic.
- Nu ar trebui să spui nimănui parolele tale.
- La închiderea contului pe care îl folosim pe Internet, trebuie să ne
deconectam în siguranță.



Elevii s-au înghesuit pe coridorul
școlii. Aveau smartphone-uri în
mână, unii dintre ei nu aveau doar
telefoane, ci și tablete. Toți erau
concentrați pe ecrane.
- Băieți, știți câte conturi sociale am,
în afară de adresa mea de email? 
 Rimvydas era chiar confuz.
- Ghici ce. Ei bine, mai bine socotiți-
vă voi câte  aveți. Să comparăm cine
are mai mult.
Toți și-au smuls ochii de la telefoane
și au început să-și îndoaie degetele.
- Mai bine mergem la ora de
Matematică și scriem pe tablă, apoi
vom număra, - le-a sugerat elevul
Onyt colegilor.
A început să scrie pe tablă despre
cine și ce rețea socială folosește. Au
numărat apoi. Și s-a dovedit că toți
colegii de clasă ai lui Onyt și
Rimvydas folosesc aproximativ opt
conturi de rețele sociale.
„Nu poate fi real”, a fost surprinsă
Valentinas, profesoara de
matematică. 
- Eu însămi folosesc e-mailul și un
cont de Facebook. Cum se poate
întâmpla să folosești atât de multe
conturi?
- Doamna profesoară, asta nu este
suficient. Cele opt sunt: Facebook,
Instagram, Snapchat, WhatsApp,
Gmail, Spotify, Musically, Goodreads. 

REȚELELE DE SOCIALIZARE
ONLINE

- Dar Rimvydas a numărat peste 20
- profesorara a fost surprinsă. 
- Dar care sunt acelea?
- Ei bine, până la urmă, există site-
uri de jocuri și multe alte servicii
online care necesită înregistrare,
chiar dacă le vizitezi doar o dată pe
an. Așa se formează cele peste 20
de conturi. 
„Nimic ciudat aici”, i-a explicat Onyt
profesoarei.
- Da, curiozitatea voastră de copii
este nestăpânită. Vreți să fiți auziți
și recunoscuți. Și țineți cont de
faptul că, navigând iresponsabil pe
internet, puteți merge în zone
interzise, „roșii”, unde riscați
siguranța și bunăstarea voastră și,
în unele cazuri, a persoanelor
apropiate.
- „Nu riscăm nimic”, Rimvydas nu a
vrut să fie de acord cu profesoara.
- Să discutăm și să invităm la o
discuție profesorul vostru de TIC –
le-a sugerat profesoara, Valentinas. 



El nu numai că va avea argumente
puternice, dar va oferi și informații
importante despre cum să rămâneți
în siguranță atunci când navigați și
utilizați rețelele sociale. Și vom
învăța ceva nou. 
La școală, la ședința cu părinții a fost
pusă problema joculului Momo de
către părinți. Știi despre asta?
- Da, începu Vilma.
- Mai bine taci, încercă Rimvydas să
o facă pe Vilma să tacă.
- Taci, spuse Vilma. 
- „Momo Challenge” este un altfel de
joc. Am citit că în Columbia,
Argentina, India, câțiva copii s-au
sinucis în timp ce jucau acest joc.
- Așa că îl invit pe profesorul de TIC
aici, și în loc de Matematică va avea
loc o discuție despre rețelele sociale.
- Ura! 
Propunerea a fost acceptată cu
entuziasm.
Profesorul de TIC a intrat în clasă, s-a
uitat la elevii care stăteau în bănci,
și-a atins ochelarii și a început:
-Cu toții folosim dispozitive
inteligente, navigăm pe internet,
folosim rețelele sociale. 
-Și este o zonă foarte periculoasă.
Folosind aceste zone, tinerii
vizitatori, fără să se gândească la
consecințe, dezvăluie o mulțime de
informații și date despre ei înșiși,
prieteni, rude, mediul în care se află
și ce fac. 

Sunt implicați în grupuri închise cu
multe pericole care amenință nu
numai siguranța, ci în unele cazuri
chiar viața. Ei bine, să scriem pe
tablă ce faci în timp ce navighezi pe
internet. 
O listă de activități a apărut rapid pe
tablă. Cel mai adesea copii:
- sunt curioși despre ce fac prietenii.
- vor să afle știri și evenimente
actuale.
- petrec timpul liber.
- caută povești amuzante sau
distractive.
- interacționează cu oamenii în
general.
- partajează fotografii sau
videoclipuri.
- împărtășesc opiniile lor.
- doresc să cerceteze sau să
găsească produse de cumpărat.
- întâlnesc oameni noi.
- Și ce credeți, care este cea mai
populară rețea de socializare pentru
copii? - a întrebat profesorul.



-Bineînțeles Facebook, ei bine, și
Instagram, - au strigat copiii.
- Da, a fost de acord profesorul.
Conform www.statista.com,
Facebook are 2,2 miliarde de
utilizatori. Platforma de vizualizare și
partajare a utilizatorilor și a
videoclipurilor Youtube - 1,9 miliarde
de utilizatori. Iar locurile al treilea și
al patrulea sunt ocupate de
aplicațiile de corespondență
WhatsApp cu 1,5 miliarde de
utilizatori. Facebook Messenger cu
1,3 miliarde de utilizatori. Instagram
are 1 miliard de utilizatori. Și cu
excepția Youtube (care face parte
din motorul de căutare Google),
rețelele sociale din cvartet sunt în
prezent deținute de CEO-ul
Facebook Mark Zuckerberg și alți
acționari.
-Ei bine, toate aceste rețele sunt
gratuite. Iar serviciile din ele sunt
gratuite. 
- Rimvydas a adus un argument
important.
-Este adevărat că rețelele sociale pot
fi folosite gratuit, deoarece datele
personale care sunt partajate acolo
sunt de o valoare atât de mare încât
merită foarte mult ca rețelele sociale
să ofere toate celelalte servicii
gratuit. Succesul Facebook se
bazează pe așa-numitul Social
Graph. 

Graficul arată ce cont are
persoana pe o rețea de
socializare, care sunt prietenii săi,
ce muzică îi place, ce publicații și
articole citește, unde se află
(locuiește, lucrează, călătorește,
vizitează), unde îi place să-și
petreacă vacanța. Butonul „Like”
și alte emoții de pe rețeaua de
socializare Facebook arată de ce  
 se arată interesantă o persoană
pe Internet, ce îl întristează, ce e
amuzant, ce îi place în mod
special. Pe baza tuturor acestor
informații, Facebook poate oferi
publicitate personalizată
agenților de publicitate care au
achiziționat servicii publicitare pe
platforma sa. Diverse companii și
organizații sunt extrem de
interesate de informațiile
disponibile pe Facebook.

http://www.statista.com/


Facebook nu comercializează aceste
informații cu terțe părți, dar unele
dintre informațiile (pe care le faceți
publice) despre voi și prietenii voștri
pot fi disponibile companiilor și
serviciilor la care vă conectați cu
contul vostru de Facebook.
- Şi ce dacă? Rimvydas își face griji.
- Utilizați linkul
www.theguardian.com/commentisf
ree/2018/mar/28/all-the-data-
facebook-google-hason-
you-privacy și vei afla câte date au
acumulat Facebook și Google
despre voi pe zi pe măsură ce
navigați pe web.
„Sau poate ne puteți sfătui cum să
fim parțial în siguranță în timp ce
navigăm pe internet”, a întrebat
profesoara Valentinas.
-„Da”, a răspuns profesorul. 
- Există câteva reguli simple de
urmat:
-Alegeți o parolă puternică și nu o
împărtășiți nimănui 
- Folosiți o combinație de cel puțin
șase litere și numere (de preferință
în ordine aleatorie), de asemenea,
adăugați simboluri.
- Asigurați-vă că e-mailul este sigur.
De asemenea, parola trebuie să fie
sigură.
-Deconectați-vă de la contul de
Facebook când utilizați același
computer cu alte persoane. Nu
utilizați niciodată funcția de salvare
a parolei!

- Utilizați programe antivirus pe
computer și actualizați-le periodic.
- Gândiți-vă înainte de a face clic
pe un link sugerat sau de a
descărca o fotografie sau un
videoclip. Dacă ați făcut deja clic și
browserul afișează un mesaj de
avertizare de securitate - nu îl
ignorați și nu mergeți mai departe.
-Merită să identifici cine și ce vezi
pe profilul tău, ce împărșești
prietenilor tăi de pe Facebook, în
anumite grupuri și să alegi ce
prieteni văd anumite postări sau
fotografii.
Rrrrr. Clopoțelul a sunat. 
- Mulțumim domnule profesor.
Și copiii au ieșit în grabă din clasă
pe hol. S-au oprit în grupuri și și-au
băgat nasul în telefoane. 



CEL MAI UZUALE 
GREȘELI ÎN CREAREA
PAROLELOR

Infractorii cibernetici folosesc de obicei instrumente sofisticate
care pot decripta rapid parolele. Prin urmare, atunci când creați
parole, evitați:
-  Cuvinte prescurtate sunt cele mai frecvente greșeli.
- Parole formate din caractere consecutive, cum ar fi 123456789,
abcdefgh, 8888888 sau combinații de litere qwerty de la
tastatură.
- Informații personale, numele dvs., ziua de naștere, numele
mamei sau al tatălui, informații similare, cum ar fi jonas, jonas12
și așa mai departe.
Pentru a face o parolă uşor de amintit și ușor de introdus, se
recomandă utilizarea combinațiilor de cuvinte, fraze și
propoziții ușor de reținut. 
De exemplu, puteți utiliza primele (a doua, ultima, etc.) litere,
grupuri de litere sau chiar silabe întregi ale fiecărui cuvânt.
 



Eu sunt profesor. Indiferent de ceea
ce predau, acum toți lucrăm cu
computere și tehnologii inteligente.
Atât eu, cât și elevii mei căutăm
informații prin intermediul
motoarelor de căutare, vizităm
diverse site-uri web în scopuri de
predare sau de învățare și se
desfășoară mai multe activități
folosind tehnologiile moderne. Ca
profesor, îmi place foarte mult să ofer
elevilor diverse teste pentru a le testa
cunoștințele și este de la sine înțeles
că elevii folosesc exerciții electronice.
Ca profesor, închid ochii și încerc să-
mi imaginez. Toate acestea îmi
amintesc de un oraș mare cu multe
clădiri pentru diverse scopuri -
muzee, săli de concerte, mall-uri,
blocuri de apartamente, case
rezidențiale, depozite sau case
abandonate de la țară. Fiecare clădire
are o adresă și toate sunt legate prin
străzi, metrouri sau linii de troleibuz,
trotuare și poteci. Nu-i așa?
Calculatoarele noastre, tabletele,
telefoanele, ceasurile inteligente și
alte dispozitive sunt conectate la o
singură rețea - Internetul.
Într-o zi, mi-am împărtășit viziunea
cu elevii mei. Le-am cerut părerea. La
urma urmei, ei sunt principalii
utilizatori ai Internetului și ai
serviciilor sale. Și am fost surprins că
elevii folosesc internetul, dar știu atât
de puține despre el. 

O PAROLĂ SIGURĂ

Un băiat a declarat că în viața
reală este vizibil și nimeni de pe
internet nu va ști cine este dacă ia
un alt nume și se prezintă unei
alte persoane. A fost foarte
surprins când i-am explicat că
adresele IP ale calculatoarelor sau
ale unui telefon mobil dintr-o
geantă pot arăta destul de exact
oricui are o adresă IP pe
dispozitivul în care ne aflăm fizic
atunci când folosim internetul.
Acest lucru se poate face cu
ușurință folosind instrumente
online.
„Domnule profesor, asta
înseamnă că avem două
probleme când folosim internetul
securitatea și confidențialitatea”?,
m-au întrebat elevii.
„Da”, le-am spus. „Este imposibil
să fii complet în siguranță, dar
există multe modalități de a
reduce cel mai mult riscul. Același
lucru este valabil și pentru
confidențialitate. 



Fiecare are dreptul la intimitate. „Și
care sunt acele moduri? Cum ar
trebui să acționăm pentru a fi în
siguranță? ”M-am gândit la o
întrebare foarte inteligentă. Mă
bucur că am elevi atât de deștepți.
-„Imaginați-vă că sunteți ca
magicienii, ca Harry Potter și
prietenii lui. Există măsuri pentru a
proteja confidențialitatea și
securitatea. Pentru a folosi
Internetul în siguranță, este timpul
să studiem științele (Hogwarts), să
învățăm să recunoaștem magia
neagră și să ne putem proteja noi
înșine din aceasta. Apoi cu toții
putem trăi în siguranță într-un oraș
pe internet.”
Și trebuie să începem cu parolele.
Nu vom descuia niciodată ușa casei
noastre fără cheie. Același lucru este
valabil și pentru conturile noastre
online - trebuie să introducem o
parolă pentru a le folosi. Este foarte
important ca acest cuvânt care ne
separă de finanțele noastre,
informațiile personale și alte
oportunități oferite de internet să nu
fie ușor de ghicit. La urma urmei, nu
deblocăm ușa casei noastre pur și
simplu folosind un fir. Imaginați-vă
că sunteți un hacker și trebuie să
ghiciți parola cuiva când vă așezați
pe computerul unui străin. Tot ce se
știe este că parola este formată din
patru cifre și acelei persoane nu îi
plac parolele complicate. 
Ce opțiuni ați încerca mai întâi?

„Și care sunt regulile pentru a crea
o parolă sigură?”, se întreabă elevii.
„Recomand să folosiți șase reguli
pentru crearea parolelor”, spun eu.
„Și sunt simple.” 
6 reguli pentru crearea
parolelor:
- Aleatorie. Parola trebuie să fie
compusă din caractere aleatorii,
astfel încât să nu fie un cuvânt
anume.
- Diversitate. Ar trebui să utilizați o
parolă diferită atunci când vă
înregistrați pe fiecare site web. Cei
mai mulți dintre noi folosesc
adesea aceeași parolă pe toate
site-urile web. Nu ar trebui să faceți
acest lucru, deoarece dacă cineva
reușește să obțină parola, atunci va
primi o autentificare la toate
conturile pe care le utilizați.
- Complexitate. Cu cât sunt mai
multe caractere diferite dintr-o
parolă - numere, litere mari și
minuscule, precum și diferite



caractere speciale, cum ar fi semnele
de punctuație (/ -), cu atât va fi mai
greu să „spargeți” parola pe care ați
creat-o.
- Lungime. Cu cât parola este mai
lungă, cu atât mai bine. Cea mai scurtă
parolă ar trebui să fie de 8 caractere, iar
cea mai bună opțiune ar fi o parolă de
12 - 15 caractere.
- Înlocuire. Pentru a menține o parolă
puternică, ar trebui să o schimbați. Se
recomandă schimbarea parolei la
fiecare 3 luni. Unele site-uri web (cum
ar fi paginile bancare) vă cer automat
să vă schimbați parola existentă cu una
nouă după o anumită perioadă de
timp.
- Fără notare. Nu notați niciodată
parolele în caiete, astfel încât să nu fie
ușor accesibile altor persoane.
 Inventează o frază neașteptată de trei
sau patru cuvinte și veți avea o parolă
sigură. Ar fi mai bine să nu aibă titlul
unui cântec popular, nici orice alt
cuvânt extrem de popular. Incearca. De
exemplu, „cartofii plouă foarte rar”. Ura!
Ai o parolă sigură și memorabilă. Sau
poți folosi o întreagă frază. De exemplu,
„2 + 1 + 3 nu este ca cinci.”, „Sora mea
Egle are deja 25 de ani”, „Am mers
fericit. Acoperișul tău. ”,“ Oprește
avionul, vreau să cobor! "," Ce culoare e
mașina ta? „”,“ BigNotSmall”, „Drept,
apoi la stânga”. Apropo, deoarece
apăsarea barei de spațiu produce un
sunet specific, se recomandă să
schimbați spațiul dintre cuvinte cu alte
caractere sau caractere, cum ar fi / „2 +
1 + 3 / în funcție de / cinci”.

Profesore, este clar cum se
creează o parolă sigură, dar avem
mai multe conturi. Pot folosi
aceeași parolă pentru toate
conturile? '
„De ce nu”, răspund, „dacă vrei să
devină nesigură. Imaginați-vă că
familia voastră folosește încuietori
de înaltă calitate, care nu se
sparg, peste tot - acasă, în
gospodărie, în garaj, dar au
aceeași cheie pentru toate
încuietorile. Dacă lăsați cheia cu
nepăsare și cineva face o copie, va
avea acces instantaneu la toate
articolele pe care le prețuiți.
Același lucru este valabil și pe
Internet, un singur ISP care îți
protejează datele în mod
iresponsabil este suficient, și
parola care îți deblochează ușa va
cădea în mâinile hackerilor. De
aceea trebuie să folosiți parole
diferite pentru a vă simți în
siguranță. „
Amintiți-vă mereu că securitatea
noastră depinde numai pe noi.



Sunt tatăl unei familii numeroase.
Deoarece familia este numeroasă,
petrec mult timp la serviciu. Munca
mea nu este legată de tehnologiile
informației, dar petrec mult timp la
computer. Sunt un utilizator
obișnuit. Mama lucrează la o
bibliotecă, așa că este familiarizată și
ea cu tehnologiile moderne. Ginte și
Mantis sunt micii noștri copii, elevi
într-o școală primară, gemenii Aiste
și Marija învață în clasa a șasea,
Rapolas învață în clasa a zecea, iar
seniorul Mykolas este în clasa a
doisprezecea.
Toți copiii au smartphone-uri,
gemenii folosesc tablete, iar băieții
mai mari au laptopurile lor
personale. Desigur, în familie există
un desktop care este folosit de
întreaga familie.
Viața nu stă pe loc, toți ne grăbim,
alergăm, așa că toată familia se
adună seara. Noi, tata și mama, ne
întrebăm mereu copiii „Ați
mâncat?“, “Te-ai îmbrăcat?“, “Cum a
fost antrenamentul tău?“ “Și ce zici
de test? L-ai trecut? Acestea sunt 
 întrebările pe care copiii noștri le
pot adesea auzi. Ne interesează
deoarece ne pasă. Și noi auzim: „Oh,
bineînțeles că am mâncat”. „Am
făcut, am făcut acele teste. Am
deschis Google și am găsit totul. Și
problemele de matematică sunt
rezolvate și până și testele pot fi
găsite cu toate solutiile.

„Tată, nu pune întrebări, acum
vorbesc cu prietenii”, a spus
Rapolas, băgându-și nasul în
telefon. „Mamă, nu te amesteca, aici
este privat, sunt deja adult”, Mykolas
nu-și lasă mama să se apropie de
computerul lui. Ginte și Mantis se
ceartă cu surorile Aiste și Marija, vor
ca gemenii să le dea tabletele lor,
pentru că vor să „joace” un fel de joc
pe care îl fac colegii lor, și să joace la
telefon nu este la nivelul clasei. 
-Oh, acele tehnologii moderne...
Ca tată, sunt fericit că tehnologiile îi
ajută pe copii să învețe, să creeze și
să comunice. Ele dezvăluie
creativitatea copiilor, utilizarea lor
inteligentă le permite să
stăpânească noi abilități și metode
de învățare. Dar eu și mama copiilor
suntem foarte îngrijorați : copiii nu
dau drumul telefoanelor și nici
măcar nu se ridică de la computer
să mănânce, iar orice altceva, cu
excepția ecranului, este plictisitor.
 

O FAMILIE DIGITALĂ



Mi s-a epuizat răbdarea când am
început să planificăm o vacanță și mi s-
a dovedit că vorbeam cu niște zombi
absolut surzi și invizibili cărora nu le
pasă de o călătorie adevărată, nu de
cărți, ci de rețele de socializare, TikTok,
Messenger. După ce am verificat
facturile, s-a dovedit că unii dintre ei au
plătit pentru niște jocuri, iar gemenii și-
au încărcat fotografiile pe Instagram.
Profesorul lui Rapolas a scris o notă că
Rapolas era în mod constant somnoros
la lecții, întârzie la primele ore și
adoarme la lecții. S-a dovedit că până la
jumătatea nopții obișnuia să discute cu
prietenii în grupuri și nu despre
chestiuni școlare.
-Ascultă, Mykolas, ești aproape
absolvent de liceu. Ce parere ai despre
viitorul tau?? Cu astfel de note,
planurile tale de a intra la universitate
ar putea cădea la pământ”, - am auzit
mustrarea mamei.
„Mamă, ce s-a întâmplat cu copiii
noștri? „Cu siguranță, este o întrebare
retorică pentru că nu am primit un
răspuns de la mama. „Trebuie făcut
ceva, ca șef de familie, sunt responsabil
pentru viitorul nostru.
După ce am discutat cu mama, am
decis să oferim copiilor noștri o „dietă
digitală”, precizând decizia care a fost
definitivă și incontestabilă. Ar trebui să
se acorde prioritate absolută
activităților fizice. Fără ecrane cu o oră
înainte de culcare. Toate ecranele
trebuie scoase din dormitoare în
timpul somnului. A doua zonă liberă se
anunță acasă - o zonă pentru
comunicare fără computere.

 În cazul nostru, locul este sala de
mese în care mâncăm,
comunicăm și ne distrăm. Acest
lucru se aplică tuturor membrilor
familiei. În al treilea rând, pentru a
nu reduce prea mult timpul
acordat computerelor și
telefoanelor, reduceți-l cu o
treime pentru a nu deveni
stresant, dacă situația nu se
îmbunătățește pentru a reduce
timpul acordat în prezent cu
cincizeci la sută. În al patrulea
rând, ar trebui să lăsăm telefonul
acasă când mergem în fiecare zi
la plimbare, acest lucru va ajuta la
creșterea nivelului de endorfine
(hormonii fericirii) și la
îmbunătățirea stării de spirit și a
bunăstării fizice. În al cincilea
rând, prioritizează comunicarea
live cât mai mult posibil.
A fost aproape o rebeliune la
bord, adică în familie. Toată
lumea a început să obiecteze,
căutând beneficii și excepții.



Acord Responsabil

Folosiți telefonul timp de... minute azi Toți copiii

Îi cer mamei sau tatălui meu permisiunea
de a folosi computerul sau de a juca jocuri

Ginte, Mantis, Aiste, Marija

Îmi întreb părinții înainte de a vizita noi
site-uri web sau de a juca jocuri noi

Ginte, Mantis, Aiste, Marija

Mă voi asigura că jocurile preferate ale
copiilor mei de pe PC sunt ușor accesibile

Tatăl

Dacă văd ceva rău sau neplăcut pe
internet, îi voi spune mamei sau tatălui

Toți copiii

Le spun doar mamei și tatălui meu
parolele pe care le folosesc

Aiste, Marija

Nu vom împărtăși nimănui nicio
informație despre noi

Toți copiii

Voi începe să folosesc instrumente de
control parental, dar le voi revizui pe

măsură ce copiii cresc
Mama

Mă voi asigura că toate conturile mele pe
rețelele sociale sunt private

Rapolas și Mykolas

Nu voi împărtăși fotografii cu copiii mei
fără acordul lor

Mama

Dar mama și cu mine eram
puternici ca stâncile.
Și pentru a o face mai puternică, am
adăugat și alte reguli. Fiecare acord
trebuie parafat.
Și toată lumea va respecta aceste
reguli. 
Familia noastră este acum o
adevărată familie digitală.



Totul a început ca de obicei, ziua a
fost una obișnuită. M-am trezit
dimineața, am luat micul dejun, apoi
am aruncat repede câteva cărți și
caiete în rucsac și am mers la școală.
Era o viață normală și acolo.
Am vrut să termin repede acea zi de
școală, clasa a șaptea e plictisitoare.
O mulțime de lecții, fiecare profesor
crede că materia lui este cea mai
importantă și ne reamintește
constant că avem multă materie așa
că trebuie să lucrăm sistematic.
În cele din urmă, după ultimul
clopoțel, m-am repezit acasă, unde
am liniște și pace, nu se întâmplă
nimic. Doar tatăl meu stătea întins pe
canapea, ca de obicei, dormea.
Mama a muncit din greu ziua de
lucru, iar tatăl meu s-a plâns că nu și-
a găsit un loc de muncă. M-am dus în
dormitor, m-am așezat pe scaunul
meu de gaming super pivotant, mi-
am pornit computerul și am decis să
joc jocul meu preferat.
Mă jucam și jucam și nu știu câte ore
a durat. Mama s-a intors seara tarziu
de la serviciu, obosită dupa toata
ziua, probabil nici nu a avut puterea
să mă întrebe dacă mi-am făcut
temele, mi-a spus să mă culc că
mâine mă duc la școală. Dimineața
nu m-am putut trezi, am dormit prea
puțin, mama țipa îngrozitor că
trebuie să merg la școală.

PAUL ȘI DEPENDENȚA
 DE INTERNET



La școală am adormit la prima oră,
profesoara de biologie s-a supărat
din nou pe mine, a trebuit să merg la
conducere. Directorul mi-a ținut o
predică lungă despre viață, dar nu-mi
amintesc detaliile, deoarece
gândurile mele erau deja la
următoarea etapă a jocului meu.
M-am întors la oră, am îndurat, și, în
sfârșit, m-am dus acasă să-mi joc
jocul! Asta viață! Totul mergea bine
acolo, mulți prieteni din Europa care
au vrut să se joace cu mine pentru că
eram foarte bun! M-am jucat în
fiecare moment liber, nu am pierdut
timpul cu prostii, nu am studiat, mi-
am scris temele înaintea orelor de la
prieteni. Nimic nu a contat în afară
de lumea mea virtuală. M-am simțit
bine acolo. Jocul mi-a dat atâta
adrenalină încât nu a meritat să mă
culc! Și aceste victorii au fost
fascinante! Jucătorii se prăbușeau și 
 eram încă cel mai bun! 

Când nu aveam cu cine să mă joc
pentru că pierdeau, învățau sau
dormeau, eu răsfoiam rețelele de
socializare, încărcam fotografii pe
internet cu realizările mele sau
urmăream videoclipuri cu
instrucțiuni pentru a le folosi a doua
zi. După câteva luni, au apărut
necazuri, iar profesorii au spus că nu
voi trece în clasa următoare.
Profesorul clasei a chemat-o pe
mama la școală și poți ghici că a
început coșmarul meu. Mama nu
m-a lăsat să folosesc internetul.

Îmi amintesc că am fost furios, am
început să țip, fluturând cu brațele
că aveam nevoie să verific
internetul. Am pornit calculatorul
meu, dar ea a deconectat routerul.
Am început să sar, să țip. Apoi, când
m-am liniştit, am fost surprins că
reacţia mea a fost atât de ciudată.
Despre ce era vorba?



CE ESTE DEPENDENȚA DE
INTERNET 
(DEPENDENȚA DE REȚEA)?

În ciuda numeroaselor beneficii ale accesului la Internet,
Internetul prezintă și pericole, inclusiv dependența de internet.
Toată lumea este expusă dependenței, dar grupul cu cel mai
mare risc sunt copiii și adolescenții care își încep aventura cu
internetul foarte devreme și își petrec cea mai mare parte a zilei
în lumea virtuală. În plus, lipsa de control asupra timpului
petrecut pe internet poate duce la dependența copilului, așa că
este important ca părinții încă de la începutul aventurii
copilului lor cu internetul să convină asupra anumitor reguli
privind utilizarea calculatorului. Conținutul postat pe web se
adresează cel mai adesea unui grup de tineri destinatari, care
sunt considerați de către aceștia ca fiind extrem de atractiv.
Conceptul de dependența de rețea este tocmai fenomenul
dependenței de internet. Dependența de internet se referă la
diferite tipuri de comportament la care o persoană nu poate
rezista, ceea ce, la rândul său, duce la consecințe neplăcute
asupra sănătății și vieții sociale. Persoana bolnavă simte nevoia
să fie constant online și să verifice ce se întâmplă pe internet.
Această dependență devine din ce în ce mai periculoasă,
deoarece internetul este disponibil nu numai în computere, ci
și în tablete și smartphone-uri, datorită cărora pacientul are
acces tot timpul la factorul de dependență.
 



SFATURI PENTRU ELEVI
În primul rând, amintește-ți că ești un tânăr de valoare, doar anumite situații
te-au făcut să pierzi și acum este timpul să-ți arăți puterea și să treci peste
probleme. Vei fi ajutat de oamenii care îți sunt alături, te respectă și te iubesc,
precum și de următoarele îndrumări.
 - esti grozav in stabilirea de contacte interpersonale prin internet, încearcă
nu doar sa îi contactezi pe alții online, ci caută-ți prietenii, colegii din
împrejurimi, de la clasă, de la școală, din cartier, cu care să îți poți petrece
timpul liber, ieșiți împreună în parc, râdeți, vorbiți.
- Gândește-te să ai un prieten loial care este un câine, Acest prieten cu patru
picioare te va motiva să părăsești casa. Datorită acestuia, vei învăța
responsabilitate și disciplină, cu siguranță te va face să râzi până la lacrimi
atunci când ești deprimat, în plus, plimbarea câinelui este o metodă bună de
a-ți face noi prieteni. Când totul eșuează în timpul zilei și ceva nu ți-a mers în
felul tău, sau când oamenii pe care te bazai au eșuat, trebuie să știi că el,
câinele este mereu gata să fie alături de tine.
- atunci când joci jocuri online și urmărești diferite site-uri web, este adesea
necesar să folosești o limbă străină, poate te poți înscrie la un curs de limbă
străină? Poate engleza? Îți vei extinde abilitățile lingvistice, vei învăța un
vocabular nou, fraze și, astfel, îți vei extinde cercul de prieteni, cu siguranță îți
va fi mai ușor să înveți engleza la școală, iar profesorul tău va observa și
aprecia schimbarea pozitivă.
- găsește o modalitate de a fi activ fizic, începe să practici orice sport îți place,
impresionează-ți prietenii și extinde-le cercul, în plus, știi mereu că „sportul
este bun pentru sănătate”, această afirmație nu este deloc exagerată. Ai grijă
de corpul tău pentru că ai petrecut mult timp la calculator, slăbindu-ți
condiția fizică, ai posibilitatea de a-ți întări oasele și mușchii, ceea ce este
extrem de important în adolescență, precum și de a-ți îmbunătăți eficiența
inimii și de a-ți îmbunătăți aspectul, devenind atractiv datorită activității
fizice regulate.
- ai grijă de notele bune la școală, extinde-ți cunoștințele, atunci colegii tăi,
profesorii și părinții te vor aprecia și vei deveni chiar tu o persoană valoroasă.
- observi că mama ta muncește din greu, cu siguranță o face pentru tine și
viitorul tău, ce zici să o ajuți la treburile casnice, să arăți un test bine scris? Cu
siguranță vei observa un zâmbet pe buze și o vei face mai fericită, iar munca
ei va avea sens. 
-ești atât de bun la folosirea internetului, folosește-l și ajută-l pe tatăl tău să-și
găsească un loc de muncă, există multe reclame pe site-uri web, printre care
tu și tatăl tău veți găsi cu siguranță una care să fie satisfăcătoare și în
concordanță cu calificările sale.



SFATURI PENTRU
PROFESORI

Copiii nu cunosc lumea fără Internet, pentru ei rețeaua este un spațiu
natural de comunicare, exprimare, divertisment și acces la informație.
Sarcina adulților este să depună toate eforturile pentru a se asigura că și
copiii obțin tot ce este mai bun de pe internet și să experimenteze cât
mai puțin laturile sale negative. În afară de părinți, școala joacă un rol
cheie în această sarcină.

- întârzieri notorii, lipsa la primele ore sau absențe numeroase.
- somnolență extremă sau alte semne de oboseală observate în lecții.
- preocupare clară pentru dispozitivele electronice cu ecran, calculator,
telefon mobil, tableta.
- o preocupare puternică pentru jocurile pe calculator.
- deteriorarea semnificativă a performanţelor academice.
- alienarea într-o clasă sau grup de colegi.
Asigurarea siguranței tinerilor utilizatori de Internet necesită
diagnosticarea constantă a noilor amenințări de pe Internet și
posibilitățile de schimbare dinamică a dispozitivelor care oferă acces la
Internet. Lista de amenințări la adresa tinerilor utilizatori de internet
include multe comportamente riscante,  cum ar fi hărțuirea cibernetică,
îngrijirea, contactul cu conținut periculos.
Popularitatea site-urilor de rețele sociale a adus noi tipuri de amenințări
în ultimii ani, inclusiv încălcarea vieții private a tinerilor utilizatori de
internet. Problema abuzului de internet de către copii este o problemă
socială serioasă care necesită atenție și acțiuni de remediere. Este, de
asemenea, o provocare pentru școli și profesori.

CE AR TREBUI SĂ ATRAGĂ ATENȚIA
PROFESORILOR ȘI EDUCATORILOR DIN ȘCOALĂ



CE ESTE DE FĂCUT
Ca profesor trebuie  pus mare accent pe:
- intervievarea parintelui sau tutorelui care este cu adolescentul
zilnic.
- întărirea simțului de competență al părinților arătându-le nevoile și
oportunitățile de dezvoltare ale copiilor.
- ascultarea părerii adolescentului despre experimentarea unei
conversații, întâlniri.
- ascultarea descrierilor modului său de a vedea și de a experimenta
utilizarea computerului/internetului.
- creșterea conștientizării în timpul conversațiilor a preocupărilor
legate de utilizarea computerului.
- furnizarea de informații de specialitate cu privire la riscurile asociate
abuzului de computer/Internet.
- examinarea discrepanței dintre modul în care un adolescent și
părinții săi văd problema.
- arătarea diverselor posibilităţi de agrement activ.
- să se uite la toate valorile care sunt importante în contextul
schimbării.
Îndrumați părintele și copilul către un profesionist - „Terapeutul este
cineva care este de partea familiei. Desigur, el va efectua un interviu
detaliat despre problemă pentru a dezvolta o strategie adecvată, el
va întreba care este problema este, care sunt simptomele, el va
întreba și copilul cum vede el întreaga situație etc. 
Cu toate acestea, în primul rând, merită să-l încredințezi și să ceri
ajutor pentru a nu rămâne singur cu problema. Un copil dependent
de internet sau care se joacă pe computer are din punct de vedere
emoțional fluctuații ale emoțiilor, are schimbări mari de dispoziție,
este adesea agresiv, rebel, reticent să fie condus de mână - așa că
părintele chiar are nevoie de ajutor și sprijin.”



SFATURI 
PENTRU PĂRINȚI

Dacă ați observat problemele de concentrare ale copilului dvs.,
somnolență, performanțe școlare mai slabe, neglijarea îndatoririlor,
deteriorarea relațiilor cu prietenii și abandonarea intereselor
anterioare în favoarea internetului
- acestea pot fi semne serioase că copilul pierde controlul asupra
timpului petrecut online. Comportamentele menționate mai sus
sunt simptome ale dependenței copilului de internet.
Copiii „aleargă adesea la computer” atunci când:
- Conflictul nerezolvat continuă între membrii familiei.
- Copiii nu au o relație sigură și cordială cu părinții lor.
- Structura familiei este perturbată, mai ales în ceea ce privește
ierarhia subsistemelor părinte și copil (adică domnia copiilor).
- Copiii au dificultăți de învățare (de multe ori din cauza
dificultăților de concentrare, impulsivi sau hiperactivi, tulburări de
dispoziție).
- Copiii nu au suficiente abilități sociale pentru a face față situațiilor
reale din lumea colegilor.
- Copiii nu pot face față emoțiilor dificile (anxietate, furie,
plictiseală, tristețe, singurătate).
Așadar, pentru a lucra cu problema abuzului asupra copiilor sau a
dependenței de calculator (jocuri sau internet), se consideră
necesară implicarea întregii familii.



CUM SĂ AJUȚI ȘI 
UNDE SĂ CAUȚI SPRIJIN

- vorbeste cu copilul, fii o autoritate pentru el, stabileste reguli rigide de
folosire a calculatorului și respectă regulile pe care le-ai stabilit.
- în general, nu ar trebui sa petrecem mai mult de 4 ore pe zi in fata
calculatorului și acest timp ar trebui să fie eșalonat.
Pentru că este și un fel de efort intelectual și copiii obosesc mai târziu. De
aceea este atât de important să limitați timpul petrecut în fața computerului.
Acasă ar trebui să existe reguli stricte despre cât și ce pot face copiii, să
privească, etc. la computer.
De exemplu, dacă un copil joacă jocuri, acestea ar trebui să fie adecvate
vârstei. Un tânăr de 12 ani nu poate juca jocul destinat de la vârsta de 18 ani.
Există conținut  care pentru copiii mai mici pur și simplu nu este potrivit.
- dacă observăm o problemă din timp, schimbarea anumitor
comportamente în familie, îndreptarea a mai multă atenție către copil,
petrecerea timpului cu el, înscrierea lui la activități sportive sau de hobby,
cumpărarea unui animal de companie de îngrijit, poate determina copilul să
aibă timp limitat și problema se va rezolva de la sine.
- pe de altă parte, dacă dependența durează 2-3 ani, atunci o astfel de
intervenție și o încercare de a rezolva singur problema poate să nu aducă
efectul dorit, deoarece copilul va rezista la introducerea unor schimbări. Îi va
lipsi lumea virtuală, pentru că uneori, datorită personajelor pe care le creează,
își dă un sentiment mai mare al valorii de sine.
Deci - pentru a rezuma - puteți încerca mai întâi să rezolvați această
problemă în zona familiei și să începeți cu stabilirea unor reguli stricte, adică
limita de timp pentru joc, apoi pur și simplu opriți computerul.
Totuși, trebuie amintit că acest lucru impune și obligații ale părinților care
trebuie să aibă grijă de timpul copilului. Pentru că dacă copilul s-a jucat
câteva luni, știi că nu poate face față sentimentelor, nu își poate organiza
singur timpul. Nu poți lăsa copilul în pace - închid computerul și gata. Pentru
că copilul nu va ști ce să facă cu acest timp liber. Se va plictisi, îi va lipsi foarte
mult acest joc. Și aici familia trebuie să se implice dacă vrea să-și ajute copilul
și să rezolve singură această problemă, fără a cere ajutorul unui specialist.
- Puteți merge la un profesionist- „Terapeutul este cineva care este de partea
familiei. Desigur, el va lua un interviu detaliat despre problemă pentru a
dezvolta o strategie adecvată  va întreba care este problema, care sunt
simptomele, îl va întreba și pe copil cum vede el întreaga situație etc.
Un copil dependent de internet sau care se joacă pe computer este
schimbător din punct de vedere emoțional, are schimbări mari de dispoziție,
este adesea agresiv, rebel, reticent să fie condus de mână - așa că părintele
chiar are nevoie de ajutor și sprijin.



Astăzi, toată lumea folosește
internetul, așa că părinții lui Piotr, în
vârstă de 14 ani, nu au fost deloc
surprinși că fiul lor a visat la un
computer, de preferință unul de
jocuri, pe care să poată juca cele mai
noi jocuri.
Piotr și-a convins părinții că a avea un
computer bun este normal între
colegi, așa că a strâns bănuți mereu,
la fiecare Crăciun sau zi de naștere a
cerut bani, și a lucrat la spălat mașina
sau la cosit iarba vecinilor săi. Părinții
săi erau mândri că și-a urmărit cu
atâta insistență scopul. L-au lăudat
pentru sârguința sa.
În sfârșit a venit ziua mult așteptată,
el și tatăl său s-au dus să cumpăre un
computer. Magazinul a selectat un
computer cu cel mai recent software,
care avea un procesor cu 6 nuclee, o
placă grafică puternică și un disc
rapid. A fost minunat! În sfârșit putea
să joace toate jocurile disponibile.
Acum, însă, este greu pentru el să se
înțeleagă cu toată lumea, când prins
în lumea jocurilor și a noilor prieteni,
jucând PowerCord, l-au absorbit
complet. În prezent, are 17 ani -
părinții săi spun că a renunțat în mod
evident la școală, a început să aibă
absente, să stea în camera sa, să
petreacă nopți întregi în fața
monitorului. Nu își întâlnește
prietenii pentru că este convins că
trebuie să controleze jocul sau lumea
creată va înceta să mai existe fără
participarea sa.

JOCURI PC

Se spune că poate petrece toată
ziua jucându-se cu un singur
sandwich. Dar ceea ce nu știu
părinții săi până la urmă, este că
nimic nu contează în afară de
lumea virtuală pentru el. Jocurile
sunt atât de pline de adrenalină
încât nu merită să se culce. Iar
victoriile sunt fascinante!
Odată s-a speriat puțin, pentru că
atunci când au încercat să îi
limiteze timpul pentru jocuri, a
răspuns cu agresivitate - a
aruncat un scaun către tatăl său
pentru că a intrat în cameră cu
vocea ridicată pentru a-i cere să-
și curățe camera. De ce l-a
întrerupt într-un moment atât de
important? A pierdut din cauza
lui!  
De îndată ce părinții săi închid
ușa în urma lor, pornește imediat
ecranul și tot ce contează este să  
joace, iar și iar.



LUMEA 
PERICULOASĂ 
A JOCURILOR

Jocurile pe computer, care provoacă dependență și sunt extrem de
evocatoare, pot fi o altă amenințare pentru copiii noștri. Deși există
multe tipuri de jocuri, multe dintre cele populare creează
dependență:
- Fără un scenariu anume. Jocul este fără sfârșit, se bazează pe
competiții repetate sau doborârea propriilor recorduri. Noi
provocări sau niveluri de joc sunt adăugate tot timpul.
- Deși trebuie să munciți pentru a obține succesul în joc,
recompensele sunt parțial aleatorii.
Această incertitudine a recompensei funcționează la fel ca jocurile
de noroc și provoacă un fior care provoacă dependență.
- Un jucător începător reușește cu ușurință, apoi sunt multe
dificultăți. Trebuie să aloci din ce în ce mai mult timp jocului sau să
cumperi facilități suplimentare. Când cineva a investit mult timp și
bani în joc, îi este greu să-l abandoneze, chiar și atunci când începe
să-l obosească.
Cercetările științifice arată că multe ore de joc electronice, mai ales
atunci când sunt combinate cu privarea de somn, cresc nivelul de
agresivitate la jucător, indiferent de conținutul jocurilor. Multe
jocuri prezintă, de asemenea, elemente erotice sau chiar
pornografice drept recompensă. Acest tip de conținut sexualizează
copiii și adolescenții.



DE CE ESTE UN 
COPIL DEPENDENT 
DE JOCURI

În procesul de dependență de jocuri are loc așa-numitul
mecanism de eliberare a dopaminei.
Când depășim o amenințare, dopamina este eliberată în creier,
care este responsabil pentru două lucruri, recompensează
supraviețuirea și trimite mesajul: „A fost bine – repetă data
viitoare”.
CREIERUL NOSTRU FUNCȚIONEAZĂ DESTUL DE PRIMITIV - NU
SEPARĂ FACTORII REALI DE CEI VIRTUALI
În jocuri, un adolescent câștigă în fața adversarilor, câștigă premii
virtuale... Are nefiresc de multe oportunități de succes aparent. Și
asta, îi oferă un sentiment de beatitudine. Cu toate acestea, la un
moment dat în joc, ei încetează să se mai bucure și, în același timp,
copilul simte nevoia de a se juca tot timpul. Inundarea creierului cu
niveluri nenatural de ridicate de dopamină face ca organismul să
se apere împotriva acesteia. Descompune unii dintre receptorii de
dopamină. Efect? Ceea ce a adus bucurie la început nu o mai
aduce. Ca și în cazul unui dependent de droguri, o doză nu este
suficientă după un timp. Sunt necesare doze mai puternice - din
ce în ce mai multe. În plus, afectarea creierului duce la dificultăți
de somn și concentrare, precum și la amintirea și gestionarea
emoțiilor.
IMPORTANT!
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a introdus dependența de
jocuri în clasificarea tulburărilor mintale în mai 2018. Această
dependență este comparată cu alcoolismul sau dependența de
droguri.



SIMPTOMELE LA CARE 
PĂRINȚII AR TREBUI 
SĂ FIE ATENȚI

Fizic
Copilul:
- are dureri la degete, încheietura mâinii, coloana vertebrala etc.
- are ochii injectați de sânge
- probleme vizibile cu igiena
- prezinta fluctuații ale poftei de mâncare

Social
Copilul:
- se izolează de prieteni
- nu manifestă interes pentru nimic în afară de jocuri
- conflicte cu semenii sau adulții, de exemplu profesori
- a pierdut o relație importantă, de exemplu cel mai bun prieten

Psihologic
Copilul:
- are schimbări de dispoziție,
- are crize de furie,
- se simte anxios atunci când nu există acces la joc/internet
- își pierde controlul asupra timpului în care joacă
- nu are alte interese / își pierde interesul pentru lucruri și activități
care anterior trezeau bucurie (mecanismul dopaminei)



CUM SĂ AJUTAȚI UN 
COPIL CĂ SE JOC 
PREA MULT?

1. Setați și respectați limitele de joc.

2. Explicați-i copilului cu calm de ce sunt luate deciziile dvs.
și, pe măsură ce el sau ea crește, explicați mecanismele și
procesele din creier.

3. Oferă copilului tău activități care cresc în mod natural
producția de dopamină, cum ar fi să facă sport, să
concureze, să călătorească, să îl lăudați, să exploreze
gusturi noi etc.

4. Asigurați-vă că jocul nu conține conținut neadecvat,
cum ar fi sexualizarea, violența, ocultismul etc.

5. Nu recompensa, de exemplu, rezultatele bune ale
studiilor cu timp suplimentar pe un smartphone sau pe
internet, pentru a nu irosi munca depusă pentru a-l elibera
de obiceiurile proaste.



Bună, mă numesc Marta, am 13 ani, o
să vă  povestesc ce mi s-a întamplat.
Era o sâmbătă obișnuită, o zi ca
oricare alta, dimineața m-a trezit 
 ceasul deșteptător, pentru că, 
 fiecare sâmbătă dimineața o
petreceam în grajd cu dragul meu
cal. Deja o auzeam pe mama
strigându-mă, la micul dejun, dar
ochii mei erau ațintiți pe
smartphone-ul meu nou-nouț,
grozav, care mi-a oferit recent tot ce
aveam nevoie- internet rapid,
aplicații necesare, comunicare,
fotografii, un aparat foto, era cel mai
bun prieten al meu, pentru ce-mi
trebuie un grajd murdar şi un cal?!
Mi-a venit repede ideea de a simula o
durere de cap. Desigur, mama nu
bănuia nimic, mi-a dat o pastilă și mi-
a spus să mă odihnesc. S-au dus
singuri la grajduri. Până la urmă, am
avut liniște sufletească, am rămas
doar eu și smartphone-ul prietenul
meu. M-am autentificat imediat pe
site-ul meu preferat de unde puteam
să văd un film, să ascult muzică, între
timp am stat de vorbă cu un prieten
pe care tocmai îl cunoscusem, nu
contează că nu prea știu nimic
despre el, dar el mă înțelege ca
nimeni altul, eram pe cale să încep
jocul, când mama și sora mea s-au
întors.

DEPENDENȚA MARTEI DE UN
SMARTPHONE

Au venit imediat în camera mea
și mi-au pus o mulțime de
întrebări stupide și sora mea a
vrut să-mi povestească despre
șederea în grajd, de parcă m-ar
interesa. Eram supărată pentru
că prietenii mei așteptau, au timp
doar pentru mine, viața mea
continuă acolo. Am țipat și i-am
spus să plece din camera mea, a
plâns, dar nu m-a interesat deloc,
am putut în sfârșit, să mă întorc
în noua mea lume, la prietenii
mei.



Am început să răsfoiesc o altă
pagină importantă, de data
aceasta a fost una dintre rețelele
de socializare, aici continuă viața
reală, prietenii mei adevărați, au
vizitat locuri grozave, au avut
petreceri grozave, arată ca modele,
toată lumea a avut parte distracție
minunată ei. Ultima mea postare a
avut și multe like-uri, comentarii
măgulitoare, mulți oameni mă
plac, mă apreciază, sunt
importantă pentru ei.
Tocmai am primit un alt mesaj, la
care a trebuit să răspund imediat,
pentru că prietenul meu mă
aștepta de cealaltă parte. Nici nu
știu când a intrat mama, n-a avut
timp să spună nimic când i-am
aruncat cartea care era întinsă pe
masa langă pat, m-a enervat la
maxim, de ce a venit aici din nou,
ea nu știe că mă deranjează.
Mama stătea în prag, cartea i-a
lovit fața, sângele îi curgea pe
buze, dar cui îi pasă, nu mie,
singurul lucru care conta pentru
mine era viața pe internet. 

Mama încerca să spună ceva, dar
eu am intrat în frenezie și am
început să țip, distrugând tot ce
era în jur.
Și apoi tatăl meu s-a întors acasă,
a început să strige la mine, a
încercat să-mi ia smartphone-ul
iubit, a început să-mi spună
lucruri stupide, de genul „Mi-e dor
de timpul înainte de smartphone”,
i-am strigat că acum am un grajd
virtual și cai virtuali, acolo sunt
prietenii și familia mea, acesta
este locul unde sunt fericită. Apoi
am fugit de acasă. Mergeam
înainte, nu conta unde, cât
puteam mai departe de ei. Ce era
cel mai important, era faptul că
aveam smartphone-ul cu mine,
nu aveam nevoie de nimic altceva.
Am ajuns în parc și m-am putut
bucura din nou de lumea virtuală,
nimeni nu mă deranja.
Sunt doar eu, smartphone-ul meu
și prietenii mei virtuali. Nu știu
când a venit seara, îmi era foame
și frig. Nu știam unde să merg, nu
aveam bani, eram singură.



PENTRU CE ESTE DE 
FAPT TELEFONUL?

Apariția smartphone-urilor ne-a schimbat complet viața.
Obișnuiam să folosim telefoanele mobile pentru a
comunica și a efectua apeluri către familie și prieteni. De-a
lungul anilor, capacitățile sale s-au extins semnificativ și
acum este un dispozitiv multifuncțional.
Pe lângă efectuarea de apeluri și trimiterea de mesaje,
telefonul ne permite să vedem fotografii, să le facem și să
filmăm videoclipuri. De asemenea, ne permit să navigăm
pe diverse site-uri web, să folosim rețelele sociale, iar cu
ajutorul lor facem cumpărături, plătim facturi și chiar
acționăm diverse dispozitive din gospodărie. Consecința
este că tot mai greu ne lăsăm telefoanele să ne părăsească
mâinile. Din păcate, este asociată cu amenințări la adresa
sănătății și chiar a vieții sociale.
Telefoanele mobile ne-au revoluționat fără îndoială viața.
Utilizarea lor are multe beneficii, dar trebuie să fim și
conștienți de pericolele folosirii lor. Deci, să aflăm cum să
folosim în siguranță și cum să le limităm rolul în viața
noastră.



REGULI SIMPLE CARE
 NE VOR PROTEJA COPILUL DE
PERICOLE GRAVE

- Oferă-i copilului tău un smartphone nu mai devreme de împlinirea celei
de a 13-a aniversare. Folosirea unui smartphone depășește capacitatea
tânărului de 13 ani de a lua decizii și de a prezice consecințele. Mai simplu
spus, nu este capabil să depășească provocările pe care le ridică lumea
virtuală.
- Dacă este necesar ca copilul să aibă contact telefonic cu părinții, luați în
considerare achiziționarea unui smartwatch, adică un ceas care să permită
copilului să răspundă și să efectueze apeluri.
- Setați limite de timp clare pentru utilizarea smartphone-ului. Este bine ca
regulile să se aplice tuturor membrilor gospodăriei. Asigurați-vă că vă lăsați
telefoanele deoparte în timpul meselor, la culcare și noaptea.
- Telefonul copilului ar trebui să fie echipat cu instrumente de control
parental care să permită, printre altele, să preprogramați utilizarea de către
copil a smartphone-ului și a modului său de repaus și să blocheze
conținutul dăunător.
- Dezvoltați regulile de utilizare a smartphone-ului. Constatările trebuie
confirmate cu o semnătură.
Acest angajament „oficial” îl ajută pe copil să-l ia în serios.
- Aveți mulți „înlocuitori” pentru smartphone-uri acasă, jocuri de societate,
cărți, benzi desenate, materiale de artă etc.
- Găsiți un tip de divertisment sau relaxare la care să poată participa
întreaga familie. Nu se odihnesc atunci când sunt lipiți de ecran.
Amintiți-vă că un copil care petrece mult timp în fața unui smartphone:
- Îi este mai greu să stabilească relații - conversațiile prin mesagerie sau
rețelele sociale nu sunt capabile să înlocuiască o conversație reală și,
adesea, chiar pot să distrugă legăturile.
- Somn mai rău - tinerii care adorm cu un smartphone în mână, se trezesc
noaptea din cauza notificărilor primite.
- Învățarea este mai slabă - smartphone-urile provoacă tulburări de
concentrare, atenție și învățare și muncă eficientă.
Părinți, nu vă fie teamă să fiți un model pentru copilul vostru. Sunteți adult,
cu multă experiență de viață, aveți competențe. Amintiți-vă: copiii așteaptă
sprijin și autoritate de la părinți. Fiind un model, părinții care le arată calea și
stabilesc granițele dintre bine și rău, copiii se simt în siguranță.



Folosim diverse dispozitive
electronice, bazate pe internet, în
viața noastră de zi cu zi. Computerul,
laptopul, tableta, mobilul sau
smartphone-ul sunt astfel de
dispozitive, dar acestea includ
televizoarele inteligente, ceasurile
inteligente și multe alte instrumente,
care au conexiune la internet. În
zilele noastre nu ne putem simți în
siguranță online, deoarece toată
lumea poate accesa toate datele pe
care le-am făcut publice vreodată pe
internet.
Există o fată atât de tânără în centrul
poveștii noastre, numele ei este
Rebeka. Rebeka nu a acordat
niciodată atenție acestui lucru. Ea a
postat unde a mers, ce a făcut, cu
cine a fost, chiar dacă a plecat în
vacanță și asta a provocat accidentul.
Ea a crezut că nu e nimic în neregulă
cu asta. Sau a fost? S-a întâmplat
odată că un escroc necunoscut a
folosit greșit fotografiile și datele ei și
și-a creat un profil, iar el a scris
mesaje obscene prietenilor și
membrilor familiei ei, apoi a făcut
publice datele ei, de exemplu,
numărul ei de telefon. Ea nu a spus
nimănui despre asta săptămâni
întregi, pentru că nu știa care ar fi
pasul cel mai potrivit. De atunci știe
că într-un astfel de caz trebuie
sesizată poliția și ar trebui să spună și
altora despre asta.

PROTECȚIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Internetul conectează oamenii,
deși nu se văd. Acest lucru aduce
oportunitatea anonimatului și
creării unei identități false.
Trebuie să știm cu siguranță, în
multe cazuri, că am primit cu
adevărat mesajul de la acea
persoană. Din moment ce s-a
întâmplat acest lucru, Rebeka
verifică cât de puternică îi este
parola, dacă folosește verificarea
în doi pași și postează mai puține
lucruri, care nu sunt pentru toată
lumea.



Daniel este un adolescent obișnuit,
care s-a născut în era digitalizării.
Pentru el este firesc să facă
cumpărături online, să folosească
cardul de debit, să folosească mai
puțin numerar.
Alege de multe ori site-urile de
fastfashion de pe internet, îi place
să-și comande hainele atât de pe
site-uri din străinătate, cât și din
cele din țară, unde dacă poate
plătește suma totală prin internet
banking. El poate folosi acest
serviciu fie la magazinele mici, fie
la cele mai mari centre comerciale.
Cardul lui de debit nu mai este
important, deoarece își poate folosi
portofelul online atingând cu
telefonul. Unul dintre cele mai
mari avantaje ale cumpărăturilor
online este livrarea rapidă la
domiciliu, pe care o poți solicita
conform programului tău fie acasă,
fie la birou. Totuși, nu uita, că și
cumpărăturile online au propria lui
latură întunecată, dar pentru a
face cumpărături online cu aceeași
siguranță ca într-un magazin,
merită să urmezi câteva reguli
simple. Desigur, să acordați atenție
unor astfel de semne indicatoare,
care se referă la o înșelătorie sau la
calitatea proastă a serviciului. 

El ia in calcul, că ar trebui să-și
furnizeze informațiile personale pe
site-uri de încredere, credibile,
pentru că escrocii de date sunt
prezenți peste tot. Cum poate ști
care site-uri sunt de încredere?
- Cumpără doar din magazine
online de încredere
-Dacă încercați un nou magazin
online, verificați-l întotdeauna, cât
de sigur este. Chiar și numele site-
ului poate fi un indiciu, de exemplu,
dacă se termină cu .net în loc de .ro
sau .com, aceasta nu este cea mai
bună referință.
- Magazinul online trebuie să aibă
un certificat de securitate
-Pe lângă faptul că a fost menționat
mai sus, asigurați-vă că există un
mic lacăt negru în stânga liniei URL.
Acest lucru este important,
deoarece site-ul certifică cu el, că
are un certificat SSL, care este
esențial din perspectiva
cumpărăturilor online sigure. Ar
trebui să furnizați informațiile dvs.
numai pe un site, unde puteți
vedea lacătul.
- Utilizați identificarea în doi pași
-Pe lângă furnizarea unei conexiuni
la internet securizate, puteți spori
protecția datelor dumneavoastră,
atunci când utilizați identificarea în
doi pași în timpul comenzii online. 

INTERNET BANKING-
CUMPĂRĂTURI ONLINE



Aceasta înseamnă că nu limitați
identificarea la autentificare doar la
parolă, ci primiți și un cod de unică
folosință cu o perioadă scurtă de
valabilitate la fiecare conectare, pe
care trebuie să îl oferiți. Puteți
împiedica alte persoane să se
conecteze și să plaseze o comandă în
contul dumneavoastră în acest fel.
 - Aveți un alt card
- Astăzi există mai mulți furnizori de
servicii, unde puteți înregistra gratuit
un astfel de card de debit virtual, pe
care îl puteți utiliza în mod special
când faceți cumpărături online.
Păstrați suma rezervată pentru
cumpărături, astfel încât să nu oferiți
acces la informațiile reale ale cardului
de debit.
- Verificați calitatea serviciului,
înainte de cumpărare
- Puteți face acest lucru făcându-vă
timp pentru a evalua magazinul
online și produsul pe care doriți să îl
cumpărați. Merită să verificați
recenziile și, de asemenea, feedback-
urile clienților text, deoarece puteți
obține informații utile despre
calitatea produselor, fluiditatea
livrării și, de asemenea, calitatea
serviciului clienți.
Daniel urmează și acest sfat util, de
aceea nu a avut probleme cu niciuna
dintre aceste probleme. 
 

Cumpărăturile și plata online
sunt un lucru grozav, dacă sunt
în mâinile cuiva, care este
capabil să gestioneze astfel de
procese în siguranță.



Astăzi poate că nu există o familie
care să nu folosească telefonul în
viața de zi cu zi. Membrii familiei 
 se pot conecta ușor, ei își pot
trimite și primi mesaje unul de la
celălalt eliminând distanța de sute
de kilometri, sau îi ajută în viața de
zi cu zi doar din convingere sau în
caz de lipsă de timp. Ei pot vorbi
unul cu celălalt în persoană.
Deci, am putea spune, că datorită
acestor instrumente, în zilele
noastre distanța nu este un
obstacol în relațiile dintre oameni.
Totuși, observăm că telefonul ține 
 adesea oamenii la distanță, deși ei
au avut o relație apropiată unul cu
celălalt, sau chiar pe cei care
locuiesc în aceeași gospodărie.
Fiecare este ocupat cu propriul său
gadget și, dacă nu este atent, în
curând lumea virtuală devine cea
natural și cea mai convenabilă. A fi
împreună și a avea o conversație
personală cu familia nu mai este
important pentru el/ea, timpul de
calitate împreună este înlocuit de
izolarea virtuală rece. 

Recent acest lucru a devenit
obișnuit, din păcate, fiind o
consecință  a ritmului rapid de
dezvoltare a tehnologiei. Dar
niciodată nu este prea târziu pentru
a face o schimbare și vor exista
întotdeauna alternative diferite, de
a ne putea relaxa puțin. Ne putem
îmbogăți viața de zi cu zi cu diferite
programe de familie.
De asemenea, este foarte
important pentru noi să nu folosim
în exces telefonul. Ar trebui să ne
străduim să folosim telefonul ca un
instrument pentru a aduce
membrii familiei împreună, nu
pentru a rupe legăturile.

FAMILIA ȘI 
TELEFOANE MOBILE



Familia este cea mai mică
comunitate din societate. Fiecare
familie trebuie să aibă o mamă, un
tată și copii. În această comunitate,
dragostea, încrederea, înțelegerea și
respectul și responsabilitatea nu
sunt nesemnificative. Recent au
avut loc dezbateri sociale pe diferite
platforme pe tema: "Cât de mult ar
trebui să împărtășim din viața
noastră pe rețelele sociale?”
Unul dintre locuitorii planetei
noastre se gândea despre această
problemă, care era neputincioasă ca
proaspătă mamă, așa că încerca să
găsească niște sfaturi bune pe
internet. După multă căutare, ea a
declarat că oamenii pot fi împărțiți
în 2 grupuri. Există unii oameni, care
cred că este o decizie nepotrivită
pentru viitorul copilului tău să
încarce orice informație sau poză pe
site-urile noastre, care poate duce la
o situație neplăcută, și sunt unii
oameni, care își dedică fiecare
minut al vieții către lumea virtuală,
oferind conținut proaspăt zi după zi,
oră după oră. 
Le place să împărtășească
evenimentele care se întâmplă în
familie, pentru a-și îmbogăți
profilurile în aceste site-uri
populare, care sunt cunoscute de
mulți oameni, cum ar fi Instagram,
Facebook etc. 

După multă gândire,
personajul nostru principal a
găsit mijlocul de aur , și poate
veți fi de acord cu asta. Ea și-a
jurat, că va exista o decizie bine
gândită înainte de fiecare
postare. Se va gândi la ce ar fi
bine pentru membrii familiei ei.
Ea va măsura și va lua decizii
bine gândite înainte.

FAMILIA ȘI REȚEAUA
DE SOCIALIZARE



Internetul oferă o mare
oportunitate în educație, în orice
domeniu al vieții, cu toate
acestea, copiii sunt expuși unor
pericole, care sunt prezente în
întreaga lume. Pe internet sunt
încărcate imagini care încalcă
drepturile copiilor, atacatorii
cibernetici adulți hărțuiesc tinerii
naivi.
Este responsabilitatea adulților
să creeze un mediu sigur atunci
când copiii folosesc internetul.
Aceasta nu este o sarcină simplă,
deoarece tinerii încep să
folosească internetul și mediile
interactive din ce în ce mai
devreme, înaintea părinților. Este
adevărat, că de obicei scopul
noilor tehnologii este
promovarea dezvoltării, dar
experiența arată că există
întotdeauna astfel de oameni,
care nu le folosesc în scopul
potrivit.

De aceea este extrem de
important ca protecția copiilor să
fie conștientă de aceste pericole,
dar nu uitați de drepturile, care
sunt definite de Convenția cu
privire la Drepturile Copilului și
de alte reglementări
internaționale, de exemplu
dreptul la informație, dreptul la
libertatea de exprimare, dreptul
la viață privată și dreptul
împotriva discriminării. Deci, este
necesar să se stabilească restricții
rezonabile și necesare pentru ca
internetul și utilitatea sa
incontestabilă să poată prospera.

INTERNETUL ȘI 
DREPTURILE
COPIILOR



Recent, World Wide Web și
utilizarea lui ocupă majoritatea
zilelor noastre, fie acasă, fie chiar la
locul de muncă, și tu ești de acord
cu asta, dragă cititor, nu-i așa?
Cu toate acestea, este important
pentru noi să știm că World Wide
Web și site-urile web, care pot fi
găsite pe el, pe cât de importante și
utile sunt, pot fi la fel de dăunătoare
și periculoase, de aceea aș vrea să
spun o poveste scurtă.
În zilele noastre, o domnișoară, a
cărei dorință cea mai mare încă din
copilărie a fost să fie designer de
modă și, într-o zi, să creeze și
hainele celui mai cunoscut brand
de modă, sau chiar să-și realizeze
propriile piese unice, de renume
mondial, de designer. Pe măsură ce
a crescut, s-a apropiat din ce în ce
mai mult de acest obiectiv, până
când, la scurt timp după ce a
împlinit 24 de ani, a fost întrebată
de un brand cu nume mare, dacă
este intersată, și i s-a dat o șansă și
ei, să poată să creeze   următoarea
colecție de vară. Femeia era fără
respirație, pentru că în sfârșit visul
vieții ei s-a împlinit, nu este
incredibil? Eroina noastră, și-a
adunat cu entuziasm toate schițele
și desenele ei, pe care le proiectase
digital și le-a încărcat pe
computerul ei într-un folder, gata
pentru a fi trimise.

După ce și-a terminat sarcinile
zilnice, se odihnea și naviga pe
internet, iar o aplicație cu totul
specială, nouă, i-a atras atenția,
cu ea, era mai ușor să facă schițe.
Dintr-o dată, în toată bucuria ei, a
descărcat-o pe computer,
aceasta a fost poate cea mai
mare greșeală din viața ei, pentru
că a descărcat și unul dintre cei
mai serioși viruși cu programul,
iar consecința a fost că toate
modelele ei anterioare, lucrările
au devenit inaccesibile. Nici
măcar prietenul ei, care era
specialist IT, nu a putut accesa
aceste lucrări.
Au trecut ani de zile până când a
început să schițeze din nou, când
s-a confruntat cu asta, ca toate
hainele concepute de ea să fie
realizate sub numele unui străin.
Ea și-a pierdut șansa vieții, din
cauza unei minuscule greșeli și
pentru că nu existase un
program antivirus pe computerul
ei.
De aceea, vă rog, să nu
deschideți niciodată un site
suspect și să nu descărcați o
aplicație de la origine nesigură,
deoarece sunt capabili să fure
chiar și propria identitate
personală cu acești viruși. Aveți
întotdeauna un antivirus pe
mobil și, de asemenea, pe
computer!

INSTRUMENTE 
OPEN SOURCE SIGURE



https://kdieiroda.wixsite.com/secureinternet



THANK YOU

LET'S BE
SAFE

TOGETHER
ONLINE!


