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Amprenta pe care o
lăsăm la fiecare acțiune
pe Internet nu constă
exclusiv din pozele sau
părerile împărtășite cu
ceilalți, ci și din
aprecierile, comentariile,
paginile urmărite,
locațiile unde suntem.

Când cineva creează spații
virtuale (website, blog, cont de
Facebook) cu conținuturi în care
altcineva este ridiculizat (filme,
desene, fotografii, texte etc.);

Expunerea în mod public a datelor personale poate duce la
diverse riscuri precum furtul de date sau cyberbulling-ul.

O informație sau o imagine în câteva secunde poate fi
preluată, modificată, scoasă din context sau editată de alte
persoane chiar dacă tu ai ales să o ștergi din spațiul unde ai

Activitate de grup
1. Cui transmiţi fotografiile tale private şi cu cine comunici pe
Internet?
2. Dacă o persoană cu care comunici pe Internet, dar pe care
NU o cunoşti în realitate, îţi propune să vă întâlniţi, ce faci?
3. Dacă o persoană cu care comunici pe Internet, dar pe care NU o
cunoşti în realitate, îţi cere să-i spui: numele complet, adresa de
acasă, numărul de telefon, şcoala la care înveţi, ce faci?

Activitate de grup
4. Dacă cineva din persoanele cu care comunici online a făcut
comentarii batjocoritoare sau umilitoare despre tine sau despre o
fotografie cu tine, ce faci?

5. Dacă cineva îţi transmite sau îţi scrie online ceva ce te-a speriat sau
te-a făcut să te simţi incomod sau ruşinat, ce faci?

Răspuns


Dacă ceva te îngrijrează, vorbește depsre problema ta cu cineva de
încredere. Împreună căutați soluții și învață să eviți astfel de situații pe
viitor. Dacă te simți în pericol sau crezi că un alt copil nu este în siguranță
cere întotdeauna susținerea unui adult în care ai încredere. Persoana de
încredere este cea pe care o cunoști, care are o atitudine bună /
respectuosă față de tin și căreia simți că ai putea să vorbești deschis.



Cere ajutorul unui consultant Ora de net!

Hărţuirea online (cyberbullying)
Vorbim de cyberbullying, ori de câte ori o persoană:
• trimite mesaje răutăcioase și/sau amenințătoare unei

alte persoane, folosindu-se de dispozitive mobile sau
internet;
• răspândește în mediul virtual zvonuri, mesaje de
discreditare sau dezvăluie secrete neplăcute despre o
altă persoană, afectându-i în mod negativ reputați
• trimite mesaje negative pe telefonul altei persoane,
atât SMS-uri, cât și mesaje trimise prin intermediul unor

Cereţi ajutor consilierilor de la
CTRL AJUTOR
Vorbim de cyberbullying, ori de câte ori o persoană:
• Sparge contul de e-mail al altei persoane și se folosește

de identitatea acesteia pentru a trimite mesaje sau
materiale de amenințare menite să producă suferință
• Inițiază discuții în care anumite persoane sunt invitate
sau păcălite să dezvăluie informații personale, care sunt
ulterior trimise altora
• Publică online videoclipuri sau poze personale fără
acordul persoanei în cauză;

Dependenţa de Internet
Pierdere compulsivă a controlului impulsurilor
legate de utilizarea Internetului (jocuri online,
reţele sociale, sesiuni-maraton de navigare pe
Internet) care implică în principal dependenţa
psihologică de Internet.

Furtul de date personale și imaginea
online




Persoanele străine nu au de ce să intre în lista noastră
de prieteni

Locaţia în care este ar fi sigur să rămână secretă



Tot ceea ce postezi online, va rămâne mereu în
online



Parolele puternice sunt greu de spart dar nu imposibil



Internetul este un spaţiu public, odata ce ai intrat in
contul tau nu uita sa te deloghezi ”Log Out” sau ”Sign
Out”

Ademenirea în mediul online
(Grooming)
… are loc prin intermediul rețelelor sociale,
ale jocurilor și comunităților online

Acțiunile întreprinse de către un adult
pentru a forma o relație de încredere și a
stabili o legătură emoțională cu un copil,
cu intenția ca mai târziu să îl abuzeze sau
exploateze. (ex. Oferirea de cadouri sau
bani)

Pe internet nu putem verifica identitatea cuiva

Conţinut dăunător şi ilegal
Conţinut care promovează infracţiunile sau
violenţa, cum ar fi websituri unde se
vorbeste despre fabricarea bombelor sau
a altor arme, fraudă, acte teroriste.
• Reclame online. Anumite bannere sau
reclame folosite online pot conţine imagini
nepotrivite sau pot chiar miza pe naivitatea şi
lipsa de experienţă a utilizatorilor mai tineri.
• Materiale care încurajează un
comportament vicios (descrierea și utilizarea
țigărilor, alcoolului, drogurilor, armelor,
jocurilor de noroc);
•Materiale al căror conținut poate induce
sentimente de frică, intimidare, oroare sau
teroare psihologică;



Transmitere
de
comunicări
electronice
nesolicitate
(SPAM )

abuz@oradenet.ro

Sfaturi...







NU tot ceea ce citeşti sau vezi pe internet este adevarat.
Cere ajutorul părinţilor sau al profesorilor tăi, care îţi pot oferi
şi alte surse de informare;
NU răspunde la mesajele care te supără sau care conţin
cuvinte sau imagini nepotrivite şi fii foarte atent la fotografiile
cu tine sau cu familia pe care vrei să le postezi pe internet.
Şi infractorii folosesc internetul;
Nu te teme să ceri sfaturi prietenilor, părinților sau profesorilor
atunci când te afli într-o situație dificilă.

Resurse:
http://oradenet.salvati
copiii.ro/
www.pacosv.ro

VĂ MULȚIMIM!

