


Argument:

• Internet-ul este un mediu în care se

formează o parte din personalitatea

voastră, un mediu unde putem intra în

contact foarte uşor cu un bagaj imens de

informaţie.

• In acelaşi timp însă, Internet-ul poate

ascunde la doar un click depărtare,

oameni fară valori.



Obiective:

• Sa conştientizeze tinerii legătura lor cu pericolele reale
care pot apărea pe Internet.

• Sa avertizeze nevârstnicii în legatura cu:

-ce ar trebui să ştie atunci când se aventurează în 
descoperirea Internetului;

- cum şi în ce fel trebuie să reacţioneze în anumite
circumstanţe;

- unde şi cui ar trebui să ceară ajutor în momentele în 
care situaţiile îi depaşesc. 

• Să informeze despre sursele mai sigure pentru navigarea
pe Internet, atît internaţionale cît şi din RM.

• Să ajute tinerii să devină cetăţeni informaţi, activi, 
responsabili într-o Europa comună.



Scurt istoric:
• Este poate ştiut faptul că Internetul a apărut ca reacţie a

Pentagonului la lansarea satelitului Sputnik în anul 1957.

Daca la început unicul obiectiv al Internetului era

dezvoltarea unei reţele de transmitere a informaţiilor în

cadrul instituţiilor americane, ulterior a fost introdus şi în
mediul academic.

• Turnura majoră vine în 1989, cînd Centrul European

pentru Fizica Nucleară proiectează şi dezvoltă primul

prototip World Wide Web.

• Astăzi, Internetul este folosit din ce în ce mai mult,

cucerind activităţi dintre cele mai diverse şi oferind din ce

în ce mai multe facilităţi.



Fața ascunsă a Internetului

• Internetul oferă o imensă libertate de comunicare. Aceasta libertate este pe

de o parte ceva favorabil, pentru că ajută la depăşirea unor constrângeri

artificiale, iar pe de alta parte, alcătuieşte un mediu extrem de periculos

pentru lansarea celor mai nocive lucruri.

VIOLENŢA - este aproape omniprezenţă pe internet (exemplificati)

PORNOGRAFIA

PROSTITUŢIA cele mai profitabile afaceri de pe net

DROGURILE

INFRACŢIONALITATEA (exemplificati)

SUBCULTURA este poate cel mai trist aspect legat de Internet

(exemplificati)

Instituţiile de statistică din Occident şi de la noi din ţară avertizează că

într-un deceniu, nivelul de instruire şi de cultură al noilor generaţii va

scădea dramatic cu pînă la 50% din cauza utilizării abuzive a

internetului.



• Protejaţi computerului cu programe anti-virus actualizate.

• Atenţie, când deschideţi ataţamente e-mail provenite de la necunoscuţi, 

când descărcaţi programe de pe Internet, când folosiţi stick-uri USB sau

CD-ROM-uri.

• Adresa ta de e-mail reprezintă o informaţie cu caracter personal, de 

aceea nu o publica pe Internet.

Paza buna trece primejdia rea!



Cum luptăm impotriva SPAM-ului?

• 80% din e-mail-urile care circula pe Internet sunt spam (mesaje e-mail

nesolicitate) şi ne pot afecta negativ.

• Anumite programe software pot aduna adresele de e-mail de pe web şi crea

liste de distribuţie care sunt apoi folosite pentru a trimite mesaje

nesolicitate.

• In marea majoritate a cazurilor aceste mesaje sunt trimise cu intenţii 

necinstite.

SFATURI UTILE:

-folosiţi “filtre spam”;

-nu deschideţi e-mail-urile trimise de persoane necunoscute;

-stergeţi mesajele cu subiecte suspecte;

-scanaţi atasamentele înainte de a le deschide.



Comunicăm în siguranță

Internetul ne oferă ocazii de a întâlni prieteni, precum şi mijloace de auto-

exprimare şi socializare prin intermediul serviciului de e-mail.

ATENŢIE! 

Comunicarea implică şi utilizarea unor date de confidenţialitate.

Protejarea intimităţii nu înseamnă a spune minciuni ci a deţine controlul asupra

informaţiilor cu caracter personal pe care doriţi să le faceţi publice.

Gândiţi-vă care este impactul pe care îl poate avea asupra voastră furnizarea

datelor personale pe Internet (pseudonim, e-mail, poza, instituția frecventată).

Informaţiile cu caracter personal sunt ca un puzzle, iar persoanele străine ar

putea pune laolaltă toate piesele mici pentru a obţine imaginea puzzle-ului, 

adică profilul vostru.

CARE AR FI PRIMUL PAS ÎN PROTEJAREA DATELOR PERSONALE ?



Contactul cu persoane  necunoscute

• Se  întâmplă de multe ori să “construiţi” relaţii de prietenie pe Internet şi sânteţi

tentaţi să aveţi încredere în persoane pe care nu le cunoaşteţi.

• Sunteţi tentaţi chiar să vă întâlniţi cu aceste persoane pentru că nu sunteţi

conştienţi de pericolele la care vă supuneţi.

• Foarte usor puteţi deveni victime ale abuzului on-line.

Aţi intrat vreodata în legătură cu persoane necunoscute pe internet?

Persoanele cunoscute online sunt întotdeauna ceea ce pretind a fi?

Respectaţi şi pe Internet aceleaşi reguli pe care  le respectaţi şi în  viaţa de zi cu 

zi în ceea ce priveşte comportamentul faţă de persoanele necunoscute?

Precizaţi sfaturi pentru a se proteja impotriva “lupilor” de pe Internet.



NETICHETA

• Se referă la regulile de conduită pe Internet şi la tratarea celorlalţi în 
acelaşi mod în care v-ar plăcea să fiţi trataţi.

• Poate fără să vă daţi seama, în mod accidental, puteţi ofensa anumite
persoane în mediul virtual. 

• Când utilizatorii de Internet se enervează şi încearcă să-şi exprime
opiniile într-un mod nepoliticos, acest lucru se numeşte flaming.

• Din păcate nu de puţine ori Internetul este folosit pentru a hărţui, 
intimida persoane on-line (hărţuirea pe Internet).

• Aşa cum hărţuirea în şcoală, pe terenul de sport nu este tolerată,ea NU 
trebuie acceptată nici pe Internet.

• Spre deosebire de hărţuirea tradiţională cea de pe Internet vă poate
afecta chiar şi atunci când nu sînteţi în prezenţa agresorilor (puteţi primi
mesaje de ameninţare pe e-mail, telefon la orice oră din zi şi din 
noapte).

• INVĂŢAŢI  CĂ A  FI ANONIMI ON-LINE  nu înseamnă să Vă
comportaţi iresponsabil.

NU RĂSPUNDEŢI MESAJELOR care vă hărţuiesc.



Drepturile de autor

• Tinerii privesc Internetul ca pe o 

comoară cu muzică, filme, jocuri

care pot fi descărcate fără să se 

ţină seama însă că ele sunt

protejate de drepturile de autor. 

• Citiţi întotdeauna acordul de 

confidenţialitate, termenii şi

condiţiile de utilizare, înainte de a 

instala ceva.

• Verificaţi pe Internet dacă

programul pe care doriţi să-l 

descărcaţi este sigur.

• Ai intrat într-un magazin să furi

un CD sau un DVD?

• Ştiai că descarcatul ilegal de pe

Internet asta înseamnă?

ESTE VORBA DE FURT

INTELECTUAL!



Pe Internet „nu tot ce zboară se mănâncă”.

• Pe Internet există foarte multe servicii gratuite, dar tonurile de apel, imaginile de 

fundal, fişierele mp3, avatarurile sunt rar gratuite.

• Tonurile de apel, concursurile, jocurile sînt modalităţi de a-i atrage pe oameni

spre aceste servicii aşa zise gratuite dar care de fapt îi vor costa bani.

• Produselor li se face reclamă pentru a fi cumpărate şi poţi foarte uşor să cazi în 

capcană.

• Evitaţi să completați formulare on-line cu date personale.

• Jocurile despre care se spune că sunt gratuite ar putea conţine viruşi care îţi

afectează computerul.

Care este jocul tău preferat pe computer ?

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=5836533
http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=5836533


Securitatea on-line 

Este poate cea mai dificilă perioadă

din viaţa voastră. Acum aveţi nevoie

simultan de independenţă dar şi de

supraveghere. Este important să

Înţelegeţi că a fi independent

înseamnă a fi vigilent.

• Protejează-ți computerul cu 

programe anti-virus și printr-un 

firewall, care acționează ca un scut.

• Nu utiliza aceeași parolă pentru

toate conturile tale.Folosește parole 

diferite, include numere, litere si

caractere speciale pentru a crește

securitatea parolei.

• Nu-ți face publice informațiile

personale.

• Menține controlul asupra

aspectelor privind datele tale 

personale.

• Ai grijă că întâlnirile online să

rămână online.

• Descarcând muzică, filme fără să

plătești, încalci legile referitoare la 

drepturile de autor și furi ceea ce

aparține altcuiva.

• Respectați regulile de conduită pe

Internet.

• Nu raspundeți celor care vă

hărțuiesc.



Safer Internet Day 

Ziua Siguranţei pe

Internet este un eveniment

de anvergură europeană

care se desfăşoară anual în

luna februarie, sub egida

reţelei europene "INSAFE“ -

European Safer Internet

Network în cadrul

programului co-finanţat de

Comisia Europeană.



Ziua pentru un Internet mai sigur

Inițiativa lăudabilă de educare a

tinerilor privind siguranţa pe

internet.

ÎNDEMN 

-fiţi conştienţi de pericolele

care se găsesc în mediul

virtual;

-folosiţi internetul în activităţi

pozitive, sigure, eficiente.



Raport privind conştientizarea

pericolelor internetului

- doar 15% dintre părinți spun că și-au

schimbat atitudinea față de utilizarea în

siguranță a Internetului, din cauză că a

existat ceva care l-a supărat sau

deranjat pe copil în online;

- un sfert dintre cei intervievaţi admit că

este probabil ca în următoarele șase luni

copilul lor să se confrunte cu probleme

pe internet

- 89% dintre părinţii au spus că impun

copiilor reguli cu privire la posibilitatea

de a divulga date cu caracter personal

pe internet,

- 59% susţin că stau în preajma copiilor

atunci când navighează pe Internet.



Site-ul SIGUR.INFO 

http://sigur.info.html

Rezultate sondajului 

în ceea ce priveşte 

sesizările

înregistrate la linia 

de consiliere 

Helpline Sigur.info

• În perioada septembrie 2016 –

ianuarie 2017 au fost înregistrate 830

de cazuri, ceea ce marchează o

creştere semnificativă a sesizărilor

legate de contacte online între minori

şi persoane adulte necunoscute.

• Au fost primite 34 de sesizări din

partea tinerilor nesupravegheaţi pe

Internet, în special a fetelor cu vârste

cuprinse între 15-18 ani. Din totalul de

cazuri, 105 au fost legate de hărţuirea

online, 41 de furtul sau utilizarea de

date personale în scopuri nelegitime şi

63 de conţinutul web dăunător (imagini

violente, imagini cu caracter sexual)

http://sigur.info.html/
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Resurse utile:

• SafeKids - 10 Reguli pentru navigarea in siguranta pe
Internet

• Yahoo Safely
• Teens.genium.ro - Resurse educationale pentru adolescenti

• Edu.genium.ro - Site cu resurse educationale pentru elevi şi tineri

• e-Scoala - Jocuri, referate, locuri de munca, consiliere on-line

http://safekids.com/kids-rules-for-online-safety/
http://safely.yahoo.com/
http://teens.genium.ro/
http://edu.genium.ro/
http://www.e-scoala.ro/

