


Ce este neticheta?

NET + ETICHETĂ

NETICHETA = COD DE REGULI DE 

COMUNICARE ÎN SPAȚIUL ON-LINE/ 

CULTURA COMUNICĂRII  ÎN SPAȚIU 

ON-LINE



NETICHETA



Identitatea on-line

Reputaţia on-line e o parte a reputaţiei, adică e necesar să 

fii prudent în ce plasez şi distribui!!!

Profilurile pe rețelele

sociale constituie cărțile de 

vizită pe care le oferim altor

utilizatori. 

Fii autentic şi prudent! 



De aceea, înainte să postezi, întreabă-te:

1.Poate aceasta influența oportunitățile tale pe viitor?

2.Poate aceasta să rănească pe cineva?

https://www.youtube.com/watch?v=6aBTiDkhDw8

Orice informație personală, odată plasată on-line, chiar dacă este ștearsă, se păstrează și poate

fi ulterior folosită de persoane necunoscute.

Rețineţi!

https://www.youtube.com/watch?v=6aBTiDkhDw8


Prima conexiune între două

calculatoare s-a realizat la 

29 octombrie 1969

Internetul ne uneşte şi ne oferă infomaţie de ultimă oră în numai

câteva secunde. Totuşi, există şi numeroase vulnerabilităţi ale 

internetului, care afectează grav viaţa reală.



SIGURANŢĂ

Ce semnifică pentru Dvs. Noţiunea de 

Siguranţă?



SIGURANŢĂ

Scut

Cetate

Lacăt

Umbrelă

Curte

Familia



Noţiunea Siguranţa on-line 

prevede posibilitatea utilizării a 

tuturor oportunităţilor pe care le 

oferă astăzi Internetul. 

Siguranţa este o protecţie

Dincolo de multiplele beneficii pe care le pot oferi tehnologiile, o provocare cu care se 

confruntă omenirea o constituie pericolele mediului online, iar de aici – necesitatea de a 

avea siguranța on-line. 



Fiecare din noi trebuie să aibă grijă de reputația sa on-line, deoarece tot ceea ce se 

postează (texte, fotografii, filme) și tot ceea ce se (distribuie, dă like sau accepţi o 

prietenie) îţi creează imaginea în spațiul on-line. Iată de ce fiecare utilizator trebuie să

aibă o conduită responsabilă pe net.





TROLL – nu are nici o identitate, el îşi crează o identitate falsa. El poate să instige 

oamenii între ei, să-i provoace la agresivitate.

GRUMINGUL - (momeala)– atragerea, racolarea copiilor. 

SAYBERBULING (hărţuirea on-line) – transmiterea fotografiei tale intime on-line.

Prudenţă on-line



BULLYINGUL, ca termen tradus în limba română, poate însemna „hărțuire”, 

„intimidare” sau chiar „terorizare”.

Problema hărțuirii în general și, în special, în școală, are un caracter complex. Ea

începe pe coridoarele școlii și poate continua on-line, precum și vice-versa. 

Exemple de bullying:

este violenţă repetată 

de mai multe persoane



Tipuri



CE REPREZINTĂ CYBERBULLYING-UL?

Hărțuirea în mediul online sau așa-numitul

cyberbullying (din engleză) reprezintă orice act 

ofensiv, umilitor, abuziv sau de amenințare prin

intermediul computerelor, tabletelor sau al telefoanelor

mobile și poate include: instant messaging, e-mail, 

Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, 

Odnoklassniki sau jocurile on-line. 

http://mediacritica.md/ro/tutorial-digital-hartuirea-online-sau-cyberbullying/

http://mediacritica.md/ro/tutorial-digital-hartuirea-online-sau-cyberbullying/


Cum să procedăm atunci când suntem 
hărțuiti on-line?

• 

• 

• 

• 

• 

• 







Un troll este o persoană, de regulă, voit anonimă, dar deseori ascunsă în spatele unor

porecle (nickname). 

Acesta, numit și postac, își face un obicei pasional din a 

posta și comenta în spațiul virtual, cu scopul de a semăna

discordie în internet și pentru a stârni certuri sau iritare.

Imaginea trollface, creată în 2008 de către Whynne de pe DeviantArt pentru un comics web; este

adesea folosită pentru reprezentarea trolling-ului în cultura internautică contemporană.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=dLRdk4CKyeY

Vizionați și tutorialul digital Trolling-ul și efectele nedorite ale internetului.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=dLRdk4CKyeY




DEPENDENȚA ON-LINE..

http://mediacritica.md/ro/tutorial-digital-dependenta-de-internet-viata-e-mai-mult-decat-un-ecran/

Noile media oferă multiple oportunități de informare, de formare și de divertisment. 

Când ne referim la divertisment, avem în vedere socializarea online, vizionarea

videourilor, a filmelor și, desigur, a jocurilor virtuale.

Mulți utilizatori folosesc telefonul mobil sau

computerul pentru jocurile virtuale. Mai ales că

telefonul este mereu accesibil și devine o 

tentație pentru tineri atunci când au timp liber.

http://mediacritica.md/ro/tutorial-digital-dependenta-de-internet-viata-e-mai-mult-decat-un-ecran/


Ce sunt adicțiile comportamentale?

TEST DEPENDENȚA ONLINE 

https://siguronline.md/rom/copii/teste/test-esti-dependent-de-internet

Când realitatea lucrurilor îşi pierd conturul, dar realitatea internetului 

este un mediu mai bun, copilul acţionează în viaţa reală, aşa cum 

este în mediul on-line. Acest proces se numelte adicţie virtuală. 

Adicţia ţine de dependenţă, când omul nu se poate controla.

https://siguronline.md/rom/copii/teste/test-esti-dependent-de-internet
https://siguronline.md/rom/copii/teste/test-esti-dependent-de-internet


SARCINĂ 
PRACTICĂ

Echipa I - Descrieți trăsăturile psihice a unei persoane 
dependenţe on-line (cum arată)

Echipa II – Ce limbaj foloseşte un om dependent on-line

Echipa III – Ce acţiuni fac deobicei oamenii dependenţi


