ĨͿ/Ed/dd͕ZWhdf/KE>/Ec/^/'hZEfW/EdZEd
„De la crearea unui cont pe un anumit site am început să primesc nenumărate mail-uri din
partea unor impostori care aveau o adresă similară cu cea de la care am primit contul. Am căzut în
plasă fără să observ prezența unor mici gafe de genul consoane dublate sau lipsa unor vocale în linkul trimis pe email. Am realizat acum că totul a fost un atac de phishing
pentru a-mi sustrage datele.” 4FCBTUJBOoBOJ

Identitatea digitală este o parte importantă a securității online ĕJOETUSÉOTDPSFMBUʅ
cu modul în care este respectată confidențialitatea
datelelor personale. De fapt, scopul securității
online este de a proteja informația privată împotriva
accesului neautorizat, distrugerii sau alterării , iar
păstrarea confidențialității reprezintă protecția
atributelor, preferințelor și a datelor asociate cu o
JEFOUJUBUF ÔNQPUSJWB EF[WʅMVJSJJ ʲJ SʅTQÉOEJSJJ
acestora în mediul online.20
Rețelele sociale (Facebook, Twitter, LinkedIn
FUD  NBJ QPQVMBSF ÔO SÉOEVM BEPMFTDFOپJMPS ʲJ
UJOFSJMPSEFDÉUQSJOUSFBEVMپJ BVDSFBUVOTQBپJVOFMJNJUBUEFQSPMJGFSBSFBEBUFMPSQFSTPOBMF
pe Internet. Utilizatorii de Internet dispun în prezent de tehnologia necesară pentru a-și
FYQSJNB  DPOTUSVJ ʲJ BENJOJTUSB QSPQSJB JEFOUJUBUF EJHJUBMʅ  DPOTUJUVJUʅ EJO JOGPSNBپJJMF
postate pe conturile personale sau ale terților de pe rețelele sociale, din contribuțiile de pe
blog-uri, forumuri sau website-uri și din urmele lăsate prin simpla navigare pe Internet (loguri, cookie-uri, phishing). Principala particularitate a mediului online este că o informație
UFYU JNBHJOF QPTUBUʅMBVONPNFOUEBUQPBUFĕSFHʅTJUʅʲJDPOTVMUBUʅEFPSJDJOFDIJBSMB
DÉپJWBBOJEVQʅEJGV[BSF
Astăzi, se vorbește din ce în ce mai des de reputația online a utilizatorului.
Îngrijorarea este cauzată de faptul că numeroase informații personale sunt postate online,
ÔONPETQFDJBM QFSFپFMFEFTPDJBMJ[BSF DSFÉOEÔOUJNQBEFWʅSBUFJEFOUJUʅپJEJHJUBMF*OUFSFTVM
QFOUSVSFQVUBپJBPOMJOFDBFYQSFTJFBJEFOUJUʅپJJEJHJUBMFBVUJMJ[BUPSVMVJEF*OUFSOFUBQPSOJU
de la numeroase situații în care informații confidențiale, uneori compromițătoare, au afectat
WJBپBQSPGFTJPOBMʅBVOPSUJOFSJ6ODB[DFMFCSVFTUFDFMBMMVJ$POOPS3JMFZ BOJ UÉOʅSʅ
absolventă a Universități din Berkeley, acceptată pentru angajare de către compania Cisco21.
La ieșirea din sediul companiei, Connor Riley a trimis următorul mesaj prietenilor pe
Twitter: „Cisco mi-a oferit un loc de muncă! Acum trebuie să pun în balanță utilitatea unui
salariu gras și faptul că urăsc munca pe care trebuie să o fac”. Neglijența în administrarea
contului de Twitter a făcut ca mesajele lui Connor Riley să fie publice și nu adresate doar
prietenilor săi, astfel că recrutorii companiei Cisco l-au putut citi. Evident, locul de muncă
OVNBJFSBWBMBCJMQFOUSVUÉOʅSBVUJMJ[BUPBSFEF5XJUUFS
Problema confidenţialităţii și securităţii pe Internet nu privește doar informaţiile
personale pe care alegem să le publicăm online ci și informaţiile obţinute de către alte
20
Digital Identity, Phillip J. Windley, O’Reilly Media, 2008.
21
#JMM(JMMJFT $POOFS3JMFZHJWFTIFSWFSTJPOPGFWFOUT XXXHSPXOVQEJHJUBMDPNBSDIJWF
JOEFYQIQDPOOFSSJMFZHJWFTIFSWFSTJPOPGFWFOUT NBSUJF
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persoane prin intermediul unor sisteme nu întotdeauna transparente. Într-adevăr, multe
EJOUSF BDUJWJUʅʴJMF EFTGʅʲVSBUF QF *OUFSOFU  EF MB DPNFSʴVM FMFDUSPOJD QÉOʅ MB QBSUJDJQBSFB
la grupuri jurnalistice, sunt caracterizate de colectarea de date personale ale utilizatorilor.
"DFBTUʅ DPMFDUBSF QPBUF BWFB MPD ÔOUSVO NPE FYQMJDJU QSJOUSP DFSJOʴʅ EJOUSVO GPSNVMBS
electronic, sau într-un mod secret prin intermediul log-urilor și cookie-urilor. În cazul
DPMFDUʅSJJFYQMJDJUF VUJMJ[BUPSVMVJJTFDFSFTʅDPNQMFUF[FVOGPSNVMBSDVEBUFMFQFSTPOBMF ÔO
schimbul unor servicii gratuite; această informaţie este apoi catalogată și utilizată deseori în
scopuri comerciale. În acest caz, colectarea de date este reglementată prin legile în vigoare
în diferite ţări. Informaţiile personale însă, sunt de obicei colectate fără știrea utilizatorului
prin intermediul unor log-uri, cookie-uri și metodei numite phishing.
Log-uri (jurnale de sistem)
Log” este un fișier care asigură jurnalizarea tuturor activităţilor unui sistem
informatic sau ale unei reţele. Scopul său principal este de a ajuta administratorul de reţea
sau tehnicianul să identifice erorile din sistem sau reţea. O altă intrebuinţare a acestor fișiere
QPBUFDPOTUBÔOTQJPOBSFBVUJMJ[BUPSJMPSʲJPCʴJOFSFBEBUFMPSJOGPSNBʴJJMPSBDFTUPSB
Cookie-uri
Un alt instrument folosit pentru detectarea urmelor lăsate de utilizator în sistem este
cookie-ul. Acestea sunt fișiere care înregistrează obiceiurile online ale utilizatorului și pot
BWFB NBJ NVMUF VUJMJ[ʅSJ4QSF FYFNQMV  VO BENJOJTUSBUPS BM VOVJ TJUF ÔJ QPBUF SFDVOPBʲUF
pe cei care vizitează site-ul, controla frecvenţa vizitelor și apoi poate personaliza site-ul în
funcție de gusturile utilizatorilor. În plus, cookie-urile sunt utilizate de către furnizori în
vederea adaptării conţinutului publicitar la fiecare utilizator în parte. O directivă a Uniunii
&VSPQFOF OVNJUʅ&$POĕEFOʴJBMJUBUF %JSFDUJWB$& EJTQVOFNPEJĕDBSFBMFHJMPS
în vigoare în diferite țări și introducerea sistemului opt-in BEJDʅPCʴJOFSFBDPOTJNʴʅNÉOUVMVJ
a priori (înainte de începerea colectării de date).
Phishing
.BJFYJTUʅʲJPBUSFJBNPEBMJUBUFEFPCʴJOFSFGSBVEVMPBTʅBEBUFMPSQFSTPOBMFQIJTIJOH
"DFTUDVWÉOUFTUFGPMPTJUQFOUSVBEFTDSJFQSBDUJDBEFWÉOBSFBJOGPSNBʴJJMPS#B[BUQFVOUJQ
EFGSBVEʅFMFDUSPOJDʅ BDFTUTJTUFNDPOTUʅ EFFYFNQMV ÔOUSJNJUFSFBEFFNBJMVSJQSJODBSF
utilizatorului i se cere să introducă date personale pentru a se putea bucura în continuare
de anumite servicii.
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Fișa educatorului privind reputația online (sfaturi Sigur.info)
Sfaturile de mai jos pot constitui elementele de bază în abordarea subiectului
reputației online într-o dezbatere la clasă. Așa
cum am arătat mai sus, reputația online se ĂƌĞƐƵŶƚĐĞůĞŵĂŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
construiește în special în cadrul rețelelor de ϱƐĨĂƚƵƌŝĚĞƐĞĐƵƌŝƚĂƚĞǁŝƌĞůĞƐƐ͍
>ĂĐŽŶĞǆŝƵŶĞĂŠŶƌĞŐŝŵǁŝƌĞůĞƐƐ
socializare.
ƚƌĞďƵŝĞĂǀƵƚĞŠŶǀĞĚĞƌĞƵƌŵĉƚŽĂƌĞůĞ
Ai încercat vreodată să-ți tastezi numele ƌĞŐƵůŝĚĞƐĞĐƵƌŝƚĂƚĞ͗
în fereastra Google și să apeși Caută? Oare ͻĞǀŝƚĂƌĞĂĐŽŶĞĐƚĉƌŝŝůĂtŝͲ&ŝƉƵďůŝĐĞ͕
informația pe care o găsești este pozitivă sau ŠŶƚƌƵĐąƚĞǆŝƐƚĉŚĂĐŬĞƌŝĐĂƌĞĐůŽŶĞĂǌĉ
trimite către niște site-uri cu care n-ai vrea sa ůŽĐĂԑŝŝĚĞƟƉĨƌĞĞtŝͲ&ŝƔŝĂĐĐĞƐĞĂǌĉ
fi asociat? În ziua de azi, reputația ta online ĚĂƚĞůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ
contează. Angajatorii, colegii și chiar prietenii ͻĨŽůŽƐŝƌĞĂ͕ĚĞĐĉƚƌĞĮƌŵĞ͕
nu s-ar da în lături de la căutarea online de ĂĐŽŶĞǆŝƵŶŝŝĚĞƟƉsWE;sŝƌƚƵĂůWƌŝǀĂƚĞ
informații privind persoana ta. Asigură-te că EĞƚǁŽƌŬͿ͕ƉƌŝŶĐĂƌĞĚĂƚĞůĞƚƌĂŶƐŵŝƐĞ
ceea ce găsesc ei nu-ți va cauza probleme.
ƐƵŶƚĐƌŝƉƚĂƚĞ
ͻĨŽůŽƐŝƌĞĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĉĂĮƌĞǁĂůůͲƵůƵŝ͕
Construiește-ți profilul cu grijă!
ƉĞŶƚƌƵĂƉƌĞǀĞŶŝĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŶƚƌƵǌŝƵŶŝ
Fii foarte atent cu informația pe care
ͻĂĐĐĞƐĂƌĞĂĚĞƐŝƚĞͲƵƌŝƕŝƐĞƌǀŝĐŝŝǁĞď
o postezi pe un profil online. Ai aceeași grijă
ĐĂƌĞŶƵŶĞĐĞƐŝƚĉĚĂƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĂƵ
pe care ai avea-o atunci când scrii un cv,
ƉĂƌŽůĞĚĞĂĐĐĞƐƉĞƌƐŽŶĂů
spre exemplu. Asigură-te că postările tale
te reprezintă, dar în același timp ai grijă ca
acestea să nu fie ofensatoare sau deranjante .
Calitatea contează mai mult decât cantitatea.
E frumos să ai cât mai mulți prieteni, dar nu trebuie să adaugi în lista ta chiar pe toată
lumea. Fii selectiv în legătură cu persoanele pe care le adaugi ca prieteni. Ține minte că atunci
când adaugi pe cineva ca prieten acesta poate vedea toate informațiile despre tine.
O poză face cât o mie de cuvinte.
Deși e distractiv să postăm poze de la petreceri sau poze amuzante, e important să știm
că odată postată o fotografie pe Internet ea e aproape imposibil de înlăturat. Poate fi preluată
de oricine și folosită fără voia noastră. De aceea e indicat să avem grijă ce poze postăm și în ce
ipostaze suntem atunci când suntem fotografiați.
Așa că, înainte să postezi orice pune-ți următoarele întrebări:
De ce postez acest lucru? Postez un anumit „status” sau imagine ca să mă laud sau chiar
vreau să transmit un mesaj prietenilor mei?
Ai spune sau arăta lucrul respectiv într-o camera plină cu prieteni si membri ai familiei?
Gândește-te cum ar reacționa părinții tăi dacă ar vedea ceea ce vrei să postezi. Vor avea o
reacție pozitivă sau negativă? Așa îți poți da seama dacă e înțelept să postezi conținutul sau
nu.
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Doresc să împărtășesc această amintire? Amintirile sunt o parte frumoasă din viața
noastră. De aceea site-uri precum Facebook, Flickr sau Picasa ne îndeamnă să ne postăm
imaginile online, însă, odată postate, ele pot rămâne online.
Fișa educatorului privind riscurile de securitate a calculatorului și navigării
online (sfaturi Sigur.info)
Informațiile de mai jos pot constitui puncte de plecare și elemente de verificare a
DVOPʲUJOپFMPSFMFWJMPSQSJWJOETFDVSJUBUFBDBMDVMBUPSVMVJTBVUFMFGPOVMVJNPCJMBUVODJDÉOE
acestea sunt utilizate pentru navigarea pe Internet. Subiectele de dezbatere pot fi selectate
پJOÉOETFBNBEFWÉSTUBDPQJJMPSTBVUJNQVMBĘBUMBEJTQP[JپJF
Fișa educatorului privind riscurile de securitate ale calculatorului și ale navigării
online
Ca să știm să ne protejăm de pericolele privind securitatea calculatorului și a utilizării
Internetului, trebuie mai întâi să înțelegem care sunt acestea. Fără informații, nu ai cum să
afli dacă ești sau nu protejat. E bine să te informezi și să nu lași toată treaba pe seama unui
antivirus.
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Cine sunt autorii? Hackeri & Crackeri
Ce este un Hacker/Cracker? Termenul “hacker” este de cele mai multe ori folosit în mod
greșit. Termenul original “hacker” se referea la
Servicii de escrow - terțe părți
o persoană entuziastă în legătură cu tot ce ținea
de un computer. Cuvântul “cracker” desemnează într-o tranzacție care recepționează,
o persoană care “sparge” sisteme de securitate. depozitează și ulterior livrează

GPOEVSJTBVEPDVNFOUFBUVODJDÉOE

Cum pot fi atacat? Crackerii
se constată îndeplinirea anumitor
creează programe care scanează porturile
calculatoarelor pentru a verifica dacă sunt condiții; cont constituit între
accesibile. În cazul în care calculatorul nostru un debitor și creditor, dar deținut de
apare pe una dintre aceste verificări, crackerul un terț, nefiind însă discreționar la
ar putea să decidă să intre în sistemul nostru dispoziția acestuia; este folosit în cazul
informatic. Țintele favorite sunt calculatoarele în care unul dintre ei nu își achită
obișnuite, folosite în casă. Datorită conexiunii obligațiile contractuale.
deschise permanent există o probabilitate mai
mare ca porturile calculatoarelor noastre să fie detectate la o simplă scanare. De asemenea,
crackerii pot exploata slăbiciuni în sistemul de operare pentru a putea intra.
Cum mă afectează? Pe lângă potențialele informații valoroase pe care le pot obține de
pe computerul tău, crackerii îți vor afecta conexiunea la Internet și spațiul de pe hard-disk. Cu
aceste resurse ei pot ataca alte sisteme prin intermediul computerului tău. De cele mai multe
ori acest lucru se întâmplă fără ca noi să știm.
Prin ce mijloace acţionează?
Viruși & viermi informatici
Ce este un virus? Un virus informatic este un program conceput de o persoană care
infectează un fișier sau un alt program de pe calculatorul nostru și poate provoca daune ,
atât la nivelul sistemului de operare cât și la nivelul elementelor fizice ale computerului
(hardware). De fiecare dată când programul alterat rulează și virusul este declanșat vor fi
infectate și alte programe din același computer.
Ce este un vierme informatic (worm)? Un vierme este tot un program creat pentru a se
multiplica. El nu afectează alte fișiere de pe computer, dar se răspândește către alte computere
prin e- mail sau prin rețea.
Cum mă pot infecta? Virușii și viermii informatici pot infecta computerele desktop,
laptopurile, tabletele, serverele și pot ajunge pe calculatorul nostru prin e- mail, website-uri,
fișiere descărcate și altele mijloace, precum DVD-uri, CD-uri sau memorii USB.
Cum mă afectează?
Efectele infectării unui calculator pot fi foarte neplăcute:
xdezactivarea computerului
xadăugarea, modificarea sau ștergerea unor fișiere
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xformatarea hard-diskului
xfurtul de informații (precum adresele de e- mail) din computerul tău pentru a trimite
viruși prietenilor, colegilor tăi
xtrimiterea de mesaje spam către contactele tale și alți utilizatori
Cai troieni
Ce este un cal troian? Deși caii troieni, tehnic, nu sunt viruși, ei sunt programe spion
care, sub aparența utilității lor, realizează funcții malefice care permit accesarea neautorizată
a unui calculator, respectiv copierea fișierelor și chiar controlarea comenzilor calculatorului
penetrat.
Cum mă pot infecta? Cel mai adesea, ei ajung în computerul tău prin intermediul unui
program pe care îl descarci gratuit de pe internet (ex. un joc, un program, muzică).
Cum mă afectează? Un troian instalat pe calculatorul tău îi permite unui terț care are
acces la codul troianului respectiv să pătrundă în calculatorul tău.
Cel care face acest atac poate să pătrundă în calculator fără a fi detectat și poate accesa
sau distruge informația stocată. În mod alternativ, troianul poate fi programat să trimită în
mod automat informații către calculatorul atacatorului. Acestea pot include:
xInformații ale clienților
xdetalii despre cărțile de credit
xparole pentru online banking sau alte parole importante
xadrese de e- mail
xinformații personale, fotografii
xatacarea altor computere prin intermediul celui infectat
Rootkits
Ce este un rootkit? Rootkit-ul este un instrument de disimulare a unei activități prin
intermediul unui program, în scopul obținerii și menținerii accesului la un calculator în modul
cel mai ascuns cu putință.
Cum mă pot infecta? Există mai multe metode prin care un rootkit poate ajunge pe
calculatorul tău precum deschiderea atașamentelor mesajelor spam sau plantarea lor de către
persoane care au reușit să pătrundă în computerul tău.
Cum mă afectează? Rootkit-urile au un singur scop: să permită ca un intrus să ne
acceseze sistemul și să preia controlul acestuia fără a putea fi detectat de metodele obișnuite
de protecție, cum ar fi antivirusul. În una dintre cele mai întâlnite situații, rootkit-urile sunt
folosite pentru a lansa mesaje spam în masă sau pentru a ataca alte computere sau rețele.
O altă utilizare a rootkit-urilor este de a ascunde troieni, astfel încât să poată fi extrase
informații din computer.
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Spam
Ce este Spam-ul? Spam/Spamming este o activitate ilegală de trimitere a unor mesaje
electronice pe care destinatarul nu le-a solicitat. Adesea, acestea au un caracter comercial, de
publicitate pentru produse și servicii dubioase. Practicat în industria e-marketingului și de
către proprietarii de site-uri pentru adulți, spamul nu este doar o bătaie de cap și o pierdere de
timp, ci și un risc mare la care suntem expuși atunci când utilizăm Internetul.
Cum mă poate ataca? Zilnic, foarte multe baze de date cu adrese de email circulă pe
Internet. Există o multitudine de metode prin care spamerii (cei care răspândesc cu intenție
spam-uri) ne pot lua adresa de e- mail și ulterior, pot provoca un bombardament de mesaje
nedorite care conțin atașamente de tip malware (rău-intenționat).
Următoarele date sunt sugestive pentru activităţile de tip SPAM:
x80% dintre mesajele spam își au originea în calculatoarele de acasă. Acestea au fost
accesate fără voia sau știința utilizatorilor și folosite cu scopul de a trimite mesaje spam.
xFurturile și înșelăciunile prin intermediul mesajelor spam cresc zilnic.
x95% dintre viruși sunt trimiși prin email.
Web bug (pixel spion)
Ce este un web bug? Este un fișier imagine, de dimensiuni foarte mici, ascuns într-o
pagină web sau un email.
Cum mă poate ataca? Ca multe alte malware, nu știm când un web bug e prezent.
Acesta este de cele mai multe ori descărcat în spam și se poate afla pe orice pagină web pe care
o vizităm.
Cum mă pot afecta? Un web bug îi poate transmite unui spamer când un email a fost
deschis. lÎi poate transmite, de asemenea, ce reclame și pagini web au fost accesate. Un web
bug poate descoperi detalii despre sistemul nostru care pot fi foarte utile crackerilor.
Ferestre Pup-up/Pop-under sau Bannere Ad (bannere publicitare)
Ce este un pop-up/pop-under/banner? O reclamă de tip pop-up apare ca o fereastră
separată peste pagina web pe care tu o vizualizezi. Fereastra pop-under, în schimb, după cum
îi spune și numele, apare sub pagină și este vizibilă abia după ce închizi browserul. Un banner
este vizibil pe pagină și poate fi animat sau static.
Care este riscul? Pop-up-urile/pop-under-urile/bannerele ne pot deranja atunci când
navigăm, iar unele dintre ele prezintă riscuri serioase, putând purta troieni sau spyware. Din
păcate nu putem spune care astfel de bannere sunt periculoase. Ceea ce știm este să nu dam
niciodată click pe ele pentru că atunci malware-ul este instalat pe calculatorul nostru.
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Cookies
Ce sunt cookies? Când navigăm pe site-uri web, serverele trimit cookies către browserul nostru web (ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) care le stochează pe
hard disk. . Acestea sunt fișiere text mici care identifică fiecare utilizator. Când accesezi o altă
pagină sau te întorci la website-ul respectiv, serverele web îi cer browser-ului tău acele fișiere
cookie ca să recunoască cine ești.
Cum mă pot afecta? Cookies sunt folosite de cele mai multe ori de agenții publicitare
pentru a urmări comportamentele noastre online de căutare și cumpărare. Mai multe site-uri
pot citi informații din același cookie sau pot partaja informații fără ca utilizatorul să știe.
Deși nu sunt un risc de gradul celor menționate mai sus, fișierele cookie reprezintă un
pericol pentru informațiile noastre personale.
Spyware
Ce este spyware-ul? Spyware-ul a depășit virușii la nivel de risc. Statisticile estimează
că 80-90% dintre computere au fost deja infiltrate de spyware. Acesta este un software care se
instalează pe hard-diskul nostru pentru a colecta informații despre noi și despre obișnuințele
noastre online și ransmite toate aceste informații prin conexiune la internet către alte servere
fără consimțământul sau știința utilizatorului.
Cum mă poate infecta? Spyware este descărcat de cele mai multe ori prin intermediul
programelor gratuite sau prin sisteme peer-to-peer (ex. oCD, DC++).
Cum mă afectează? Spyware-ul poate scana hard-drive-ul nostru și poate căuta
informații, cum ar fi datele noastre bancare sau alte detalii personale. De asemenea, poate să
schimbe adresa de start a browser-ului, poate scana și înregistra istoria browser-ului și poate
monitoriza aspecte ale activităților desfășurate pe calculator. Informațiile sunt transmise mai
apoi atacatorului.
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ŐͿ͟KtE>K͕͟͟KWzW^d͟c/ZWdhZ/>hdKZ
Internetul oferă, fără precedent, soluții rapide de consultare și păstrare a unei game
variate de fișiere: documente, imagini,
ĕMNF NV[JDʅ TPęXBSFFUD"DFTUMVDSV ĞƐƉƵŶĞůĞŐĞĂ͍
este
posibil
prin
download WŝƌĂƚĞƌŝĂƐŽŌǁĂƌĞ͕ƐĂŶĐƜŝŽŶĂƚĉĚĞůĞŐŝƐůĂƜŝĂ
(descărcare), ca operațiune de primire ƌŽŵąŶĞĂƐĐĉ͕ƉƌĞƐƵƉƵŶĞĐŽƉŝĞƌĞĂƕŝ
a unor date și fișiere de pe un alt sistem ƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞĂŶĞĂƵƚŽƌŝǌĂƚĉ;ĮǌŝĐĉƐĂƵĚŝŐŝƚĂůĉͿ
de calcul (calculator, telefon mobil, ĂůƵĐƌĉƌŝůŽƌƉƌŽƚĞũĂƚĞƉƌŝŶĚƌĞƉƚƵƌŝůĞ
tabletă) pe sistemul propriu, sau ĚĞĂƵƚŽƌŽƌŝĂƉƌŽŐƌĂŵĞůŽƌƐŽŌǁĂƌĞ͕ĐƵƐĂƵ
upload (încărcare), ca transfer invers, ĨĉƌĉƐĐŽƉƵƌŝĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ͕ƉĞĐĂůĐƵůĂƚŽƌƵůƉĞƌde la sistemul local către un alt sistem. ƐŽŶĂůƐĂƵƉĞĐĞůƵƟůŝǌĂƚůĂůŽĐƵůĚĞŵƵŶĐĉ͘
^ƵŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŝŶĨƌĂĐƜŝƵŶŝƕŝƐĞƉĞĚĞƉƐĞƐĐ
Descărcarea poate fi realizată:
ĐƵŠŶĐŚŝƐŽĂƌĞĚĞůĂϭůĂϰĂŶŝƐĂƵĐƵĂŵĞŶĚĉ͗
xLegal (documentele oficiale
ͲƉƵŶĞƌĞĂůĂĚŝƐƉŽǌŝƜŝĂƉƵďůŝĐƵůƵŝ͕ŝŶĐůƵƐŝǀƉƌŝŶ
aflate pe site-urile autorităților ori
ŝŶƚĞƌŶĞƚƐĂƵƉƌŝŶĂůƚĞƌĞƜĞůĞ
instituțiilor private, documentele,
ĚĞĐĂůĐƵůĂƚŽĂƌĞ͕ĨĉƌĉĐŽŶƐŝŵƜĉŵąŶƚƵů
programele și jocurile educaționale
ƟƚƵůĂƌŝůŽƌĚĞĚƌĞƉƚƵƌŝ͕ĂƉƌŽŐƌĂŵĞůŽƌƉĞŶƚƌƵ
gratuite - freeware, cum ar fi,
ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐĂƵĂĐŽƉŝŝůŽƌĂĐĞƐƚŽƌĂ͕ŝŶĚŝĨĞƌĞŶƚ
TPęVM EF OBWJHBSF (PPHMF $ISPNF 
ĚĞƐƵƉŽƌƚ͕ĂƐƞĞůŠŶĐąƚƉƵďůŝĐƵůƐĉůĞƉŽĂƚĉ
secvențe video ori audio de pe site-uri
ĂĐĐĞƐĂŠŶŽƌŝĐĞůŽĐƐĂƵŠŶŽƌŝĐĞŵŽŵĞŶƚĂůĞƐŠŶ
TQFDJBMJ[BUF o :PVUVCF  EPDVNFOUFMF
ŵŽĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
aflate pe website-urile școlilor etc.);
ͲƌĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞĂŶĞĂƵƚŽƌŝǌĂƚĉĂƉƌŽŐƌĂŵĞůŽƌ
xIlegal  BUVODJ DÉOE FTUF WPSCB ƉĞŶƚƌƵĐĂůĐƵůĂƚŽƌƉƌŝŶŝŶƐƚĂůĂƌĞĂ͕ƐƚŽĐĂƌĞĂ͕
de operele de creație (cărți, filme, ƌƵůĂƌĞĂƐĂƵĞǆĞĐƵƚĂƌĞĂ͕ĂĮƔĂƌĞĂŽƌŝ
NV[JDʅ  TPęXBSF FUD  QSPUFKBUF QSJO ƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞĂŠŶƌĞԑĞĂƵĂŝŶƚĞƌŶĉĂƵŶƵŝ
drepturile de autor și care sunt copiate, ƉƌŽŐƌĂŵƉĞŶƚƌƵĐĂůĐƵůĂƚŽƌĨĉƌĉĂƵƚŽƌŝǌĂƌĞĂ
utilizate sau distribuite fără autorizație ƟƚƵůĂƌƵůƵŝĚƌĞƉƚƵůƵŝĚĞĂƵƚŽƌ;ĨĉƌĉůŝĐĞŶԑĉͿ͘
(piraterie). În acest caz, de regulă, ;>ĞŐĞĂŶƌ͘ϴͬϭϵϵϲƉƌŝǀŝŶĚĚƌĞƉƚƵůĚĞĂƵƚŽƌƔŝ
sunt folosite programe de partajare de ĚƌĞƉƚƵƌŝůĞĐŽŶĞǆĞͿ
fișiere de tipul peer to peer (de la egal
la egal, prescurtat P2P) care permit
SFBMJ[BSFB VOFJ DPOFYJVOJ EJSFDUF ÔOUSF EPVʅ TJTUFNF EF DBMDVM GʅSʅ B ĕ OFDFTBS VO TFSWFS
central.
Nu întotdeauna este ușor de apreciat în ce măsură conținutul pus la dispoziția
VUJMJ[BUPSJMPSQFOUSVEFTDʅSDBSFFTUFMFHBMTBVJMFHBM4VOUTJUVBپJJDÉOEDPQJJJʲJUJOFSJJQPUĕ
induși în eroare de anunțurile care susțin că fișierele sau programele sunt gratuite și că pot fi
copiate fără nicio consecință legală. Chiar și cazul în care aspectele nelegale ale website-ului
respectiv par evidente pentru un utilizator obișnuit, devine foarte important pentru elevi să
ÔOپFMFBHʅMBDFSJTDVSJ EFOBUVSʅQFOBMʅʲJEFTFDVSJUBUF TFFYQVO
În ultimii ani, toţi cei care lucrează în mediul școlar sau în diverse activități
educaţionale, s-au confruntat, probabil, cu așa-zisul fenomen “copy paste” sau plagiatul
FMFDUSPOJD&TUFPQSBDUJDʅGPMPTJUʅÔO[JVBEFBTUʅ[JEFDʅUSFFMFWJEFUPBUFWÉSTUFMF7JOBOP
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QPBSUʅUFIOPMPHJB ÔOTʅ EFWSFNFDFDPOʴJOVUVMEJHJUBMQPBUFĕSFQSPEVTDVBUÉUEFNVMUʅ
ușurinţă, tentaţia este foarte puternică. Pentru a evita problemele și pentru a încuraja elevii
TʅGPMPTFBTDʅTVSTFMFEFJOGPSNBپJJDVEJTDFSOʅNÉOUʲJSFTQFDUQFOUSVESFQUVSJMPSEFBVUPS 
USFCVJF Tʅ OF BTJHVSʅN Dʅ FMFWJJ ÔOʴFMFH EJGFSFOʴB EJOUSF iDJUBSFw ʲJ iDPQJFSFw ʲJ Dʅ ʲUJV Tʅ
folosească regulile de citare. Ce-i determină pe elevi să adopte practica copy-paste atunci
DÉOEVUJMJ[FB[ʅJOUFSOFUVMDBVOJDʅNPEBMJUBUFEFBʲJTDSJFFTFVSJMF /VFTUFEFBKVOTTʅMF
TQVOFN FMFWJMPS i/V BWFʴJ WPJF Tʅ DPQJBʴJw   DJ FTUF JNQPSUBOU TʅJ JNQMJDʅN ÔO BDUJWJUʅʴJ
creative care să le atragă atenţia și să-i stimuleze să-și conceapă propriile lucrări.
Copiii pot învăța să respecte drepturile de autor
xFolosiți orele de informatică sau de educație civică pentru a discuta cu elevii despre
modul în care ei accesează sau partajează fișiere muzicale, jocuri, filme sau fotografii.
x&YQMJDBپJMFSFHVMJMFEFCB[ʅBMFSFTQFDUʅSJJESFQUVSJMPSEFBVUPS
xSfătuiți elevii să descarce conținutul online numai de pe site-urile autorizate.
xÎntrebați elevii dacă computerele de acasă sunt protejate împotriva virușilor,
programelor spyware22 sau împotriva altor amenințări .
x&YQMJDBپJDʅQSPHSBNFMFTBVKPDVSJMFQJSBUBUFTVOUBQSPBQFÔOUPUEFBVOBÔOTPپJUFEF
viruși sau programe spion.
x3FBNJOUJپJMFDʅQSF[FOپBMPSQF*OUFSOFUOVFTUFBOPOJNʅoBDپJVOJMFMPSTVOUVʲPS
de urmărit prin intermediul adresei IP și că pot fi trași la răspundere dacă se dovedește că
au descărcat ilegal conținutul online.
Plagiatul electronic
"ʲBOVNJUVMGFOPNFOEFQMBHJBUFMFDUSPOJDTʅWÉSʲJUQSJOJOUFSNFEJVMQSBDUJDJJwDPQZ
și paste” a condus la o mare preocupare în decursul acestor ani. Dezvoltarea internetului
a încurajat această practică datorită faptului că a devenit din ce în ce mai ușor să obţii
materiale de pe internet. O strategie utilizată pentru a face faţă acestui fenomen, frecvent
ÔOUÉMOJUʅÔO4UBUFMF6OJUF DPOTUʅÔOVUJMJ[BSFBTPęVSJMPSwBOUJQMBHJBUw"MʴJBVUPSJTVHFSFB[ʅ
că problema ar trebui să fie rezolvată în alte moduri, prin luarea în considerare a condiţiilor
psihologice, emoţionale și culturale, care-i pot determina pe elevi să ”copieze”.
În conformitate cu termenul general de ”plagiat”, se pot ascunde situaţii diferite, de la
DB[VSJSFBMFEFGSBVEʅQÉOʅMBDPNQJMBSFBEFUFYUF GʅSʅQSFDJ[BSFBTVSTFJ"DFTUFBTVOUEPVʅ
BDUJWJUʅʴJEJGFSJUFGSBVEBQPBUFĕDBV[BUʅEFTUʅSJFNPʴJPOBMF DVNBSĕQBOJDBʲJBOYJFUBUFB
sau de lipsa principiilor etice. Însă, în cazul compilării, poate fi vorba de o lipsă de înţelegere
TBVEFJODBQBDJUBUFBEFBFYQSJNBOPJQSPCMFNFQSJODVWJOUFQSPQSJJ
22
Spyware sau programele spion sunt programe rău-intenționate care se instalează pe un
DBMDVMBUPSÔOTDPQVMFYUSBHFSJJʲJUSBOTGFSʅSJJQFBTDVOT BVOPSJOGPSNBپJJDFWPSĕGPMPTJUFÔOTDPQ
de marketing pentru a transmite apoi utilizatorului reclame nesolicitate. Ele se atașează de obicei la
programe gratuite sau descărcate fără autorizație. Spre deosebire de spyware, programele adware nu
colectează date de marketing, ci doar transmit mesaje publicitare.
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O altă situaţie presupune lipsa semnelor citării. Din nou, motivele pot fi diferite: este
posibil ca elevii să nu știe faptul că sursele trebuie să fie citate sau nu știu cum să le citeze.
Strategiile educaționale implementate pentru a face față acestui fenomen pot să difere,
dar ceea ce contează este impulsionarea elevilor să reflecteze critic asupra contribuțiilor
DPHOJUJWF QSPQSJJ ʲJ TʅʲJ FYFSDJUF DSFBUJW QSPQSJJMF DBQBDJUʅʴJ EF JOPWBSF  PQVTF TJNQMFJ
SFQSPEVDFSJ%FBTFNFOFB FMFWJJUSFCVJFÔOESVNBپJTʅVUJMJ[F[FUFYUFʲJDPOپJOVUNVMUJNFEJB 
SFTQFDUÉOEESFQUVSJMFEFBVUPSTBVMJDFOپFMFDPQZMFę.
Copyright, Copyleft și Creative Commons
Copyright sau dreptul de autor reprezintă un ansamblu de prerogative, inclusiv
ESFQUVMFYDMVTJWEFBSFQSPEVDF EJTUSJCVJ FYFDVUB BĕʲBTBVESFQUVMEFMJDFOʴʅ EFDBSFTF
bucură autorii ca rezultat al unui efort creativ independent cu referire la operele create.
Simbolul © (de la copyright) avertizează asupra caracterului protejat al proprietăţii
intelectuale a unei creaţii („toate drepturile rezervate” - all rights reserved). Materialele
marcate cu acest simbol pot fi utilizate public numai dacă se obţine permisiunea
proprietarului dreptului de autor. O cerere în acest scop trebuie să cuprindă următoarele
JOGPSNBʴJJ EFTDSJFSFB FYBDUʅ B MVDSʅSJJ QF DBSF EPSJʴJ Tʅ P GPMPTJʴJ  P EFTDSJFSF EFUBMJBUʅ B
activităţii în care va fi utilizată creaţia, cum vor fi folosite și cui vor fi distribuite lucrările.
În cazul lucrărilor care aparţin domeniului public QVCMJDEPNBJO 1% QSBDUJDOVFYJTUʅ
QSPQSJFUBSJBJESFQUVMVJEFBVUPS iOJDJVOESFQUSF[FSWBUwno rights reserved). Creaţiile care
BQBSʴJOEPNFOJVMVJQVCMJDQPUĕDPQJBUF VUJMJ[BUF NPEJĕDBUF SFEJTUSJCVJUFʲJFYQVTFQVCMJD
liber, după cum dorește utilizatorul.
În cazul copyright-ului, cele mai multe drepturi, inclusiv reproducerea și modificarea,
BQBSʴJOBVUPSVMVJ ÔOUJNQDFMJDFOʴFMFDPQZMFęUSBOTGFSʅBDFTUFESFQUVSJVUJMJ[BUPSVMVJ
Copyleft reprezintă un tip de autorizație oferită de autorul unei opere pentru a-i fi
utilizat, analizat, modificat și copiat produsul , cu condiția ca aceste libertăți să fie transmise
integral și viitorilor utilizatori. Pornind de la acest concept au fost create licențele Creative
Commons (CC) folosite de către Wikipedia și alte site-uri de partajare a conţinutului (de
FYFNQMV 'MJDLSTBV4MJEF4IBSF $MBV[FDBSFSFHMFNFOUFB[ʅESFQUVSJMFBDPSEBUFVUJMJ[BUPSJMPS
prin licenţele CC sunt:
x#: o "USJCVJSF "DFBTUʅ DMBV[ʅ FTUF TJOHVSB PCMJHBUPSJF ʲJ JOEJDʅ GBQUVM Dʅ DJOF
dorește să reutilizeze conţinutul trebuie să precizeze autorul, în scopul de a atribui corect
proprietatea intelectuală.
x/$o/FDPNFSDJBM"DFBTUʅDMBV[ʅJOEJDʅGBQUVMDʅMVDSBSFBOVQPBUFĕGPMPTJUʅÔO
scopuri comerciale de către alte persoane, diferite de autor.


8FC NBSUJF QFSGPSNFESPXPSEQSFTTXQDPOUFOUVQMPBET%SFQUVSJMF
de-autor.pdf - Despre drepturile de autor, Dr. Laura Muntean.

creativecommons.org
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x/%o'ʅSʅNPEJĕDʅSJ$MBV[BEF/%JOUFS[JDFNPEJĕDBSFB QSFMVDSBSFB USBEVDFSFB
și reutilizarea conţinutului sub alte forme. Prin urmare, autorul este singurul care poate
prelucra, modifica sau traduce munca sa.
x4" o 1BSUBKBSF DV BDFFBʲJ MJDFOʴʅ $POʴJOVUVM QPBUF ĕ NPEJĕDBU TBV QSFMVDSBU EF
către terţi, cu condiţia ca aceste persoane să utilizeze același tip de licenţă pentru produsele
rezultate.

115

ͣZWdhZ/>hdKZh>h/͟;ĐŝĐůƵůƉƌŝŵĂƌƕŝŐŝŵŶĂǌŝĂůͿ
Întrebarea esențială
Ce drepturi ai în calitate de autor?
Descriere
Elevii vor învăța despre drepturile de autor, copyright și utilizarea corectă a creațiilor.
Deși Internetul permite copierea
cu mare ușurință a muncii altora, ĞĮŶŝƜŝŝ
aceste acte poartă numele de WůĂŐŝĂƚʹĨŽůŽƐŝƌĞĂƌĞǌƵůƚĂƚƵůƵŝŵƵŶĐŝŝƐĂƵŝĚĞŝůĞ
plagiat și nu sunt permise. Ei vor ĂůƚŽƌƉĞƌƐŽĂŶĞ͕ƐƉƵŶąŶĚ͕ƉĞŶĞĚƌĞƉƚ͕ĐĉĞůĞŠƜŝ
afla, de asemenea, circumstanțele ĂƉĂƌƜŝŶ͘
în care este permisă folosirea Citare – ŽŶŽƚĉƉƌŝŶĐĂƌĞĂŶƵŶƜŝĂƵƚŽƌƵůŝŶĐůƵǌąŶĚ
DSFBپJJMPS
BQBSپJOÉOE
BMUPS ŶƵŵĞůĞƐĉƵ͕ĚĂƚĂƉƵďůŝĐĉƌŝŝƕŝ͕ŠŶĐĂǌƵůƉĂŐŝŶŝůŽƌ
persoane.
ǁĞď͕ĐąŶĚĂŝŐĉƐŝƚĂĐĞĂŝŶĨŽƌŵĂƜŝĞ͘
&MFWJJ WPS FYQFSJNFOUB
situația în care alte persoane
pretind că rezultatul muncii lor
le aparține. Ei vor determina în
ce condiții sunt acceptabile sau
nu diferite situații în care sunt
implicați elevii și temele lor pentru
acasă. De asemenea, își vor însuși
modurile corecte de citare a ideilor
ʲJ UFYUFMPS DVMFTF EF QF *OUFSOFU 
inclusiv includerea citării într-un
UFYUTDSJT

ƌĞĂƜŝĞʹŽƌŝĐĞŝĚĞĞƐĂƵƉƌŽĚƵƐĂƌƟƐƟĐĐĂƌĞĞƐƚĞ
ŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŠŶƚƌͲŽĂŶƵŵŝƚĉĨŽƌŵĉ͕ĮǌŝĐĉ;ĨŽĂŝĞĚĞ
ŚąƌƟĞ͕ƉąŶǌĉĞƚĐ͘ͿƐĂƵĚŝŐŝƚĂůĉ;ĮƕŝĞƌĞƚĞǆƚ͕ŵƵǌŝĐĂůĞ͕ǀŝĚĞŽ͕ƉƌŽŐƌĂŵĞĞƚĐ͘Ϳ͘
ZĞƐƉĞĐƚʹŽĐĂůĞĚĞĂƌĉƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƜŝĞƕŝƉƌĞƜƵŝƌĞ
ĨĂƜĉĚĞĐŝŶĞǀĂƐĂƵĚĞĐĞǀĂ
ŽƉǇƌŝŐŚƚƐĂƵĚƌĞƉƚƵƌŝĚĞĂƵƚŽƌʹŽůĞŐĞĐĂƌĞ
ƉƌŽƚĞũĞĂǌĉĐƌĞĂƜŝŝůĞƵŶĞŝƉĞƌƐŽĂŶĞ͕ƐŝŶŐƵƌĂĐĂƌĞ
ƉŽĂƚĞĂĐŽƌĚĂĚƌĞƉƚƵůĚĞĐŽƉŝĞƌĞ͕ƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞ͕
ĨŽůŽƐŝƌĞƐĂƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞĂůƵĐƌĉƌŝůŽƌ͘

Timp estimat:NJOVUF

Participanți: elevi din ciclul primar și gimnazial.

Obiective
Elevii vor fi în măsură să…
xDefinească plagiatul;
x&YQMJDFEFDFQSFDJ[BSFBBVUPSVMVJTBVDJUBSFBSFQSF[JOUʅVOTFNOEFSFTQFDU
pentru munca altora;
xArgumenteze de ce este permis să folosim munca altora și cum se scrie o citare;
xÎnțeleagă noțiunile de copyright.
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Materiale și instrumente
xAnaliza articolului ”Dinozauri care nu mai sunt ceea ce erau odinioară (partea I)”
postat pe website-ul revistei ”Știință și tehnică” (XXXTUJJOUBTJUFIOJDBDPNEJOP[BVSJDBSF
OVNBJTVOUDFFBDFFSBVPEJOJPBSBQBSUFBJ@IUNM). Pregătiți fragmentele de pe
pagina web pe care elevii le vor folosi în crearea unei referințe la articol (Lecția 2).
xO copie pentru fiecare elev a materialului ”Bine sau Deloc bine?” (ciclul primar
sau gimnazial).

/EdZKhZ
Încălzirea (10 minute)
&91-*$"*ٽFMFWJMPSDʅUPپJTVOUBVUPSJ$FSFپJTʅʲJBNJOUFBTDʅNPNFOUFMFDÉOEBV
scris pe un caiet sau într-un mesaj online, pentru familie sau pentru școală o poezie, o
QPWFTUF VODÉOUFD EFTFOTBVDÉOEBVGʅDVUGPUPHSBĕJTBVĕMNF
·/53&#"*ٽ
ƵŵƉŽƜŝĚĞŵŽŶƐƚƌĂ
ĐĉŝĚĞĞĂŠƜŝĂƉĂƌƜŝŶĞƜŝĞ
ƕŝŶƵĂůƚĞŝƉĞƌƐŽĂŶĞ͍

KĂŵĞŶŝŝŠƕŝĂĐŽƌĚĉ͕ĚĞƌĞŐƵůĉ͕ĚƌĞƉƚƵůĚĞĂƵƚŽƌĂƐƵƉƌĂ
ŵƵŶĐŝŝůŽƌ͕ƉƵŶąŶĚƵͲƕŝŶƵŵĞůĞƉĞƌĞǌƵůƚĂƚƵůŵƵŶĐŝŝůŽƌ͕
ŵĞŶƜŝŽŶąŶĚĚĂƚĂƕŝĐƵĐŝŶĞĂƵĐŽůĂďŽƌĂƚƉĞŶƚƌƵĂͲůŽďƜŝŶĞ͘

ĞĂŝƐŝŵƜŝĚĂĐĉ
ĂůƚĐŝŶĞǀĂĂƌƉƌĞƟŶĚĞĐĉ
ŵƵŶĐĂƚĂŠŝĂƉĂƌƜŝŶĞ͍

ůĞǀŝŝǀŽƌƐƉƵŶĞĐĉƐĞǀŽƌƐƵƉĉƌĂƐĂƵĐĉƐĞǀŽƌƐŝŵƜŝ
ŠŶƕĞůĂƜŝ͕ŶĞĚƌĞƉƚĉƜŝƜŝ͘ŝƐĐƵƚĂƜŝĚĞĐĞĞŶŽƌŵĂůĐĂ
ŽĂŵĞŶŝůŽƌƐĉůŝƐĞƌĞĐƵŶŽĂƐĐĉŝĚĞŝůĞƕŝĞĨŽƌƚƵƌŝůĞ͘

>f/ϭ
Plagiat sau Când e permis să copiezi (15 minute)
·/53&#"*ٽ
ĂƵǌŝƚĐŝŶĞǀĂĚĞ
ĐƵǀąŶƚƵů͟ƉůĂŐŝĂƚ͍͟

2ŶĐĞƌĐĂƜŝƐĉĂŇĂƜŝĐĞŠŶƜĞůĞƐĂƌĞĐƵǀąŶƚƵůƉĞŶƚƌƵĐŽƉŝŝ͘
ƉŽƐŝďŝůĐĂĞŝƐĉĐƵŶŽĂƐĐĉƚĞƌŵĞŶƵůƕŝƐĉƕƟĞĐĉƌĞƉƌĞǌŝŶƚĉ
ĐĞǀĂŐƌĞƕŝƚƐĂƵĐĉĂƌĞŽĐŽŶŽƚĂƜŝĞŶĞŐĂƟǀĉ͘

%&'*/**ٽDVWÉOUVMplagiat.
&91-*$" *ٽFMFWJMPS DVN QVUFN QSFWFOJ DB[VSJMF EF QMBHJBU ÔO DMBTʅ  GPMPTJOE
următoarele puncte de discuție:
x1MBHJBUVMÔOTFBNOʅTʅپJÔOTVʲFʲUJUFYUF JNBHJOJ ĕMNF TBVBMUFNBUFSJBMFGʅSʅBBWFB
permisiunea autorului. A plagia înseamnă a fura, a înșela și este împotriva regulilor dintr-o
școală.
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xDacă un profesor îți cere să scrii o compunere sau un proiect, el nu se așteaptă ca tu
să copiezi ceea ce au făcut alții, indiferent că acestea provin de pe o pagina web sau de la un
QSJFUFO$IJBSEBDʅSFTDSJJ EFNÉOʅTBVMBUBTUBUVSʅ VOUFYUQSFMVBU UPUQMBHJBU se numește.
13&$*;" *ٽFMFWJMPS Dʅ BOVNJUF MVDSʅSJ BQBSپJOÉOE VOPS BVUPSJ DFMFCSJ  GPMPTJUF
pentru temele școlare, nu cer permisiunea de reproducere, cu condiția precizării autorului
sau indicarea sursei.
·/53&#"*ٽ
ĞĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĉŶƵƉůĂŐŝĞǌŝ͍

ZĉƐƉƵŶƐƵƌŝĂƕƚĞƉƚĂƚĞ͗
x WĞŶƚƌƵĂŶƵĂǀĞĂƉƌŽďůĞŵĞ
x WĞŶƚƌƵĐĉƚƌĞďƵŝĞƐĉĐŝƚĞǌŝĂƵƚŽƌƵů͘

416/&*ٽFMFWJMPSDʅVOBMUNPUJWFTUFDʅUSFCVJFTʅSFTQFDپJNVODBʲJJEFJMFBVUPSJMPS
lor.
%&'*/**ٽDVWÉOUVMrespect.
&91-*$"*ٽFMFWJMPSDʅPDBMFEFBBSʅUBSFTQFDUQFOUSVNVODBʲJJEFJMFVOFJQFSTPBOF
este de a recunoaște, prin citare, autorul.
%&'*/**ٽUFSNFOVMcitare.
"3ɂ5"*ٽVSNʅUPSVMNPEFMEFDJUBSF25
Adrian Nicolae, ”Dinozauri care nu mai sunt ceea ce erau odinioară (partea I)”, www.
TUJJOUBTJUFIOJDBDPNEJOP[BVSJDBSFOVNBJTVOUDFFBDFFSBVPEJOJPBSBQBSUFBJ@
html OPJFNCSJF NBSUJF
13&;&/5" *ٽFMFWJMPS ĕFDBSF DPNQPOFOUʅ B DJUʅSJJ ʲJ JOWJUBپJJ Tʅ SFDVOPBTDʅ
elementele paginii web consultate.

Autorul
ĂƌƟĐŽůƵůƵŝ

Titlul
ĂƌƟĐŽůƵůƵŝ

>ŝŶŬͲƵůƉĂŐŝŶŝŝĨŽůŽƐŝƚĞ
(URL)

Data
ƉƵďůŝĐĉƌŝŝĂƌƚ͘
;ĚĂĐĉĂƉĂƌĞ
pe pagina
ǁĞďͿ

ĚƌŝĂŶ
EŝĐŽůĂĞ

ŝŶŽǌĂƵƌŝĐĂƌĞ
ŶƵŵĂŝƐƵŶƚ
ĐĞĞĂĐĞĞƌĂƵ
ŽĚŝŶŝŽĂƌĉ
;ƉĂƌƚĞĂ/Ϳ

ǁǁǁ͘ƐƟŝŶƚĂƐŝƚĞŚŶŝĐĂ͘
ĐŽŵͬĚŝŶŽǌĂƵƌŝͲĐĂƌĞͲ
ŶƵͲŵĂŝͲƐƵŶƚͲĐĞĞĂͲ
ĐĞͲĞƌĂƵͲŽĚŝŶŝŽĂƌĂͲ
ƉĂƌƚĞĂͲŝͺϭϲϱϰ͘Śƚŵů

ϮϭŶŽŝĞŵďƌŝĞ
ϮϬϭϮ

Data
ĐŝƟƌŝŝ
Ăƌƚ͘

ϭ
ŵĂƌƟĞ
ϮϬϭϯ

25
Citarea surselor urmează regulile recomandate de Facultatea de filozofie a Universității
#VDVSFʲUJĕMPTPĕFVOJCVDSP_TPMDBOFęOPEFIUNM DVFYDFQپJBFMFNFOUVMVJEFMBTGÉSʲJUVM
citării, respectiv cheia, aceasta fiind facultativă și dificil de precizat de către copii. [Prenumele
Numele (autoarei, autorului etc.), Denumirea sursei (sau Titlul lucrării) <Adresa pe Internet>, data
TVSTFJʲJTBVEBUBBDDFTʅSJJ[JVBMVOBBOVM DIFJF>
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46#-*/*"*ٽDʅSFTQFDUBSFBSFHVMJJDJUʅSJJVOFJTVSTFSFQSF[JOUʅ QFMÉOHʅSFTQFDUVM
acordat autorului, și un ajutor oferit cititorului pentru a găsi informația folosită. Citările se
fac în partea de jos a paginii (subsol) sau într-o secțiune separată numită bibliografie.

>f/Ϯ;ƉĞŶƚƌƵĐŽƉŝŝŝĚŝŶĐŝĐůƵůƉƌŝŵĂƌͿ
BINE sau DELOC BINE? (15 minute)
*.1ɂ3 *ٽ*ٽFMFWJMPS NBUFSJBMVM Bine sau Deloc bine? și cereți completarea lor în
FDIJQFEFDÉUFEPJ
$&3&*ٽFMFWJMPSTʅʲJQSF[JOUFSʅTQVOTVSJMF'PMPTJپJVSNʅUPBSFMFJOGPSNBپJJQFOUSVB
orienta discuțiile în clasă:
xTema lui Cristian: E- mailurile ușurează transmiterea temelor între elevi. Cu toate
BDFTUFB  ÔOWʅپʅUPSJJ TF BʲUFBQUʅ DB ĕFDBSF FMFW TʅʲJ GBDʅ UFNB TJOHVS  DV FYDFQپJB DB[VMVJ
în care învățătorii cer ca aceasta să fie făcută în echipă. Chiar dacă Mircea i-a dat voie lui
Cristian să-i copieze lucrarea, tot plagiat se numește copierea muncii altuia.
x1BSBHSBGVM .BSJFJ 4DSJFSFB EF NÉOʅ B VOVJ UFYU EF QF *OUFSOFU BQBSپJOÉOE BMUFJ
persoane nu înseamnă că acesta devine munca Mariei. Această faptă se numește plagiat.
xContribuția Ioanei: Folosirea de cuvinte identice cu ale altei persoane este plagiat,
chiar dacă adaugi și fragmente proprii. Ioana trebuie să-și reformuleze ideea cu propriile
cuvinte sau poate folosi o citare a autorului real.
xLucrarea lui Ștefan: Utilizarea unui desen de pe o pagina web pentru o temă școlară
s-a făcut corect de către Ștefan deoarece a citat desenatorul. Ștefan trebuie să includă citarea
TVSTFJGPUPHSBĕFJMBTGÉSʲJUVMMVDSʅSJJ

2E,/Z
Finalizarea orei (5 minute)
Puteți folosi următoarele întrebări pentru a evalua modul în care elevii au înțeles
regulile prezentate. Ei pot reflecta în scris la una din întrebări, folosind un jurnal online sau
un blog.
·/53&#"*ٽ
ĞĞƐƚĞƉůĂŐŝĂƚƵů͍

ZĉƐƉƵŶƐƵƌŝƉŽƐŝďŝůĞ͗
x ŽƉŝĞƌĞĂŵƵŶĐŝŝĂůƚƵŝĂƕŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĂĐĉ
ĂĐĞĂƐƚĂŠƜŝĂƉĂƌƜŝŶĞ͘
x WƌĞůƵĂƌĞĂĚĞƚĞǆƚĞĚĞƉĞŽƉĂŐŝŶĉǁĞďƕŝ
ƐƵƐƜŝŶĞƌĞĂĐĉĂƵĨŽƐƚƐĐƌŝƐĞĚĞƟŶĞ͘
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ĞĐĞĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƐĉĐŝƚĞǌŝĂƵƚŽƌŝŝƌĞĂůŝ
ĂŝůƵĐƌĉƌŝůŽƌƉĞĐĂƌĞůĞ
ĨŽůŽƐĞƕƟ͍

ZĉƐƉƵŶƐƵƌŝƉŽƐŝďŝůĞ͗
x WĞŶƚƌƵĂĞǀŝƚĂƉůĂŐŝĂƚƵů͘
x WĞŶƚƌƵĂĂƌĉƚĂĐŝŶĞĞƐƚĞĂƵƚŽƌƵů͘
x WĞŶƚƌƵĐĂĂůƜŝŝƐĉŐĉƐĞĂƐĐĉĐƵƵƕƵƌŝŶƜĉƐƵƌƐĞůĞ
ĨŽůŽƐŝƚĞ͘
x ŝƚĂƌĞĂĂƌĂƚĉƌĞƐƉĞĐƚƉĞŶƚƌƵŵƵŶĐĂĂůƚĞŝ
ƉĞƌƐŽĂŶĞ͘

ąŶĚĞƐƚĞƉĞƌŵŝƐĉ
ĨŽůŽƐŝƌĞĂŵƵŶĐŝŝƐĂƵ
ŝĚĞŝůŽƌĂƉĂƌƜŝŶąŶĚ
ĂůƚĐƵŝǀĂ͍

ZĉƐƉƵŶƐƵƌŝƉŽƐŝďŝůĞ͗
x ąŶĚĨŽůŽƐĞƕƟŐŚŝůŝŵĞůĞƕŝŝŶĐůƵǌŝĐŝƚĂƌĞĂ
ĂƵƚŽƌƵůƵŝ͘
x ąŶĚĨŽůŽƐĞƕƟŝĚĞŝůĞƐĂƵŵƵŶĐĂĂůƚĞŝƉĞƌƐŽĂŶĞ
ĐĂƐĉƚĞĂũƵƚĞƐĉƚĞĞǆƉƌŝŵŝĐƵĐƵǀŝŶƚĞůĞƚĂůĞ͕
ĨŽůŽƐŝŶĚĐŝƚĂƌĞĂ͘
x ąŶĚĚŽƌĞƕƟƐĉͲƜŝŠŶƚĉƌĞƕƟƉƌŽƉƌŝŝůĞŝĚĞŝ
ĞǆƉƌŝŵĂƚĞĐƵĐŝƚĂƚĞĂƉĂƌƜŝŶąŶĚĂůƚŽƌĂƵƚŽƌŝ͘

Activități suplimentare
·OWʅپBپJFMFWJJJNQPSUBOپBQBSBGSB[ʅSJJoFYQSJNBSFBVOVJMVDSVDVQSPQSJJMFDVWJOUF
oPDBMFEFBFWJUBQMBHJBUVM$FSFپJFMFWJMPSTʅQSJOUF[FVOGSBHNFOUEJOUSPQBHJOʅXFC EF
FYFNQMV PʲUJSF TʅPDJUFBTDʅ TPQVOʅEFPQBSUFʲJBQPJTʅPTDSJFDVQSPQSJJMFDVWJOUF 
NFOپJPOÉOETVSTB6MUFSJPS TPMJDJUBپJFMFWJMPSTʅTDIJNCFÔOUSFFJQBSBHSBGVMQSJOUBUʲJDFM
parafrazat. Elevii pot folosi următoarele criterii pentru critica paragraful partenerului. (Pot
acorda note partenerului prin numărul de elemente completate corect.)
xElevii au folosit propriile cuvinte?
xElevii au folosit ghilimelele pentru a indica o citare directă?
xElevii au introdus citarea în lucrare?
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͟ŝŶĞƐĂƵĚĞůŽĐďŝŶĞ͊͟
”Cui aparține ?”
Citește următoarele situații. Spune dacă acțiunile personajelor au respectat ”bine sau
deloc bine” SFHVMJMFDJUʅSJJ&YQMJDʅEFDF
ƌŝƐƟĂŶĂĨŽƐƚůĂĂŶƚƌĞŶĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĨŽƚďĂůƕŝŶƵĂĂǀƵƚƟŵƉƐĉͲƕŝĨĂĐĉƚĞŵĂ͘
DŝƌĐĞĂŝͲĂƉƌŽƉƵƐƐĉĐŽƉŝĞǌĞůƵĐƌĂƌĞĂůƵŝ
ƕŝƉĞŶƚƌƵĂƐƚĂ͕ŝͲĂƚƌŝŵŝƐͲŽƉƌŝŶĞͲŵĂŝů͘
͙/EƐĂƵ>K/E͊
ǆƉůŝĐĉ͗

DĂƌŝĂƚƌĞďƵŝĞƐĉƐĐƌŝĞƵŶƉĂƌĂŐƌĂĨ
ĚĞƐƉƌĞƌĞƐƵƌƐĞůĞĚĞĂƉĉƉĞŶƚƌƵŽƌĂ
ĚĞŐĞŽŐƌĂĮĞ͘ŐĉƐŝƚƵŶŵĂƚĞƌŝĂů
ĨŽĂƌƚĞƉŽƚƌŝǀŝƚƉĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƕŝůͲĂĐŽƉŝĂƚ
ƐĐƌŝŝŶĚƵͲůĚĞŵąŶĉŠŶĐĂŝĞƚ͘
͙/EƐĂƵ>K/E͊
ǆƉůŝĐĉ͗

/ŽĂŶĂĂĐŽƉŝĂƚŽƉĂŐŝŶĉǁĞďŠŶůƵĐƌĂƌĞĂ
ƐĂƕŝĂĂĚĉƵŐĂƚŽƉƌŽƉŽǌŝƜŝĞĐĂƌĞŠŝ
ĂƉĂƌƜŝŶĞ͘

cƚĞĨĂŶ͕ƉĞƚƌĞĐąŶĚŵƵůƚƟŵƉƉĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕
ĂŐĉƐŝƚƵŶĚĞƐĞŶ͘ůůͲĂƉƌŝŶƚĂƚƉĞŶƚƌƵ
ĐŽƉĞƌƚĂůƵĐƌĉƌŝŝĚĞůĂĚƵĐĂƜŝĞŝǀŝĐĉ
ƕŝĂŵĞŶƜŝŽŶĂƚĂƵƚŽƌƵůĚĞƐĞŶƵůƵŝŠŶ
ĐƵƉƌŝŶƐƵůůƵĐƌĉƌŝŝ͘

͙/EƐĂƵ>K/E͊
ǆƉůŝĐĉ͗

͙/EƐĂƵ>K/E͊
ǆƉůŝĐĉ͗
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EVALUARE
”CUI APARȚINE ?”
'PMPTJSFBNVODJJTBVJEFJMPSBMUFJQFSTPBOF TVTپJOÉOEDʅÔپJBQBSپJOFTFOVNFʲUF
. Acesta este o formă de
.
B 1MBHJBUGVSUC $JUBSFNFOپJPOBSFBBVUPSVMVJ
D ·NQSVNVUSFTQFDU
2. Maria găsește un articol pe Internet. Îl copiază și îl introduce într-un document.
Nu menționează autorul articolului. Dacă profesorul va afla ce a făcut Maria, ea va fi
probabil:
a) Rugată să-i ajute și pe alți colegi cu lucrările lor. b) Certată că a folosit munca
altuia fără să menționeze cine este autorul real.
c) Nu va fi certată.
"ESJBO/JDPMBFw%JOP[BVSJJDBSFOVNBJTVOUDFFBDFFSBVPEJOJPBSʅ QBSUFB* w
Cine nu respectă regulile de citare?
a)

George

b)

Vasile
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