ĐͿZf>>^K/>c/WZKdf/d>KZWZ^KE>
“ Cred că jumătate din clasa mea (inclusiv eu) și cam 20% din tot liceul meu sunt dependenți
de Facebook. Nu este foarte bine, îmi propun să fac ceva și amân din cauză că stau prea mult pe
Facebook. Am început să intru pe Facebook mai întâi când ajung la pc și nu să imi verific mailul.
Dacă nu am acces, gen 2 zile, la facebook, simt că nu mai traiesc. Știu că nu e bine, dar încerc să mă
cumpătez.....” (Ștefania - 17 ani)
„Eu foloseam Facebook-ul pentru distracție cu prietenii, când într-o zi am descoperit că
profesorul nostru de TIC avea și el cont. Am creat un grup special pentru clasa noastră și acum
schimbăm acolo informații despre teme, dar și chestii amuzante.” (Stefan – 16 ani)
„Colega mea a postat niște fotografii personale pe contul ei de Facebook care mai târziu
au fost copiate și folosite în cadrul unui videoclip pe Youtube, care nu a pus-o într-o postură foarte
bună și care a stârnit numeroase discuții, chiar între prieteni care au continuat
cu glume la adresa ei.” (Andra - 15)

O rețea de socializare este, general vorbind, o rețea de persoane cu scopuri comune,
cum ar fi o rețea de studenți,
politicieni, dar chiar și de hoți, ^ƚĂƟƐƟĐŝ
în contrast cu rețelele tehnice ͻϰϳйĚŝŶƚƌĞĐŽƉŝŝŝƌŽŵąŶŝĐƵǀąƌƐƚĞĐƵƉƌŝŶƐĞŠŶƚƌĞϵ
ca rețeaua de telefon. Rețelele ƕŝϭϲĂŶŝĂƵƵŶƉƌŽĮůƉĞŽƌĞƜĞĂƐŽĐŝĂůĉ͘
de socializare din web (Internet) ͻϰϰйĚŝŶƚƌĞĐŽƉŝŝƌŽŵąŶŝ͕ŠŶƐƉĞĐŝĂůĂĚŽůĞƐĐĞŶƜŝŝ͕ĂƵ
sunt numite și „rețele sociale”.9
ƉƌŽĮůƵůĚĞƉĞƌĞƜĞůĞůĞĚĞƐŽĐŝĂůŝǌĂƌĞƐĞƚĂƚĐĂƉƵďůŝĐ͕
ŠŶƟŵƉĐĞϮϮйĚŝŶƚƌĞĐŽƉŝŝƉŽƐƚĞĂǌĉŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝƉƌĞReţelele sociale online
ĐƵŵĂĚƌĞƐĂƐĂƵŶƵŵĉƌƵůůŽƌĚĞƚĞůĞĨŽŶ͘
BVEFWFOJUQPQVMBSFÔO P
ͻϱϳйĚŝŶƚƌĞĐŽƉŝŝŝĐƵǀąƌƐƚĂĐƵƉƌŝŶƐĉŠŶƚƌĞϵƕŝϭϲ
dată cu lansarea unor websiteĂŶŝĚŝŶƵƌŽƉĂĂƵƵŶƉƌŽĮůƉĞŽƌĞƜĞĂĚĞƐŽĐŝĂůŝǌĂƌĞ͘
uri ca ”Friendster”, ”MySpace”
ĐĞĂƐƚĉĐŝĨƌĉĞƐƚĞŵĂŝŵŝĐĉƉĞŶƚƌƵĐŽƉŝŝŝŠŶƚƌĞϵƕŝ
saui ”LinkedIn”. Astăzi, din ce
ϭϮĂŶŝĚĂƌĐƌĞƕƚĞĨŽĂƌƚĞŵƵůƚŠŶĐĂǌƵůĂĚŽůĞƐĐĞŶƜŝůŽƌ
în ce mai multe rețele sociale
ʹϴϭйĚŝŶƚƌĞĐŽƉŝŝŝĐƵǀąƌƐƚĞŠŶƚƌĞϭϱͲϭϲĂŶŝĂƵƵŶ
sunt create pe Internet. Ele
ƉƌŽĮů͘
funcționează fie ca spații online
>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶĞ͕^͕ĂŶĚ,ĂĚĚŽŶ͕>;ϮϬϬϵͲϮϬϭϭͿh<ŝĚƐ
generale, fără să urmărească
KŶůŝŶĞ͗&ŝŶĂůƌĞƉŽƌƚ͘>^͕>ŽŶĚŽŶ͗h<ŝĚƐKŶůŝŶĞ;
un anumit domeniu de interes
^ĂĨĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚWůƵƐWƌŽŐƌĂŵŵĞĞůŝǀĞƌĂďůĞϲ͘ϱ͘
și pun laolaltă adolescenți și
ͻ2ŶZŽŵąŶŝĂĞǆŝƐƚĉŠŶŵŽŵĞŶƚƵůĚĞĨĂƜĉĂƉƌŽǆŝŵĂƟǀ
adulți, oameni obișnuiți și
ϲŵŝůŝŽĂŶĞĚĞƵƟůŝǌĂƚŽƌŝ͕ĐƵŽƌĂƚĉĚĞƉĞŶĞƚƌĂƌĞĂ
figuri publice, profesioniști și
ƉŽƉƵůĂƜŝĞŝĚĞϮϳй͘ĞŝŵĂŝŵƵůƜŝƵƟůŝǌĂƚŽƌŝƌŽŵąŶŝ
amatori. Dar ele pot deveni și
ĂƵǀąƌƐƚĞĐƵƉƌŝŶƐĞŠŶƚƌĞϭϴͲϮϰĚĞĂŶŝ;ϮϵйͿƕŝϮϱͲϯϰ
adevărate ”cluburi private” care
ĚĞĂŶŝ;Ϯϵ͕ϵйͿ͕ĚĂƌŽďƐĞƌǀĉŵƕŝŽƉƌĞǌĞŶƜĉĚĞƐƚƵůĚĞ
se specializează și se adresează
ƌŝĚŝĐĂƚĉĂĐŽƉŝŝůŽƌĐƵǀąƌƐƚĞĐƵƉƌŝŶƐĞŠŶƚƌĞϭϯƕŝϭϳĂŶŝ
unor zone de interes specifice
;ϭϰ͕ϴйͿ͘;&ĂĐĞďƌĂŶĚƐ͕ϮϬϭϯͿ
DPNVOJUʅپJDPNFSDJBMF ʲUJJOپJo
fice, culturale sau artistice,
partide politice, organizații profesionale, divertisment etc.

9

www.ro.wikipedia.org
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Principalele tipuri de rețele sociale
Facebook.com - este un o rețea de socializare creată de către Mark Zuckerberg în
 QFOUSV B PGFSJ QPTJCJMJUBUFB EF B DPOUBDUB QFSTPBOF BQSPQJBUF  EBS ʲJ QFSTPBOF ÔODʅ
OFDVOPTDVUF·OBDFTUNPNFOU 'BDFCPPLFTUFDFBNBJSʅTQÉOEJUʅSFپFBTPDJBMFEJOMVNF 
BUJOHÉOEÔO NJMMJBSEFEFVUJMJ[BUPSJBDUJWJ10, care au postat, în 2012, peste 219 miliarde
EFGPUPHSBĕJ%JOUSFVUJMJ[BUPSJ NBJNVMUEFKVNʅUBUF EFNJMJPBOF TFDPOFDUFB[ʅEFQF
EJTQP[JUJWFMFNPCJMF6UJMJ[BUPSJJQPUJOUSBÔOBDFBTUʅSFپFBEJOPSJDFMPDVOEFFYJTUʅBDDFTMB
Internet pe baza unei parole stabilite inițial odată cu completarea formularului de înscriere.
·O3PNÉOJB 'BDFCPPLFTUFDFBNBJQPQVMBSʅSFپFBEFTPDJBMJ[BSFDVBQSPBQFNJMJPBOFEF
utilizatori.11
Twitter.com
5XJUUFSQFSNJUFVUJMJ[BUPSVMVJTʅUSJNJUʅڀNFTBKFTDVSUF EFNBYJNEFDBSBDUFSF
$FMPSDBSFBVIPUʅSÉUTʅVSNʅSFBTDʅBDUJWJUBUFBVUJMJ[BUPSVMVJMFWPSĕBĕʲBUFڀNFTBKFMFBDFTUVJB
" GPTU MBOTBU ÔO  ʲJ B BKVOT Tʅ ĕF VUJMJ[BU QF TDBSʅ MBSHʅ  BUÉU QFOUSV DPNVOJDBSF
JOUFSQFSTPOBMʅDÉUʲJQFOUSVDPNVOJDBSFEFNBSLFUJOH
Linkedln.com
LinkedIn reprezintă o reţea cu scop profesional: punerea în legătură a profesioniștilor
din întreaga lume, pentru a le spori productivitatea și reușitele. Practic, profilul fiecărui
utilizator este ca un CV in miniatură. Momentan, are peste 225 de milioane de milioane de
membri în peste 200 de țări și teritorii.
Google+
Google+ este reţeua de socializare creată de gigantul Google. Deși numărul celor
care și-au făcut cont în primele luni de la lansare a fost spectaculos, reţeaua nu cunoaște
momentan popularitatea de care se bucură Facebook.
Hi5
Hi5 înregistrează peste 50 de milioane de utilizatori, 25 de milioane de vizitatori
[JMOJDJʲJFTUFPSFپFBTPDJBMʅDBSFTBCVDVSBUEFPNBSFQPQVMBSJUBUFÔO3PNÉOJB ÔOTQFDJBM
ÔOQFSJPBEB3FʴFBVBFBYBUʅQFÔNQʅSUʅʰJSFBQP[FMPSʰJQFSFMBʴJJJOUFSQFSTPOBMF
$FJNBJNVMپJVUJMJ[BUPSJBVWÉSTUFDVQSJOTFÔOUSFEFBOJ

10
"DFBTUʅSFپFBEFپJOFDFBNBJDPNQMFYʅCB[ʅEFEBUFEFTQSFJEFOUJUBUFB QSFGFSJOپFMF 
comportamentul online a unei treimi din populația Europei și a Americii de Nord. news.cnet.
DPN@GBDFCPPLCZUIFOVNCFSTCJMMJPONPOUIMZBDUJWFVTFST
11
IUUQXXXGBDFCSBOETSP
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Protecția datelor cu caracter personal
Cea mai importantă problemă pe care o ridică utilizarea rețelelor sociale o reprezintă
protecția datelor cu caracter personal. Respectul pentru viața privată și protecția datelor
cu caracter personal sunt două elemente esențiale în societatea contemporană bazată pe
utilizarea tehnologiilor moderne de informare și comunicare. Deși nenumărate coduri
etice și dispoziții legale garantează respectul pentru informațiile personale, în mediul
POMJOF BDFTUMVDSVFNBJEJĕDJM0SJDFJOGPSNBپJFQPTUBUʅPOMJOFWBSʅNÉOFBDDFTJCJMʅ DFM
mai probabil pentru totdeauna. Din acest motiv, este foarte important să fie acordată o
BUFOپJFTQPSJUʅ BUÉUEFDʅUSFDPQJJDÉUʲJEFDʅUSFBEVMپJ NPNFOUVMVJÔODBSFTFDPNVOJDʅ
online elemente de identitate, prin email, mesaje sau pe rețelele sociale. Copiilor trebuie să
MJTFFYQMJDFDFJOGPSNBپJJSFQSF[JOUʅEBUFDVDBSBDUFSQFSTPOBM DÉOEBDFTUFBQPUĕTBVOV
USBOTNJTF DBSFTVOUTJUVBپJJMFDÉOEFMFOVWPSĕOJDJPEBUʅEF[WʅMVJUFʲJDFDPOTFDJOپFFYJTUʅ
DÉOEOVSFTQFDUʅNSFHVMJMFEFQSPUFDپJFBJOGPSNBپJJMPSDPOĕEFOپJBMF
Ce înseamnă date cu caracter personal?
Datele personale sunt datele proprii unei persoane, folosite pentru identificarea
acesteia și care au un caracter privat: nume și prenume, codul numeric personal, data
OBʲUFSJJ  BESFTB ĕ[JDʅ TBV FMFDUSPOJDʅ  OVNFSFMF EF UFMFGPO  OBپJPOBMJUBUFB  MJNCB  TFYVM 
contul bancar, amprente, înregistrarea vocii, fotografii, adresa IP12 școala și clasa din care
fac parte, programul familiei etc. Datele personale permit identificarea unei persoane fie
direct, fie prin alăturarea mai multor elemente de informație.
De ce datele cu caracter personal trebuie protejate?
Într-o lume în care informația capătă o valoare din ce în ce mai mare, datele
personale devin o monedă de schimb, mai ales prin intermediul rețelelor de socializare. Iar
în grupul țintă al celor interesați de colectarea acestor informații sunt incluși și copiii, și în
mod special, adolescenții și tinerii, mai vulnerabili la tentativele de obținere frauduloasă a
datelor personale prin intermediul Internetului.
Companiile care dețin rețelele de socializare s-au specializat în colectarea de
informații, pentru o publicitate mai bine țintită în funcție de particularitățile utilizatorilor.
%FBTFNFOFB OVNʅSVMTJUFVSJMPSQJSBUBUF GBMTF FÔODSFʲUFSF DSFÉOEVOQFSJDPMTFSJPTMB
adresa securității datelor postate online. Imaginile încărcate pe diferite site-uri sau rețele de
socializare pot fi preluate cu ușurință, iar dacă acestea conțin elemente clare de identificare
BEPNJDJMJVMVJTBVQSPHSBNVMVJGBNJMJFJ TJUVBپJBEFWJOFHSBWʅBUÉUQFOUSVDPQJMDÉUʲJQFOUSV
membrii familiei. Fotografiile compromițătoare se pot transforma în viitor în obstacole
MB BOHBKBSF TBV WPS BGFDUB JNBHJOFB QVCMJDʅ B UÉOʅSVMVJ /V ÔO VMUJNVM SÉOE  GPMPTJSFB
12
Adresă IP (din engl. Internet Protocol) este un număr care identifică fiecare calculator
DPOFDUBUMB*OUFSOFU'JFDBSFDBMDVMBUPSBSFQF*OUFSOFUDFMQVپJOPBESFTʅ*1VOJDʅ$ÉOEDJOFWB
trimite sau primește informații, prin email sau prin vizualizarea paginilor web, conținutul digital al
NFTBKVMVJTBVBMQBHJOJJSFTQFDUJWFDJSDVMʅTFDWFOپJBMQSJOQBDIFUFDBSFDVQSJOEBESFTBFYQFEJUPSVMVJ
și pe cea a destinatarului.
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GʅSʅ EJTDFSOʅNÉOU B EBUFMPS CBODBSF QFOUSV BDIJ[JپJPOBSFB POMJOF EF CVOVSJ TBV TFSWJDJJ
reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității financiare a familiei.
Pentru părinți și educatori devine important să aducă în discuție cu copiii chestiunea
informațiilor pe care ei le-au postat online sau sunt tentați să le folosească în activitatea lor
digitală. Modul în care aceste date sunt obținute și prelucrate, scopurile pentru care ele sunt
DPMFDUBUF SJTDVSJMFQPTUʅSJJEBUFMPSDPOĕEFOپJBMFTVOUDÉUFWBEJOUSFTVCJFDUFMFEFEF[CBUFSF
QFDBSFMFQVUFپJPSHBOJ[BÔODBESVMʲDPMJJ&YQMJDBپJJMFDMBSFʲJFYFNQMFMFPGFSJUFDIJBSEJO
FYQFSJFOپBMPSEJSFDUʅÔJQPUBKVUBTʅBEPQUFVODPNQPSUBNFOUQSFWFOUJWQFOUSVPNBJCVOʅ
protecție a datelor și imaginii lor personale.
Cum poate un copil dezvălui date personale pe Internet?
Informațiile cu caracter personal pot fi colectate sub diferite forme, voluntar sau ca o
condiție de acces la un joc, site sau o comunitate online.
Date oferite voluntar
- Navigarea online presupune întotdeauna un schimb de date digitale între
calculatorul utilizatorului și serverul pe care se află site-ul accesat, iar aceste date conțin
un cod unic de identificare a calculatorului utilizatorului (IP), care permite identificarea
abonatului, a adresei fizice a acestuia.
- *OGPSNBپJJMF QPTUBUF QF TJUFVSJMF EF TPDJBMJ[BSF 'BDFCPPL  GPSVNVSJ  QSJO UFYU 
imagini sau filme. Dacă setările de confidențialitate nu sunt setate corespunzător, fiind pe
modul ”public”, orice utilizator activ pe acea rețea va avea acces la toate informațiile postate.
Dacă doar accesul prietenilor la toate datele proprii este permis, informațiile postate vor
deveni accesibile și altor persoane, necunoscute copilului și prietene a prietenilor acestuia.
- Informațiile personale introduse în formularele de înscriere care nu reprezintă o
obligație pentru utilizator.
Date transmise pentru îndeplinirea unor condiții de acces
- Pentru crearea unei adrese de e-mail sau a unui cont pe o rețea de socializare.
- -BÔOTDSJFSFBQFVOTJUFDVKPDVSJTBVQFVOGPSVNEFEJTDVپJJ DÉOEMFTVOUTPMJDJUBUF
adresa de e-mail, numele și prenumele, numele de utilizator, adresa, număr de telefon etc.
- $ÉOE  QFOUSV EFTDʅSDBSFB VOFJ TPOFSJJ EF BQFM QFOUSV UFMFGPOVM NPCJM  B VOFJ
melodii, imagini sau joc, le sunt solicitate e-mailul sau numărul de telefon.
- În procesul navigării, istoricul acțiunilor copilului este înregistrat în fișiere de mici
dimensiuni numite ”cookie(s)”, care pot servi la cunoașterea comportamentului online și
direcționarea mesajelor publicitare în funcție de acest parametru.


- Comentariile făcute pe blog-uri, schimbarea statusului sau postarea unei fotografii
XXXYPPMPPOFUCMPHQSPUFHFSMFTEPOOFFTQFSTPOOFMMFTTVSJOUFSOFU
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pe contul propriu, numele utilizatorului, va fi asociat conținutului accesat prin căutarea pe
Google, mai ales dacă setările de confidențialitate nu sunt atent controlate.

Comportamentul online al adolescenților
Nimeni nu este de acord cu dezvăluirea datelor personale necunoscuților sau
FYQVOFSFBMPSQVCMJDʅ/JDJDPQJJJOVBSBDDFQUBBʲBDFWB·OTʅ BĘBپJÔOGBپBNPOJUPBSFMPS 
mulți dintre adolescenți acceptă cu ușurință furnizarea detaliilor privind identitatea lor sau
a familiei pentru a-și crea rapid o adresa de e-mail, pentru participarea la un concurs online
sau pentru a intra în posesia unui cadou. De asemenea, adolescenții și tinerii cu conturi
pe rețelele de socializare au tendința de a posta o multitudine de informații cu caracter
personal.
4GBUVSJQFOUSVBJBKVUBQFFMFWJJBEPMFTDFOپJTʅSʅNÉOʅWJHJMFOپJBUVODJDÉOE GPMPTJOE
Internetul, li se cer informații personale:
- Tastați pe motorul de căutare Google numele unora dintre elevi pentru a le
EFNPOTUSBDÉUFJOGPSNBپJJʲJJNBHJOJQVUFNPCپJOFDVQSJWJSFMBQFSTPBOBMPS
- 1FCB[BFYFSDJپJVMVJEFNBJTVT DFSFپJFMFWJMPSTʅSFĘFDUF[FMBÔOUSFCʅSJMFVSNʅUPBSF
Își doresc ca aceste informații să fie accesibile tuturor? Profesorii pot afla aceste lucruri
despre ei? Dar un viitor angajator?
- Organizați o mică dezbatere cu elevii pornind de la întrebarea ”Ce date sunt strict
confidențiale? Dar care nu sunt?”

Persoanele care nu sunt logate pe Facebook au acces la informațiile postate, dacă audiența
TFUBUʅFTUFw1VCMJDʅw JODMVTJWMBVSNʅUPBSFMFJOGPSNBپJJOVNF JNBHJOFBEFQSPĕM DPQFSUB TFYʲJ
rețele. (www.facebook.com)
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Consimțământul părinților
Pentru oricare dintre situațiile de mai jos, copiii trebuie învățați să ceară
DPOTJNپʅNÉOUVMQʅSJOپJMPS
x%F[WʅMVJSFBOVNFMVJʲJBESFTBDPQJMVMVJVOFJQFSTPBOFOFDVOPTDVUF EFFYFNQMV DB
parte a termenelor și condițiilor de participare la o competiție;
xFolosirea elementelor de identitate pentru scopuri publicitare;
xPostarea imaginii copilului pe un website public;
x$PMFDUBSFBEFEBUFQFSTPOBMFBQBSپJOÉOENFNCSJMPSGBNJMJFJTBVQSJFUFOJMPS15
'BDFYDFQپJFEBUFMFEFDPOUBDUBMFQʅSJOپJMPSDFSVUFQFOUSVPCپJOFSFBDPOTJNپʅNÉOUVMVJ
Cum ne protejăm de fraude în shopping online?
Pentru a evita situaţia de a cădea victimă unor activităţi de fraudă online la
achiziţionarea de produse, trebuie respectat un set minim de reguli:
tDVNQʅSʅUVSJMFTʅTFSFBMJ[F[FEPBSEFQFTJUFVSJSFDVOPTDVUFʲJTFDVSJ[BUF
tDPOUSBWBMPBSFBVOVJQSPEVTBDIJ[JʴJPOBUOVUSFCVJFUSBOTNJTʅÔOBJOUFEFWFSJĕDBSFB
FYJTUFOʴFJTJGVODʴJPOBMJUʅʴJJBDFTUVJB QSJOGPMPTJSFBVOVJTFSWJDJVEFFTDSPXSFDVOPTDVU
tOVTFGPMPTFTDTFSWJDJJMFĕOBODJBSFEFUSBOTGFSSBQJE QSFDVN.POFZ(SBN ÔOBJOUF
EFSFDFQʴJPOBSFBQSPEVTVMVJBDIJ[JUʴJPOBU NBJBMFTDÉOEBDFBTUʅPQFSBʴJVOFFTUFTPMJDJUBUʅ
EFWÉO[ʅUPS
tWFSJĕDBSFBCPOJUʅʴJJTJUFVMVJ FYJTUʅNBHB[JOFPOMJOFĕDUJWFDBSFBVDBTDPQBUSBHFSFB
unor clienţi și captarea datelor bancare ale acestora).
Servicii de escrow - terțe părți într-o tranzacție care recepționează, depozitează
și ulterior livrează fonduri sau documente atunci când se constată îndeplinirea anumitor
condiții; cont constituit între un debitor și creditor, dar deținut de un terț, nefiind însă
discreționar la dispoziția acestuia; este folosit în cazul în care unul dintre ei nu își achită
obligațiile contractuale;
FACEBOOK - fișa părinților
Ce este Facebook?
Facebook este o enormă rețea socială, accesibilă gratuit, care are sute de milioane de
utilizatori din întreaga lume. Pentru a folosi Facebook, tot ce trebuie să faci este să te înscrii
GPMPTJOEVپJBESFTBEFFNBJMʲJJOUSPEVDÉOEEBUFDBOVNFMFUʅV HFOVM EBUBEFOBʲUFSFٽJ
TFDSFB[ʅÔOBDFTUGFMPQBHJOʅEFQSPĕMQFDBSFPQPUJDPNQMFUBDVJOGPSNBپJJ SʅTQVO[ÉOE
la diverse întrebări standard din formularele Facebook. Întrebările sunt menite să ajute
VUJMJ[BUPSVM TʅʲJ DSFF[F DPOFYJVOJ DV QFSTPBOF o OVNJUF w1SJFUFOJw o UPUPEBUʅ  BĕʲÉOE
interesele utilizatorului, cum ar fi cărțile sau filmele preferate.
15
2011.

Personal Information Online - Code of Practice, Information Commissioner`s Office,
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'BDFCPPL OV FTUF NFOJU Tʅ ĕF GPMPTJU EF QFSTPBOFMF TVC  BOJ  EBS OV FTUF EJĕDJM
TʅپJDSFF[JVOQSPĕMDIJBSEBDʅBJTVCBDFBTUʅWÉSTUʅ0SJDFQSPĕMDBSFDPOUSBWJOFQPMJUJDJMPS
Facebook, inclusiv cele create cu date false vor fi suspendate sau șterse de către Facebook.
1F MÉOHʅ BĕʲBSFB JOGPSNBپJJMPS EF QSPĕM ʲJ B JOUFSFTFMPS  'BDFCPPL QFSNJUF VOVJ
utilizator să facă multe alte lucruri, cum ar fi să posteze statusuri, prin care spune celorlalți
unde este și ce face, poate să se joace jocuri, să vorbească pe chat, să comenteze pe profilurile
BMUPSQFSTPBOFʲJNVMUFBMUFMF/JDJNʅDBSOVFOFWPJFTʅBJCʅVODPNQVUFSMBÔOEFNÉOʅDB
să își verifice și să își updateze pagina de Facebook, poate să facă acest lucru de pe telefonul
mobil sau de pe alt dispozitiv mobil.
De ce este Facebook important?
Tinerii îl adoră. În schimb, părinții aud multe lucruri negative despre el. Într-adevăr,
Facebook are partea lui de poze deochiate, schimburi de replici tăioase și chiar certuri care
TFFYUJOEÔOWJBپBSFBMʅ EBS'BDFCPPLFTUFPNPEBMJUBUFFYDFMFOUʅQFOUSVDPQJJTʅDPNVOJDF
cu prietenii, să își dezvăluie interesele și să se distreze.
Adolescenții simt o mare presiune socială să folosească Facebook-ul și, dacă el este
folosit într-un mod responsabil, poate reprezenta un instrument util și distractiv prin care
tinerii să păstreze legătura cu prietenii lor. Din păcate, copii pot fi nemiloși uneori și nu se
vor da în lături de la a folosi orice instrument să rănească, să hărțuiască sau să facă de rușine
pe altcineva.
Părinții aud de multe ori povești despre adoleșcenți care folosesc Facebook-ul în mod
greșit și devin îngrijorați pentru copiii lor care ar putea să devină mult prea preocupați de
micile neînțelegeri care se iscă în lumea virtuală. Lucrul pe care părinții trebuie să îl aibă
în vedere este că acest website nu este o problemă, ci că depinde foarte mult de felul în
care el este folosit. De aceea este foarte important să discurtăm cu tinerii și copiii despre
comportamentul responsabil pe internet.
"DFTUFBTQVTF FYJTUʅGPBSUFNVMUFBMUFBTQFDUFDBSFپJOEFTJHVSBOپBʲJDPOĕEFOپJBMJUBUFB
QFJOUFSOFUEFDBSFUSFCVJFTʅĕNDPOʲUJFOپJ$PQJJJÔʲJQPUQPTUBMPDBپJBMPSĕ[JDʅ TQVOÉOE
VOEFTVOUʲJJOWJUÉOEVʲJQSJFUFOJJTʅMJTFBMʅUVSF$IJBSʲJQSJFUFOJJDBSFOVBV'BDFCPPL
QPUĕNBSDBپJ UBH ÔOUSPMPDBپJF"DFBTUʅPQپJVOFBSUSFCVJEF[BDUJWBUʅDÉOEWPSCJNEFTQSF
copii.
'BDFCPPL QPBUF  EF BTFNFOFB  Tʅ FYQVOʅ DPQJJJ MB DPNFOUBSJJ OFEPSJUF BUÉU EJO
QBSUFBQSJFUFOJMPS DÉUʲJEJOQBSUFBVOPSQFSTPBOFOFDVOPTDVUF"DFBTUFBTFQPUUSBOTGPSNB
ÔO EJTQVUF DBSF TF JOĕMUSFB[ʅ ʲJ ÔO WJBپB SFBMʅ B DPQJJMPS ʲJ ÔJ BGFDUFB[ʅ DSFÉOEVMF TUʅSJ EF
UFOTJVOF 1PBUF DFB NBJ TQJOPBTʅ QSPCMFNʅ TVOU QP[FMF  HÉOEVSJMF TBV TFOUJNFOUFMF DBSF 
PEBUʅFYQVTF OVNBJTVOUTVCDPOUSPMVMBEPMFTDFOUVMVJ
"EPMFTDFOپJJDBSFGPMPTFTD'BDFCPPLDSFFB[ʅPBNQSFOUʅEJHJUBMʅDBSFQPBUFSʅNÉOF
POMJOF P MVOHʅ QFSJPBEʅ EF UJNQ ʲJ BWÉOE ÔO WFEFSF JNQVMTJWJUBUFB BEPMFTDFOپJMPS  FJ QPU
să facă sau să spună lucruri pe Facebook pe care să le regrete mai apoi. Este foarte ușor
QFOUSV BMپJ QSJFUFOJ Tʅ EFB NBJ EFQBSUF PSJDF DPOپJOVU QPTUBU EF VO BEPMFTDFOU o DIJBS ʲJ

73

conversațiile. Ceea ce poate părea amuzant într-un anumit moment, poate, de asemenea, să
BGFDUF[FWJBپBQFSTPOBMʅʲJQSPGFTJPOBMʅNBJUÉS[JV
Înțelegând setările de confidențialitate Facebook
Pe Facebook, numele și poza de profil sunt întotdeauna vizibile public. Acest lucru
ÔOTFBNOʅ Dʅ BMپJ VUJMJ[BUPSJ 'BDFCPPL  QPU WFEFB BDFTUF JOGPSNBپJJ BUVODJ DÉOE BKVOH QF
pagina unui anumit utilizator. Persoanele care pot vedea informațiile personale, care pot
scrie pe profilul unui utilizator, pot fi limitate prin setările de siguranță Facebook. Informația
poate fi făcută accesibilă Tuturor, Prietenilor prietenilor sau Doar prietenilor. De asemenea,
se poate limita cine ar putea să vadă poze, comentarii sau alte conținuturi postate de către
utilizator.
Dacă un adolescent are o pagină de Facebook, este important ca dumneavoastră
TʅTUBپJBMʅUVSJEFFJʲJÔNQSFVOʅTʅSFWJ[VJپJTFUʅSJMFTBMFEFTJHVSBOپʅ'BDFCPPL1FMÉOHʅ
asta, e bine să oferiți informații cu privire la motivația pentru care e vital să ne controlăm
informațiile personale. Odată ce o informație este postată, ea scapă de sub controlul
BEPMFTDFOUVMVJoFBQPBUFĕDPQJBUʅ TBMWBUʅTBVEBUʅNBJEFQBSUFBMUPSQFSTPBOF
Prin crearea unei pagini și familiarizarea cu setările Facebook, puteți să ajutați
BEPMFTDFOپJJTʅÔMGPMPTFBTDʅÔOUSVONPESFTQPOTBCJM(ʅTJپJNBJKPTDÉUFWBTGBUVSJDBSFWBS
putea ajuta să navigați prin acest teritoriu nou.
Sfaturi despre cum să vorbim cu adolescecenții despre Facebook
xVorbiți cu copiii despre controlul asupra propriilor informații. Încurajați-i pe
aceștia să fie selectivi cu privire la informațiile pe care le postează și chiar activitățile pe care
le întreprind acolo. Aplicațiile pe care le folosesc și jocurile pe care le joacă pot și ele să fie
văzute de către ceilalți.
xFolosiți setări de siguranță. Setările predefinite ale Facebook tind să lase o mare parte
EJOJOGPSNBپJJQVCMJDFQÉOʅDÉOEVUJMJ[BUPSVMMFGBDFQSJWBUF EFʲJTFUʅSJMFQFOUSVDPOUVSJMF
minorilor sunt mai stricte). Revizuiți setările împreună cu adolescenții și asigurați-vă că
TVOUTFUBUFBTUGFMÔODÉUEPBSQSJFUFOJJTʅQPBUʅWFEFBQSPĕMVMMPS
xDezactivați serviciile de geo-locație. Opțiunea Facebook Places permite utilizatorilor
să-și posteze locația. Copiii pot, de asemenea, să-și marcheze (tag) și alți prieteni ca fiind
prezenți la respectivul loc. Recomandăm ca această opțiune să fie dezactivată în cazul
copiilor și tinerilor.
xSetați reguli cu privire la ceea ce e adecvat să posteze. Nu este permis ca adolescenții
să posteze poze în ipostaze discutabile care i-ar putea afecta pe viitor. Totodată, ei trebuie
Tʅ TF HÉOEFBTDʅ CJOF ÔOBJOUF EF B QPTUB TUBUVTVSJ TBV DPNFOUBSJJ "NJOUJپJMF Dʅ PEBUʅ DF
postează ceva ei pierd controlul asupra acelei informații.
xÎncurajați adolescenții să reflecteze înainte de a se auto-dezvălui. Copiii sunt foarte
prinși în moment și sunt mai predispuși să posteze ceva sub impuls. Lucrați cu ei ca să
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corecteze acest lucru. Învățați-i să se întrebe de ce postează un anumit lucru, cine va putea
să vadă lucrul respectiv și dacă acest conținut ar putea fi înțeles greșit sau chiar folosit
ÔNQPUSJWBMPSNBJUÉS[JV
xAveți grijă la reclame. Sunt foarte multe reclame pe Facebook și multe companii
mari care au pagini acolo. Cei din marketing folosesc în mod activ rețelele sociale pentru a
ajunge la acest tip de audiență.
xCreați-vă propria pagină. Cea mai bună modalitate de a învăța despre Facebook este
să vă creați chiar dumneavoastră un cont. Totodată, o modalitate foarte bună de a porni o
discuție cu un adolescent este de a-l ruga să vă arate cum se poate crea un cont pe Facebook.
x·NQSJFUFOJپJWʅQF'BDFCPPLDVDPQJJJNBJNJDJ-BBDFBTUʅWÉSTUʅ DPQJJJOVÔOپFMFH
FYBDUBOVNJUFDPODFQUFʲJOVʲUJVDʅFJMBTʅPiBNQSFOUʅwEJHJUBMʅ%FBDFFB FCJOFTʅWFEFپJ
ceea ce ei postează.
xÎntrebați adolescenții dacă sunt de acord să vă fie prieteni pe Facebook. Mulți dintre
ei vor fi de acord, dar e bine să nu fiți intruzivi și să nu postați foarte multe comentarii, să vă
împrieteniți cu prietenii lor, etc.
xAlegeți-vă bătăliile. Veți vedea pe internet multe lucruri bune, rele și unele
chiar de neînțeles. Dacă vreţi să evitaţi situaţia în care cei mici se retrag din prietenia cu
dumneavoastră de pe Facebook, atunci nu le faceți observații cu privire la orice mic lucru.
Vorbiți mai mult despre aspecte mai generale și cu adevărat importante.
x'JپJVONPEFMEFNOEFVSNBU3FپJOFپJɰJFJMBSÉOEVMMPSQPUWFEFBDFFBDFQPTUBپJ
Un comportament potrivit îi va inspira pe tineri să aibă o amprentă digitală curată.
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ͣWZKd: Ͳf/d>WZ^KE>͟;ĐŝĐůƵůƉƌŝŵĂƌƕŝŐŝŵŶĂǌŝĂůͿ
Descriere
Activitatea răspunde la întrebarea ”Ce tipuri de informații ar trebui să păstrezi
EPBSQFOUSVUJOFDÉOEGPMPTFʲUJ*OUFSOFUVM w&MFWJJWPSÔOWʅپBDʅNVMUFXFCTJUFVSJTPMJDJUʅ
informații confidențiale și vor discuta ce reguli să respecte în aceste situații. Ei vor trece
în revistă ce informații sunt confidențiale sau au caracter personal și nu trebuie dezvăluite
fără acordul unui adult în care pot avea încredere. Vor vedea un chestionar online a cărui
completare se face cu date confidențiale și vor înțelege că nu ar trebui niciodată să ofere astfel
de informații. Ei vor naviga apoi pe site-uri care solicită un nume de utilizator (username)
ʲJWPSÔOپFMFHFDFSFHVMJUSFCVJFTʅSFTQFDUFQFOUSVBʲJQSPUFKBEBUFMFQFSTPOBMFBUVODJDÉOE
stabilesc un nume de utilizator.
Timp estimat:NJOVUF
gimnazial.



Participanți: elevi din ciclul primar și

Obiective
Elevii vor fi în măsură să…
xRecunoască tipul de informații cu caracter personal;
xÎnțeleagă că niciodată nu trebuie să dezvăluie informațiile personale ;
xÎnvețe să-și creeze nume de utilizator care le protejează informațiile personale.
Materiale și instrumente
xPregătiți prezentarea website-urilor Sigur.info (www.sigur.info), Esafetykit (www.
esafetykit.net) , Big Brain (XXXTJHVSJOGPKPDCJHCSBJOIUNM) și Tineri în siguranță pe
Internet (XXXTBGFSOFUSPMFDUJJ), www.edu.ro - proiecte
Resurse pentru familie
Trimiteți acasă materialul ”Fișa familiei privind siguranța online”

/EdZKhZ
Încălzirea (105 minute)
·/53&#"*ٽ
ĞĮŶŝƜŝŝ
ĂƚĞ;ŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝͿƉĞƌƐŽŶĂůĞʹĚĂƚĞƉƌŽƉƌŝŝƵŶĞŝƉĞƌƐŽĂŶĞ͕ĨŽůŽƐŝƚĞƉĞŶƚƌƵŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂĂĐĞƐƚĞŝĂƕŝĐĂƌĞĂƵƵŶĐĂƌĂĐƚĞƌƉƌŝǀĂƚ͗ŶƵŵĞƕŝƉƌĞŶƵŵĞ͕ĂĚƌĞƐĂ͕ŶƵŵĞƌĞůĞĚĞƚĞůĞĨŽŶ͕ƕĐŽĂůĂƕŝ
ĐůĂƐĂĚŝŶĐĂƌĞĨĂĐƉĂƌƚĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵƵůĨĂŵŝůŝĞŝĞƚĐ͘
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ĞǀĞŝĨĂĐĞĚĂĐĉ
ĐŝŶĞǀĂŶĞĐƵŶŽƐĐƵƚ
ŠƜŝĐĞƌĞĂĚƌĞƐĂƕŝ
ŶƵŵĉƌƵůĚĞƚĞůĞĨŽŶ͍

ůĞǀŝŝƚƌĞďƵŝƐĉŠŶƜĞůĞĂŐĉĐĉŶƵƚƌĞďƵŝĞŶŝĐŝŽĚĂƚĉƐĉĚĞǌǀĉůƵŝĞ
ĂƐƞĞů ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝ͕ ĐƵ ĞǆĐĞƉƜŝĂ ƉĞƌŵŝƐŝƵŶŝŝ ƵŶƵŝ ĂĚƵůƚ ĚĞ
ŠŶĐƌĞĚĞƌĞ͘2ŶƚƌĞďĂƌĞĂƌĞƉƌĞǌŝŶƚĉŽŽĐĂǌŝĞƉĞŶƚƌƵĂĂŇĂĚĂĐĉ
ĞůĞǀŝŝĐƵŶŽƐĐĂĐĞƐƚƌĉƐƉƵŶƐ͘ĂĐĉŶƵͲůƕƟĂƵ͕ĂũƵƚĂƜŝͲŝƐĉͲůƜŝŶĉ
ŵŝŶƚĞ͘

&91-*$"*ٽFMFWJMPSDʅFJNQPSUBOUTʅDVOPBTDʅJOGPSNBپJJDVDBSBDUFSQFSTPOBM DVN
ar fi, adresa, numere de telefon, școala etc.), dar e la fel de important să păstreze aceste
JOGPSNBپJJEPBSQFOUSVFJ&MFOVUSFCVJFEF[WʅMVJUF DVFYDFQپJBTJUVBپJJMPSDÉOEBVEFBGBDF
cu persoane apropiate, cum ar fi rude, profesori sau prieteni apropiați.
$FSFپJFMFWJMPSTʅPGFSFFYFNQMFEFJOGPSNBپJJDBSFUSFCVJFTʅSʅNÉOʅQSJWBUF4DSJFپJ
QFUBCMʅTBVQFĘJQDIBSUSʅTQVOTVSJMFMPSQFOUSVBMFBWFBMBEJTQP[JپJFNBJUÉS[JV7FSJĕDBپJ
dacă toți au înțeles că datele personale (private) includ următoarele:
- nume și prenume
- WÉSTUB 



- adresa de email (emailurile părinților)




ʲDPBMBMBDBSFÔOWBپʅ

- adresa

- programul după școală

- numărul de telefon

- unde lucrează părinții

·/$63"+"*ٽFMFWJJTʅEJTDVUFEFDFFTUFJNQPSUBOUTʅOVPGFSFJOGPSNBپJJQFSTPOBMF
persoanelor necunoscute. Subliniați că nu sunt deloc în siguranța dacă oferă aceste informații
persoanelor pe care nu le cunosc. Ei trebuie să întrebe întotdeauna pe unul dintre părinți ori
o altă persoană apropiată dacă pot să facă acest lucru.
'0-04*ɲ*"$5*7*5"5&"46(&3"5ɂ·/"/&9" VUJMJ[ÉOEKPDVM#*(#3"*/

>f/ϭ
Întreabă înainte să spui (10 minute)
·/53&#"*ٽ
ĞĨĂĐŝĚĂĐĉĐŝŶĞǀĂŶĞĐƵŶŽƐĐƵƚŠƜŝƚƌŝŵŝƚĞƵŶ
ĞͲŵĂŝůƐĂƵƵŶŵĞƐĂũƉĞƚĞůĞĨŽŶŠŶĐĂƌĞŠƜŝ
ĐĞƌĞĂĚƌĞƐĂƕŝŶƵŵĉƌƵůĚĞƚĞůĞĨŽŶ͍

ůĞǀŝŝƚƌĞďƵŝĞƐĉƕƟĞĐĉŶƵĂƌƚƌĞďƵŝ
ƐĉŽĨĞƌĞĂĐĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝŽŶůŝŶĞƐĂƵ
ƉƌŝŶƚĞůĞĨŽŶ͘

&91-*$"*ٽFMFWJMPSDʅFTUFJNQPSUBOUTʅQʅTUSF[FJOGPSNBپJJMFDVDBSBDUFSQFSTPOBM
PSJEFDÉUFPSJGPMPTFTDDBMDVMBUPSVMTBVUFMFGPOVMNPCJM&JWPSÔOWʅپBDÉUFWBSFHVMJQFOUSV
a-i ajuta să procedeze astfel.
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·/$63"+" *ٽFMFWJJ Tʅ QSF[JOUF FYFNQMF DÉOE FJ ÔOʲJʲJ TBV BMپJJ BV DPNQMFUBU VO
GPSNVMBSDBSFTPMJDJUʅEBUFQFSTPOBMF1SPCBCJMFMFWJJWPSNFOپJPOBDB[VSJMFDÉOEMJTBDFSVU
să completeze tezele sau alte lucrări de verificare cu numele, prenumele, anul școlar și clasa.
13&;&/5" *ٽFMFWJMPS VO GPSNVMBS POMJOF DBSF TPMJDJUʅ JOGPSNBپJJ DV DBSBDUFS
personal.
*/7*5" *ٽFMFWJJ Tʅ BOBMJ[F[F GPSNVMBSVM ʲJ Tʅ OVNFBTDʅ EJGFSJUF FMFNFOUF EF
informație cerute.
·/53&#"*ٽ
ƌĞǌŝĐĉĂĐĞƐƚĞĂƐƵŶƚŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͍

ĞĐĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂƵŶƵŝĨŽƌŵƵůĂƌ
ŽŶůŝŶĞĐƵĚĂƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƐƚĞ
ĂĐĞůĂƕŝůƵĐƌƵĐƵĚĞǌǀĉůƵŝƌĞĂůŽƌ
ƵŶŽƌƉĞƌƐŽĂŶĞŶĞĐƵŶŽƐĐƵƚĞ͍

ůĞǀŝŝ ƚƌĞďƵŝĞ Ɛĉ ƌĞĐƵŶŽĂƐĐĉ ĂĐĞƐƚ ƟƉ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝ͕ĐƵŵĂƌĮĂĚƌĞƐĂ͕ŶƵŵĉƌƵůĚĞƚĞůĞĨŽŶ
ƐĂƵĞͲŵĂŝůƵů͘
ůĞǀŝŝ ƚƌĞďƵŝĞ ŠŶƜĞůĞĂŐĉ Đĉ͕ Žƌŝ ĚĞ ĐąƚĞ Žƌŝ
ƚƌŝŵŝƚ ŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝ ŽŶůŝŶĞ ;ƉƌŝŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝƵů ƵŶƵŝ
ĐĂůĐƵůĂƚŽƌ ƐĂƵ Ăů ƵŶƵŝ ƚĞůĞĨŽŶ ŵŽďŝů ĐƵ ĂĐĐĞƐ ůĂ
/ŶƚĞƌŶĞƚͿ͕ĂĐĞƐƚĞĂƉŽƚĮǀĉǌƵƚĞĚĞƉĞƌƐŽĂŶĞƉĞ
ĐĂƌĞĞŝŶƵůĞĐƵŶŽƐĐ͘

"+65"*ٽFMFWJJTʅÔOپFMFBHʅDʅFJOVUSFCVJFOJDJPEBUʅTʅDPNQMFUF[FTJOHVSJBDFTUF
GPSNVMBSFPOMJOF/VNBJBEVMپJJQPUGBDFBDFTUMVDSV BUVODJDÉOEFTUFWPSCBEFTQSFEBUFDV
caracter personal.

>f/Ϯ
Cum să folosești numele de utilizator (username)? (20 minute)
$&3& *ٽFMFWJMPS Tʅ FYQMPSF[F DV EVNOFBWPBTUSʅ VOVM TBV NBJ NVMUF EJOUSF
următoarele site-uri.
%&'*/**ٽUFSNFOVMwOVNFEFVUJMJ[BUPSw"QPJEBپJDMJDLQFTJUFVSJMFBMFTFʲJDFSFپJ
elevilor să creeze un nume de utilizator.
Big Brain (WTBWXFCEVDBUJPOJOGP#JH#SBJOQIQ MBOHSP). Click pe ”Înregistrează-te
acum”, apoi selectati anul nașterii copilului și click pe simbolul specific genului copilului.
Sigur.info (www.sigur.info). Click pe ”Înregistrare”.
&91-*$" *ٽFMFWJMPS Dʅ BOVNJUF TJUFVSJ DFSF ÔOSFHJTUSBSFB ÔOBJOUF EF BWFB BDDFT MB
jocuri sau la alte lucruri.
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·/53&#"*ٽ
ƌĞǌŝĐĉĂƌƚƌĞďƵŝƐĉĨŽůŽƐŝƜŝŶƵŵĞůĞǀŽƐƚƌƵ
ƌĞĂůƐĂƵĐĞǀĂĐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĂĐĞƐƚŶƵŵĞ͕
ĂƚƵŶĐŝĐąŶĚǀĉĐƌĞĂƜŝƵƐĞƌŶĂŵĞͲƵů͍

ůĞǀŝŝƚƌĞďƵŝĞƐĉŠŶƜĞůĞĂŐĉĐĉŶƵŵĞůĞ
ůŽƌƌĞĂůĞƐƚĞĐŽŶĮĚĞŶƜŝĂů͕ĂƐƞĞůĐĉŶƵ
ƉŽĂƚĞĨĂĐĞƉĂƌƚĞĚŝŶƵƐĞƌŶĂŵĞͲƵůĂůĞƐ͘

%*3&$*ٽ0/" *ٽBUFOپJB FMFWJMPS DʅUSF VSNʅUPBSFMF SFHVMJ ÔO DSFBSFB OVNFMPS EF
utilizator.
Reguli
xÎntreabă unul dintre părinți sau un alt adult de încredere înainte de a-ți crea un
username.
xNu includeți nicio informație cu caracter personal în username, cum ar fi numele
SFBM WÉSTUB [JVBEFOBʲUFSF OVNFMFʲDPMJJTBVBMPSBʲVMVJ BESFTBTBVOVNʅSVMEF
telefon, ori adresa de e-mail.
Sugestii
xInclude cuvinte care te vor ajuta să-ți reamintești username-ul, cum ar fi animalul,
personajul sau jucăria preferate. Ai putea să le combini cu alte cuvinte sau numere.
xDacă username-ul creat este deja folosit, trebuie să-ți creezi altul.
xNotează-ți username-ul și parola și, cu ajutorul părinților, găsiți un loc sigur în care
să le păstrezi în cazul în care le vei uita.
%*453*#6**ٽFMFWJMPSIÉSUJFʲJHSVQBپJJÔOQFSFDIJ
$&3&*ٽFMFWJMPSTʅʲJJOUFSWJFWF[FQBSUFOFSVMGPMPTJOEVSNʅUPBSFMFÔOUSFCʅSJʲJTʅʲJ
OPUF[FQFIÉSUJFSʅTQVOTVSJMF
Care este animalul tău preferat?
Care este personajul, emisiunea TV sau cartea preferată?
Care sunt numerele tale preferate?
*/4536**ٽFMFWJJTʅDSFF[FUSFJOVNFEFVUJMJ[BUPSJTJHVSFQFOUSVQBSUFOFSVMMPS
folosind informații din răspunsurile notate. Ele nu trebuie să conțină numele partenerului,
WÉSTUB ʲDPBMB BESFTBEFFNBJM EBUBOBʲUFSJJTBVPSJDFBMUʅJOGPSNBپJFQSJWBUʅ
$&3&*ٽFMFWJMPSTʅQSF[JOUFDMBTFJOVNFMFEFVUJMJ[BUPSBMFTFQFOUSVWFSJĕDBSFB
respectării regulilor de mai sus.
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2E,/Z
Finalizarea orei (5 minute)
Puteți folosi următoarele întrebări pentru a evalua modul în care elevii au înțeles
regulile prezentate.
·/53&#"*ٽ
ąŶĚƜŝƐĞƉŽƚĐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝĐƵ
ĐĂƌĂĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůƉĞĐĂůĐƵůĂƚŽƌ͍

ůĞǀŝŝƚƌĞďƵŝĞƐĉĚĞƐĐƌŝĞĐƵŵůŝƐͲĂƌƉƵƚĞĂ
ĐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝƉĞƌƐŽŶĂůĞůĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂ
ƵŶŽƌĨŽƌŵƵůĂƌĞĚĞŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ͘

ĞŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝƚƌĞďƵŝĞƐĉƌĉŵąŶĉ
ĐŽŶĮĚĞŶƜŝĂůĞĂƚƵŶĐŝĐąŶĚĨŽůŽƐŝŵ
ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƵů͍

ůĞǀŝŝƚƌĞďƵŝĞƐĉŵĞŶƜŝŽŶĞǌĞŶƵŵĞůĞ͕
ĂĚƌĞƐĂ͕ŶƵŵĉƌƵůĚĞƚĞůĞĨŽŶ͕ĞͲŵĂŝůƵů͕
ǀąƌƐƚĂĞƚĐ͘

ĞƌĞŐƵůŝƚƌĞďƵŝĞƐĉ
ƌĞƐƉĞĐƜŝůĂĐƌĞĂƌĞĂ
ƵŶƵŝƵƐĞƌŶĂŵĞ͍

ůĞǀŝŝƚƌĞďƵŝĞƐĉƌĞĐƵŶŽĂƐĐĉĐĉƵŶƵƐĞƌŶĂŵĞƐŝŐƵƌĞƐƚĞ
ĂĐĞůĂĐĂƌĞŶƵĐŽŶƜŝŶĞŶŝĐŝŽŝŶĨŽƌŵĂƜŝĞƉĞƌƐŽŶĂůĉƕŝĞƵƕŽƌ
ĚĞƌĞƜŝŶƵƚ͘ĞĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ĞŝƚƌĞďƵŝĞƐĉĐĞĂƌĉĂũƵƚŽƌƵůƵŶƵŝ
ĂĚƵůƚĂƚƵŶĐŝĐąŶĚƐĞŠŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂǌĉƉĞƵŶǁĞďƐŝƚĞ͘

Activități suplimentare
0SHBOJ[BپJFMFWJJÔOFDIJQF NFNCSJ QFOUSVBMVDSBÔNQSFVOʅMBSFBMJ[BSFBVOVJ
QPTUFSDVUJUMVMw1305&+&";ɂ*ٽ%"5&-&1&340/"-&w
Activități pentru acasă
Cereți elevilor să lucreze acasă cu un membru al familiei pentru a crea nume de
VUJMJ[BUPSTJHVSF SFTQFDUÉOESFHVMJMFÔOWʅپBUF
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EVALUARE
_____________________________________

”PROTEJEAZĂ-TE ÎMPOTRIVA CELOR RĂI!”
1. Când poți ( este indicat) să folosești numele întreg pe Internet?
a) Niciodată.
b) Numai dacă cineva îți cere.
c) Întotdeauna.

2. Poți găsi informațiile cu caracter personal? Marchează cu X informațiile pe
care nu trebuie să le dezvălui persoanelor pe care nu le cunoști foarte bine.

3. Ce username include informații prea multe despre persoana în cauză?

a) cristi_ionescu_11985

b) imi_plac_pestisorii99
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D SFY@QSJFUFOVM@NFV

sEd:>c/WE>s/f///'/d>;ĐŝĐůƵůŐŝŵŶĂǌŝĂůͿ
Întrebarea esențială
Care sunt beneficiile și potențialele capcane în utilizarea canalelor media digitale în
viața noastră socială caracterizată prin interconectare?
Descriere
Elevii vor reflecta asupra avantajelor și capcanelor mediului online pentru ei, pentru
relațiile cu persoanele apropiate lor sau pentru societate în general.
Ora de dezbatere va începe cu filmul ”Viețile noastre digitale” care oferă o introducere
ÔOUFNʅGPMPTJOEFYQFSJFOپBEJHJUBMʅʲJEFDMBSBپJJMFDPQJJMPS"QPJGhidul de discuție privind
avantajele și capcanele vieții digitaleWBPGFSJFMFWJMPSQVODUFMFEFQMFDBSFÔOFYQSJNBSFB
opiniilor cu privire la subiectul dezbaterii.
&MFWJJWPSFYQFSJNFOUBTJUVBپJBÔODBSFBMUFQFSTPBOFQSFUJOEDʅSF[VMUBUVMNVODJJMPS
le aparține. Ei vor determina în ce condiții sunt acceptabile sau nu situații diferite în care
sunt implicați elevii și temele lor pentru acasă.
Ei își vor însuși modurile corecte de citare ĞĮŶŝƜŝŝ
B JEFJMPS ʲJ UFYUFMPS DVMFTF EF QF *OUFSOFU  ĂƉĐĂŶĉʹĐƵƌƐĉŽƌŝƉĞƌŝĐŽůŐƌĞƵ
JODMVTJWJODMVEFSFBDJUʅSJJÔOUSVOUFYUTDSJT
ĚĞĚĞƉŝƐƚĂƚ
EĂƟǀĚŝŐŝƚĂůʹƉĞƌƐŽĂŶĉĐĂƌĞĂĐƌĞƐĐƵƚ
Timp estimat:NJOVUF
ĐƵĐĂůĐƵůĂƚŽĂƌĞůĞ͕ũŽĐƵƌŝůĞǀŝĚĞŽƕŝ/ŶƚĞƌŶĞƚƵůŠŶĐĉĚĞůĂŶĂƕƚĞƌĞƕŝƐĞƐŝŵƚĞ
Participanți: elevi din ciclul
ĐŽŶĨŽƌƚĂďŝůĐƵĂĐĞƐƚĞƚĞŚŶŽůŽŐŝŝ͘
gimnazial.
ƵŶĐĞƚĉƜĞĂŶĚŝŐŝƚĂůͲƉĞƌƐŽĂŶĂĐĂƌĞ
ĨŽůŽƐĞƕƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƵůƕŝĂůƚĞƚĞŚŶŽůŽŐŝŝ
Obiective
ĚŝŐŝƚĂůĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĞƕŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
Elevii vor fi în măsură să…
ƉĞŶƚƌƵƐĐŽƉƵƌŝďƵŶĞ͕ĐƵŵĂƌĮĐƌĞĂƌĞĂ
ĚĞĐŽŵƵŶŝƚĉƜŝŝŶĐůƵǌŝǀĞ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌĞ
x1SF[JOUFDÉUFWBEJOUSFBTQFDUFMF
ƉŽǌŝƟǀĉ͕ĐĂƵǌĞƉƌŽƐŽĐŝĂůĞ͕ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞ
pozitive și negative privind viața digitală;
ƉĞƌƐŽŶĂůĉĞƚĐ͘
xRecunoască căile prin care media
produce efecte asupra lor, asupra prietenilor
și familiilor și asupra societății.
xReflecte asupra modului în care ei utilizează media digitală, în special acele zone
ale vieții digitale care prezintă multe aspecte de ordin etic.
Materiale și instrumente
xVizionați filmul ”Viețile noastre digitale” și pregătiți-l pentru a fi arătat elevilor:
IUUQXXXZPVUVCFDPNXBUDI WB%-U6F8[& (filmul este în limba engleză).
xO copie pentru fiecare elev a materialului ”Ghidul de discuție privind avantajele
și capcanele vieții digitalew SFHʅTJUMBĕOBMVMBDFTUVJFYFSDJʴJV 
xAnalizați ”Ghidul de discuție privind avantajele și capcanele vieții digitale –
varianta pentru profesor”.
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/EdZKhZ
Încălzirea (10 minute)
$&3&*ٽFMFWJMPSTʅSJEJDFNÉJOJMFEBDʅy
xAu un profil pe o rețea de socializare (Facebook, Hi5 etc.).
x'PMPTFTDSFپFBVBEFTPDJBMJ[BSFDFMQVپJOEFUSFJPSJQFTʅQUʅNÉOʅ
xFolosesc Internetul pentru a comunica cu prietenii lor.
xFolosesc internetul pentru a se juca cu alții.
x'PMPTFTD*OUFSOFUVMQFOUSVBQPTUBÔODʅSDBMVDSʅSJDSFBUFEFFJÔOʲJʲJ
x$FWBQP[JUJWMJTBÔOUÉNQMBUGPMPTJOEJOUFSOFUVM
x"VBWVUQSPCMFNF TBVTVQʅSBUTBVBVQʅپJUDFWBSʅV QFOUSVDʅDFWBTBÔOUÉNQMBU
pe Internet.
$&3&*ٽFMFWJMPSTʅTFHÉOEFBTDʅ ÔOMJOJʲUF EFTQSFWJBپBMPSEJHJUBMʅʲJEFTQSFDVN
folosesc Internetul, folosind următoarele întrebări:
·/53&#"*ٽ
ĂĐĉ/ŶƚĞƌŶĞƚƵů͕ƚĞůĞĨŽĂŶĞůĞŵŽďŝůĞƐĂƵĂůƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞŶƵĂƌĮĞǆŝƐƚĂƚ͕ǀŝĂƜĂƚĂĂƌĮĨŽƐƚŵĂŝďƵŶĉƐĂƵŵĂŝƌĞĂ͍

ZĉƐƉƵŶƐƵƌŝ
ǀĂƌŝĂƚĞ͘

ƵŵƚĞͲĂŝƐŝŵƜŝĚĂĐĉŶƵĂŝƉƵƚĞĂƐĉĨŽůŽƐĞƕƚĞŝ/ŶƚĞƌŶĞƚƵůƐĂƵ
ƚĞůĞĨŽŶƵůŵŽďŝůƉĞŶƚƌƵŽƐĉƉƚĉŵąŶĉ͍sŝĂƜĂƚĂĂƌĮĚŝĨĞƌŝƚĉ͍

ZĉƐƉƵŶƐƵƌŝ
ǀĂƌŝĂƚĞ͘

>f/ϭ
Vizionați filmul (5 minute): IUUQXXXZPVUVCFDPNXBUDI WB%-U6F8[&
'JMNVMQPBUFĕWJ[JPOBUNBJÔOUÉJÔOÔOUSFHJNFʲJBQPJDVQBV[FEVQʅĕFDBSFTFDپJVOF
pentru a folosi întrebările pentru dezbatere din Ghidul de discuție privind avantajele și
capcanele vieții digitale (aflat la finalul acestui exerciţiu)

>f/Ϯ;ƉĞŶƚƌƵĐŽƉŝŝŝĚŝŶĐŝĐůƵůƉƌŝŵĂƌͿ
Folosiți Ghidul de discuție? (25 minute)
*.1ɂ3*ٽ*ٽFMFWJMPSNBUFSJBMVMGhidul de discuție privind avantajele și capcanele
vieții digitale.
'0-04**ٽGhidul pentru a-i ajuta pe elevi să reflecteze asupra locului lor în
TPDJFUBUFBJOUFSDPOFDUBUʅEFBTUʅ[J%FBMVOHVMEF[CBUFSJJ PSJFOUBپJFMFWJJTʅTFHÉOEFBTDʅ
la viața lor digitală, a prietenilor și a societății în general, subliniind aspectele pozitive
numeroase sau cele negative.
%&'*/**ٽUFSNFOJJcapcană, nativ digital, bun cetățean digital, dacă este nevoie.
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2E,/Z
Finalizarea orei (5 minute)
$0/$-6;*0/"*ٽEF[CBUFSFBDFSÉOEFMFWJMPSTʅHÉOEFBTDʅEFTQSFFJÔOʲJʲJDB
fiind cetățeni digitali. Ce trebuie să facă că să devină buni cetățeni digitali? E nevoie de o
schimbare în comportamentul lor? Dacă da, care este aceasta? Răspunsurile pot fi un reper
în evaluarea înțelegerii filmului de către elevi.
4$3*&*ٽVSNʅUPBSFBÔOUSFCBSFQFUBCMʅʲJSVHBپJFMFWJJTʅSʅTQVOEʅÔODÉUFWB
propoziții:
Odată cu puterea vine responsabilitatea: Ce înseamnă acest lucru în viața ta digitală?
Evaluarea răspunsurilor lor oferă o bună imagine asupra înțelegerii obiectivelor
dezbaterii. Elevii au analizat cu succes avantajele și capcanele vieții digitale?
Activități pentru acasă
Cereți elevilor să întrebe membrii familiilor lor care nu au crescut cu un calculator
sau cu telefon mobil conectat la Internet, cum era viața lor înainte? Cum intrau în legătură
cu familia sau cu prietenii lor? Cum își făceau temele pentru acasă? Cum aflau despre
locurile de muncă și cum aplicau? Privind înapoi, care erau avantajele și dezavantajele de a
nu avea acces la tehnologiile moderne de comunicare online?
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'ŚŝĚĚĞĚŝƐĐƵƜŝĞ
Avantajele și capcanele vieții digitale
Direcții
Folosiți următoarele întrebări pentru a reflecta asupra multiplelor aspecte pozitive,
dar și asupra celor negative, care caracterizează viața voatră digitală.
1. Care sunt modurile în care copiii din film participă la viața digitală? Și voi le
folosiți? Sunt și alte căi prin care Internetul poate fi folosit în sens pozitiv?
$FWSFBTʅTQVOʅGBUBEJOĕMNBUVODJDÉOEEFDMBSʅDʅ*OUFSOFUVMQPBUFĕ
”supărător”?
$SFEFپJDʅFYJTUʅNPEBMJUʅپJQSJODBSFNFEJVMPOMJOFQPBUFÔOUʅSJSFMBپJJMFÔOUSF
oameni? Dar căi prin care aceste relații să fie amenințate?
%FDFDSFEFپJDʅGBUBEJOĕMNTQVOFDʅOVʲJEPSFʲUFDBPBNFOJJwTʅBĘFDJOFFTUF
FBw $FTJNپJDÉOEʲUJJDʅPBNFOJJÔپJDVOPTDJEFOUJUBUFBPOMJOF
6OJJEFDMBSʅDʅBTUʅ[JDPQJJJDVOPTDNBJNVMUFEFTQSFWJBپBMPSEJHJUBMʅEFDÉUʲUJV
părinții sau profesorii. Tu ce crezi?
$FBWSVUTʅFYQSJNFGBUBEJOĕMNBUVODJDÉOEBTQVTDʅwFNBJVʲPSTʅ
FYQFSJNFOUF[JPOMJOFw
&MFWJJWPSCFBVEFTQSFwDPNFOUBSJJEFTQSFPBNFOJw$BBVWSVUTʅTQVOʅ &YJTUʅ
aspecte pozitive în legătură cu acest lucru? Dar negative?
8. Cineva spunea în film că i-au folosit foarte mult comentariile altora despre munca
FJ"JQSJNJUWSFPEBUʅGFFECBDLQFOUSVDFWBGʅDVUPOMJOF "GPTUPFYQFSJFOپʅCVOʅ %FDF
sau de ce nu?
9. Care sunt lucrurile spuse de copii în film despre respectarea creației, a muncii
altuia?
$FÔOTFBNOʅTʅĕJwVOCVODFUʅپFBOEJHJUBMw &YJTUʅFYFNQMFÔOBDFTUTFOT
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'ŚŝĚĚĞĚŝƐĐƵƜŝĞ
Avantajele și capcanele vieții digitale
Direcții
%FBMVOHVMEF[CBUFSJJ PSJFOUBپJFMFWJJTʅTFHÉOEFBTDʅMBWJBپBMPSEJHJUBMʅ B
prietenilor și a societății în general, subliniind aspectele pozitive numeroase sau cele
negative.
ϭ͘ĂƌĞƐƵŶƚŵŽĚƵƌŝůĞŠŶĐĂƌĞ
ĐŽƉŝŝŝĚŝŶĮůŵƉĂƌƟĐŝƉĉůĂǀŝĂƜĂ
ĚŝŐŝƚĂůĉ͍cŝǀŽŝůĞĨŽůŽƐŝƜŝ͍^ƵŶƚ
ƕŝĂůƚĞĐĉŝƉƌŝŶĐĂƌĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƵů
ƉŽĂƚĞĮĨŽůŽƐŝƚŠŶƐĞŶƐƉŽǌŝƟǀ͍

x ŽƉŝŝŝĂƵĐŽŵĞŶƚĂƚĚĞƐƉƌĞƐŝƚĞͲƵƌŝůĞĚĞ
ƐŽĐŝĂůŝǌĂƌĞ͘
x ŽƉŝŝŝĂƵƉŽƐƚĂƚĞǆƉĞƌŝĞŶƜĞƉƌŽƉƌŝŝ͘
x ŽƉŝŝŝĂƵĨŽůŽƐŝƚũŽĐƵƌŝŽŶůŝŶĞ͘

Ϯ͘ĞǀƌĞĂƐĉƐƉƵŶĉĨĂƚĂĚŝŶ
ĮůŵĂƚƵŶĐŝĐąŶĚĚĞĐůĂƌĉ
Đĉ/ŶƚĞƌŶĞƚƵůƉŽĂƚĞĮ
͟ƐƵƉĉƌĉƚŽƌ͍͟

x WŽƜŝƐĉĂŇŝŵƵůƚĞĚĞƐƉƌĞŽƉĞƌƐŽĂŶĉƉĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
x /ŶƚĞƌŶĞƚƵůƉŽĂƚĞĚĞǀĞŶŝƉƌĞĂ͙ƉĞƌƐŽŶĂů͘
x ŝƉƵƚĞĂƐĉƉŽƐƚĞǌŝĐĞǀĂĐĞŶƵƜŝͲĂŝĮĚŽƌŝƚ͘

ϯ͘ƌĞĚĞƜŝĐĉĞǆŝƐƚĉŵŽĚĂůŝƚĉƜŝ
ƉƌŝŶĐĂƌĞŵĞĚŝƵůŽŶůŝŶĞƉŽĂƚĞ
ŠŶƚĉƌŝƌĞůĂƜŝŝůĞŠŶƚƌĞŽĂŵĞŶŝ͍
ĂƌĐĉŝƉƌŝŶĐĂƌĞĂĐĞƐƚĞƌĞůĂƜŝŝ
ƐĉĮĞĂŵĞŶŝŶƜĂƚĞ͍

x Ă͕ŽĂŵĞŶŝŝƐƵŶƚĐŽŶĞĐƚĂƜŝůĂŽĐŽŵƵŶŝƚĂƚĞŵƵůƚ
ŵĂŝŵĂƌĞĚĞĐąƚĐĞĂĐƵŶŽƐĐƵƚĉ͟ŽŋŝŶĞ͘͟
x Ă͕ŽĂŵĞŶŝŝƉŽƚƐĉĐƵŶŽĂƐĐĉƉĞĂůƜŝŝĐĂƌĞƐĞĂŇĉ
ŐĞŽŐƌĂĮĐůĂŵĂƌĞĚŝƐƚĂŶƜĉ͘
x KĂŵĞŶŝŝƉŽƚƐƉƵŶĞůƵĐƌƵƌŝƵƌąƚĞĂƚƵŶĐŝĐąŶĚƐƵŶƚ
ĂŶŽŶŝŵŝ͘
x WŽƜŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŐƌĞƕŝƚŵĞƐĂũĞůĞƚƌŝŵŝƐĞŽŶůŝŶĞ͘

ϰ͘ĞĐĞĐƌĞĚĞƜŝĐĉĨĂƚĂĚŝŶ
ĮůŵƐƉƵŶĞĐĉŶƵͲƕŝĚŽƌĞƕƚĞĐĂ
ŽĂŵĞŶŝŝ͟ƐĉĂŇĞĐŝŶĞĞƐƚĞĞĂ͍͟
ĞƐŝŵƜŝĐąŶĚƕƟŝĐĉŽĂŵĞŶŝŝ
ŠƜŝĐƵŶŽƐĐŝĚĞŶƟƚĂƚĞĂŽŶůŝŶĞ͍

x KĂŵĞŶŝŝƐƵŶƚƐƚƌĉŝŶŝ͘ĂŶƵǀƌĞĂĐĂƐƚƌĉŝŶŝŝƐĉĂŇĞ
ůƵĐƌƵƌŝĚĞƐƉƌĞĞĂ͘
x ĂŶƵͲƕŝĚŽƌĞƕƚĞĐĂŽĂŵĞŶŝŝƐĉĐƵŶŽĂƐĐĉůƵĐƌƵƌŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞƐƉƌĞĞĂ͘
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ϱ͘hŶŝŝĚĞĐůĂƌĉĐĉĂƐƚĉǌŝĐŽƉŝŝŝ
ĐƵŶŽƐĐŵĂŝŵƵůƚĞĚĞƐƉƌĞǀŝĂƜĂ
ůŽƌĚŝŐŝƚĂůĉĚĞĐąƚƕƟƵƉĉƌŝŶƜŝŝ
ƐĂƵƉƌŽĨĞƐŽƌŝŝ͘dƵĐĞĐƌĞǌŝ͍

x hŶŝŝĂĚƵůƜŝƐŝŵƚĐĉƟŶĞƌŝŝƕŝĐŽƉŝŝŝƕƟƵŵĂŝŵƵůƚĞ
ĚĞƐƉƌĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƕŝƚĞŚŶŽůŽŐŝŝůĞĚŝŐŝƚĂůĞĂǀąŶĚŠŶ
ǀĞĚĞƌĞĐĉĞŝŶƵĂƵĐƌĞƐĐƵƚĐƵĂĐĞƐƚĞĂ͕ŠŶĐĞƌĐąŶĚ
ĐŽŶƐƚĂŶƚƐĉƜŝŶĉƉĂƐƵů͘ĞĞĂĐĞĞŶĞĐƵŶŽƐĐƵƚ
ƉŽĂƚĞŝŶƐƉŝƌĂĨƌŝĐĉ͘
x hŶŝŝĂĚƵůƜŝĂƵĐƵŶŽƕƟŶƜĞĂǀĂŶƐĂƚĞĚĞƐƉƌĞŵĞĚŝĂ
ĚŝŐŝƚĂůĉ͕ŵĂŝĂůĞƐĂŶƵŵŝƜŝƉƌŽĨĞƐŽƌŝ͘
x ĚƵůƜŝŝƉŽƚĮĚĞŵĂƌĞĂũƵƚŽƌƉĞŶƚƌƵĐŽƉŝŝŠŶ
ƌĞǌŽůǀĂƌĞĂĐŽŶŇŝĐƚĞůŽƌƉĞĐĂƌĞůĞĂƵĐƵĂůƜŝŝŠŶ
ƟŵƉƵůƵƟůŝǌĂƌĞĂ/ŶƚĞƌŶĞƚƵůƵŝ͘
x ŽƉŝŝŝƚƌĂŶƐŵŝƚŵƵůƚĞŵĞƐĂũĞƚĞǆƚ͕ĂĚƵůƜŝŝ
ĞŵĂŝůƵƌŝ͘
x ŽƉŝŝŝĂƵĂďŝůŝƚĉƜŝƚĞŚŶŝĐĞƉĞĐĂƌĞůĞƉŽƚŠŵƉĉƌƚĉƕŝ
ĂĚƵůƜŝůŽƌ͕ŝĂƌĂĚƵůƜŝŝĂƵŽŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞĚĞƐƉƌĞǀŝĂƜĉ
ĐĂƌĞůŝƉƐĞƕƚĞĐŽƉŝŝůŽƌ͘

ϲ͘ĞĂǀƌƵƚƐĉĞǆƉƌŝŵĞĨĂƚĂ
ĚŝŶĮůŵĂƚƵŶĐŝĐąŶĚĂƐƉƵƐĐĉ
͟ĞŵĂŝƵƕŽƌƐĉĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞǌŝ
ŽŶůŝŶĞ͍͟

x
x
x
x
x

ϳ͘ůĞǀŝŝǀŽƌďĞĂƵĚĞƐƉƌĞ
͟ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŝĚĞƐƉƌĞŽĂŵĞŶŝ͘͟
ĂĂƵǀƌƵƚƐĉƐƉƵŶĉ͍ǆŝƐƚĉ
ĂƐƉĞĐƚĞƉŽǌŝƟǀĞŠŶůĞŐĉƚƵƌĉĐƵ
ĂĐĞƐƚůƵĐƌƵ͍ĂƌŶĞŐĂƟǀĞ͍

x 2ŶƐĞĂŵŶĉĂƉůŝĐĂƌĞĂƵŶƵŝ͟ƚĂŐ͟ƐĂƵ͟ĞƟĐŚĞƚĉ͟ƉĞ
ŝŵĂŐŝŶŝůĞĂůƚŽƌĂ͘
x ƐŝŵŝůĂƌĐƵĐĞĞĂĐĞĨĂĐŝ͟ŽŋŝŶĞ͘͟
x ŽĐĂůĞƉƌŝŶĐĂƌĞƵŶĞůĞƉĞƌƐŽĂŶĞ͕ĂŶŽŶŝŵ͕Šƕŝ
ƐƉƵŶůƵĐƌƵƌŝƵƌąƚĞ͘
x ŽŵŽĚĂůŝƚĂƚĞĚŝƐƚƌĂĐƟǀĉĚĞĂƐƚĂďŝůŝƉƌŝĞƚĞŶŝŝ
ŽŶůŝŶĞ͘
x KĂŵĞŶŝŝƉŽƚƐƉƵŶĞůƵĐƌƵƌŝƐƵƉĉƌĉƚŽĂƌĞƐĂƵ
ũŝŐŶŝƚŽĂƌĞ͘
x KĂŵĞŶŝŝƉŽƚƐĉƌĉŶĞĂƐĐĉĐƵĂĚĞǀĉƌĂƚ
ƐĞŶƟŵĞŶƚĞůĞĂůƚŽƌĂ͘
x WŽĂƚĞĮƌƵƕŝŶŽƐ͘

ϴ͘ŝŶĞǀĂƐƉƵŶĞĂŠŶĮůŵ
ĐĉŝͲĂƵĨŽůŽƐŝƚĨŽĂƌƚĞŵƵůƚ
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŝůĞĂůƚŽƌĂĚĞƐƉƌĞ
ŵƵŶĐĂĞŝ͘ŝƉƌŝŵŝƚǀƌĞŽĚĂƚĉ
ĨĞĞĚďĂĐŬƉĞŶƚƌƵĐĞǀĂĨĉĐƵƚ
ŽŶůŝŶĞ͍ĨŽƐƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶƜĉ
ďƵŶĉ͍ĞĐĞƐĂƵĚĞĐĞŶƵ͍

ZĉƐƉƵŶƐƵƌŝůĞƉŽƚǀĂƌŝĂ͘

WĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ŽĂŵĞŶŝŝŶƵƕƟƵĐŝŶĞĞƕƟ͘
ƕƟĂŶŽŶŝŵƉĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
WŽƜŝƉƌĞƟŶĚĞĐĉĞƕƟŽĐƵƚŽƚƵůĂůƚĉƉĞƌƐŽĂŶĉ͘
WŽƜŝĮďĉŝĂƚĚĂĐĉĞƕƟĨĂƚĉ͕ƕŝŝŶǀĞƌƐ͘
WŽƜŝƉƌĞƟŶĚĞĂůƚĉǀąƌƐƚĉͲƕŝƉŽƜŝĮƚƌĂƚĂƚĐĂƵŶ
ĂĚƵůƚ͘
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ϵ͘ĂƌĞƐƵŶƚůƵĐƌƵƌŝůĞƐƉƵƐĞ
ĚĞĐŽƉŝŝŠŶĮůŵĚĞƐƉƌĞ
ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂĐƌĞĂƜŝĞŝ͕ĂŵƵŶĐŝŝ
ĂůƚƵŝĂ͍

x ŝǀŽƌďĞƐĐĚĞƐƉƌĞĂũƵƚŽƌƵůŽĨĞƌŝƚƉƌŝŶĨĞĞĚďĂĐŬ͘
x dƌĞďƵŝĞƐĉĮĂƚĞŶƚĐƵŽĂŵĞŶŝŝĐĂƌĞĨŽůŽƐĞƐĐ
ƌĞǌƵůƚĂƚĞůĞŵƵŶĐŝŝƚĂůĞ͘
x dƌĞďƵŝĞƐĉĂŝŠŶĐƌĞĚĞƌĞŠŶŽĂŵĞŶŝ͘

ϭϬ͘ĞŠŶƐĞĂŵŶĉƐĉĮŝ͟ƵŶ
ďƵŶĐĞƚĉƜĞĂŶĚŝŐŝƚĂů͍͟ǆŝƐƚĉ
ĞǆĞŵƉůĞŠŶĂĐĞƐƚƐĞŶƐ͍

x hŶďƵŶĐĞƚĉƜĞĂŶĚŝŐŝƚĂůĞƐƚĞĐŝŶĞǀĂĐĂƌĞĨŽůŽƐĞƕƚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚƵůƕŝĐĞůĞůĂůƚĞƚĞŚŶŽůŽŐŝŝĚŝŐŝƚĂůĞƉĞŶƚƌƵ
ƐĐŽƉƵƌŝďƵŶĞ͕ĐƵŵĂƌĮĐƌĞĂƌĞĂĚĞĐŽŵƵŶŝƚĉƜŝ
ŝŶĐůƵǌŝǀĞ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌĞƉŽǌŝƟǀĉ͕ĐĂƵǌĞƉƌŽƐŽĐŝĂůĞ͕
ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĉĞƚĐ͘
x hŶďƵŶĐĞƚĉƜĞĂŶĚŝŐŝƚĂůĚĞǀŝŶĞŽƉŽƌƚĂǀŽĐĞ
ŠŵƉŽƚƌŝǀĂĐĞůŽƌĐĂƌĞŚĉƌƜƵŝĞƐĐƐĂƵĂŵĞŶŝŶƜĉƉĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
x hŶďƵŶĐĞƚĉƜĞĂŶĚŝŐŝƚĂůŶƵĨĂĐĞĐŽŵĞŶƚĂƌŝŝ
ŶĞŐĂƟǀĞĚĞƐƉƌĞŵƵŶĐĂƕŝŝŵĂŐŝŶŝůĞĂůƚŽƌ
ƉĞƌƐŽĂŶĞ͘
x hŶďƵŶĐĞƚĉƜĞĂŶĚŝŐŝƚĂůŶƵƉŽƐƚĞĂǌĉŝŶĨŽƌŵĂƜŝŝ
ĚĞƐƉƌĞĂůƚĉƉĞƌƐŽĂŶĉĐĂƌĞŶƵͲƕŝĚŽƌĞƕƚĞĂĐĞƐƚ
ůƵĐƌƵ͘
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EVALUARE
”CUI APARȚINE ?”
1. Un
FTUFBDFBQFSTPBOʅDBSFBDSFTDVUVUJMJ[ÉOE
calculatoarele, jocurile video și Internetul și se simte confortabil cu aceste tehnologii.
a)

Nativ digital.

b)

Tocilar.

c)

Profesor de IT.

1SPGFTPSVMÔJTQVOFFMFWFJDʅ BUVODJDÉOEFʲUJQF*OUFSOFU wPEBUʅDVQVUFSFBWJOF
responsabilitatea”. Ce înseamnă acest lucru?
a)

$BMDVMBUPBSFMFGPMPTFTDNVMUʅFMFDUSJDJUBUFDÉOEFTUFBDDFTBU*OUFSOFUVM

b)
Internetul este un instrument foarte puternic, de aceea trebuie să fii foarte
atent cum îl folosești.
c)

Numai persoanele responsabile folosesc Internetul.

&YJTUʅBTQFDUFQP[JUJWFʲJBTQFDUFOFHBUJWFÔOMFHʅUVSʅDVQFUSFDFSFBUJNQVMVJQF
*OUFSOFU $JUFʲUFQSPQP[JپJJMFEFNBJKPTʲJÔODFSDVJFʲUFBUVODJDÉOEBTQFDUFMFFOVOپBUFTVOU
pozitive sau negative.
ĂͿWŽƜŝĂƌĉƚĂƌĞǌƵůƚĂƚĞůĞŵƵŶĐŝŝƚĂůĞƕŝĂůƚŽƌƉĞƌƐŽĂŶĞ
ƉĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘

WŽǌŝƟǀ

EĞŐĂƟǀ

ďͿWŽĂƚĞĮƵƕŽƌƐĉŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞǌŝŐƌĞƕŝƚĐĞĂƵƐƉƵƐĂůƜŝŝ
ƉĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘

WŽǌŝƟǀ

EĞŐĂƟǀ

ĐͿąƚĞŽĚĂƚĉŽĂŵĞŶŝŝƐƉƵŶƉĞ/ŶƚĞƌŶĞƚůƵĐƌƵƌŝƌĞůĞƉĞ
ĐĂƌĞŶƵůĞͲĂƌĮƐƉƵƐĨĂƜĉŠŶĨĂƜĉ͘

WŽǌŝƟǀ

EĞŐĂƟǀ

ĚͿWŽƜŝƐĉƉĉƐƚƌĞǌŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵĂůƚĞƉĞƌƐŽĂŶĞƉĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚĐŚŝĂƌĚĂĐĉĂĐĞƐƚĞĂůŽĐƵŝĞƐĐĨŽĂƌƚĞĚĞƉĂƌƚĞ
ĚĞƟŶĞ͘

WŽǌŝƟǀ

EĞŐĂƟǀ
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EyϮ
Activitate complementară - Jocul BIG BRAIN
Descriere
Activitatea are rolul de a îi familiariza pe copii cu noţiunile teoretice de Siguranţă
0OMJOF  FYQVTF JOUFSBDUJW ÔO DBESVM VOVJ KPD QF *OUFSOFU  EFOVNJU #JH #SBJO +PDVM B GPTU
dezvoltat special pentru a pune în evidenţă comportamentele periculoase pe Internet dar și
soluţiile potrivite pentru a le combate.
Timp estimat: minimum 50 minute
primar.

Participanți: elevi din ciclul

Obiective

ůĞǀŝŝǀŽƌĮŠŶŵĉƐƵƌĉƐĉ͙
Răspundă corect la întrebari legate de comportamentul corect în mediul online, în
funcţie de situaţiile diferite la care jocul îi va supune.
Resurse necesare:
- Computer (e)
- Conexiune la Internet

/EdZKhZ;ϭϬŵŝŶƵƚĞͿ
Accesaţi website-ul IUUQWTBWXFCEVDBUJPOJOGPʲJTFMFDUBʴJMJNCBSPNÉOʅDBMJNCʅ
de desfășurare a jocului. Rugaţi-i pe copii să își facă conturi personale (va fi necesar să își
JOUSPEVDʅEBUFQFSTPOBMFoBESFTBEFFNBJM WÉSTUʅ

hd/>/Z;ϭϬŵŝŶƵƚĞͿ
Jocul poate fi utilizat ca activitate de susţinere a elementelor teoretice, pentru
subcaQJUPMVM  D REȚELELE SOCIALE ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE,
Activitatea Protejează-ţi datele personale: Selectaţi, din meniul central al jocului, locul
Cyber Parc (subiect specific : recunoaşterea mesajelor nepotrivite) și invitaţi-i pe copii să
USFBDʅOJWFMVM SʅTQVO[ÉOEMBÔOUSFCʅSJ3VHBUJJTʅÔʲJOPUF[FQVODUBKFMF
În subcapitolul 4 e) GROOMING, activitatea Să vorbim în siguranţă pe Internet .
Selectaţi, din meniu, locul Rețea socială (subiect specific : identificarea persoanelor
necredibile). Rugati-i să își noteze punctajele.
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KE>h//;ϭϬŵŝŶƵƚĞͿ
Discutaţi cu copiii, pe fiecare subiect în parte, în legătură cu răspunsurile oferite de
ei. Faceţi un clasament cu punctajele cele mai mari și încercaţi să dezbateţi cu ei motivul
pentru care au obţinut punctajele acelea.
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