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Pericole reale  
în lumea virtuală 

„Like” pentru siguranţă  

Miercuri, la ora de educaþie civicã, am avut parte de o surprizã extraordinarã. 
Doamna învãþãtoare ne anunþase cã vom avea invitaþi, dar nu mã aºteptam la 
aºa ceva. În clasã a intrat, însoþit de un coleg, domnul ªtefãnescu, vecinul meu 
poliþist. S-a prezentat ºi ne-a spus cã doreºte sã vorbim despre utilizarea în si -
gu ranþã a calculatorului. 

— Vom aborda, în special, aspecte care vizeazã internetul ºi reþelele de socia-
lizare, acolo unde voi, copiii, sunteþi foarte activi, a completat cel de-al doilea 
poliþist, comisarul Vlad. 

— Dragilor, a început domnul ªtefãnescu lecþia, vrem sã vã prezentãm peri-
colele care pot sã aparã în cazul interacþionãrii cu alte persoane în mediul online. 
Credeþi, probabil, cã nu existã nicio problemã, cã nimic nu vã poate atinge în 
faþa calculatorului, dar lucrurile nu stau chiar aºa. 

— Câþi dintre voi aveþi cont pe Facebook, de exemplu? 
Destul de mulþi colegi au ridicat mâna. Parcã mã simþeam stingher cã nu mã 

numãram ºi eu printre ei. 
— Interesant. Cred cã nu ºtiþi despre existenþa unei limite de vârstã pânã la 

care nu ai voie sã îþi creezi un astfel de cont sau o cunoaºteþi, dar nu aþi respec -
tat-o. ªi v-aþi fãcut „prieteni”? 

— Da, da, au rãspuns cei în cauzã. 
— Sigur vã sunt prieteni? Eu ºtiu cã din aceastã categorie fac parte persoane 

pe care le cunoºti foarte bine ºi care te pot ajuta la nevoie. Haideþi sã vã spun 
o întâmplare a cãrei protagonistã a fost o fetiþã cam de vârsta voastrã: 

Aceasta îºi gãsise, printre cei cu care coresponda, o confidentã ce se numea Irina, dupã cum 
apãrea în profilul ei, în vârstã de 14 ani. Era foarte înþelegãtoare ºi plãcutã în con versaþii. 
Dupã aproximativ o lunã, Cristina o considera cea mai bunã prietenã a sa. Atunci când eroina 
noastrã s-a „plâns” cã nu este lãsatã de pãrinþi sã poarte bijuterii, Irina a compãtimit-o, 
trans miþându-i cã se aflã într-o situaþie similarã. 

„Mama este de modã veche ºi nu ºtie cã noi, tinerii, avem alte nevoi. Dar putem sã rezol -
vãm singure problema. În definitiv avem aceleaºi „drepturi” a comunicat aceasta. ªi aºa, 
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ca o compensaþie, i-a propus ca a doua zi, când pãrinþii nu erau 
acasã, sã-ºi ia un lãnþiºor ºi o brãþarã din aur ºi sã se întâl -
neascã în faþa blocului unde locuia. Ea a promis cã va purta, 
la rândul ei, diverse podoabe, urmând sã îºi facã poze pe care 
sã le posteze pe reþea. 

„Meritãm sã fim admirate” ºi-a încheiat mesajul. 
Extrem de încântatã, Cristina s-a deplasat la adresa pri -

mitã, unde a fost întâmpinatã de un tânãr, ce s-a prezentat ca 
vãr al celei în cauzã ºi care i-a spus cã este aºteptatã în scara 
blocului de cãtre Irina. 

— „Nu vrea sã fie vãzutã de vecini”, a zâmbit acesta com-
plice. „Dar este pregãtitã sã faceþi ce v-aþi propus. Sigur va ieºi 
ceva frumos!” 

Când a intrat, fetiþa a fost lovitã ºi deposedatã de obiectele de valoare. 

— Se puteau întâmpla chiar ºi lucruri mai grave, a încheiat povestea domnul 
ªtefãnescu. 

— Din pãcate, nu este singurul incident de acest fel cu victime din rândul co-
piilor, a adãugat comisarul Vlad. Trebuie sã ºtiþi cã nu tot ce apare în mediul 
on-line este ºi adevãrat. În spatele unui profil care vouã vi se pare real ºi în re -
gulã se poate afla oricine, inclusiv un individ care vrea ºi poate sã vã facã rãu. 
În cele ce urmeazã, vã vom prezenta modalitãþi de prevenire a unor astfel de 
situaþii. 

ªi, cei doi poliþiºti ne-au transmis o serie de recomandãri. La final, vecinul 
meu mi-a zâmbit cu subînþeles, iar eu am priceput ce aveam de fãcut. 

Vã spun ºi vouã principalele mãsuri de autoprotecþie. 
 

•• Ce credeţi că reprezintă internetul? Enumeraţi aspectele pozitive legate de 

utilitatea acestuia. 

•• Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos şi spuneţi care copil a procedat corect 

la alegerea parolei. 

DRAGOS2008 AZOREL 43xA&-12#cş 

•• Pot fi incluşi cei cu care se corespondează pe reţele de socializare în categoria 

prietenilor? Cum aţi caracteriza un prieten adevărat? 
 

„Cine se încrede în oricine  
se înşală cu uşurinţă!” 
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•• Nu oferiþi persoanelor „întâlnite” pe internet 

informaþii personale (nume, adresã, ºcoala 
la care înveþi, program zilnic, fotografii etc.) 
despre tine ºi familia ta! Acestea pot fi folo-
site de infractori pentru a vã face rãu. 
 

 
 

 

•• Parolele de la e-mail-urile voastre vor fi transmise doar pãrinþilor! Dacã nu þineþi 
cont de acest lucru, riscaþi ca în numele vostru sã fie trimise mesaje jignitoare sau 
sã se intre pe site-uri interzise. 

  
  
•• Vã recomandãm sã nu vã întâlniþi cu o per -

soanã pe care aþi cunoscut-o doar pe inter-
net, fie ea ºi copil! Oamenii pot fi foarte 
di fe riþi de ceea ce au pretins cã sunt ºi astfel 
puteþi deveni victima unor întâmplãri tra-
gice. Nu uitaþi! În spatele unui profil frumos 
se pot ascunde intenþii periculoase. 
 
 
 

•• Evitaþi sã postaþi fotografii care vã surprind în ipostaze nepotrivite, indecente! 
Acestea sunt personale ºi nu trebuie sã ajungã la cunoºtinþa oricui. Ele pot fi folo-
site, mai devreme sau mai târziu, pentru a vã face rãu, vouã ori celor apropiaþi. 

•• Þineþi minte cã nu tot ceea ce citiþi sau vedeþi pe internet este adevãrat! 

•• Dacã cineva vã face sã vã simþiþi inconfortabil, puteþi oricând sã renunþaþi la comu -
nicarea cu acea persoanã. Nu sunteþi obligaþi sã staþi pe reþelele de socializare sau 
pe diverse site-uri mai mult decât consideraþi voi ºi nici sã suportaþi ceea ce vã 
pro voacã neplãcere sau teamã. 

 

Sfaturile lui ANDREI
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•• Fiþi atenþi cu programele sau jocurile gratuite pe care le descãrcaþi de pe internet! 
Ele pot conþine viruºi sau programe spyware sau vã pot direcþiona cãtre site-uri 
cu conþinut ilegal! 

•• Daþi dovadã de respect, chiar dacã nu îi cunoaºteþi pe cei cu care comunicaþi! La 
rândul vostru, aveþi obligaþia de a-i proteja pe alþii. Nu trimiteþi imagini sau mesaje 
jignitoare, agresive, nu hãrþuiþi sau ameninþaþi alte persoane, pentru cã aceasta 
va impune intervenþia autoritãþilor. 
 
 

Reţineţi! 

•• Informaþi-vã imediat pãrinþii dacã sunteþi victima unor situaþii neplãcute pe in-
ternet, dacã sunteþi jigniþi, umiliþi, vi se trimit imagini nepotrivite pentru copii 
sau vi se fac propuneri indecente. 

•• Puteþi semnala orice situaþie de abuz în mediul on-line la Poliþie sau pe portalul 
safernet.ro. 
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Fii prudent pe internet   

1. Nu-i uşor la calculator! 

Analizaþi imaginile de mai jos ºi gãsiþi cele ºase diferenþe! 

 

 
 

2. Dincolo de aparenţe 

Priviþi cu atenþie cele cinci imagini din dreapta ºi identificaþi-o pe cea care se po-
triveºte profilului din stânga. Ce concluzii puteþi trage în legãturã cu cei pe care îi 
„întâlniþi” pe reþelele de socializare? 
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3. Cuvinte potrivite 

Formaþi cât mai multe cuvinte folosind, o singurã datã, cu excepþia vocalelor care 
se pot utiliza de douã ori, literele de pe tastatura unui calculator. Fiecare termen tre-
buie sã conþinã minimum 3 caractere. 

________________________      ________________________      ________________________ 

________________________      ________________________      ________________________ 

________________________      ________________________      ________________________ 

________________________      ________________________      ________________________ 

________________________      ________________________      ________________________ 

________________________      ________________________      ________________________ 

 

4. Şiruri binare pentru minţi sprinţare 

Continuaþi ºirurile logice: 

• 10000 01000 00100 __________ ___________ 

• 10001 01010 00100 __________ ___________ 

• 00000 10000 11000 __________ ___________ 

• 10111 10101 00101 __________ ___________ 

 

5. Tehnologie fără frontiere 

Scrieþi denumirile în limba românã ºi apoi în limba englezã pentru urmãtoarele 
produse electronice: 

 

         ____________________________________    ____________________________________ 

         ____________________________________    ____________________________________ 
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         ____________________________________    ____________________________________ 

         ____________________________________    ____________________________________ 
 
 

6. Mobilă pentru grilă 

Aranjaþi toate elementele de mai jos astfel încât sã acoperiþi întreaga grilã. 
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7. Asemănare între monitoare 

Cele ºase monitoare sunt identice, douã câte douã. Stabiliþi perechile! 

 
 ______ – ______             ______ – ______             ______ – ______  
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