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Procedură privind siguranţa pe Internet
2018-2019
Internetul este un mediu informaţional interesant şi instructiv. Copiii şi tinerii sunt cei
mai înfocaţi utilizatori, calculatorul, telefonul mobil si Internetul integrându-se deplin în viaţa lor
cotidiana. Pentru ca ei să poată beneficia de aceste resurse extraordinare fără riscuri privind
siguranţa lor se procedează astfel:
1. Profesorii se informează privind noile tehnologii.
2. Se stabilesc împreună cu elevii regulile de utilizare a calculatorului şi Internetului
în cadrul diferitelor activităţi didactice.
Amintiţi copiilor că instalarea programelor şi a jocurilor gratuite, cu nerespectarea
drepturilor de autor, este ilegală.
3. Se vor include calculatorul si Internetul printre instrumentele didactice de baza
in desfasurarea orelor.
Folosirea calculatorului ca instrument didactic ofera oportunitati variate de invatare si
asigura o participare reala din partea elevilor. Incurajati-i sa propuna ei insisi teme care presupun
folosirea calculatorului si a Internetului ceea ce va conduce la o implicare imediata a elevilor.
4. Se evită folosirea motoarelor de cautare în timpul orelor de clasă.
Elevii pot accesa din greşeală site-uri cu conţinut neadecvat. Se verifică înainte de
începerea orelor de clasă site-urile utile . Se explică elevilor că nu trebuie să descarce fişiere sau
fotografii din surse necunoscute; există riscul ca imaginile să aibă conţinut impropriu sau că
anumite fişiere să conţină viruşi.
5. Se acordă suficientă atenţie atitudinii elevilor în faţa calculatorului.
Inchiderea bruscă a calculatorului, schimbarea rapidă a ferestrelor pe monitor, râsetele,
mutarea unui grup de elevi la un singur calculator, reprezintă indicii ale accesării unor pagini
web neadecvate.
6. Se va aminti elevilor că nu tot ceea ce citesc sau văd pe Internet este adevarat.
Le puteţi propune şi alte surse (carti, publicaţii) şi încurajaţi-i să-şi creeze propria opinie
cu privire la ceea ce este adevarat sau fals. Astazi, crearea unei pagini web sau postarea de
informaţii reprezintă operaţiuni simple, la indemana multor persoane (inclusiv copiii). În acest
mod, o mare parte din informaţii sunt neverificate, existând riscul de a fi eronate. Fotografiile si
filmele pot fi modificate pe calculator cu uşurinţă, prin intermediul unor soft-uri performante, şi
pot înfăţişa situaţii nereale.
7. Nu se va interzice elevilor să folosească aplicaţiile preferate (chat, emailul etc.) în
comunicarea lor online.

Se va instrui elevul să nu răspundă la e-mail-uri de tip Spam, la mesajele de hărţuire cu
conţinut obscen, agresiv şi jignitor.
8. Se va discuta despre riscurile la care se pot expune dacă acceptă întâlniri cu
persoane necunoscute cu care au comunicat prin email, chat sau telefonul mobil.
Oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce par a fi pe Internet. Datele privind identitatea lor
(nume, sex, varstă etc.) sunt deseori false, în scopul de a pătrunde mai uşor într-un grup de copii
sau tineri. Încurajaţi-i să apeleze la părinţii lor sau la dumneavoastră ori de cate ori se simt
ameninţaţi.
9. Se va explica părinţilor importanţa folosirii adecvate a Internet-ului de către copii
(informaţii de cultură generală, ajutor la teme, recreere) şi rolul lor în evitarea pericolelor
la care pot fi expuşi copiii.
Se vor organiza activităţi în care părinţii să-i asiste pe copii în realizarea unor teme
folosind calculatorul. Se vor analiza şi importanţa regulilor în utilizarea telefonului mobil.
Părinţii se dovedesc mereu a fi interesaţi de măsurile de siguranţă a copiilor lor.
10. Se vor informa elevii şi părinţii unde pot să raporteze o situaţie de pericol sau
un abuz.
Apelarea la autorităţi sau la servicii specializate contribuie la prevenirea activităţilor
ilegale (pornografia infantila, traficul de droguri, furtul de date informatice) în care copiii se
numără printre cele mai multe victime.
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