
Îți cunoști cu adevărat toți prietenii de pe Facebook?

Folosești setările de confidențialitate?

Ai controlul asupra a ceea ce postezi?

Ce faci atunci când acțiunile sau postările cuiva te deranjează?

Câtă încredere poți avea într-un străin?

Alege cu grijă pe cine accepți ca „prieten” pe rețelele sociale. Atunci când 
adaugi pe cineva, el îți poate vedea toate datele personale. Adaugă în lista ta 
de prieteni doar persoane pe care le cunoști din viața reală. 

Te sfătuim să îți verifici setările de confidențialitate astfel încât să te asiguri că 
profilul și postările tale sunt vizibile doar prietenilor. Dacă ai nevoie de ajutor 
pentru a accesa aceste setări, vizitează www.oradenet.ro 

Orice postezi pe internet poate fi copiat, editat sau postat pe alt site. Mai mult 
decât atât, pot să apară comentarii pe marginea postării sau poți fi etichetat. 
Gândește-te bine înainte de a posta!

Dacă cineva se comportă urât cu tine pe internet, nu-i mai răspunde și 
folosește butonul Blochează. Vorbește despre asta cu părinții, profesorii sau 
sună la 031 80 80 000.

Persoanele pe care le întâlnim online sau pe rețelele sociale sunt, în fond, 
niște persoane necunoscute. Oricât am comunica cu ele sau oricât de 
prietenoase ar părea, noi nu putem ști sigur dacă ele spun adevărul, nu putem 
ști ce intenții au și nu putem fi siguri că nu se ascund în spatele unui profil fals.

Nu da date personale, poze cu tine și nu te expune la webcam persoanelor 
pe care le întâlnești în mediul online. 

Nu te întâlni în viața reală cu persoane cunoscute în mediul online fără să îți 
anunți părinții înainte. Nu merge niciodată singur la o întâlnire de acest fel. 

Ai încredere în intuiția ta. Dacă simți ceva în neregulă cu persoana cu care 
vorbești, mai bine renunță la conversație.
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Informații pentru școală

Pe internet poți găsi informații utile care te pot ajuta să îți faci temele 
pentru acasă. Documentează-te din mai multe surse, fă tu însuți un rezumat 

al informațiilor, folosind cuvintele tale și menționează sursele folosite.

Comunicarea cu prietenii, familia și profesorii

Rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie te ajută să ții legătura cu 
persoanele dragi ție. Reține! Acestea nu trebuie să înlocuiască contactul 

real cu apropiații, ci doar să faciliteze o comunicare mai bună. 

Jocuri

Jocurile pe tabletă și pe computer sunt distractive și te pot ajuta să îți 
îmbunătățești coordonarea, memoria și concentrarea. Alternează jocurile cu 

alt tip de activități care nu implică tehnologia, astfel încât să nu devii acaparat. 

Resurse digitale

Resursele digitale sunt o modalitate grozavă de a face învățatul mult mai 
interactiv și colaborativ. Caută împreună cu profesorii, colegii și chiar 

părinții tăi resurse educaționale online.

Creezi și te exprimi

Internetul îți oferă oportunitatea de a crea conținut – text, foto și chiar 
video și de a îl împărtăși cu ceilalți. Exprimă-te liber prin intermediul 

internetului, dar reține să te gândești bine înainte de posta ceva.  

Pe viitor…

În viitorul apropiat, 90% dintre slujbe vor necesita 
cunoștințe digitale. Te încurajăm să îți dezvolți cât mai mult 

abilitățile digitale, într-un mod plăcut și sigur.  

Beneficiile internetului și ale noilor tehnologii

Scrie un mesaj…


	Page 1
	Page 2

