ARGUMENT:
Internet-ul este un mediu în care, chiar dacă ne
vine greu să recunoaștem, se formează o parte din
personalitatea voastră ,un mediu de unde putem
intra în contact foarte ușor cu un bagaj imens de
informații. În același timp însă, Internet-ul poate
ascunde la doar un click depărtare, oameni fără
scrupule și fără valori.

AVANTAJE-DEZAVANTAJE
Sarcina de lucru


În grupuri de 4-6 persoane ,prezentați pe o coală
de flipchart avantajele și dezavantajele utilizării
Internetului

COMUNICĂM
Internetul ne oferă ocazii de a întâlni prieteni, precum și mijloace
de auto-exprimare și socializare prin intermediul serviciului de email.
ATENȚIE!
Comunicarea implică și utilizarea unor date de confidențialitate.
Protejarea intimității nu înseamnă a spune minciuni ci a deține
controlul asupra informațiilor cu caracter personal pe care doriți
să le faceți publice.
Gândiți-vă care este impactul pe care îl poate avea asupra
voastră furnizarea datelor personale pe Internet.(pseudonim, email, poza, școala frecventată).
Informațiile cu caracter personal sunt ca un puzzle, iar
persoanele străine ar putea pune laolaltă toate piesele mici
pentru a obține imaginea puzzle-ului, adică profilul vostru.
CARE AR FI PRIMUL PAS ÎN PROTEJAREA DATELOR
PERSONALE ?

CONTACTUL CU PERSOANE
NECUNOSCUTE





Se întâmplă de multe ori să “construiți” relații de prietenie pe
Internet și sunteți tentați să aveți încredere în persoane pe care
nu le cunoașteți.
Sunteți tentați chiar să vă întâlniți cu aceste persoane pentru că
nu sunteți conștienți de pericolele la care vă supuneți.
Foarte ușor puteți deveni victime ale pedofiliei online.

Ați intrat vreodată în legătură cu persoane necunoscute
pe intrenet?
Persoanele cunoscute online sunt întotdeauna ceea ce pretind a
fi?
Respectați și pe Internet aceleași reguli pe care le respectați și în
viața de zi cu zi în ceea ce privește comportamentul față de
persoanele necunoscute?
Precizați trei sfaturi pentru a ne proteja împotriva “lupilor” de
pe Internet.

NETICHETA










Se referă la regulile de conduită pe Internet și la tratarea celorlalți în
același mod în care v-ar plăcea să fiți tratați.
Poate fără să vă dați seama, în mod accidental, puteți ofensa anumite
persoane în mediul virtual.
Când utilizatorii de Internet se enervează și încearcă să-și exprime
opiniile într-un mod nepoliticos, acest lucru se numește flaming.
Din păcate nu de puține ori Internetul este folosit pentru a hărțui,
intimida persoane online (hărțuirea pe Internet).
Așa cum hărțuirea în școală, pe terenul de sport nu este tolerată ,ea
NU trebuie acceptată nici pe Internet.
Spre deosebire de hărțuirea tradițională, cea de pe Internet vă poate
afecta chiar și atunci când nu sunteți în prezența agresorilor(puteți
primi mesaje de amenințare pe e-mail, telefon la orice oră din zi și din
noapte).
ÎNVĂȚAȚI CĂ A FI ANONIMI ONLINE nu înseamnă să vă
comportați iresponsabil.
NU RĂSPUNDETI MESAJELOR care vă hărțuiesc.

CUM SĂ PROCEDĂM CU CEI CARE NE
HĂRȚUIESC?
Ignorați-i. Nu le dați atenția pe care o doresc!
 Nu încercați să vă faceți probleme DE CE se
comportă așa. Nu e vina voastră.
 Protejați-vă informațiile cu caracter personal.
 Nu răspundeți celor care vă hărțuiesc.
 Păstrați mesajele de hărțuire drept dovezi.
 Relatați incidentul unui adult în care aveți
încredere.


Linia verde pentru protecția copilului ANPDC
08008200200

PE INTERNET “NU TOT CE ZBOARĂ SE
MĂNÂNCĂ”.








Pe Internet există foarte multe servicii gratuite, dar
tonurile de apel, imaginile de fundal, fișierele mp3,
avatarurile sunt rar gratuite.
Tonurile de apel, concursurile, jocurile sunt
modalități de a-I atrage pe oameni spre aceste servicii
așa zise gratuite dar care de fapt îi vor costa bani.
Produselor li se face reclamă pentru a fi cumpărate și
poți foarte ușor să cazi în capcană.
Evitați să completați formulare online cu date
personale.
Jocurile despre care se spune că sunt gratuite ar
putea conține viruși care îți afectează computerul.

SECURITATEA ON-LINE (14-18 ANI)
Este poate cea mai dificilă perioadă din viața
voastră.Acum aveți nevoie simultan de
independență dar și de supraveghere. Este
important să înțelegeți că a fi independent
înseamnă a fi vigilent.
• Protejează-ți computerul cu programe antivirus și printr-un firewall, care acționează ca un
scut.
 Nu utiliza aceeași parolă pentru toate conturile
tale.Folosește parole diferite, include numere,
litere și caractere speciale pentru a crește
securitatea parolei.
 Nu-ți face publice online informațiile personale.

Menține controlul asupra aspectelor privind
datele tale personale.
 Ai grijă ca întâlnirile online să rămână online.
• Descărcând muzică, filme fără să plătești,
încalci legile referitoare la drepturile de autor și
furi ceea ce aparține altcuiva.
 Respectați regulile de conduită pe Internet.
 Nu răspundeți celor care vă hărțuiesc.


SURSE:
-www.sigur. Info.
- http://ec.europa.eu/news/culture/070206_1_ro.htm
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