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CE ESTE INTERNETUL?

Internet-ul (prescurtarea de la International network = reţea 
internaţională) este o imensă reţea de reţele alcătuite din milioane de
computere şi de utilizatori.

Internetul s-a născut la mijlocul anilor 60 în forma ARPAnet 
(Advanced Research Projects Agency Net) - o reţea între mai multe computere 
din unele instituţii americane, ce lucrau pentru ARPA, un departament de 
cercetare din cadrul Pentagonului. ARPA a fost pus în funcţiune ca reacţie la 
succesul sovietic al lansării satelitului Sputnik în spaţiu în 1957. 
       Obiectivul său consta în proiectarea unei reţele de comunicaţii care să 
asigure transmiterea mesajelor chiar şi în cazul distrugerii sale parţiale într-
un bombardament nuclear. Rezultatul a fost încununat de succes şi s-a numit 
ARPAnet. ARPANET-ul a fost conceput iniţial ca o reţea la nivel restrâns, 
între centrele de cercetare academice, industriale sau guvernamentale.  La 
originea Internet-ului de azi se află reţeaua ARPAnet. Atunci când au făcut 
prima conexiune la distanţă între două calculatoare, constructorii ARPAnet 
nu bănuiau impactul pe care acest proiect îl va avea asupra evoluţiei reţelelor 
globale de calculatoare.

 
 
 
 



INTERNETUL este o lume fantastică, plină de informaţii utile şi de
lucruri distractive, la care toţi oamenii au dreptul, indiferent de vârstă 

sau cultura căreia aparţin. 
E adevărat că ei, tinerii şi copiii, sunt cei mai înfocaţi utilizatori. 

Dar, această lume ascunde pericole şi riscuri la care pot fi ei expuşi dacă
 nu respectă cîteva reguli importante:

1. Să stabilească împreună cu părinţii lor regulile de folosire a 
calculatorului, a Internetului şi a telefonului mobil.

2. Calculatorul să fie aşezat în camera cea mai accesibilă familiei.

3. Încercaţi să aflaţi mai multe despre “prietenii online” ai copiilor/elevilor,
aşa cum doriţi să-i ştiţi şi pe cei din lumea reală.

4. Parolele sunt secrete şi îţi aparţin!

5. Să postează cu mare grijă fotografii cu ei, 
prietenii sau cu familia lor!

 
 

6. Dacă cineva îi face să se simtă inconfortabil, pot oricând
 să renunţe la comunicarea cu acea persoană!

7. Nu tot ceea ce citesc sau văd pe Internet este adevărat!

8. Stabiliţi împreună cu elevii regulile de utilizare a calculatorului
şi Internetului în cadrul diferitor activităţi didactice.

9. Discutaţi despre riscurile la care se pot expune dacă acceptă întâlniri
cu persoane necunoscute cu care au comunicat prin email, chat sau telefon mobil.

10. Încurajaţi-i să ceară ajutor, în orice situaţie, persoanelor în care
au încredere, părinţi, profesori sau prieteni apropiaţi.

 
 
 



SAFER INTERNET DAY 2014

Ziua Siguranței pe Internet este un eveniment de anvergură europeană, 
desfășurându-se anual în luna Februarie, sub egida rețelei europene 

"INSAFE" – European Safer Internet Network în cadrul programului
Safer Internet Plus al Comisiei Europene.

Ziua Siguranței pe Internet are ca scop promovarea 
utilizării într-un mod mai sigur si responsabil a tehnologiei 

on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de catre copii și
adolescenți, precum și conștientizarea și educarea acestora 
asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet .

 
 
 

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 foarte rar 
gratuite. 
* Tonurile de apel, concursurile, jocurile, sunt modalități de a-i atrage pe 
oameni spre aceste servicii așa-zis 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 
cara îți afectează computerul.

 
 
 
 



 

CONTACTUL CU PERSOANE NECUNOSCUTE

Persoanele cunoscute online nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi.
Copiii sunt tentați să se întâlnească cu acești ,,amici“ virtuali, fără a

 informa părinții. 
Copiii nu sunt conștienți de pericolul pe care îl reprezintă aceste

întâlniri.
             Astfel, ei pot cădea victime unor astfel de indivizi.

 
 
 

SECURITATEA ON-LINE

* Protejează-ți computerul cu programe anti-virus 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 on-line datele personale.
* Ai grijă ca întălnirile on-line să rămână on-line.
* Descărcând muzică, filme fără să plătești încalci legile privind drepturile 

de autor. Acest fapt se numește FURT!!!
* Nu răspunde celor care te hărțuiesc!!!
* Nu deschide mail-urile de la necunoscuți!!

 
 
 
 
 



CUM SĂ PROCEDĂM CU CEI CARE NE HĂRȚUIESC?

* Ignorați-i, nu le acordați atenție!!
* 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 cu hărțuire drept dovezi!!
* Relatați incidentul unui adult în care aveți încredere!!
* Legături utile:

Linia verde pentru protecția copilului - ANPDC
08008200200
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