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11 ianuarie 2023 la 14:30 

Având în vedere importanţa dezvoltării competenţelor digitale ale elevilor, Institutul Intercultural Timişoara vă propune 
o sugestie de activitate didactică pe tema informării pe internet în siguranţă, adresată elevilor din clasele 
primare şi un ghid adresat părinţilor referitor la siguranţa online a copiilor. Activitatea didactică 
include materialul video „Informarea pe internet în siguranţă, pentru elevi din ciclul primar", disponibil 
aici: https://youtu. be/NsQoZFPMj 1 A 

Ne dorim să sprijinim elevii în înţelegerea atât a oportunităţilor, cât şi a riscurilor potenţiale ale internetului şi ale 
comunicării prin mediul electronic, astfel încât aceştia să devină cetăţeni educaţi şi competenţi pentru o participare 
civică democratică. 

Vă rugăm să transmiteţi aceste materiale colegilor dumneavoastră care ar putea fi interesaţi. 

Mulţumim pentru sprijin şi vă dorim să aveţi multă energie şi inspiraţie în activitatea dumneavoastră! 

Manuela Oprea-Toma 
Institutul Intercultural Timişoara 
www.intercultural.ro 

2 ataşamente 

~ Ghid pentru parinti_siguranta online .. docx 
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~ Activitate educaţie media clasele primare.docx 
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Ghid pentru părinţi 
despre siguranţa copiilor online 

Internetul oferă atât de multe facilităţi şi avantaje, încât putem uşor să ajungem să ignorăm 
potenţialele pericole. Copiii pot fi expuşi la diferite riscuri legate de activitatea online, cum 
ar fi: 

Expunerea la informaţii inadecvate vârstei, de exemplu imagini care îi pot afecta 

emoţional, conţinut pornografic, etc.; 

Să fie contactaţi de persoane rău-intenţionate şi să devină victime ale unor 

infracţiuni, de exemplu escrocheriile online; 

Să fie hărţuiţi online; 

Să acceseze site-uri, email-uri sau alte conţinuturi care pot să ducă la virusarea sau 

afectarea dispozitivelor şi pierderea datelor; 

Să divulge informaţii personale, date sensibile; 

Să publice informaţii defăimătoare - imagini, video-uri; 

Să se implice în activităţi de bullying sau ilegale. 

Asiguraţi-vă că pe dispozitivul utilizat de copilul dumneavoastră este instalat un program 
antivirus şi că îl actualizaţi atunci când este cazul. 

Discutaţi cu copiii despre siguranţa online şi despre cum pot să folosească optim internetul. 
Unele reguli de bază pot fi stabilite de la început, atunci când copilul primeşte un dispozitiv 
sau are acces la utilizarea internetului. Anumite reguli sunt generale, cum ar fi „Nu ne 
întâlnim cu persoane cunoscute online". Însă ori de câte ori apare o situaţie pe care nu am 
prevăzut-o, dar care constituie motiv de îngrijorare, este util să analizăm consecinţele 

împreună cu copilul şi să stabilim o nouă regulă sau cale de acţiune. 

Uneori copiii pot şti mai multe decât noi despre anumite aplicaţii sau programe, dar în 
calitate de părinţi putem să fim curioşi şi să înţelegem cum funcţionează acestea şi ce 
conţinut au. Este în regulă să testăm împreună cu copiii aplicaţiile, jocurile sau platformele. 
Chiar şi unele jocuri create special pentru copii pot avea conţinut nepotrivit: de exemplu 
promovează violenţa, au un limbaj vulgar sau orice alt conţinut pe care îl consideraţi 

dăunător pentru dezvoltarea psiho-emoţională a copilului. 

Programe de control parental,. securizare a dispozitivelor şi conturilor copiilor din mediul 
online 
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Software-urile de controlul parental reprezintă setări sau aplicaţii care permit monitorizarea 
şi limitarea a ceea ce vede copilul online. Părinţii pot accesa rapoarte de activitate cu site
urile vizitate şi aplicaţiile de copii, cu frecvenţa şi durata folosirii acestora. Totodată, pot să 
stabilească limite de timp pentru activitatea copilului pe internet, blocând accesul după 
scurgerea perioadei de utilizare alocate şi să stabilească ora de culcare pe dispozitiv, după 
care utilizarea acestuia este blocată. 

Unele dispozitive electronice - cum ar fi consolele de joc, televizoarele smart sau tabletele, 
telefoanele anumitor mărci - au sisteme de control parental incorporate. Pe alte dispozitive 
controlul parental poate fi setat din aplicaţii precum Google Play sau Google Family Link. 

Instalarea setărilor de control parental nu înseamnă că nu mai este important să petrecem 
timp cu copilul şi să sprijinim felul în care interacţionează cu internetul. Nici un sistem de 
control parental nu este 100% eficient, de aceea este la fel de important să dezvoltăm 
obiceiurile sănătoase şi gândirea critică prin conversaţii şi analizarea diferitelor situaţii care 
apar. Vă invităm să vizionaţi împreună cu copilul dumneavoastră materialul video 
„Informarea pe internet în siguranţă, pentru elevi din ciclul primar", disponibil aici: 
https://youtu.be/NsQoZFPMjlA 

Timpul petrecut în faţa ecranelor de către copii 

Când analizăm efectele timpului petrecut pe ecrane asupra copiilor noştri, este util să 
reflectăm şi asupra altor factori în afara duratei propriu-zise, cum ar fi: 

Vârsta copilului şi nevoile de dezvoltare specifice. Academia Americană de Psihiatrie 

a Copilului şi Adolescentului recomandă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 

ani ca timpul non-educaţional petrecut în faţa ecranelor să nu depăşească 1 oră pe zi 

în timpul săptămânii şi 3 ore pe zi în timpul week-end-ului. Pentru copiii cu vârsta de 

peste 6 ani se păstrează recomandarea de a petrece cât mai puţin timp în activităţi 

pasive de urmărire a ecranelor şi de încurajare a dezvoltării la copii a unor obiceiuri 

de petrecere activă a timpului liber. 

Ce alte activităţi are copilul în programul zilnic. Face suficientă mişcare? Are ocazii să 

interacţioneze direct cu adulţi şi copii, astfel încât să îşi dezvolte abilităţile socio

emoţionale? Este suficientă conectare în viaţa copilului, cu persoane semnificative? 

Conectarea se referă la interacţiuni în care copilului i se satisfac nevoile de a se simţi 

îh siguranţă, de a simţi că este important, valorizat, în care curiozitatea şi interesele 

lui sunt respectate în cadrul unor limite sănătoase. 
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Tipul de activităţi în care se implică online şi efectul acestora asupra vieţii 

intelectuale şi emoţionale a copilului. Au un conţinut adecvat vârstei? Sunt 

interactive? Sunt benefice pentru starea de bine a copilului şi pentru dezvoltarea sa? 

Mai ales pentru copiii cu vârste mici, cea mai utilă formă de contact cu tehnologia digitală 
este în cadrul relaţiei cu un adult care să medieze interacţiunea şi să asigure o învăţare şi o 
experienţă ghidată. 

Material realizat în cadrul proiectului 
„Cultura democratică, un proiect al comunităţii" 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă 
https://www.intercultural.ro/cultura-democratica-un-proiect-al-comunitatii/ 

Proiect derulat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Asociaţia pentru 
Solidaritate, Cultură, Educaţie şi Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat şi cu Academia 
pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 
România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-
2021. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Granturilor 
SEE şi Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informaţii accesaţi www.eeagrants.org. 
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Educaţie media pentru elevii din clasele primare 

Sugestie de activitate didactică pe tema informării pe internet în siguranţă 

În această activitate elevii vor: 
Înţelege concepte de bază legate de informarea pe internet; 
Analiza pericolele atunci când utilizează internetul; 
Discuta despre acţiunile concrete pe care le pot face pentru a utiliza internetul în siguranţă. 

Demersul didactic: 

1. Cadrul didactic anunţă elevii că vor viziona un scurt material video referitor la siguranţa 
online şi apoi vor discuta despre termenii noi şi ideile care apar în video. Se proiectează 
materialul video „Informarea pe internet în siguranţă, pentru elevi din ciclul primar", 
disponibil aici: https://youtu.be/NsQoZFPMjlA 

2. Cadrul didactic propune o discuţie după urmărirea materialului video, pe baza următoarelor 
întrebări: 

a. Ce cuvinte noi aţi reţinut din video? Vor fi notaţi pe tablă termeni precum internet, 
motor de căutare, cuvinte cheie, website, fereastră pop-up, virus, link etc., apoi 
cadrul didactic va citi fiecare termen nou şi va întreba elevii dacă doreşte cineva să îl 
explice pe baza informaţiilor reţinute din material, precum şi din informaţiile deţinute 
anterior. Se pot proiecta diferite pagini cu resurse de pe internet pentru a ilustra 
conceptele discutate. Dacă elevii au nevoie de clarificări în plus, se poate stabili câte 
un elev responsabil care să caute mai multe informaţii despre un concept şi să le 
prezinte în ora următoare colegilor. 

b. Care sunt recomandările din video referitoare la căutarea de informaţii în siguranţă 
pe internet? Ce alte reguli cunoaşteţi, fie de la părinţi, fie din alte surse, privind 
utilizarea internetului? Elevii sunt invitaţi să ofere exemple de situaţii din viaţa lor sau 
despre care au auzit de la prieteni cu privire la pericolele online şi recomandările 

pentru evitarea lor. Cadrul didactic poate să completeze aceste sugestii cu 
informaţiile din materialul suplimentar pentru profesor. 

Pentru a răspunde la întrebări şi a discuta în profunzime despre acestea, cadrul didactic poate să 
opteze să împartă elevii pe echipe pentru a răspunde la toate sau la unele dintre întrebări. Pentru 
fiecare întrebare se anunţă câte minute au pentru discuţia în echipe. La expirarea timpului, un 
reprezentant al echipei va prezenta în grupul mare concluziile discuţiei. O alternativă este lucrul în 
perechi, de exemplu fiecare elev/elevă să discute cu colegul/colega de bancă. În acest mod ne 
asigurăm că toţi elevii vor fi implicaţi activ în procesul de analiză şi reflecţie asupra informaţiei. 

3. Invitaţi elevii să completeze chestionarul privind siguranţa pe internet, disponibil în Anexa de 
la finalul acestui document. Completaţi şi dumneavoastră chestionarul pentru a vă familiariza 
cu el. Elevii pot completa quiz-ul acasă, înainte de oră, sau în timpul orei. 
Discutaţi cu elevii pornind de la următoarele întrebări: 

a. Cum a fost pentru voi să completaţi acest chestionar? Dificil, uşor, interesant ... ? 
b. Aţi ştiut răspunsurile la majoritatea întrebărilor sau doar la câteva? 
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c. Ce aţi aflat interesant din acest chestionar? 
d. Care sunt principalele lucruri despre informarea în siguranţă pe internet pe care ar 

trebui să le ştie toată lumea? 
e. Invitaţi elevii să se gândească individual, la un lucru pe care îl va face diferit de acum 

încolo în folosirea mediului digital. Poate fi o schimbare mai mică sau mai mare, în 
funcţie de preferinţele fiecăruia. Dacă este cazul, cadrul didactic le poate sugera 
câteva tipuri de acţiuni din cele sugerate în textul de mai jos şi nu numai. Apoi, 
câteva persoane voluntare sunt invitate să împărtăşească cu toată clasa schimbarea 
pe care intenţionează să o facă. 

4. Elevilor li se propune să creeze, individual sau pe echipe, o poezie, un cântec, un desen, un 
colaj sau orice alt produs artistic plecând de la experienţa lor online. Cum e pentru mine 
internetul? Ce le-aş transmite altor copii despre cum să aibă grijă de ei în activitatea online? 
Acest proiect poate fi realizat acasă, fie în cadrul unei alte discipline, de exemplu la Arte 
vizuale, Muzică sau Dezvoltare personală. 

Text explicativ pentru cadrele didactice 

Pentru discuţii cu elevii pe tema siguranţei pe internet atunci când caută informaţii 

Internetul ne poate ajuta să aflăm răspunsuri rapide la multe întrebări şi ne poate oferi foarte multe 

informaţii, mai multe decât ar încăpea în orice carte. Însă, spre deosebire de informaţiile care se 

găsesc în manualele şcolare sau de informaţiile pe care ni le-ar oferi un adult de încredere, 

informaţiile pe care le găsim prin intermediul motoarelor de căutare pe internet nu sunt toate 

verificate. Aproape oricine poate să creeze un website şi să posteze orice informaţie doreşte: poze, 

filmuleţe, articole etc. Astfel, pe internet pot să fie şi informaţii vechi, incorecte, manipulatoare sau 

cu un conţinut nepotrivit pentru copii. 

Ce putem să facem ca să ne informăm corect şi în siguranţă pe internet? 

Oferiţi elevilor sugestiile de mai jos, adecvând termenii şi limbajul la vârsta şi capacitatea de 

înţelegere a copiilor. În funcţie de vârsta copiilor, puteţi alege să prezentaţi şi să discutaţi doar despre 

o parte din recomandări. Iniţiaţi o discuţie cu elevii pornind de la riscurile sau consecinţele negative 

care pot să decurgă din nerespectarea acestor recomandări. 

Informaţi-vă din mai multe surse şi verificaţi dacă informaţia este prezentată diferit. 

Deschideţi mai multe pagini şi vedeţi cum este prezentat subiectul pe diferite website-uri. 

Verificaţi sursa informaţiilor: cine a creat website-ul? Aparţine unei persoane sau unei 

instituţii, cum ar fi primăria, o universitate, un spital? Oferă informaţii de specialitate sau 

sunt expuse părerile şi opiniile unei persoane? 

Nu daţi click pe orice fereastră care apare pe ecran. Ferestrele de tip pop-up sunt cele care 

apar automat, de exemplu pentru că site-ul pe care aţi intrat vă informeză despre politica de 

protecţie a datelor cu caracter personal sau pentru că sunteţi invitaţi să vă înscrieţi pe lista 

lor de e-mail. însă uneori ferestrele pop-up sunt reclame sau pot avea conţinut nepotrivit 

pentru vârsta voastră. Unele pot să conţină chiar viruşi. Dacă nu sunteţi siguri ce reprezintă, 

închideţi fereastra apăsând pe X şi cereţi ajutorul unui adult. 
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Gândiţi-vă de două ori înainte de a da click pe linkuri sau de a deschide ataşamente. 

Nu oferiţi informaţii personale precum adresa de acasă, vârsta sau ce program de lucru au 

părinţii, chiar dacă vi se promit câştiguri sigure sau alte avantaje. Verificaţi cu un adult dacă 

nu sunteţi sigur. 

Când publicaţi ceva pe internet, de cele mai multe ori acel text sau acea fotografie nu vă mai 

aparţine şi nu mai puteţi să controlaţi la cine ajunge informaţia şi cum va fi folosită. 
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Anexă: 

Chestionar pentru elevii din clasele primare pe tema siguranţei pe internet 

1. Cine poate să facă un website pe internet? 

a. Orice persoană, dacă are aprobarea unei instituţii care verifică website-urile. 

b. Numai persoanele cinstite. 

c. Doar adulţii. 

d. Oricine 

e. Doar instituţiile, cum ar fi primăriile, universităţile, spitalele, poliţia. 

2. Informaţia care nu mai este actuală sau adevărată este ştearsă automat de pe internet. 

a. Adevărat 

b. Fals. 

3. Informaţiile personale pe care le oferi pe internet sunt întotdeauna în siguranţă şi nu ajung la 

persoane necinstite. 

a. Adevărat 

b. Fals 

4. Ferestrele pop-up 

a. Este bine să dăm click pe toate ferestrele pop-up deoarece conţin informaţii folositoare 

b. Sunt ferestre mici care apar aut.ornat pe ecran atunci când intrăm pe website-uri 

c. Dacă nu suntem siguri ce reprezintă, e recomandat să închidem fereastra apăsând pe X şi să 

cerem ajutorul unui adult. 

Proiect derulat de: 

Asociaţia pentru Solidaritate, 
Cultură, Educaţie şi Dezvoltare 

MENNESKERETTIGHETS 
AKADEMIET 

i=tUMANRIGHTSAcADE.MY 

Cu sprijinul: 

/ 
~· 
ROMANIAN - AMERICAN 



loeland eprjli _____ _ 
Liechtenstein Active 
Norway citizens fund 

Răspunsuri corecte: 

l. Răspuns corect: d. 

Oricine poate crea un website pe internet. Nu este foarte greu, iar informaţia despre cum să o faci se 

găseşte chiar pe internet. Uneori nu costă mult sau este chiar gratuit. Informaţia care este pusă pe 

website poate fi văzută în întreaga lume. 

2. Răspuns corect: Fals 

Odată ce a fost pusă pe internet, informaţia rămâne acolo pentru totdeauna, dacă cineva nu o 

modifică sau o şterge. De multe ori, oamenii sunt ocupaţi şi nu mai revin pentru a schimba 

informaţia, chiar dacă nu mai e adevărată şi lucrurile s-au schimbat între timp. 

3. Răspuns corect: Fals 

Când oferi o informaţie sau publici ceva pe internet, de cele mai multe ori nu îţi mai aparţine şi nu 

mai poţi să controlezi la cine ajunge informaţia şi cum va fi folosită. Nu oferiţi informaţii personale 

precum adresa de acasă, vârsta sau ce program de lucru au părinţii chiar dacă vi se promit câştiguri 

sigure sau alte avantaje. Verificaţi cu un adult dacă nu sunteţi sigur. 

4. Răspunsuri corecte: b,c. 

Ferestrele de tip pop-up sunt cele care apar automat, de exemplu pentru că site-ul pe care ai intrat te 

informeză despre politica de protecţie a datelor cu caracter personal sau pentru că eşti invitat să te 

înscrii pe lista lor de e-mail. Însă uneori ferestrele pop-up sunt reclame sau pot avea conţinut 

nepotrivit pentru vârsta ta. Unele pot să conţină chiar viruşi. Nu daţi click pe orice fereastră care 

apare pe ecran. 

Material realizat în cadrul proiectului 
„Cultura democratică, un proiect al comunităţii" 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă 
https://www.intercultural.ro/cultura-democratica-un-proiect-al-comunitatii/ 

Proiect derulat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Asociaţia pentru Solidaritate, 

Cultură, Educaţie şi Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat şi cu Academia pentru Drepturile Omului 

din Oslo, Norvegia cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, 

Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conţinutul acestui material nu reprezintă în 

mod necesar poziţia oficială a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informaţii 

accesaţi www.eeagrants.org. 
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