ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SIGURANȚEI PE INTERNET - SFATURI
PENTRU PROTECTIA COPIILOR, ELEVILOR, ADOLESCENȚILOR ÎN
MEDIUL ONLINE
1. Pentru a fi in siguranță atunci cand accesezi Internetul,este necesar să
cunoști, mai înainte de toate, riscurile la care te expui.
2. Informațiile pe care le găsim pe Internet nu sunt întotdeauna corecte.
Astfel, pentru a fi siguri, trebuie sa căutăm informația respectivă pe
mai multe surse de informare veridice, înainte de a o folosi.
3. Se întâmplă foarte des să primim email-uri de la expeditori
necunoscuți, email-uri în care ni se solicită anumite lucruri, sau care
pur și simplu ne deranjează. Pentru a evita astfel de situatii, trebuie să
evităm să dăm adresa de e-mail oricărei persoane și, în cazul în care
primim corespondență prin email de la necunoscuți cu mesaje
inadecvate, nu trebuie să le răspundem.
4. Folosirea unei camere web necesită o atenție deosebită. Este periculos
să permitem unor străini accesarea camerei noastre web. De asemenea,
cand nu folosim camera web, este absolut necesar să o deconectăm.
5. Pentru siguranța noastră, este necesar să nu postăm date cu caracter
personal, precum numele, adresa sau numărul de telefon.
6. De asemenea, este necesar să nu punem la dispoziția persoanelor
străine poze personale, pentru a nu ajunge în situația de a fi folosite de
către alte persoane, fără acordul nostru.
7. Informațiile ce țin de diverse conturi sunt extrem de pretioase. De
aceea, informațiile care vizează conturi bancare trebuie protejate cât
mai bine de către posesorii lor.
8. Nu de puține ori,se întâmplă ca persoane necunoscute nouă să ne
abordeze în vederea unei întâlniri face to face/ în realitate. Acest lucru
este unul extrem de periculos, de aceea este necesar să refuzăm
contactul cu aceștia.
9. În ziua de azi, folosirea unui antivirus este absolut necesară. Folosind
tot mai mult si mai des Internetul, virusii se răspândesc mult mai
repede, ceea ce poate produce pagube calculatorului virusat.
10. Descărcarea și rularea unor programe sau fișiere din surse
necunoscute pot conține viruși. De aceea este necesar să verifici sursa
fișierului sau să cumperi programul respectiv.
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11. Indiferent de scopul pentru care folosim Internetul, este necesar să
acordăm o deosebită atenție tuturor lucrurilor care țin de pericolele la
care suntem expuși prin folosirea acestuia.
12. Nu uitați că nu tot ceea ce citiți sau vedeți pe Internet este
adevărat!
13. Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe
Internet, anunţă-ţi părinţii întâi; oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce
au pretins că sunt pe Internet şi, astfel, poţi deveni victima traficului de
persoane şi a altor întâmplări tragice;
14. Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le
primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la viața reală și te
îndeamnă să săvârșești fapte, care îți pot pune viața în pericol, sau îi
pot afecta pe cei din jur;
15. Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe Internet, poţi oricând
să renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu eşti obligat să stai pe
Internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi
provoacă neplăcere sau teamă.

