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Mulţumim în mod deosebit:
• membrilor reţelelor Insafe şi INHOPE pentru aportul lor, precum şi pentru
eforturile lăudabile pe care le depun pentru a-i îndruma pe copii şi tineri să
devină utilizatori responsabili ai tehnologiilor online;
• Comisiei Europene pentru contribuţia sa susţinută la dezvoltarea reţelelor şi
iniţiativelor Insafe şi INHOPE, pentru un Internet mai bun, şi pentru abordarea sa
progresistă vizavi de transformarea Internetului într-un loc mai bun pentru copii;
• Google şi UPC pentru sprijinul acordat la materializarea acestei publicații;
• numărului mare de tineri care ne-au oferit feedback şi au testat activităţile din
acest ghid, precum şi Ministerelor Educaţiei din cadrul European Schoolnet
şi echipei European Schoolnet, pentru cooperarea şi dăruirea de care au
dat dovadă în procesul de transformare a educaţiei prin intermediul integrării
tehnologiilor online în demersul de predare-învăţare.

Introducere
Ce minunat e mediul online! Ne putem întâlni cu prietenii, putem face schimb de imagini şi melodii
preferate, ba chiar putem schimba lumea dacă, la fel ca Malala şi Martha, avem idei extraordinare şi
talent literar şi îndrăznim să preluăm iniţiativa (vezi pagina 15).
În paginile acestei cărţi, aveţi ocazia să vă testaţi competenţele, să aflaţi mai multe despre drepturile
voastre în mediul online şi să creaţi recomandări şi instrumente de lucru, pe care să le împărtăşiţi
cu tineri din întreaga lume. De asemenea, puteţi să aflaţi ce cred alţi tineri de vârsta voastră despre
anumite activităţi online şi ce-şi doresc aceştia de la Internet. Iată de ce ghidul poartă titlul „WWW –
Web We Want”!
Ce părere aveţi despre Internet? La ce ar trebui să-l folosim? Împărtășiţi opiniile voastre pe
www.webwewant.eu.

YORICK, 22 ani, student, Olanda
„Internetul… mijlocul principal de a stabili contacte cu
oamenii, în special contacte comerciale, de a clădi parteneriate şi de a face schimb de idei cu şcoli din alte ţări.”

CHARLOTTE, 17 ani, elevă, Franţa
„Am o singură întrebare: am putea trăi astăzi fără Internet? Sincer, nu cred. Avem nevoie de el până şi pentru a
afla starea vremii. A devenit o parte importantă a vieţii
noastre. S-au creat chiar şi componente care pot fi controlate cu telefonul! Internetul are şi părţi bune, şi părţi
rele. Poţi consulta orice informaţie, oricând doreşti, iar
ăsta e un lucru incredibil.”

TEREZA, 20 ani, studentă la medicină, Cehia
„Un spaţiu sigur, nerestricţionat, adevărată sursă de inspiraţie, în care oricine îşi poate exprima părerile şi gândurile
fără să fie expus la abuzuri şi critici excesive din partea
celorlalţi (în funcţie de legislaţia fiecărei ţări).”

FLORAN, 20 ani, student, Olanda
„Internetul este deja un lucru bun, însă este menit să fie
un spaţiu al libertăţii de expresie. Dacă un anumit conţinut
este deja online, trebuie să ai posibilitatea să-l descarci.”

ISABELLE, 12 ani, elevă, Olanda
„…căutare de informaţii, jocuri şi e-mail.”

LIVI, 22 ani, studentă, Marea Britanie
„Internetul este un instrument de comunicare fantastic.
Eu fac totul pe Internet. Învăţ să fac diferite lucruri urmărind videoclipuri pe YouTube. Citesc online toate materialele de care am nevoie la facultate, totul e la zi.”

ĽUBOŠ, 14 ani, elev, Slovacia
„Vrem ca Internetul să fie un spaţiu liber şi sigur pentru
toată lumea.”

JOSH, 18 ani, elev şcoală profesională, Marea Britanie
„Internetul este mijlocul prin care comunic cu prietenii
şi îmi desfăşor viaţa socială, cu precădere prin intermediul Facebook; în plus, e o modalitate de a obţine rapid
informaţii.”

IOANNA, 17 ani, elevă, Grecia
„Internetul ar trebui să fie precum un puzzle. Fiecare
persoană din lume contribuie cu o parte din cunoştinţele
sale şi astfel oamenii ajung să „clădească” o lume plină
de informaţii, care este în mod constant actualizată şi
îmbogăţită, până când capătă legitimitate.”
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1.1.

„Nu există drepturi fără îndatoriri

Drepturi

deopotrivă.” Sam

Drepturile protejează persoanele sau grupurile de nedreptate. Ele
permit persoanelor să-şi atingă întregul potenţial, în calitate de membri activi şi responsabili ai societăţii din care fac parte. Drepturile
reprezintă responsabilitatea pe care fiecare persoană sau grup o are
faţă de ceilalţi. De asemenea, ele se traduc prin respect de sine şi
faţă de ceilalţi. Drepturile creează obligaţii morale şi legale, pe care
naţiunile şi oamenii trebuie să le respecte.1

Libertate de expresie
Educaţie

Confidenţialitate

Securitate personală

Respect
Informaţii
corecte

Dreptul la replică

ate/
Drept de propriet
Drept de autor

Acces la
informaţie

Participare

Mediu sigur

Identificaţi drepturile şi responsabilităţile voastre online dintre conceptele de mai sus. Pot ele
avea ambele valenţe? De asemenea, puteţi menţiona alte cuvinte care consideraţi că au legătură cu drepturile şi responsabilităţile voastre online.
Pentru a afla care sunt toate drepturile şi responsabilităţile voastre, citiţi „Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului”, disponibilă aici: http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/conventia.pdf.

DREPTURI
Libertate de expresie

RESPONSABILITĂŢI
Respect pentru alţii

Australian Broadcasting Corporation (Corporaţia australiană de Difuzare) (2000), ”Drepturile omului: ce și când” (online), consultat la data de
04/01/2013

1
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Am 18 ani.
Drepturile şi
responsabilităţile mele
diferă de ale tale?

Joanna

Am 14 ani.
Ce drepturi şi
responsabilităţi am
online?

Josh

Consideraţi că există diferenţe între drepturile Joannei şi ale lui Josh?
Dar între responsabilităţi?

18 ani

14 ani

Unele drepturi şi responsabilităţi sunt compatibile, altele par să fie în contradicţie.
Identificaţi o serie de compatibilităţi/contradicţii în drepturile şi responsabilităţile voastre
online şi explicaţi-le.

DREPTURI

RESPONSABILITĂŢI

=

≠

Drepturile şi responsabilităţile mele online
Josh
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1.2.

a supremă

re
Termeni şi condiţii, provoca
Termeni şi
condiţii

Înţelegeri, prevederi, cerinţe, reguli, specificaţii şi
standarde generale şi speciale, care sunt parte
integrantă a unui acord sau a unui contract.2

Cu siguranţă aţi bifat căsuţe pe diferite site-uri,
unde vă exprimaţi acordul cu termenii şi condiţiile acelor site-uri. Dar ştiţi cu adevărat cu
ce aţi fost de acord? Deşi par texte nesfârşite,
scrise în termeni juridici indescifrabili, acordul

exprimat prin bifarea acelor căsuţe vă obligă să
respectaţi un set de drepturi şi responsabilităţi,
prin urmare este important să încercaţi să înţelegeţi ce spun.

Ce-aţi zice să acceptaţi provocarea chiar acum?
Pentru conţinutul acoperit de drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi fotografiile şi videoclipurile
(conţinut IP), ne poţi oferi în mod specific permisiunea următoare, care face obiectul setărilor de confidenţialitate şi de aplicaţie: ne acorzi o licenţă globală neexclusivă, transferabilă, sub-licenţiabilă, cu drept de
reproducere liberă, pentru utilizarea oricărui conţinut IP pe care îl postezi pe Facebook sau în legătură cu
Facebook (Licenţă IP). Această Licenţă IP expiră când îţi ştergi conţinutul IP sau contul, cu excepţia situaţiei
în care conţinutul tău a fost distribuit altor persoane, iar acestea nu l-au şters.
Referinţă: ...............................................................

Q1 De unde provine acest text? (completaţi rândul „Referinţă” de mai sus)
DA
NU
Q2 Aţi fost de acord cu aceşti termeni şi condiţii?
Q3 Puteţi traduce acest fragment într-un limbaj mai accesibil în spaţiul de mai jos?

BusinessDictionary (2012), ”Termeni şi condiţii” (online), http://www.businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html,
consultat la data de 20/08/2012.

2
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AŢI
I
T
Ş
CĂ?

Clément

Unei persoane obişnuite i-ar trebui
76 de zile a câte opt ore de lucru să
citească politicile de confidenţialitate
ale tuturor site-urilor cu care
interacţionează într-un an. Nu-i de
mirare că oamenii derulează paginile
şi dau click pe „Sunt de acord cu toţi
termenii şi condiţiile”. 3

Acum că aţi început să descifraţi termenii juridici, ce-aţi zice să efectuaţi câteva „traduceri” pe care să le puteţi consulta pe viitor? Printați termenii şi condiţiile unui site
pe care-l vizitaţi cu regularitate şi alcătuiţi un rezumat al punctelor-cheie

AŢI
I
T
Ş
CĂ?

Au fost concepute instrumente de lucru care să vă ajute să înţelegeţi
termenii şi condiţiile dificile. Un astfel de exemplu este EULAlyzer.

„O imagine face cât 1.000 de cuvinte”
Iată de ce în comunicarea de azi folosim simboluri. Identificaţi semnificaţia
următoarelor simboluri:

Acum încercaţi să concepeţi câteva pictograme care să simbolizeze punctele-cheie pe care
v-aţi aştepta să le găsiţi într-un set de termeni şi condiţii.

Confidenţialitate

The Atlantic (2012), ‘Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days’ (online), http://www.theatlantic.com/
technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/, consultat la 20/08/2012.

3
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1.3.

rile…

dreptu
Când nu vă sunt respectate

Violare

Nerespectarea unei legi sau a unei reguli. Violarea nu reprezintă
automat o infracţiune.4
În limbaj juridic, se foloseşte cuvântul încălcare 5 de ex., încălcarea
drepturilor de autor.

Drepturile voastre online pot fi violate sau încălcate în multe feluri. Uneori, este cazul unei încălcări a etichetei online sau a comportamentului etic online preconizat, alteori însă poate fi cazul
unei încălcări a legii care poate avea chiar consecinţe legale.

Enumeraţi câteva modalităţi în care drepturile voastre online pot fi încălcate sau violate.
1

Un comentariu deplasat făcut pe profilul tău de pe un site social – mesajul conţine injurii

2
3
4
5

„Odată am cumpărat o aplicaţie online, iar banii au început să-mi dispară în mod regulat din cont. Mama s-a supărat foarte tare, dar a reuşit
pâna la urmă să-i recupereze.”

James

Ce drepturi i-au fost violate în acest
caz? Credeţi că s-a achitat de
responsabilităţi? Cum credeţi că a
găsit mama lui soluţia la problemă? Voi aţi
raporta o astfel de problemă? Ştiţi unde?

Unde
putem semnala
violarea drepturilor noastre?

Care ar fi cea mai bună soluţie pentru problemele menţionate mai sus?
Discutaţi toate soluţiile posibile şi notaţi-o pe cea care vi se pare cea mai bună.
1

Discută cu persoana care a făcut comentariul. Dacă e cazul, blochează utilizatorul respectiv.

2
3
4
5

4
5

10

Merriam-Webster (2012), ‘Violation’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/violation, consultat la 18/01/2013.
Ibid, ‘Infringement’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/infringement, consultat la 18/01/2013.
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În opinia voastră, următoarele acţiuni reprezintă o violare a unor drepturi
în ţara voastră?
Care ar fi consecinţele fiecărei încălcări?
Etichetarea falsă a unor persoane în
fotografii
DA

NU

Încărcarea unei imagini a unui simbol cultural
protejat de drepturi de autor (o siglă, un
simbol, un chip etc. recunoscut de toată
lumea) cu sau fără menţionarea sursei
DA

NU

Un profesor publică o fotografie cu clasa sa pe un
site social, fără acceptul părinţilor.
DA

DA

NU

Cineva a fost arestat pentru piratarea telefoanelor, fără să fie condamnat.
Cu toate acestea, ai scris pe profilul lui „X este
pirat de telefoane!!!!”

NU

Deschiderea unui cont de Facebook sub un
nume fals.
DA

Încărcarea unei fotografii făcute de tine la un
concert la care organizatorii interzic fotografiile
şi filmările

DA

NU

În oraşul tău au loc proteste de stradă. Nu participi,
dar scrii pe contul tău: „Super! Proteste de stradă în
oraşul meu! Le ador!”
DA

NU

O fată de 15 ani se fotografiază goală şi
trimite fotografia prietenului ei.

NU

Drepturile şi responsabilităţile mele online

DA

NU
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2.1.

E timpul să gândim critic!
Date (1) ale căror acurateţe şi grad de actualitate au fost
verificate, (2) care sunt concrete şi organizate într-un anumit
scop, (3) care sunt prezentate într-un context care le conferă
sens şi relevanţă şi (4) care pot conduce la o creştere a gradului de înţelegere şi o reducere a gradului de incertitudine.6

Informaţiile

Informaţiile:

alegerea îţi aparţine!

Ce informaţii luăm de pe
Internet?
Ce informaţii punem pe
Internet?

E foarte util pentru
cumpărături. Mă uit la
haine în magazine, apoi
intru pe Internet şi le
cumpăr mai ieftin!

12

Eu folosesc Internetul la
teme. Conţine foarte multe
informaţii, uneori poate prea
multe. Odată am folosit un
site, după care mi-am dat
seama că informaţia nu era
adevărată. A fost o pierdere
de timp.

Charlotte

Fac parte dintr-o trupă. Noi folosim netul ca să facem publice informaţii despre concertele noastre şi ca să încărcăm
videoclipurile pieselor noi. Nu sunt sigur
câte persoane se uită pe el, însă cei
care ştiu de site îl vizitează. E o modalitate bună de a informa multă lume cu
uşurinţă.

Josh

6

Internetul este o realitate
cu dublu sens. Elevii trebuie
să fie învăţaţi cum să folosească selectiv informaţiile
de pe Internet.

Indiferent ce vrei să faci, trebuie
să pui multe informaţii online. Mă
cam îngrijorează faptul că trebuie
să-mi dau adresa şi numărul de telefon. Cred că e OK să-mi dau adresa
de e-mail, dar oricum mi-am făcut
mai multe conturi, în caz că primesc
multe mesaje nesolicitate.

Livi

BusinessDictionary (2012), ‘‘Information’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/information.html, consultat la 20/08/2012.

„Informaţia nu înseamnă cunoaştere”, Albert Einstein

Ce informaţii luaţi de pe Internet?

Ce informaţii puneţi pe Internet?

ADEVĂRAT sau FALS? Toţi credem că noi n-am putea fi victimele unei înşelătorii. Adevărul este însă că
escrocii devin tot mai pricepuţi, iar noi nu devenim neapărat mai înţelepţi. De câte ori nu aţi văzut o fereastră pop-up care ne anunţă că am câştigat premiul întâi sau că am fost selectaţi pentru ceva anume?

Nu e tocmai uşor să depistezi o escrocherie – voi cât
de buni sunteţi?

Aruncaţi o privire pe site-urile de mai jos. Reuşiţi să le identificaţi pe cele false?

Pentru mai multe exemple de acest gen, vă invităm să vizitaţi
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
unde aveţi ocazia să vă testaţi viteza cu care puteţi depista un site fals7.

7

Symantec (2012), ‘Staying Safe Online’ (online), https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/, consultat la 10/09/2012.
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Cum ştim dacă informaţiile găsite online sunt sigure şi de încredere?
AŢI
ŞTI ?
CĂ

În Marea Britanie, 33% din copiii de 12-15 ani au
declarat că toate rezultatele unei căutări pe Internet
trebuie să conţină informaţii adevărate.8

Aţi putea menţiona cinci reguli de căutare eficientă a informaţiilor online?
1
2
3
4
5

Navigare sigură pe Internet
Informaţiile nesigure nu reprezintă singurul risc de pe Internet. Menţionaţi alte riscuri la care trebuie
să fim atenţi, în casetele de mai jos. Prima casetă conţine un exemplu.

Viruşi

Aruncaţi o nouă privire la riscurile menţionate şi ordonaţi-le de la 1 la 6, 1 fiind riscul
care vă îngrijorează cel mai mult. Comparaţi rezultatele voastre cu cele ale colegilor,
pentru a vedea dacă aceştia sunt de acord cu riscurile menţionate de voi şi cu modul
în care le-aţi ordonat.

Ofcom (2012), ‘Children and Parents : Media Use and Attitudes Report’ (online), http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/oct2012/main.
pdf, p.104 consultat la 10/09/2012.

8
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2.2.

edibil

Trusa jurnalistului online cr

Profesia sau practica de a relata, fotografia sau redacta ştiri
pentru oricare dintre canalele mass-media.9

Jurnalism

Blogurile au devenit o modalitate de relatare a evenimentelor în timp real, foarte apreciată de cetăţeni, modalitate care le poate oferi şi copiilor şi tinerilor un mijloc de influenţare a opiniei publice.
Iată două exemple.

1

„Un taliban înarmat a rănit-o marţi pe Malala Yousafzai, o adolescentă pakistaneză de 14 ani, din Valea Swat,
care milita pentru educaţie, catalogându-i opera drept „o obscenitate”…”
The Washington Post, 10/09/2012 10

Căutaţi povestea Malalei Yousafzai pe Internet.
Descrieţi faptele Malalei şi rezultatele acţiunilor ei.
Ce a făcut Malala?

Rezultatele acţiunilor ei:

Iată un alt exemplu, de această dată vizând blogul unui copil de 9 ani.

2

„La începutul acestui an, Martha Payne, o şcolăriţă de nouă ani din Lochgilphead, Scoţia, a ajuns subiect
în presa internaţională în momentul în care blogul ei, axat pe mâncarea din şcoli, a fost „blocat” de consiliul local...”
Sarah Rainey, The Telegraph, 2/12/2012 11

Ce a făcut Martha? Cum a acţionat? Care au fost rezultatele?
Ce a făcut Martha?

Rezultatele acţiunilor ei:

Care au fost cele mai de încredere surse de informaţii despre Malala şi Martha? Cum aţi
ajuns la concluzia că sunt de încredere?

The Free Dictionary (2012), ‘Journalism’ (online), http://www.thefreedictionary.com/journalism, consultat la 21/12/2012.
Khazan, O. (2012), ‘Interview with 14-year-old Malala Yousafzai who was shot by Taliban (online), http://www.washingtonpost.com/blogs, consultat la
10/09/2012.
11
Payne, M. (2012), ‘Martha Payne: diary of a girl who fed the starving’ (online), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews, consultat la 10/09/2012.
9
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15

Menţionaţi în caseta de mai jos cinci dintre „instrumentele” pe care consideraţi că le-au folosit Malala şi Martha pentru a da credibilitate şi forţă
blogurilor lor. Sunteţi de acord cu primul instrument menţionat?
1

Relatează experienţe personale într-un mod obiectiv, lipsit de senzaţional.

2
3
4
5

Acum, să vedem ce poate face un jurnalist online, iar unul offline nu. Dar invers? Există lucruri
pe care le poate face un jurnalist offline, dar care n-ar fi posibile online? (de ex., drepturi de autor,
controlul calităţii, diseminare...)

Un jurnalist online
poate

Un jurnalist offline
poate

Atât Malala, cât şi Martha au luat atitudine faţă de nişte aspecte ce le preocupau. E rândul vostru
acum să încercaţi să scrieţi, în cel puţin zece rânduri, un scurt articol informativ pe blog despre
riscul pe care l-aţi situat în fruntea listei din tabelul Navigarea sigură pe Internet, de la pagina
14. De ce ar trebui să ne preocupe pe toţi acest risc online şi cum putem acţiona?
Mai întâi, verificaţi informaţiile, apoi rugaţi-vă colegii să vă spună dacă articolul vostru li se
pare clar şi credibil. Încărcaţi-vă blogul pe www.webwewant.eu. Aveţi posibilitatea să
evaluaţi şi celelalte bloguri publicate acolo.

16
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2.3.

Gândiţi înainte să publicaţi

Libertatea de expresie

Dreptul de a-ţi exprima ideile şi opiniile liber, prin
viu grai, scris sau alte forme de comunicare, fără
însă a aduce în mod voit prejudicii persoanei şi/sau
reputaţiei altora prin intermediul unor afirmaţii false sau
înşelătoare.12

Sunteţi pe punctul de a publica nişte fotografii de la petrecerea din weekendul trecut pe o reţea
socială. Pe care le încărcaţi şi pe care dintre prietenii voştri îi etichetaţi?

Descriere: Amy e una dintre prietenele
tale cele mai bune. Nu foloseşte Internetul atât de des ca tine. Amy face parte
din clubul de teatru al şcolii şi e pe punctul să dea probă pentru o emisiune de
televiziune.

Descriere: Aidan e prietenul tău cel
mai bun. Vă cunoaşteţi de când eraţi
bebeluşi! Aidan adoră muzica şi compune mai tot timpul melodii noi, pe care
le prezintă publicului prin intermediul
site-ului SoundCloud.
Nume de utilizator Twitter: musicandaidan

Nume de utilizator Twitter:
@amy_singsdances

Aspiraţii: să ajungă profesor de muzică.

Aspiraţii: să-şi folosească talentul în emisiuni TV/
musicaluri.
Personalitate: distractivă, empatică, sensibilă. Gata
să te asculte când vrei să discuţi cu cineva.
Îi place: să cânte, să danseze, să mănânce carne de
pui picantă şi să iasă cu prietenii.

  Descriere: Cristian este un geniu ascuns. A trecut într-o clasă mai mare pentru că este extrem de priceput la matematică. Este şi zvăpăiatul grupului său
de prieteni. Vrea să participe la orice şi îi
place să contrarieze.
  Nume de utilizator Twitter:
@sexy_cristian _can
  Aspiraţii: să ajungă unde şi-a propus, dar şi să se
distreze în paralel.
Personalitate: Cristian face totul la repezeală şi nu
se prea gândeşte la consecinţe. Are darul să te facă
să râzi, posedând un simţ ascuţit al umorului.
  Îi place: cam totul!

Ce credeţi că s-a întâmplat în weekend?
Care dintre prieteni ar putea să reacţioneze
neplăcut la faptul că aţi încărcat fotografiile
fără să le cereţi permisiunea?

Personalitate: Lui Aidan îi vine greu să se exprime
fără să folosească cuvinte urâte! Se supără uşor, dar
se relaxează de fiecare dată când compune muzică.
Îi place: să compună, să asculte şi să cumpere muzică şi să meargă la festivaluri de muzică noi.

Descriere: Nate este un adevărat
şoarece de bibliotecă. Are nişte părinţi foarte conservatori, care ţin foarte mult ca el să-şi continue studiile.
Nu prea iese afară cu prietenii, fiind
absorbit de examene. Când însă iese
în oraş, are tendinţa de a o face lată!
Nume de utilizator Twitter: Nu
foloseşte acest site.
  Aspiraţii: să ajungă avocat. Îi plac hainele scumpe
şi vrea o slujbă bine plătită, din care să şi le permită!
Personalitate: Nate este destul de timid.
Îi plac: fetele şi alcoolul (mai mult decât ar fi cazul,
însă doar atunci când nu învaţă!).

Credeţi că unii prieteni sunt
mai vulnerabili decât alţii?
La care dintre prieteni v-aţi
aştepta să respingă mai mult
ideea de expunere online?

BusinessDictionary.com (2013), ‘Freedom of expression’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html,
consultat la 21/12/2012.
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Citiţi cu atenţie profilurile de mai jos. Care dintre aceşti prieteni ar fi afectat negativ dacă ar fi etichetat într-o fotografie nepotrivită?

Descriere: Sash este o membră nouă
a grupului vostru, venind dintr-o altă
şcoală. A fost victima hărţuirii online şi
este foarte atentă la prezenţa ei în mediul digital.
Nume de utilizator Twitter: Sash şi-a
dezactivat contul de Twitter.
Aspiraţii: să lucreze în aparatul administrativ central şi să
susţină activităţile organizaţiilor care luptă împotriva hărţuirii
online.
Personalitate: Sash nu este timidă, dar îi vine greu să aibă
încredere în persoane noi. Intenţionează să lucreze ca voluntar într-o reţea de mentorat dintr-o şcoală locală
Îi plac: voluntariatul şi călătoriile.

Descriere: Max este specialistul în calculatoare al grupului. Face aplicaţii de
ani întregi.
Nume de utilizator Twitter:
@javaMAXpython
Aspiraţii: să creeze următorul joc online de mare succes.

Descriere: Sabine adoră moda. Şi-a
făcut un blog despre stilul vestimentar urban. Blogul se bucură de succes, astfel
că Sabine câştigă bani de pe urma reclamelor găzduite de blogul ei.
Nume de utilizator Twitter: @sabinelovesstyle
Aspiraţii: să lucreze ca jurnalist de modă.
Personalitate: Sabine are o reţea imensă de prieteni, cu
precădere persoane pe care le-a cunoscut prin intermediul
blogului. Nu prea iese în oraş cu prietenii ei offline .
Îi place: să-şi facă noi prieteni, să stea cu prietenul ei.

Descriere: Marcus este măscăriciul
grupului. Joacă rugby şi îi place să le
facă farse prietenilor.
Nume de utilizator Twitter:
@mrmarcuszzz
Aspiraţii: Marcus nu se gândeşte la ziua de mâine.

Personalitate: Este un prieten adevărat. Max are mereu câte
un sfat, fie offline, fie online. Adeseori sare în ajutorul persoanelor care cad victime hărţuirii de pe reţelele sociale.

Personalitate: Marcus este centrul distracţiei, însă uneori
cam sare calul, mai ales online. Nu prea se pricepe să vadă
lucrurile din perspectiva altcuiva.

Îi place: Max îşi petrece majoritatea timpului online, însă când
ia o pauză, îi place fotbalul. În plus, e un bucătar pe cinste!

Îi plac: toate sporturile şi să-şi petreacă timpul cu prietenii.

Charlotte

Consider că tu eşti singurul
care ar trebui să decidă dacă
publici sau nu fotografii pe
reţelele sociale.

Depinde de fotografie, însă
n-aş vrea să-mi eticheteze
fotografiile toţi ciudaţii.
Isabelle

Libertatea de exprimare este un drept uman foarte important. Haideţi să aruncăm din nou o privire
la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml).
Care drepturi consideraţi că ar trebui să le protejăm când folosim Internetul?
Acum concepeţi-vă un profil asemănător celor de mai sus, pe care vi l-ar putea contura prietenii pe
baza amprentei voastre digitale. sau
Concepeţi profilul unuia dintre prietenii voştri, pe baza amprentei lui digitale.
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Participare

Acţiunea de a participa la activităţile unui grup.13

Acţiunea de a participa la activităţile unui grup.

Oamenii comunică la fel prin intermediul acestor canale?

Folosesc zilnic SMS-ul ca să trimit
scurte mesaje persoanelor din lista
mea de contacte. Aceste mici mesaje
înveselesc oamenii şi mă ajută să-i
informez că întârzii, de exemplu.

Joanna

Floran

13

Folosesc Twitter pentru că, dacă-ţi
actualizezi foarte frecvent starea pe
Facebook, ţi se aglomerează cronologia.
Twitter e mai puţin personal decât
mesageria instantanee şi îl folosesc cu
persoanele cărora nu vreau să le dau
numărul de telefon.

WordNet Search (2012), ‘Participation’ (online) http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=participation, consultat la 10/09/2012.

Participarea pe Internet

19

Se dau activităţile de mai jos. Desenaţi una sau mai multe dintre pictogramele de pe
pagina anterioară pentru a arăta ce servicii aţi folosi în aceste situaţii.

1. Pentru a contacta o firmă în vederea
participării la programul acesteia de practică în
câmpul muncii
2. Pentru a vă înştiinţa prietenii că v-aţi
întors acasă după ce aţi fost plecat un timp

3. Pentru a vă împăca cu o persoană cu
care v-aţi certat
4. Pentru a face publice fotografii
dintr-o excursie în care aţi fost în timpul verii

5. Pentru a purta discuţii personale cu nişte
prieteni apropiaţi
6. Pentru a contribui la discuţiile online
pe marginea unui subiect care vă pasionează

7. Pentru a face o reclamaţie la un magazin,
în legătură cu un articol cumpărat şi care v-a
creat probleme
8. Pentru a discuta o problemă confidenţială
utilizând un serviciu de consiliere online

9. Pentru a discuta cu rudele de la distanţă

Haideţi să aruncăm o nouă privire pe fiecare situaţie. Scrieţi „f2f” (faţă în faţă)
în dreptul situaţiilor care s-ar preta mai bine la interacţiunile faţă în faţă.
De ce ar fi interacţiunile faţă în faţă o soluţie mai bună?

20

Participarea pe Internet

În spaţiul de mai jos, scrieţi cinci diferenţe dintre interacţiunile faţă în faţă şi cele online
după exemplul dat.
1

Când interacţionezi cu multe persoane, în situaţia faţă în faţă, acestea nu pot vorbi
concomitent, comparativ cu mediul online (blog sau forum), în care toţi pot face comentarii în acelaşi timp.

2

3

4

5

Chiar şi atunci când v-aţi ales canalul de comunicare cu atenţie, mesajele sunt
supuse interpretărilor eronate!
Trebuie să fii foarte atent ce scrii
pe Facebook pentru că lumea îţi
urmăreşte activitatea. Nu poţi să
spui chiar ce doreşti: tot ce spui
poate fi interpretat greşit…

Charlotte

Pentru că nu putem vedea expresiile faciale sau gesturile persoanei cu care comunicăm online
(cu excepţia cazului când folosim o cameră web), s-a inventat „faţa zâmbitoare”. Cunoaştem cu toţi
simboluri precum
(„fericit”) şi
(„trist”), însă acestea nu sunt folosite în toată lumea. Puteţi descifra
emotigramele japoneze de mai jos?

Mai multe emotigrame găsiţi pe www.webwewant.eu, iar la subsolul paginii următoare veţi găsi
semnificaţia emotigramelor japoneze.

Participarea pe Internet
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Feţele zâmbitoare şi emotigramele contribuie la clarificarea mesajelor online. Acum, gândiţi-vă
cum puteţi să vă exprimaţi clar offline. Ce „instrumente” (de ex., limbaj gestual/ intonaţie etc.) aţi putea
folosi pentru a transmite următoarele sentimente în lumea reală?
Prietenie/plăcere

Umor

Tachinare amicală

Supărare/iritare

Aţi fost într-o situaţie online sau offline în care mesajul vostru a fost interpretat greşit?
Descrieţi situaţia şi modul în care aţi soluţionat-o.

Aţi putea concepe cinci recomandări care să contribuie la evitarea neînţelegerilor online?
Trimiteţi recomandările la www.webwewant.eu.
1
2
3
4
5

Răspunsuri: fericit, trist (plâns), surprins, fac semn cu ochiul, scuze (plecăciune), timid, ura! (braţele în aer), chinuit, cânt sau râd zgomotos, ascult
muzică (am căştile pe urechi).
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3.2.

Să fii tu însuţi online

Valori

Principii sau standarde comportamentale; lucrurile pe care o
persoană le consideră importante în viaţă.14

Care sunt valorile voastre online?
Vă comportaţi diferit online faţă de offline?
Recunosc că pe Facebook spun
lucruri pe care nu i le-aş spune
cuiva în faţă. E mult mai uşor să fii
direct online şi bănuiesc că asta ar
putea să supere oamenii uneori.

Lisa

AŢI
ŞTI ?
CĂ

Conform unui studiu recent,
desfăşurat de Childnet
International, 45% dintre tineri
declară că nu se comportă diferit
online.15
Manon

Care sunt valorile voastre online şi offline? Descrieţi-vă personalitatea şi valorile cu ajutorul cuvintelor din grupajul de mai jos. Care este „adevăratul tu”, cel offline sau cel online? Scrieţi adjectivele care
vă caracterizează cel mai bine în cercul „online” sau „offline”, sau în spaţiul de intersecţie al celor două,
în cazul în care cuvântul vă caracterizează atât online, cât şi offline. Puteţi adăuga şi alte adjective.
Online

Offline
Adaptabil Cinstit Conştiincios Curajos
Creativ Credul Crud Cinic Defensiv
Deschis la minte Docil Egoist
Extrovertit Impulsiv Introvertit
Iritabil Îndrăzneţ Loial Narcisist
Necinstit Negativist Nervos
Nonconformist Ocrotitor Optimist
Paranoic Perfecţionist Pesimist
Pozitiv Rebel Sarcastic
Stăpân pe sine Supărăcios Sensibil
Serios Sincer Sociabil Temerar
Timid Tolerant

14
15

Oxford Dictionaries (2012), ‘Value’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/value, consultat la 8/11/2012.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.youthigfproject.com/2012baku.html.
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În care mediu consideraţi că e mai uşor „să fii tu însuţi”: offline sau online?
Online		

Offline		

În ambele

În niciunul

Nu e întotdeauna uşor să aduci valorile din lumea reală în mediul online. Să aruncăm o
privire la câteva exemple în care bunul simţ şi principiile pozitive sunt adesea uitate pe Internet. Aţi
putea da câte o definiţie pentru aceşti termeni? Dacă îi căutaţi în dicţionare, nu uitaţi să indicaţi sursa.

Trolling:
Hărţuire:
Tachinare:
Sexting:
Fraping:

Partea întunecată a Internetului. Să aruncăm o privire la situaţiile descrise mai jos. Puteţi defini
cauza problemei? Propuneţi o soluţie.
Problema este:
Ce spun pe Internet ar
trebui să fie privat, dar nu e
cazul în şcoala asta. Tot ce
scrii online, tot ce vizualizezi
poate fi accesat de alţii.

Soluţia este:

Jari

Problema este:

Soluţia este:

Judith

24

Am trimis mesajul în glumă,
dar a ieşit naşpa. Tipa s-a dus
plângând la ai ei, aceştia au
făcut plângere la conducerea
şcolii, iar eu am dat-o în bară.
Nu-mi vine să cred că nu şi-a
dat seama că făceam şi eu
mişto.

Nu e corect! I-am trimis poza doar
lui şi trebuia să rămână ceva privat.
Nu trebuia s-o mai vadă şi alţii. Am
avut încredere în el, iar acum mă simt
tare prost. Toţi îmi zic că nu mai am
ce să fac şi că nu-mi voi mai recupera
fotografia. Toată lumea râde de mine!
Nu ştiu cum am putut să fiu atât de
proastă!

Problema este:

Soluţia este:

Participarea pe Internet

Nathan

Cel mai urât lucru care mi s-a întâmplat vreodată pe Internet!
Eram pe Facebook și am scris un
mesaj scurt pe pagina unei prietene. A
apărut un virus și mesajul a fost trimis
de mai multe ori. A doua zi, când am
intrat din nou pe pagina mea de profil,
mi-am dat seama că mesajul fusese
transmis către ea în mod repetat! Era
mai mult de o pagină cu același mesaj
repetat de un număr incredibil de ori!

Joanna

Pasul 1: În coloana din stânga, descrieți cel mai urât lucru care vi s-a întâmplat și consecințele
incidentului. Împărțiți incidentul în 5 etape distincte.
Eu...
1

Apoi...
2

3

4

5

Pasul 2: Schimbarea cursului evenimentelor. În ce moment ați fi putut schimba cursul evenimentelor
pentru a ajunge la un rezultat favorabil? Utilizați casetele din dreapta pentru a demonstra cum au
funcționat lucrurile în mod diferit.
Participarea pe Internet
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3.3.

onsabilă!

sp
Participare proactivă… și re

Proactiv

Să creezi sau să controlezi o situație, în loc să acționezi în
acest sens după ce evenimentul a avut loc.16

Este important să deții controlul online.
Dețineți controlul asupra conținutului pe care îl creați și utilizați, precum și asupra relațiilor
în care sunteți implicați? Când participați online, ați putea lega prietenii cu oameni pe care îi
cunoașteți doar online.
Care sunt opiniile voastre legate de următoarele întrebări?
Î1 Când devine prieten/ă o cunoștință online?

Î2 Toate relațiile strict online sunt riscante?

Î3 O persoană sub 18 ani ar trebui să aibă voie să stabilească o întâlnire cu un prieten de pe Internet?

Î4 Care sunt argumentele pro și contra pentru a discuta lucruri personale cu prietenii pe Internet?

Rețineți, nu ar trebui să vă întâlniți niciodată în persoană cu un prieten de pe Internet fără a
înștiința un adult (de ex. un părinte, un tutore…) despre acest lucru înainte.
Fiți proactivi!
Priviți tabelul de mai jos. Bifați acțiunile care credeți că ar trebui să înlesnească o întâlnire fizică mai
sigură cu un prieten pe care l-ați cunoscut anterior doar online.
Stabiliți întâlnirea într-un loc public aglomerat și nu plecați de acolo, de pildă, nu faceți plimbări spontane
în parc/ nu mergeți acasă unul la celălalt.
Ați păstrat legătura cu prietenul/a vostru/voastră online o perioadă lungă de timp și știți multe despre el/ea.
Ați schimbat numere de telefon și datele de mesagerie instant.
Ați vorbit cu părinții/tutorii voștri despre întâlnire și ați urmat sfatul lor despre o întâlnire în siguranță.

16
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Oxford Dictionaries (2012), ‘proactive’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/proactive, consultat la 8/11/2012.

Participating
on the web >pe
Being
yourself online
Participarea
Internet

Prietenul/a online ține, de asemenea, legătura cu prietenii voștri din lumea reală.
Încărcați-vă telefonul mobil și asigurați-vă că aveți credit pe acesta.
Ați efectuat căutări pe Internet pentru a găsi profilul prietenului vostru online; știți ce fel de lucruri spune și
cu ce oameni împărtășește lucruri.
Ați vorbit cu prietenii voștri despre întâlnire și veți merge cu toții la întâlnirea cu prietenul/a online.
Ați utilizat camera web cu prietenul/a vostru/voastră online și simțiți că puteți avea încredere în el/ea.
Știți că veți evita să purtați discuții care să vă facă să vă simțiți incomod cu un prieten online.
Ați stabilit cu un părinte/tutore/prieten să vă sune pe parcursul întâlnirii ca să verifice că totul este în regulă
și/sau să inventeze o scuză ca să plecați, dacă vă simțiți incomod în timpul întâlnirii.

Care este cel mai rău incident
care mi s-a întâmplat online?
Să stau de vorbă cu o persoană
și să-mi dau seama în cele din
urmă că identitatea lui nu este
cea reală.
Ioanna

Acum gândiți-vă la următorul lucru: Dacă nu existau informații despre voi pe Internet, ce impresie credeți că ați fi făcut asupra oamenilor?
Țineți totul sub control! Există multe instrumente pe care le puteți utiliza pentru a deține controlul
asupra relațiilor voastre online. Dar ce spuneți despre controlul asupra conținutului pe care voi… sau
prietenii voştri îl creați online?

Vă puteți imagina un scenariu în care o activitate pe care ați făcut-o online când erați mai tânăr/ă ar
putea să vă limiteze oportunitățile pe viitor?

Participarea pe Internet
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AŢI
I
T
Ş
CĂ?

În 2006, psihoterapeutul Andrew Feldmar, din Vancouver,
a traversat granița dintre Canada și SUA pentru a lua un
prieten de la aeroportul din Seattle – un lucru pe care îl mai
făcuse de multe ori înainte. De data aceasta, însă, personalul
de la frontieră a căutat online și a găsit că, în 2001, Feldmar
a scris într-o revistă ştiinţifică că a consumat LSD în anii
1960. Prin urmare, lui Feldmar i s-a interzis accesul în S.U.A.
„Acest caz demonstrează că, datorită tehnologiei digitale,
capacitatea societății de a uita a fost suspendată, fiind înlocuită de o memorie perfectă.”

Imaginează-ți că ești designer de site-uri web și ai 24 de ani. Este important să ai reputație online favorabilă și să demonstrezi că ești foarte activ online. Analizează informațiile digitale de mai jos.
Dacă ai putea stabili o dată de expirare digitală, de ex., un interval de timp la care informațiile să fie
șterse, ai face acest lucru? În caz afirmativ, ce an ai stabili în acest sens?

Fotografii ale prietenilor tăi
încărcate anul acesta

O postare pe blog efectuată
când aveai 10 ani

Comentarii pe care le-ai făcut
pe paginile unor prieteni în
rețele de socializare

Răspunsuri pe care le-ai
dat pe un site anonim de
întrebări

Fotografii cu tine, familia
și prietenii tăi pe care le-ai
încărcat pe Twitter

Un site Web pe care l-ai creat când aveai 15 ani

Un blog în care adaugi comentarii o dată la două zile

Informațiile pe care le-ai posInformațiile păstrate pe
tat pe pagina ta principală din rețelele sociale pe care nu le
aplicațiile pe care le utilizezi
mai utilizezi

Jeffries, S. (2011), ‘Why we must remember to delete – and forget – in the digital age (online) http://www.guardian.co.uk/technology/2011/
jun/30/remember-delete-forget-digital-age, consultat la 8/11/2012.
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4.1.

Prezintă-te întregii lumi

Identitate

Capacitatea de a avea caracteristici unice de identificare, care nu
sunt deținute de altă persoană sau lucru. Caracteristicile individuale prin care este recunoscută o persoană sau un lucru.18

Fiecare are propria identitate, care este determinată de o listă lungă de caracteristici.
Enumeraţi cât mai multe aspecte posibil care vă creionează identitatea în viața reală.

NUME:
CARACTERISTICI
DISTINCTE:
ASPIRAŢII:

PREOCUPĂRI:

ALTELE:

Când sunteți activi pe web, vă creaţi o identitate online, la fel ca
în viaţa reală.

1

fotografiile cu tine pe care le publici

2

Când ești online, identitatea ta este conturată de un
număr de aspecte diferite.
Puteți numi câteva dintre
acestea?

3
4
5
6
7
8

18

Collins (2012), ‘Identity’ (online), http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identity, consultat la 8/11/2012.

Conturează-ţi identitatea
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Reputația voastră online se bazează
adesea pe detalii pe care oamenii le
găsesc despre voi, date personale pe
care le-aţi publicat chiar voi și imagini
cu voi disponibile pe web.

Daniel Solove
Viitorul reputației
„Bârfele pot păta pe
nedrept reputația
unei persoane; adesea
apar ca adevăruri pe
jumătate și povești
incomplete.”19

Profilul meu pe rețeaua
socială?
Este identitatea mea
online.
Ľuboš

Informațiile pe care ceilalți le pot găsi pe web vă pot reprezenta în mod negativ. Desigur,
multe dintre aceste informații pot fi scoase din context. Dar acest lucru este irelevant,
deoarece odată ce o persoană a văzut o imagine sau informații care vă reprezintă, respectiva persoană va avea deja formată o opinie despre voi.

Ce impresie creează aceste imagini?

Știu că universitățile mă vor căuta online,
așadar am decis să-mi creez un profil
pozitiv și foarte puternic. Dacă va fi să mă
caute, de ce să nu profit de acest lucru și
să le arăt ceea ce vreau eu?

Există alte situații în care profilul vostru
online poate fi utilizat în mod favorabil?

Este grozav să fii online. Niciunul dintre
prietenii mei nu ascultă muzica pe care o
ascult eu și unii dintre ei cred că mă îmbrac
puțin ciudat. Dar online sunt acceptat. Pot
găsi alți oameni care gândesc la fel ca mine,
mă înțeleg, nu trebuie să mă prefac că sunt
altcineva.

19

30

Solove, D.J. (2007), ‘The Future of Reputation’, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

Eu şi cu mine însumi

Personalitate

Tipul special de caracter pe care pare să îl aibă o persoană, care este adesea diferit de caracterul său real
sau privat.20

Identitatea voastră nu reprezintă o poziție fixă; nu numai că se poate schimba în timp, dar o persoană poate de asemenea să gestioneze mai multe identități în funcție de contextul în care se află.
Puteți defini diferitele identități pe care ați putea să le adoptați în următoarele situații?

Acasă

La școală

TU

(de ex. cu părinții, bunicii,
frații și surorile tale)

Piața muncii

Comunitatea locală

Persoană tânără, responsabilă
Angajat pe probleme legate de
tineri

Comunitățile
rețelelor sociale

Angajat la o brutărie locală,
duminica

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘persona’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persona?q=persona, consultat
la19/12/2012.
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Alegeți una dintre cele patru identități „diferite” pe care ați adoptat-o în
exercițiul anterior și completați informațiile solicitate în harta identității.
Situație:

Situație:

Caracteristici:

Caracteristici:

TU

Cum comunic:

Cum comunic:

Activități:

Activități:

Situație:

Situație:

Caracteristici:

Caracteristici:

Cum comunic:

Cum comunic:

Activități:

Activități:

Multe rețele sociale oferă acum utilizatorilor ocazia de a clasifica prietenii online în diferite „grupuri”
și de a alege ce fel de informații împărtășesc fiecărui grup. Ce tip de grupuri vi s-ar părea utile și ce
nivel de acces ați acorda „prietenilor” voștri din fiecare grup?

Tip de grup
1

Nivel de acces

Prietenii de la școală

2
3
4
5
6
7
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4.3.

Adevărul și numai adevărul?

Mascarea
identității

Implică un comportament de așa natură încât determină
cealaltă persoană să creadă ceva ce tu însuți nu crezi că
este adevărat.21

La crearea identităților noastre online, se ridică adesea întrebarea dacă trebuie întotdeauna să oferim
informații corecte despre noi. Unde trasăm linia dintre conturarea conștientă a identităților noastre și
„Mascarea identității”?
Ce părere aveți despre scenariile de mai jos? Sunteți de acord cu acțiunile acestor oameni? Este
permis să facă acest lucru? Există direcții mai bune ale acțiunilor care ar putea fi adoptate?
Sarah are 12 ani, dar dorește mult să aibă un cont pe Facebook. Deoarece condițiile de
utilizare ale site-ului stabilesc că ea trebuie să aibă cel puțin 13 ani, ea își creează un profil
în care se prezintă ca o fată de 18 ani.

Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Deși Tom este un băiat petrecăreț, el a creat un profil public pe LinkedIn care îi arată numai
notele pe care le-a obținut la școală și unele pasiuni care ar putea convinge angajatorii să îi
ofere un loc de muncă. Nu menționează pasiunea lui pentru dans și petreceri, pentru că el
consideră că ar putea face o impresie greșită.

Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Deși site-ul Web al rețelei sociale în care Laura dorește să se înregistreze îi solicită numele
real, ea decide să utilizeze un nume fals.

Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Truth about Deception (2012), ‘What is the Definition of Deception?’ (online), http://www.truthaboutdeception.com/lying-and-deception/wayspeople-lie/what-is-deception.html, consultat la 8/11/2012.
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Bart are o problemă pe care nu vrea s-o discute cu părinții sau cu prietenii lui. El își
ascunde identitatea într-o rețea socială de asistență ca să poată vorbi mai multe în mod
deschis.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

La școală, David este mereu foarte timid, dar când joacă jocul lui favorit online, el adoră
să preia controlul și să lupte cu ceilalți jucători.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Julie tocmai și-a deschis un restaurant. Pentru a încuraja potențialii clienți să vină să ia
masa, ea creează un profil cu alt nume, scrie o recenzie favorabilă despre restaurantul
ei și încurajează și pe cei din familia ei și prietenii să facă același lucru.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Anne și Sophie sunt fane înflăcărate ale filmelor „Stăpânul inelelor”. Când vorbesc cu
ceilalți fani online, ele pretind că sunt descendente ale elfilor și se prezintă drept Amarië
și Aredhel.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...
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5.1.

line

Sub acoperire, în lumea on

Calitatea sau condiția de a fi necunoscut sau nerecunoscut.22

From Wikipedia, the free encyclopedia

Anonimat

Aflați povestea acestui scriitor a cărui statuie o puteți vedea în fața castelului Vajdahunyad
din parcul municipal din Budapesta, Ungaria. Ce
legătură are acest lucru cu anonimatul?

Credeți că mai este posibil să rămâi
anonim în lumea actuală?

Tereza

Numele vostru este întotdeauna
undeva pe net, de exemplu pe
site-ul școlii.
De asemenea, prietenii voștri pot
publica o fotografie și adăuga
numele vostru fără să vă spună
.

Urmărirea amprentelor voastre digitale
Chiar și atunci când nu publicați datele personale online, este totuși posibil ca acestea și
preferințele voastre să fie cunoscute de ceilalți. Citiți exemplul de mai jos: vă puteți gândi la alte patru
moduri în care oamenii pot găsi datele voastre personale?
1

Datele căutate de mine cu ajutorul motoarelor de căutare sunt analizate pentru a identifica
preferințele mele. Acestea sunt utilizate pentru publicitate.

2
3
4
5

22

The Free Dictionary, ‘Anonymity’ (online), http://www.thefreedictionary.com/anonymity, consultat la 07/12/2012.
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Confidențialitatea

Dreptul unei persoane de a păstra secrete problemele și relațiile personale.23

Mă îngrijorează ce date dețin
agențiile guvernamentale despre locurile în care mă aflu și acțiunile mele.
Nu se află pe lista mea de prieteni,
dar nu știu cât de mult pot vedea
dincolo de pereții casei mele. Setările
mele nu sunt publice, dar nu sunt sigur
că asta îi ține la distanţă.

Yorick

„Dacă nu doriți ca informațiile voastre private să apară pe
Internet, atunci nu le publicați!”
Adevărat, dar chiar dacă
niciunul dintre prietenii
mei sau eu nu postăm
informații online, o parte din
datele mele personale sunt
colectate și utilizate.

Adevărat, dar ce credeți despre
informațiile pe care prietenii
le publică despre voi? Ce fel de
lucruri preferați ca prietenii
voștri să nu publice despre voi?

Sub acoperire online? De ce?
Dacă oamenii nu sunt online
într-un fel sau altul, acest
lucru îi face să devină foarte
suspecţi!

Sunteți de acord cu aceste opinii sau nu? De ce?

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘privacy’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/privacy?q=privacy, consultat la
19/12/2012.
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5.2.

ei am-

ea un
Dreptul de a fi uitat – șterger
prente digitale

A

Cum ar fi să puteţi crea date de expirare digitale, astfel încât
informațiile să fie șterse automat la momentul ales cu ani în urmă?

EXPIRĂ L

Ce tip de informații ați dori să păstrați pentru totdeauna?

Ce informații credeți că ar trebui să ștergeți înainte să începeți să căutați un loc de muncă?

Menționați informațiile despre voi care știți că se află online și stabiliți o dată de expirare
pentru fiecare.

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

A împărtăși sau a nu împărtăși, aceasta este întrebarea!
Dacă unii oameni preferă să-și păstreze profilul privat, alții vor să împărtășească lumii întregi până şi
cel mai mic detaliu din viața lor. Unor oameni le place să citească totul despre viețile altor oameni, în
timp ce alții sunt puțin deranjați de faptul că sunt inundați cu informații inutile...
Ce credeți că ar trebui să împărtășească oamenii și ce nu?
Ar trebui să împărtășească:

Nu ar trebui să împărtășească:

Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ
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Citiţi poveştile de mai jos şi exprimaţi-vă gândurile şi comentariile.
Predau informatica la liceu, iar o parte din elevii mei mi-au devenit prieteni pe Facebook. Ieri, am observat
că unul dintre elevi s-a înscris într-un grup numit „Legalizaţi marijuana”. Nu am nicio dovadă concretă, dar
stau şi mă întreb dacă nu cumva e consumator de marijuana. Oare ar trebui să discut cu părinţii lui sau
poate că e ceva inofensiv şi nu e cazul să fac vâlvă?

După ce termin şcoala, vreau să devin jurnalist. În ziua de azi, prezenţa online este obligatorie.
Cu toate acestea, vreau să mă asigur că fac publice doar informaţiile pe care vreau să le transmit
publicului, care să-i arate toate aspectele pozitive ale proiectului meu. Cu cât mă vor urmări mai mulţi
oameni, cu atât mai mult îmi va creşte reputaţia, iar oamenii vor începe să mă asculte. Aceasta e şi
frumuseţea Internetului: odată ce o informaţie capătă aspect viral, n-o mai poţi opri.

E clar că există riscuri. Toţi avem o reputaţie online, însă consider că oamenii ratează esenţialul, şi anume
că noi deţinem controlul. Eu singur mi-am ales „prietenii” online. E drept că am circa 460 de „prieteni”, însă
nu toţi au acces la orice. Majoritatea reţelelor sociale îţi oferă posibilitatea să restricţionezi accesul, însă
oamenii nu-şi configurează profilul ţinând cont de aceasta. La urma urmei, protejarea datelor sensibile ţine
de fiecare dintre noi.

De pe poziţia de recrutor pe care o am, sunt mereu în căutare de noi angajaţi pentru compania noastră.
După cum e şi normal, procesul de selecţie se bazează în primul rând pe scrisoarea de motivaţie, pe CV-ul,
educaţia şi competenţele persoanei respective. Cu toate acestea, înainte să invităm o anumită persoană la
interviu, o caut pe Google şi pe reţelele sociale. Imaginea pe care ne-o formăm din fotografiile, activităţile
online, conţinutul şi celelalte informaţii făcute publice de respectiva persoană joacă, de asemenea, un rol
major în decizia noastră.
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Îmi citeam mesajele când, deodată, am dat peste un mesaj de la Fisc, în care eram informat că mi s-a
rambursat doar o parte din sumă. Mesajul îmi solicita confirmarea detaliilor mele bancare. Era clar că e o
escrocherie şi trebuia să-mi dau seama că o instituţie oficială nu mi-ar cere niciodată asemenea informaţii
prin e-mail. Hoţii au luat o sumă mare de bani din contul meu.

Am făcut câteva lucruri rele în viaţă, însă am fost condamnat şi am făcut închisoare. Cu toate acestea,
pe unele site-uri de pe Internet figurez în continuare drept infractor. Le-am solicitat acestor site-uri să
şteargă această informaţie. Am dreptul la o a doua şansă, iar trecutul meu nu trebuie făcut public.

Ştiţi cât sunt păstrate documentele voastre şcolare în arhiva şcolii?
Cine credeţi că are acces la ele? Ce se întâmplă cu ele după ce
terminaţi şcoala?

Joanna

Pe Facebook, doar persoanele
cărora le-am dat permisiunea îmi
pot vedea fotografiile şi pot citi
ceea ce am publicat. Am limitat
intenţionat accesul la informaţiile
mele personale.

Unde v-aţi situa pe această scală a comportamentului de dezvăluire a informaţiilor
personale online?
Anonim
Nu-mi place să dezvălui
celorlalţi multe informaţii despre mine. Folosesc
reţelele sociale doar când
este necesar.

Protector
N-am de gând să fac publică orice informaţie care mă
priveşte. Se impune multă
atenţie, însă îmi place să le
dezvălui prietenilor gândurile
şi experienţele mele.

Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ

Să audă toată lumea!
N-am făcut nimic rău,
aşa că nu văd de ce nu aş
împărtăşi orice cu restul
lumii?
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5.3.

!

Expune-te, dar nu prea mult

Sexting

Cuvânt obţinut prin combinarea altor două, „sex” şi „texting”, desemnând trimiterea de mesaje sau imagini cu conţinut sexual
explicit prin intermediul telefonului mobil.24

Internetul este o modalitate fantastică de a flirta şi de a experimenta, mai ales dacă eşti timid în
viaţa reală. Barierele în calea abordării cuiva sunt mai mici, ceea ce poate duce treptat la creşterea
încrederii în capacitatea de a aborda pe cineva în viaţa reală. Dar cât de departe puteţi merge?

Cunoaşteţi-vă limitele!
Cât de departe aţi merge online? Indicaţi cât de stânjeniţi v-aţi simţi în fiecare dintre situaţiile
descrise mai jos. Discutaţi răspunsurile cu persoana de alături.
1. Un prieten online cu care discuţi de ceva vreme te roagă să-i trimiţi o imagine sexy cu tine.

2. Am căutat pe Internet informaţii despre lucruri pe care nu pot să le discut cu părinţii, de frică sau
de ruşine.

3. Un prieten mi-a trimis imaginea unei fete de la şcoală în timp ce făcea duş. O s-o trimit şi eu mai
departe! E tare de tot faza!

Askyourquestions.com

Ce să faci:						

24

40

Anonim, 15 ani
„Sunt foarte timid când vine vorba să cunosc
oameni noi, ca să nu mai zic de flirtat. Pe
Internet mă simt mai în siguranţă deoarece nu
discut faţă în faţă cu ei. Mi-aţi putea da nişte
sfaturi cum să discut într-un mod sigur şi plăcut
cu tineri de vârsta mea?”

Ce să nu faci:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Merriam-Webster (2012), ‘Sexting’ (online), http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexting, consultat la 20/10/2012.
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La un moment dat, poate părea captivant sau amuzant
să trimiţi o poză nud, cu tine sau cu altă persoană, dar
adevărul este că nu ai de unde să ştii că fotografia nu va
ajunge pe mâini greşite. Singurul mod în care poţi evita
această situaţie este să nu o trimiţi. Dar chiar şi în cazul
în care fotografia nu ajunge decât la o persoană, situaţia
poate avea implicaţii legale.

Stabiliţi dacă următoarele acţiuni sunt ilegale. Dacă sunt ilegale, puteţi preciza de ce?

Ben (14 ani) s-a fotografiat
gol şi i-a trimis fotografia
prietenei lui (care are tot
14 ani).

Prietena mea (15 ani) mi-a
trimis o fotografie în care
apare fără sutien. Nu i-am
mai arătat nimănui fotografia. Nu i-aş face aşa ceva. O
s-o păstrez la loc sigur, pe
calculatorul meu.

I-am trimis un mesaj sexy
prietenului meu. Era cam
abătut şi m-am gândit să-l
înveselesc.

Un prieten al meu a publicat un
film în care apare o colegă a lui
(de 18 ani) la duş. Filmuleţul a fost
imediat şters de administratorii
reţelei sociale, însă răul era deja
făcut: toată lumea l-a văzut.

Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ
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Intimitatea mea şi a ta

5.4.

La prima vedere, s-ar părea
că fiecare este responsabil de
protejarea propriei intimităţi.

Încerc să mă protejez cu ajutorul
setărilor existente, astfel încât
viitoarea mea carieră să nu fie
afectată de viaţa mea personală
actuală sau de hackerii rău
intenţionaţi.

Clément

Cu toate acestea, protejarea propriei intimităţi nu depinde numai de voi, ci şi de alţii. Intimitatea este un drept, dar şi
o responsabilitate. Este important de reţinut că orice acţiune pe care o faceţi online poate avea consecinţe pentru
alţii. Chiar dacă vă protejaţi profilul, informaţiile voastre personale pot ajunge online prin intermediul sistemului de
etichetare de pe site-uri. Gândiţi-vă la comentariile, aprecierile, imaginile şi celelalte informaţii pe care le conţine
profilul de pe reţelele sociale.

Cu ce informaţii ai prefera să nu fie asociat numele tău?
Apartenenţa la un club sportiv 			
Fotografii de la petrecerea la care ai fost săptămâna trecută
Fotografii din ultima excursie făcută cu prietena ta/prietenul tău
Comentariile tale pe marginea unui articol de ziar vizând piaţa muncii din ţara ta
Jocurile online pe care le-ai jucat în ultima vreme
Site-urile pe care le vizitezi
AŢI
ŞTI ?
CĂ

Unele reţele sociale vă cer acum permisiunea de a afişa o etichetă în cazul în care numele vostru este asociat cu o anumită informaţie. Dacă nu sunteţi de acord, aveţi posibilitatea să refuzaţi etichetarea respectivă.

Aţi întrebat vreodată pe cineva (sau ar fi trebuit să întrebaţi) dacă puteţi publica informaţii personale
despre el/ea sau dacă îi puteţi asocia numele cu o anumită informaţie? Când?

Conectaţi-vă cu respect! Ce se întâmplă când v-a fost încălcată intimitatea? Cum puteţi reacţiona?
Daţi câteva exemple în care ştiţi că intimitatea cuiva a fost încălcată şi cum ar fi trebuit să reacţioneze
persoana respectivă.
Situaţie						

Am fost etichetat într-o fotografie şi vreau să dispară
eticheta. Însă persoana care m-a etichetat refuză.
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Soluţie

I-am înştiinţat pe administratorii reţelei sociale şi
i-am rugat să şteargă eticheta.
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Ce sunt drepturile de autor?

6.1.

Creativitate
Drepturile
de autor

Capacitatea de a produce ceva nou cu ajutorul imaginaţiei:
o soluţie nouă la o anumită problemă, o metodă sau un
dispozitiv nou sau un obiect sau o formă de artă nouă.25
…protejează operele originale, publicate sau nepublicate
(pe durata vieţii autorului plus 50 de ani) împotriva
reproducerilor neautorizate, care nu menţionează sursa
şi nu oferă compensaţiile cuvenite. Drepturile de autor se
referă atât la cărţi, cât şi la reclame, articole, creaţii grafice,
etichete, scrisori (inclusiv e-mail-uri), texte muzicale, hărţi,
compoziţii muzicale, modele de produse etc.26

Care ar fi definiţia încălcării drepturilor de autor? (vezi capitolul 1, pagina 10)

Încălcarea drepturilor de autor. Nu este întotdeauna uşor să ne dăm seama când ceva este protejat de drepturi de autor sau cum pot fi folosite în mod legal creaţiile protejate de drepturi de autor.
Reprezintă următoarele exemple cazuri de încălcare a drepturilor de autor? Testaţi-vă cunoştinţele! 27
DA

NU

1. Să asculţi melodii online, puse la dispoziţie de servicii care au acorduri cu deţinătorii drepturilor de
autor (de ex., Spotify).

DA

NU

2. Să încarci o imagine celebră, protejată de drepturi de autor (cu sau fără menţionarea deţinătorului).

DA

NU

3. Să descarci de pe iTunes.

DA

NU

4. Să încarci un filmuleţ înregistrat de tine la un concert, deşi pe bilet scrie că înregistrările video sunt
interzise.

DA

NU

5. Să publici un fragment din blogul altcuiva pe blogul tău, menţionând sursa (adresa blogului de provenienţă), fără însă a cere permisiunea persoanei.

DA

NU

6. Să urmăreşti înregistrarea unui concert făcută de altcineva, deşi era interzisă înregistrarea video.

DA

NU

7. Să încarci o fotografie pe care ai făcut-o la un concert, deşi pe bilet scria că înregistrările video sunt
interzise.

DA

NU

8. Să încarci versurile/ partitura pentru chitară a unor melodii la modă pe un site personal sau pe o
reţea socială.

DA

NU

9. Să încarci fotografii cu vedete, făcute de tine într-un loc public.

DA

NU

10. Să republici un articol integral, menţionând autorul şi adresa sursei (fără a cere permisiunea).

Răspunsurile le găsiţi pe www.webwewant.eu.
http://www.britannica.com/search?query=creativity, consultat la 4/01/2013.
Business Dictionary (2012), ‘Copyright’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/copyright.html#ixzz2EIwNtw73, consultat la
8/11/2012.
27
Nominet (2012), Are you an accidental outlaw? (online), http://accidentaloutlaw.knowthenet.org.uk/question1.
25
26

Artistul din tine
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Creative
Commons

Exemplu de licenţă de drepturi de autor care încurajează
distribuirea şi reproducerea unei resurse. Aceasta oferă un
cadru simplu, standardizat de a oferi publicului permisiunea
să distribuie şi să folosească operele tale.28

(Pentru a afla mai multe informaţii despre licenţele Creative Commons, vizitaţi site-ul http://creativecommons.org/licenses/.)

Care dintre exemplele următoare consideraţi că încalcă legea drepturilor de autor?
1) Aţi găsit o fotografie pe Flickr, publicată cu o licenţă Creative Commons care arată astfel:

Vreţi să folosiţi fotografia pentru a promova un concert la care vreţi să vindeţi bilete. Aveţi voie să
folosiţi imaginea legal?

2) Deţineţi o colecţie de muzică, ce numără mii de melodii. Folosiţi aplicaţii peer-to-peer şi descărcaţi
doar conţinut care nu este supus drepturilor de autor. Să fie acesta un caz de încălcare a legii drepturilor de autor?

3) Lucraţi la un proiect audio-video legat de o piesă de teatru. Încercaţi să găsiţi nişte imagini utile.
Imaginea pe care doriţi să o folosiţi este licenţiată Creative Commons:

Puteţi folosi imaginea fără să încălcaţi legea drepturilor de autor?

Răspunsurile le găsiţi pe www.webwewant.eu.

AŢI
ŞTI ?
CĂ

47% dintre utilizatori nu reuşesc să identifice cu certitudine dacă conţinutul online
pe care-l descarcă, vizionează sau distribuie este legal sau nu, ceea ce subliniază
importanţa sporirii eforturilor de a educa şi de a informa consumatorii.29

Află mai multe pe http://creativecommons.org/.
Ofcom (2012), Half of internet users unsure if content is legal (online), http://media.ofcom.org.uk/2012/11/20/half-of-internet-users-unsure-ifcontent-is-legal/.
28
29
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6.2.

Piratezi?

Floran

Internetul este, prin
excelenţă, un loc al libertăţii
de expresie, prin urmare dacă
este online, trebuie să poţi
descărca respectivul conţinut.

Tot ce am crezut vreodată despre muzică va suferi o transformare totală în următorii zece ani şi nimic nu va putea opri acest proces. Nu are niciun rost să ne prefacem că acest lucru nu va avea loc.
Sunt pe deplin convins că drepturile de autor, de exemplu, vor dispărea complet peste zece ani, iar
paternitatea operelor şi proprietatea intelectuală au zilele numărate.
David Bowie 200230

Piratezi?
Tu respecţi legea dreptului de autor? Răspunde la întrebările de mai jos.
1. Am descărcat muzică protejată de drepturi de autor fără s-o plătesc.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

2. Am înregistrat concertele trupei mele preferate şi am pus imagini pe pagina mea socială.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

3. Nu cer întotdeauna permisiunea prietenilor/ familiei când public poze cu ei online.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

4. Am multiplicat un DVD cumpărat din magazin pentru prietenii mei.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

5. Am folosit text de pe un site pentru un proiect şcolar, fără să menţionez autorul.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

6. Când folosesc imagini găsite online, nu mă obosesc să verific dacă sunt protejate de drepturi de
autor.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

7. Nu prea mă deranjează că oamenii folosesc text de pe blogul/ site-ul meu fără să menţioneze
că eu sunt autorul.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

8. Am publicat secţiuni din site-ul altcuiva pe pagina mea, fără să menţionez sursa.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

9. Dacă descarci material ilegal nu înseamnă neapărat că încalci legea, pentru că mai nimeni nu
este pedepsit pentru aşa ceva.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

10. Toată lumea trebuie să poată folosi gratuit conţinutul pus online.
De acord/DA

Nu sunt de acord/NU

Pareles, J. (2002), David Bowie, 21st-Century Entrepreneur (online), The New York Times, http://www.nytimes.com/2002/06/09/arts/davidbowie-21st-century-entrepreneur.html?src=pm.
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Începeţi din partea stângă a săgeţii. De fiecare dată când aţi răspuns cu „De acord /Da”, deplasaţi-vă
cu o căsuţă spre dreapta scalei. Unde aţi ajuns? Discutaţi poziţia pe care aţi ajuns cu alte persoane
din grupul vostru. Începeţi aici!

1

2

3

Respectaţi întru totul drepturile de
autor. Nu vă deranjează să daţi nişte bănuţi pentru creaţiile altora şi
menţionaţi de fiecare dată autorul
unei opere originale.

4

5

6

7

Sunteţi la curent cu drepturile de
autor, dar nu prea le respectaţi. De
ce să plătiţi pentru ceva dacă îl puteţi descărca gratuit?

8

9

10

Chiar dacă ştiţi ce înseamnă drepturile de autor, nu au nicio noimă pentru
voi. Dacă autorii nu vor să le folosiţi
creaţiile, atunci să nu le pună online!

E uşor să uiţi că în spatele fiecărei melodii se află o echipă de profesionişti devotaţi, care muncesc
din greu să facă muzică bună. Campania „Music Matters” aruncă o lumină asupra tuturor acestor
oameni şi încearcă să reamintească tuturor iubitorilor de muzică să-i sprijine pe aceştia accesând
muzică de pe site-urile licenţiate. Pentru mai multe informaţii despre această campanie, vizitaţi
http://www.whymusicmatters.org/.
Ce părere aveţi despre campania „Music Matters”? Aţi sprijini-o?

Protejaţi-vă opera cu drepturi de autor. V-aţi protejat vreodată opera cu drepturi de autor? Ştiţi
cum se face? Unde găsiţi mai multe informaţii?

Cele două versiuni ale poveştii. Da, Internetul este gratuit, însă creatorii site-urilor au şi ei drepturi şi pot lua atitudine când încălcaţi legea. Puteţi da câteva exemple de drepturi pe care le aveţi voi
şi drepturi pe care le au creatorii site-urilor?
Drepturile voastre

Drepturile creatorilor de site-uri

Am dreptul să distribui conţinut online.

Au dreptul să şteargă orice material protejat de drepturi de autor pe care îl încarc fără să menţionez sursa.

AŢI
ŞTI ?
CĂ

Persoanele care încalcă drepturile de autor declară că le-ar veni mai uşor să renunţe
la această practică dacă ar exista servicii legale mai ieftine (39%), dacă tot ce şi-ar
dori ar fi disponibil dintr-o sursă legală (32%) sau dacă ar fi mai clar ce înseamnă
conţinut legal (26%). 32

http://www.whymusicmatters.org/pages/our-campaign, consultat la 4/01/2013
Ofcom (2012), Half of internet users unsure if content is legal (online), http://media.ofcom.org.uk/2012/11/20/half-of-internet-users-unsure-ifcontent-is-legal/.
31
32
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7.

ezintă
Să vedem ce aţi învăţat! Mai pr
u nu?
Internetul secrete pentru voi sa

Testaţi-vă cunoştinţele completând chestionarul de mai jos!
Atenţie! Unele întrebări au mai multe răspunsuri corecte!
1. Daţi peste un film online, al cărui conţinut este rasist şi ofensator. Ce faceţi?
a. Nimic. Materialul este online, deci nu prea aveţi ce face.
b. Marcaţi filmul conform procedurilor de sesizare ale site-ului.
c. Sunaţi la poliţie şi depuneţi o plângere/sesizare.
d. Descărcaţi filmul şi îl arătaţi prietenilor, ca să ştie şi ei cât de nociv este.
2. Adevărat sau fals?
a. Libertatea de exprimare vă permite să-i ofensaţi pe alţii online.
b. Deţineţi drepturile de autor asupra fotografiilor pe care le faceţi cuiva într-un spaţiu public.
c. Este imposibil să ştergi un anumit conţinut de pe o reţea socială dacă nu încalcă clauzele şi
condiţiile lor.
d. Oricine are peste 500 de prieteni pe o reţea socială nu va reuşi să-şi protejeze reputaţia online.
3. Care dintre elementele următoare indică un site securizat, ce poate fi folosit în siguranţă?
a. https
b. Simbolul unui lacăt în partea de jos a paginii
c. Bara de adrese are un fundal verde.
d. Prezenţa sufixului .com sau .org în adresa site-ului
4. Care dintre următoarele date v-ar putea transforma în victima unor fraude atunci când
sunt stocate pe dispozitivul vostru mobil? 33
a. Adresa unde locuiţi
b. Data de naştere
c. Datele de acces ale serviciului de online banking
d. Datele de acces ale site-ului
e. Datele cardului bancar
f. Parolele reţelelor sociale
g. Fotografii sau filme sensibile
5. Este corect să vă creaţi un profil pe o reţea socială fără să vă folosiţi numele real, deşi clauzele şi condiţiile de utilizare interzic acest lucru?
6. „Trolling” înseamnă:
a. Piratarea şi preluarea contului altei persoane
b. Publicarea de mesaje negative, false sau insultătoare pe canalele de comunicare online, cu
scopul de a provoca reacţii emoţionale din partea persoanelor vizate
c. Publicarea de mesaje insultătoare şi/sau negative pe pagina socială a unei persoane decedate
d. Trimiterea de mesaje nesolicitate către conturi necunoscute dintr-o reţea socială

33

http://inthedark.knowthenet.org.uk/question1
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7. Aţi primit o cerere de prietenie din partea unei persoane care lucrează la firma unde aveţi
interviu săptămâna viitoare. Ce faceţi?
a. Acceptaţi cererea de prietenie. Vor trebui să vă accepte aşa cum sunteţi.
b. Refuzaţi cererea pentru că, dacă văd ce fel de conţinut aveţi pe profil, nu vă vor mai angaja.
c. Parcurgeţi profilul personal şi ştergeţi orice conţinut care poate fi considerat ofensator de alte
persoane. Vă va lua tot weekendul, dar merită.
d. Vă configuraţi setările de confidenţialitate astfel încât noul prieten să vadă doar conţinutul pe
care-l doriţi voi.
8. Care dintre acţiunile următoare ar putea contribui la protejarea propriei reputaţii online?
a. Fiţi „prieteni” doar cu persoane pe care le cunoaşteţi şi în care aveţi încredere.
b. Consultaţi în mod regulat setările de confidenţialitate ale profilurilor de pe reţelele sociale pentru a fi siguri că deţineţi controlul asupra conţinutului distribuit.
c. Ştergeţi toate profilurile de pe reţelele sociale.
d. Folosiţi doar reţele sociale profesionale, precum LinkedIn.
9. Aveţi un interviu de angajare săptămâna viitoare şi vreţi să vă asiguraţi că faceţi impresie
bună online. Cum procedaţi?
a. Vă faceţi un CV fals şi îl încărcaţi pe mai multe site-uri.
b. Vă înscrieţi pe LinkedIn şi daţi de înţeles că aţi lucrat pentru câteva companii de talie internaţională. N-o să verifice nimeni.
c. Eliminaţi orice conţinut neadecvat de pe profilurile voastre publice.
d. Nu faceţi nimic. Cui îi pasă de ce e online? Slujba o veţi obţine în funcţie de cum vă veţi descurca la interviu.
10. O parolă puternică poate contribui la protejarea propriei reputaţii online. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bun tip de parolă?
a. Ceva scurt şi uşor de ţinut minte
b. O parolă lungă, care conţine litere, cifre şi simboluri (s-ar putea să fiţi nevoiţi să o notaţi, deoarece e complicată)
c. Numele vostru scris invers, la care adăugaţi data de naştere
d. Un cuvânt care nu există în dicţionar, care să aibă cel puţin opt caractere şi să conţină cifre,
litere şi care să fie uşor de ţinut minte
11. Cineva a publicat pe un profil public o fotografie cu tine la petrecerea de săptămâna trecută. În fotografie apari întins pe jos, cu o sticlă de vodcă lângă tine. Peste 50 de persoane au
comentat pe marginea fotografiei. Ce trebuie să faci?
a. Nimic. N-ai băut la petrecere. E doar o fotografie „aranjată” de prieteni.
b. Contactaţi persoana care a încărcat fotografia şi o rugaţi să o şteargă.
c. Contactaţi administratorul site-ului şi insistaţi să şteargă fotografia, care oricum încalcă clauzele şi condiţiile de utilizare a site-ului.
d. Aveţi nişte fotografii „interesante” cu prietenul care a încărcat fotografia ofensatoare. Încărcaţi
fotografiile cu pricina şi daţi de ştire tuturor.
12. Care dintre mijloacele următoare oferă protecţie suplimentară pentru datele voastre?
a. Interval scurt de blocare a ecranului, plus solicitarea parolei
b. PIN-ul cardului SIM
c. Ştergerea datelor de la distanţă
d. Executarea de copii de siguranţă ale dispozitivului, la intervale regulate
e. Actualizarea regulată a software-ului
f. Antivirus
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13. Sunteţi invitaţi la o petrecere cu un grup de prieteni, dar vă îngrijorează ce ar putea apărea
online după petrecere! Ce faceţi?
a. Vă comportaţi exemplar la petrecere.
b. Nu vă duceţi! E prea riscant.
c. Discutaţi cu prietenii înainte de petrecere. Expuneţi-le îngrijorările voastre şi faceţi-i să înţeleagă de ce trebuie să vă protejaţi reputaţia online.
d. Aşteptaţi să treacă petrecerea, să vedeţi ce se întâmplă.
14. Care dintre următoarele acţiuni sunt ilegale?
a. Să ascultaţi muzică oferită de servicii online care au acorduri cu deţinătorii drepturilor de autor.
b. Să descărcaţi conţinut de pe iTunes.
c. Să urmăriţi înregistrarea unui concert făcută de altcineva, deşi organizatorii au interzis filmatul.
d. Să ascultaţi sau să descărcaţi melodii de la servicii care nu au acorduri cu deţinătorii drepturilor de autor.
15. Este ilegal să republicaţi integral un articol dacă menţionaţi autorul şi adresa materialului,
însă nu îi cereţi permisiunea?

De reţinut!
•

Consultaţi cu regularitate setările de confidenţialitate ale reţelelor sociale şi
actualizaţi-le când e cazul.

•

Folosiţi site-uri securizate (https) ori de câte ori e posibil, deoarece informaţiile
trimise acestor site-uri sunt criptate.

•

Dacă nu aveţi timp să citiţi toate clauzele şi condiţiile de utilizare la înscrierea pe
un site nou, apelaţi la ajutorul unor instrumente precum EULAlyzer.

•

Toţi avem responsabilitatea de a sesiza conţinutul inadecvat pe care-l găsim online. Cu cât mai des facem asta, cu atât mai mult vom contribui la transformarea
Internetului într-un loc mai bun pentru toată lumea.

•

Din când în când, merită să vă căutaţi numele pe Internet (sau să configuraţi o
alertă Google în acest sens), pentru a vă face o idee asupra a ceea ce vor vedea alţii când caută informaţii despre voi online.

•

Deşi nu e întotdeauna uşor, încercaţi să gândiţi înainte să publicaţi online!

Să vedem ce aţi învăţat!
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Aveţi nevoie de mai multe informaţii sau de un sfat?
Contactaţi reprezentanţa Insafe din ţara voastră.
Austria

www.saferinternet.at

Lituania

www.draugiskasinternetas.lt

Belgia

www.clicksafe.be

Luxemburg

www.bee-secure.lu

Bulgaria

www.safenet.bg

Malta

www.besmartonline.org.mt

Cehia

www.saferinternet.cz

Norvegia

www.medietilsynet.no

Cipru

www.cyberethics.info

Olanda

www.digibewust.nl

Danemarca

www.medieraadet.dk

Polonia

www.saferinternet.pl

Estonia

www.targaltinternetis.ee

Portugalia

www.internetsegura.pt

Finlanda

www.meku.fi/fisic/

Regatul Unit

www.saferinternet.org.uk

Franţa

www.internetsanscrainte.fr

România

www.sigur.info

Germania

www.klicksafe.de

Rusia

www.nedopusti.ru

Grecia

www.saferinternet.gr

Slovacia

www.zodpovedne.sk

Irlanda

www.webwise.ie

Slovenia

www.safe.si

Islanda

www.saft.is

Spania

www.protegeles.com

Italia

www.generazioniconnesse.it

Suedia

www.medieradet.se

Letonia

www.drossinternets.lv

Ungaria

www.saferinternet.hu
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Internetul este o poartă către o lume captivantă şi plină de viaţă, unde oportunităţile
de a explora, a comunica şi a crea sunt nenumărate. Comparativ cu un mediu de
interacţiune faţă în faţă, Internetul este un loc în care curiozitatea şi creativitatea pot
prospera, în care tinerii îşi formează o gamă variată de competenţe, într-o manieră
aparent mai puţin ameninţătoare. Cu toate acestea, Internetul ascunde şi capcane
pentru cei ce nu manifestă precauţie. Ca şi în cazul celorlalte aspecte ale vieţii de
adolescent, educaţia joacă un rol esenţial în stimularea utilizării mediului online de
pe poziţii critice.
„The Web We Want” este un ghid educaţional destinat celor cu vârste cuprinse între
13 şi 16 ani, conceput cu participarea nemijlocită a tinerilor. Conţinutul şi modul de
abordare al tematicii rezonează cu nevoile şi preferinţele tinerilor de astăzi şi urmăresc să stimuleze spiritul de reflecţie pe marginea unor probleme precum prezenţa
online, reputaţia, drepturile şi responsabilităţile adolescenţilor. În acelaşi timp, gama
variată de exerciţii îi invită pe tineri să-şi împărtăşească din experienţe şi să reflecteze la propriile practici online.
Site-ul www.webwewant.eu pune la dispoziţia cadrelor didactice, părinţilor şi celorlalţi factori implicaţi în educaţie materiale auxiliare în concordanţă cu tematica şi
activităţile din această publicație. În paralel, site-ul funcţionează ca o platformă în
cadrul căreia tinerii îşi pot exprima opiniile.
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