
LECŢIA 5. 
Internetul nu uită! 

Cyber4Kids

Urmând aceste sfaturi de securitate cibernetică vei 
deveni un Super Cyber-Erou şi vei activa un obiect 
magic – JURNALUL AVENTURII! În el vei putea 
strânge amintiri de neuitat şi te va ajuta să le arăţi 
celorlalţi lucrurile grozave despre tine!
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INTERNETUL NU UITĂ! Chiar dacă 
schimbi sau ştergi ce publici on-line 
(postări, comentarii, poze şi filmuleţe, 
mesaje), vor fi persoane care au văzut 
deja ce ai publicat. Poate chiar au 
descărcat, transmis la altcineva sau au 
făcut o captură de ecran (o poză) cu ce ai 
postat. Atunci când ştergi informaţii de 
pe Internet nu înseamnă că ele dispar 
pentru totdeauna!

1

DISTRACTIV!? Postările care ţi se par 
acum în regulă s-ar putea să nu ţi se mai 
pară la fel de distractive atunci când vei 
creşte. Nici ţie şi nici altora – pentru că 
oricine va putea să găsească orice ai 
postat, acum 10 sau chiar 20 de ani, să te 
judece sau să râdă de tine! Cei care nu te 
cunosc vor putea să afle o grămadă de 
informaţii despre tine on-line şi să îşi 
facă o părere greşită!

2

• ai face aceeaşi glumă, ai folosi aceleaşi 
cuvinte şi ai spune aceleaşi lucruri 
despre o persoană şi dacă ai fi faţă în 
faţă cu ea? 
• pozele şi filmuleţele postate pe Internet 
cu tine li s-ar părea distractive şi 
părinţilor tăi? Ce faci în ele este corect şi 
politicos? 
• ai spune unui străin pe care îl întâlneşti 
pe stradă numele tău, unde locuieşti, 
informaţii despre familia ta, ai accepta 
cadouri şi ai merge cu el oriunde?
 
Dacă răspunsul este nu, atunci NU face 
toate aceste lucruri doar pentru că eşti în 
spatele unui telefon, al unei tablete sau 
unui calculator.

AŞ FACE ASTA ŞI ÎN REALITATE? De 
fiecare dată când vrei să postezi, 
gândeşte-te dacă: 
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Descoperă mai multe pe cyber4kids.ro!

PAGINA PĂRINŢILOR

3. CHIAR ESTE DISTRACTIV? Nu puţine sunt situaţiile în care postarea anumitor fotografii, 
clipuri video ori comentarii au avut efecte negative pentru “titularii” acestora. Impulsurile de 
moment şi opiniile din trecut se pot întoarce peste câţiva ani împotriva noastră. 
Câteva exemple edificatoare în acest sens, ce pot fi date copilului, pentru a înţelege mai bine 
riscurile la care se expune atunci când postează orice, fără aplicarea unui “filtru”: 
• imagini sau filme publicate pe canale de socializare în diverse ipostaze care nu îl avanta-
jează, inacceptabile social sau scoase din context (devenite virale, transformate în meme-uri, 
prelucrate digital);
• postări injurioase sau cu un limbaj vulgar.

Veţi observa că sunt acoperite o gamă 
variată de informaţii – de la postări, la 
imagini, clipuri video, până la comentarii 
şi orice alte activităţi pe site-uri.
Însă, cel mai important este să înţelegeţi 
că eliminarea acestui conţinut digital 
poate fi de la foartea simplă (cu un 
simplu click pe opţiunea de “Ștergere”), 
la foartea dificilă (solicitarea motoarelor 
de căutare sau a proprietarilor de site-uri 
web să o elimine), până la imposibilă – 
nu avem aproape niciun control asupra 
modului în care comunitatea on-line ne 

2. DE CE NU UITĂ INTERNETUL? Realizaţi împreună un mic test, astfel încât copilul să 
înţeleagă puterea Internetului de a reţine – tastează numele tău sau al unei persoane 
cunoscute într-un motor de căutare şi apoi navigaţi împreună prin rezultatele afişate. 

utilizează datele şi conţinutul publicat (cine le descarcă, le copiază sau le pune la dispoziție 
în altă parte).

1. CE POSTEZI ON-LINE (AMPRENTA DIGITALĂ) CONTEAZĂ! Explică-i copilului importanţa 
amprentei digitale – fiecărei acţiuni realizate pe Internet îi este asociată o înregistrare 
digitală, aceasta fiind stocată on-line pentru a fi accesată în orice moment – de noi şi, cel mai 
important, de oricine altcineva. 
De la postări text şi fişiere media nu tocmai fericite pe rețelele de socializare, la date perso-
nale publicate şi indexate on-line – fiecare informaţie contribuie la modul în care suntem 
percepuţi, cu potenţiale repercusiuni negative pe termen mediu şi lung. 
De exemplu, multiple facultăţi şi companii realizează căutări pe Internet înainte de a accepta 
candidaţi iar informaţii despre noi poate să afle orice străin, mai mult sau mai puţin bine 
intenţionat. Menţinerea unei reputații pozitive atât online, cât și offline, este esenţială!

https://www.certsign.ro/ro/cyber4kids

