Anexa 4

1. Nu comunic cu prietenii virtuali de joc care nu sunt respectuoși.
Jucătorii virtuali care își scriu mesaje sau vorbesc în chat nu trebuie să se jignească unul pe altul.
Dacă cineva începe a scrie cuvinte urâte, el nu mai este politicos și nu poate fi considerat prieten.
Un mesaj urât scris cuiva în mediul online poate afecta și întrista mult persoana căreia i-a fost
adresat.
2. Nu cred totul ce îmi scrie un prieten virtual necunoscut.
Un prieten virtual pe care nu îl cunoașteți uneori poate spune lucruri care nu sunt adevărate.
Niciodată nu cunoașteți cu siguranță cine este cu adevărat persoana care vă scrie, cu ce se ocupă,
câți ani are și care sunt intențiile sale.
3. Nu le spun prietenilor virtuali informații cu caracter personal despre mine și familia
mea.
Datele cu caracter personal (nume/prenume, numărul de telefon, adresa de acasă, școala în care
învață un copil, detalii despre familie etc.) sunt niște informații pe care trebuie să le cunoască doar
persoanele apropiate. Prietenii virtuali buni nu cer informații cu caracter personal.
4. Nu accept să ies la întâlnire undeva în oraș cu prietenii virtuali pe care nu îi cunosc
în realitate sau să primesc cadouri de la ei.
Un prieten virtual poate fi o persoană rea, care are intenția să supere, să sperie, să mintă sau să-i
facă altceva rău unui copil. Un copil nu trebuie să accepte niciodată întâlniri cu persoane cu care
a comunicat un timp în mediul online, dar nu le cunoaște în realitate.
5. Eu povestesc imediat unui adult în care am încredere; eu cer ajutor de la consultantul
specialist de pe www.siguronline.md; eu sun la Telefonul Copilului 116 111, dacă un
prieten virtual mă face să mă simt trist, speriat sau nesigur.
În jocurile online sau în rețelele de socializare pot fi întâlnite persoane rele cu comportamente
urâte. Despre aceste persoane trebuie să cunoască un adult în care aveți încredere – părinte, rudă,
educator, profesor. Acest adult vă poate asculta și, în cazul în care va fi necesar, se va adresa la
specialiștii care se ocupă de astfel de situații. Pe portalul www.siguronline.md orice copil sau
părinte poate adresa o întrebare dacă copilului i s-a întâmplat ceva neplăcut în Internet. Aici un
copil poate cere ajutor și citi informație utilă despre problemele din mediul online.
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