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 Fișa 1 

Exemplul 1 

- Sal. Cf? Vrei să vb? 

- ?????  

- Ai ochi foarte frumoși în poza ta de profil. 

 

 

Exemplul 2 

- Frumoasă poză. Mai postezi una? ;)  

- Ms. Pentru cine? 

- Mine. (kiss) 

- Mmmmmmmmmm… (thinking) 

- De mult timp te urmăresc (in love) 

- Cum te numești? 

 

Exemplul 3 

- Ești cel mai bun prieten al meu ( love) 

- Tu la fel… 

- Vreau tot timpul să vb cu tine… 

- De ce? 

- Numai tu mă înțelegi… Vreau să ne vedem… 

- Cum? (sad) 

- Vin eu în orașul tău și găsesc un loc mai liniștit… 
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Fișa 2  

Studiu de caz 

Ana-Maria are 13 ani și petrece mult timp pe rețelele sociale. Ea postează fotografii și gânduri 
proprii, comentează postările prietenilor, comunică cu prietenii săi virtuali, urmărește diferite 
platforme pentru tineri și viața unor tineri cunoscuți din țară. Într-o zi Ana-Maria a avut o 
neînțelegere cu părinții acasă. Se simțea foarte tristă. A hotărât să scrie pe pagina sa din rețea 
că se simte tristă și singură. Mulți prieteni au susținut-o cu mesaje încurajatoare. A observat că 
are o notificare pentru un mesaj de la un utilizator care nu făcea parte din lista sa de prieteni. 
A acceptat chat-ul. Un oarecare Alex B. i-a scris: „Sal. Hai să vb. Poate eu îți ridic dispoziția J ” 
Ana-Maria a fost curioasă să afle mai multe despre acest Alex B. Avea doar 2 fotografii și doar 
câțiva prieteni. Ana-Maria a hotărât să-i răspundă printr-un mesaj drăguț. În acea seară au 
comunicat până la miezul nopții. A doua seară discuția a continuat. Ana-Maria era sigură că a 
cunoscut un prieten adevărat, cu care se înțelege cel mai bine. I-a povestit multe lucruri 
despre sine, familia și prietenii săi, precum și hobby-urile pe care le are. 

După o săptămână de comunicare, Alex a început să scrie că ar vrea să o cunoască pe Ana-
Maria în realitate. Au urmat multe mesaje despre cât de interesantă și atrăgătoare este Ana-
Maria. Băiatul îi mai scria că ar fi bine să nu spună la nimeni despre prietenia lor. Acesta va fi 
un mic secret al lor. În alte mesaje Alex a scris că ar putea să-și trimită unul altuia fotografii, 
pentru ca atunci când se vor întâlni în realitate și se vor cunoaște mai îndeaproape. 

Pe Ana-Maria a speriat-o puțin insistența lui Alex B. Fata se simțea nesigură. Într-un moment a 
simțit că este speriată.  

Ana-Maria nu știe ce să facă.  
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Fișa 3 

Checklist „Precaut online. În siguranță offline!” 

Bifează dacă te regăsești în următoarele afirmații: 

 Conturile mele în rețele sociale sunt conturi private. Nu toată lumea care dorește 

poate avea acces la ele. 

 

 Informațiile pe care le ofer în comunicările online cu prieteni pe care nu-i cunosc în 

viața reală, nu conțin date personale, informații personale despre familie, rude, 

prieteni, instituția în care îmi fac studiile. 

 

Devin foarte atent(ă) la prietenii din online care scriu diferite cuvinte de laudă fără să  

mă cunoască în realitate. 

 

 Când simt disconfort, jenă sau neîncredere într-o comunicare cu prieteni din online, 

întrerup această comunicare. 

 

Verific de fiecare dată informația despre prietenii mei noi din online: fotografii, 

prieteni, postări, distribuiri. 

 

Dacă cineva cunoscut în online îmi propune sau cere să ne vedem în viața reală, 

povestesc părinților sau adulților de încredere. 

 

 Dacă un prieten(ă) cunoscut(ă) în online folosește cuvinte cu carater sexual sau 

face aluzie cu tentă sexuală, imediat anunț părinții sau adulții de încredere. 

 

Știu că pot avea încredere în consultantul de pe platforma www.siguronline.md. 

Vorbesc cu el anonim și confidențial dacă simt că ceva nu este în regulă în 

comunicarea cu prietenii din mediul online.  

 

 


