Anexa 3

TEST
Vreau să fiu Inteligent Online

1. Dacă o persoană cu care comunici pe Internet, dar pe care NU o cunoşti în realitate,
îţi cere să-i spui: numele complet, adresa de acasă, numărul de telefon, şcoala la care
înveţi, ce faci?
o Îi spun totul pentru că aşa facem cunoştinţă.
o Îi spun doar dacă îmi spune şi el/ea câte ceva.
o Îi spun doar prenumele, dar nu şi numele şi alte informaţii pentru că nu are nevoie să
cunoască totul despre mine.
Răspunsul corect – Îi spun doar prenumele, dar nu şi prenumele şi alte informaţii
pentru că nu are nevoie să cunoască totul despre mine.

2. Cui transmiţi fotografiile tale private şi cu cine faci un video chat?
o Oricine pentru că nu văd nimic rău în asta.
o Doar prietenilor mei pe care-i cunosc în viaţa reală (din şcoală, din curte, de la cercul
sportiv…).
o Nimănui pentru că fotografiile pe care le trimit cuiva pot fi modificate şi distribuite altora
fără ştirea mea.
Răspunsul corect – Nimănui pentru că fotografiile pe care le trimit cuiva pot fi modificate
şi distribuite altora fără ştirea mea.

3. Dacă o persoană cu care comunici pe Internet, dar pe care NU o cunoşti în realitate,
îţi propune să vă întâlniţi, ce faci?
o Accept pentru că îmi place să-mi fac prieteni noi.
o Refuz pentru că eu nu cunosc cu adevărat acea persoană şi poate fi periculos să mă întâlnesc
cu o persoană necunoscută.
o Accept numai după ce îi văd pozele şi aflu mai multe informaţii despre el/ea.
Răspunsul corect: Refuz pentru că eu nu cunosc cu adevărat acea persoană şi poate fi
periculos să mă întâlnesc cu o persoană necunoscută.

4. Dacă cineva din persoanele cu care comunici online a făcut comentarii batjocoritoare
sau umilitoare despre tine sau despre o fotografie cu tine, ce faci?
- Îi răspund si eu la fel.
- Nimic. Este treaba lor cum se comportă online.
- Îl blochez.
- Îi spun unui adult în care am încredere ce s-a întâmplat şi cer un sfat.
Răspunsul corect - Îl blochez. Îi spun unui adult în care am încredere ce s-a întâmplat şi
cer un sfat.
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5. Dacă cineva îţi transmite sau îţi scrie online ceva ce te-a speriat sau te-a făcut să te
simţi incomod sau ruşinat, ce faci?
o Îi scriu înapoi să întreb ce-i asta.
o Nu-l iau în seamă, îl ignor.
o Arăt prietenilor.
o Vorbesc şi întreb de părinţi sau de profesor şi cer un sfat.
Răspunsul corect - Vorbesc şi întreb de părinţi sau de profesor şi cer un sfat.
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