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REZUMAT. Tinerii pot ajunge victime în multe moduri prin intermediul internetului.  În 

prima parte am prezentat rolul internetului în viața copiilor și a adolescenților și existența unui 

pericol real al abuzului online.  În a doua parte am prezentat câteva aspecte generale ale activității de 

prevenire în cadrul sistemului educațional.  Am prezentat câteva idei practice pentru realizarea unor 

campanii sau proiecte de tema abuzului.  Am încheiat cu obligativitatea legislativa de a anunța 

autoritățile în situația de suspiciune a oricărui caz de abuz asupra copiilor. 

Cuvinte cheie: abuz sexual, abuz sexual online, internetul, tehnologii de comunicare, 

prevenție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beneficii și riscuri ale utilizării internetului 

Apariția internetului a generat o serie de speculații cu privire la impactul pe care acest 

mediu îl are în rândul utilizatorilor săi, speculații similare cu cele declanșate de apariția 

televiziunii.  Noile tehnologii media oferă o multitudine de opțiuni și plasează controlul 

asupra consumului în mâinile consumatorului.  Un studiu despre utilizarea internetului în 

rândul studenților, a identificat cinci categorii motivaționale: divertisment, interacțiune 

socială, umplerea timpului, evadarea din planul real, informare.  

Modalitățile de utilizare a tehnologiilor de comunicare sunt în continuă schimbare. 

Peisajul internetului în societatea contemporană a devenit mai complex și mai generalizat, noi 

forme de comunicare au fost create într-un ritm alert, transformând în mod dramatic felul în 

care tinerii interacționează. 

Internetul, pe lângă nenumăratele avantaje constituie și un labirint cu capcane pentru 

cei care nu au cunoștințele și  capacitatea de a selecta informațiile care vin în avalanșă.  

Internetul oferă o gamă largă de cunoștințe și distracție, posibilități noi de comunicare și de a 

forma relații.  Din cauza lipsei controlului și a filtrelor care ar asigura corectitudinea și 

calitatea informațiilor și a dificultății de a detecta sursa informațiilor, internetul oferă 

posibilitatea de acte deviante îndreptate împotriva copiilor și tinerilor, incluzând abuzul 

sexual și alte violențe sexuale. 

Chiar dacă nouă nu ni se pare nesigură folosirea internetului, aceasta este foarte 

periculoasă. Mai bine zis, folosirea reţelelor de socializare, nu a internetului în sine. De ce? 

Pentru că atunci când îţi creezi un cont pe o reţea de socializare, acea reţea cere câteva 

informaţii, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, ţara, oraşul şi adresa. Odată date, 

aceste informaţii pot fi ascunse în aşa fel încât numai utilizatorul contului să le poată vedea, 

dar majoritatea oamenilor nu îşi mai ascund aceste informaţii ceea ce poate duce la lucruri 

destul de grave. 

Strategii și modele de prevenire pentru sistemul educațional 

 Programe de intervenție primară-strategic se adresează populației, comunităților și 

actorilor educaționali. Activitățile caracteristice sunt campaniile și proiectele. Cele mai 

cunoscute forme sunt: 

 Campanii de informare, sensibilizare referitoare la tema violenței asupra copilului, de 

creștere a conștientizării și implicării comunității 

 Programe pentru grupuri culturale, etnice specifice sau grupuri cu risc crescut pentru 

abuz/neglijare/exploatare- comunități rrome, comunități sărace, etc.. 



Reușita acestor campanii și programe ține de câteva elemente importante prezentate de 

Programul Național Sigur.Info: 

1. Faceți-vă temele! Asigurați-vă că sunteți suficient de bine informat cu privire la noile 

tehnologii de informare pentru a înțelege percepția copiilor și tinerilor asupra mediului 

online și pentru a fi în măsură să le oferiți informații interesante. Folosiți motoarele de 

căutare care va vor conduce către site-urile care abordează aspectele siguranței online 

pentru copii. Aflați ce aplicații sau programe de filtrare sunt instalate pe sistemele 

informatice din școală. 

2. Stabiliți împreuna cu elevii regulile de utilizare a calculatorului și Internetului în 

cadrul diferitelor activități didactice.  Recompensați-i pe cei care respecta aceste reguli 

și care contribuie la orele de clasa cu link-uri sau materiale utile. Amintiți copiilor că 

instalarea programelor și a jocurilor gratuite, cu nerespectarea drepturilor de autor, 

este ilegală. 

3. Includeți calculatorul și Internetul printre instrumentele didactice de bază în 

desfășurarea orelor dumneavoastră.  Folosirea calculatorului ca instrument didactic 

oferă oportunități variate de învățare și asigură o participare reală din partea elevilor. 

Încurajați-i să propună ei înșiși teme care presupun folosirea calculatorului și a 

Internetului ceea ce va conduce la o implicare imediata a elevilor. 

4. Evitați folosirea motoarelor de căutare în timpul orelor de clasă.  Elevii pot accesa 

din greșeală site-uri cu conținut neadecvat. Verificați înainte de începerea orelor de 

clasa site-urile utile și concentrați-vă doar asupra acestora. Explicați-le că nu trebuie să 

descarce fișiere sau fotografii din surse necunoscute; există riscul ca imaginile să aibă 

conținut impropriu sau că anumite fișiere să conțină viruși. 

5. Acordați suficientă atenție atitudinii elevilor în fața calculatorului.  Închiderea 

bruscă a calculatorului, schimbarea rapid a ferestrelor pe monitor, râsetele, mutarea 

unui grup de elevi la un singur calculator, reprezintă indicii ale accesării unor pagini 

web neadecvate. 

6. Amintiți-le elevilor ca nu tot ceea ce citesc sau vad pe Internet este adevărat. 

Le puteți propune și alte surse (cărți, publicații) și încurajați-i să-și creeze propria 

opinie cu privire la ceea ce este adevărat sau fals. Astăzi, crearea unei pagini web sau 

postarea de informații reprezintă operațiuni simple, la îndemâna multor persoane 

(inclusiv copiii). În acest mod, o mare parte din informații sunt neverificate, existând 

riscul de a fi eronate. Fotografiile și filmele pot fi modificate pe calculator cu ușurință, 

prin intermediul unor soft-uri performante, și pot înfățișa situații nereale. 

7. Nu interziceți elevilor să folosească aplicațiile preferate (chat, emailul etc.) în 

comunicarea lor online.  Învățați elevul să nu răspundă la e-mail-urilor de tip Spam, la 

mesajele de hărțuire cu conținut obscen, agresiv și jignitor. 

8. Discutați despre riscurile la care se pot expune daca accepta întâlniri cu persoane 

necunoscute cu care au comunicat prin email, chat sau telefonul mobil.  Oamenii 



pot fi foarte diferiți de ceea ce par a fi pe Internet. Datele privind identitatea lor (nume, 

sex, vârsta etc.) sunt deseori false, în scopul de a pătrunde mai ușor într-un grup de 

copii sau tineri. Încurajați-i să apeleze la părinții lor sau la dumneavoastră ori de câte 

ori se simt amenințați. 

9. Explicați-le părinților importanța folosirii adecvate a Internet-ului de către copii 

(informații de cultura generală, ajutor la teme, recreere) și rolul lor în evitarea 

pericolelor la care pot fi expuși copiii.  Puteți organiza activități în care părinții să-i 

asiste pe copii în realizarea unor teme folosind calculatorul. Analizați și importanța 

regulilor în utilizarea telefonului mobil. Părinții se dovedesc mereu a fi interesați de 

măsurile de siguranță a copiilor lor, oferiți-le informații de mijloacele tehnice de 

control a siturilor. 

10. Informați atât elevii, cât și părinții unde pot să raporteze o situație de pericol sau 

un abuz.  Apelarea la autorități sau la servicii specializate contribuie la prevenirea 

activităților ilegale (pornografia infantilă, traficul de droguri, furtul de date 

informatice) în care copiii se numără printre cele mai multe victime. 

11. Informaţiile personale ar trebui să rămână personale. De asemenea nu ar trebui să 

oferi informaţiile personale străinilor. Există setări care te pot ajuta în legătură cu 

această problemă. Foloseşte-le pentru propria ta siguranţă! 

12. Vizualizați filme cu tematica abuzului online-exemplu-Cyberbullying 

13. Informați-i asupra unor situri utile: http://www.sigur.info, www.copii.ro 

Pe situl  http://www.sigur.info, găsim materiale și informații pentru copii, cadre didactice 

și părinți. Astfel  este pus la dispoziție Ghidul utilizării în siguranță a Internetului, 

Program de filtrare și control parental, broșură pentru profesori, filmulețe, jocuri etc.. 

14. Helpline-prin intermediul căruia copiii, adolescenţii, părinţii şi profesorii adresează 

întrebări, primesc informaţii şi sfaturi şi propun recomandări privind modalităţile de a 

evita conţinutul ilegal şi dăunător al unor pagini de Internet. La adresa 

www.helpline.sigur.info funcţionează linia telefonică 0744 300 476 (luni-vineri, orele 

11-16, număr cu tarifare normală în reţeaua Orange), o platformă de chat şi o adresă 

de e-mail: helpline@sigur.info. 

15. Hotline- primeşte sesizări cu privire la materiale cu conţinut ilegal sau dăunător 

copiilor, aflate pe internet. 

 

Rolul și responsabilitatea instituțiilor educaționale 

Școala are un rol foarte important în prevenirea, informarea și intervenția în cazurile 

de risc, deoarece reprezintă un mediu familiar copiilor, în grup-stimulează solidaritatea între 

copii, empatia, reduce anxietățile și poate declanșa soluții la situațiile problematice.   

http://www.sigur.info/
http://www.copii.ro/
http://www.sigur.info/
mailto:helpline@sigur.info


Pe baza Legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

profesorii au obligativitatea de raportare.  Profesorii, psihologii nu trebuie, nu au obligația să 

afle adevărul, să investigheze cazul, să afle cine este agresorul, chiar și apariția suspiciunii 

este de ajuns pentru a depune o sesizare- “Angajații instituțiilor publice sau private care, prin 

natura profesiei, intră în contact cu copilul și au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, 

neglijare sau rele tratamente au obligația de a sesiza de urgență Direcția Generală de Asistență 

Socială și protecția copilului”-Legea 272/2004, art.83, aliniatul 3 

Școala are obligația de a iniția proiecte și campanii coerente și eficiente în sfera 

abuzului de orice natură, deoarece de multe ori familia consideră că e dificil să vorbească 

copiilor despre abuz, neglijând această parte importantă a educației familiale. 

Majoritatea produselor antivirus conțin o componenta de control parental care ajută 

părinții să își ferească copiii de pericolele ascunse ale utilizării necontrolate a computerului 

sau Internetului. Aceasta funcție, care trebuie activată de către părinte, poate permite accesul 

copilului la calculator doar pentru anumite zile și anumite ore, restricționând modul în care el 

poate comunica pe chat-rooms sau rețele de socializare, în acest timp păstrând evidența 

corespondenței sale și blocând accesul la websituri cu conținut dăunător sau nedorit. 

O soluție completă pentru protejarea copiilor în timpul utilizării Internetului și 

controlul activității acestora pe calculator și Internet o reprezintă programele de control 

parental. 

Programele de control parental sunt programe complexe pentru controlul accesului 

copiilor la calculator sau Internet și au următoarele funcții: 

1. Filtrare și controlul navigării pe internet 

 blochează accesul la anumite site-uri pe baza unei liste predefinite de adrese interzise 

 analizează conținutul și blochează accesul pe anumite pagini pe baza unei liste 

predefinite de cuvinte interzise 

 permite accesul doar la anumite site-uri pe baza unei liste predefinite de adrese 

acceptate 

2. Controlul utilizării și accesului pe calculator și Internet 

 limitează timpul petrecut de copii pe calculator și/sau Internet, prin stabilirea unor 

intervale orare în care copilul poate avea acces la acestea; 

 limitează tipurile de programe și fișiere care pot fi descărcate și instalate pe calculator; 

 blochează accesul la informațiile personale sau de lucru stocate pe calculator (de 

exemple, documente, fotografii personale) prin blocarea accesului la anumite fișiere 

sau partiții de disc; 

 limitează sau blochează utilizarea unor programe de către copii (messenger, sharing de 

fișiere, programe utilizate de către părinți). 



 limitează sau blochează accesul la setările calculatorului. 

3. Monitorizarea utilizării calculatorului și Internetului 

 întocmește lista cu site-urile pe care le-a accesat copilul, astfel ca aceasta poate fi 

verificata de către părinți. 

 întocmește rapoarte cu pagini vizitate, programe utilizate, timp alocat, fișiere 

accesate/create/șterse sau chiar imagini de tip printscreen cu activitatea copiilor pe 

calculator sau Internet. 

 trimite pe email-ul părinților rapoarte periodice cu activitatea copiilor pe calculator. 
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